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PRE

FATĂ
•

NQua colecţie de publicaţii ale Muzeului Naţional de Istorie al
R. S. România - n Ansambluri istorice arhitecturale" - este dedicată ansamblurilor de arhitectură care ilustrează istoria colectivităţilo r urbane şi rurale din Ro mânia sub aspectul o~ganizării vieţii economic e
ş i sociale în condiţ ii determinate de contextul politic al epocii resp e~
tive . Aceste studii urmăresc un triplu scop:
- să întregească cunoştinţe le privind civilizaţia urbană şi rurală
a tării noastre prin date concre-te, culese la faţa locului şi interpretate
în lumina condiţiilor istorice în care ansamblurile s-au închegat şi au
evoluat;
- s ă pună în evidenţă capacitatea ansamblurilor respective de a
ilustra cond iţiile politice, sociale şi economice ale unor epoci dispă
rute 1 expresivitate care devine astfel factorul primordial al calităţii
lo r artistice , întrucît adevărata e moţi e e stetică 1 dezbărată de subiec tivism, e ste dec lan ş ată de înţelegerea mesajului
ideologic transmis
prin intermediul creaţiei arhitectura~-urbanistice;
- să pună la dispoziţia factorilor de decizie un tablou pe cît posibil mai comple t al valorilor istorice şi artistice pe care le cuprinde un
ansamblu arhitectural, fu vederea protejării şi evidenţierii lor prin
sistema tizare , unul d intre obiectivele - stabilite prin lege - ale acestui
proces de restructurare fiind ş i punerea în valoare a monumente lor şi
a locurilor istorice .
Pă ră sind concepţia istoriei făurită exc lusiv de personalităţi - al
că rei c orolar în domeni ul arhitecturii şi al urbanismului implic ă studie r ea oper e lor majore, fără explicarea apariţiei lor prin trepte intermed iare , - interesul cer~tătorilor s-a orientat către creatia colectivă încă din primele decenii ale veacului nostru, ca urmare a difuzării
principiilor materialismului istoric, care a pus în lumină rolul fundame nta l al bazei materiale ş i importanta actiunii maselor în e voluţia istoriei unui popor.
Arhitectura şi alcătuirea aşezărilor au început sli'. lie studiate ca
mărturii ale organizării ec onomice, politice şi sociale
din trecut, în
care inte rve nţia factorului etnic - în cadrul legilor generale de func ţi 
onare a organismului co lectiv - introduce nuanţări subtile, de o deose bită importanţă pentru cunoaşterea sufletului unui popor.
·În cadrul studiilor etnografi ce, analiza satelor şi a arhitecturii
populare a scos în evid enţă atît existenţa unui tezaur comun de experient.ă şi tradiţii, cit şi interve11ţ\a cout.alltă a prelucrării creatoa~ ,
V
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în spiritul specificului etnic, fapt care explică tnrudirea şi - concomitent - permanenta inovaţie ce caracterizeaă aceste opere. De asemenea, studiul satelor a demonstrat importanţa lor pentru cunoaşterea
stadiilor incipiente ale încheglrii oraşelor, mult mai greu de reconstituit în organismul urban. supus unor multiple transformări: u ••• forma
originară a unui oraş este mult mai uşor de înţeles într-un
sat dectt
într-un mare oraş ( «Megalopolis">/} 11 1 •
G atenţie s pecială se manifestă, după cel de al doilea război mondial, pentru creaţia urbană din trecut, datorită distrugerilor de proporţii nemaiîntîl.nite suferite de oraşele Europei, precum şi restructurărilor masive implicate de migrarea către oraşe - în condiţiile industrializării - a unui număr covîrşitor de locuitori ai satelor,
fenomen
c unoscut sub numele de "explozie urbană". Avîndu-se Îll vedere şi regimul privilegiat - în comparaţie cu satele - acordat comunităţilor orăşeneşti în timpul feudalismului, ansamblurile ·urbane apar astăzi
d re pt fo rme superioare de civilizaţie ale unei ţări, cu însemnat aptn't
la cultura europeană, dată fiind circulaţia influenţelor pe aru foarte
întinse, prilejui tă de schimb urile comerciale internaţionale. Toţi aceşt i factori asigură urbanismului medieval un loc de frunte Îll acţiuni
le- internaţionale de protecţie a patrimoniului arhitecturali precum şi h
tematica congre s e lor s au în publicaţii de largă circulaţie (în care oraşele din România lipse sc cu de săvîrş ire), în!iinţîndu-se chiar centre de studii superioa re pentru istoria oraşelor europene.
Tre buie s ă arătăm aici .că stildiul oraşelor din România s-a conc e ntrat pfuă în prezent asupra aspectelor socio-economice şi culturalpo litice. Mult mai puţin au fost studiate arhitectura şi urbanismul, valoarea unui oraş privit ca ansamblu fiin::I. recunoscută doar unor părţi
d in cfteva oraşe transilvănene, respectiv centrelor germane de comerţ
înconjurate de incintă fortificată. Acest din urmă element a Cost greşit
interpretat drept limită a oraşului medieval, depăşită abia
veacul al
XIX-lea. Atft pe ntru ora şele fără incintă de apărare din Transilvania
ş i Banat , cît şi pentru oraşele din Moldova şi Tara Rom&neaacl
s-a
t
conturat pre jude cata dezvoltării haotice şi necontrolate a aşezlrilorl

rn

Pierre Lavedant e t Jeanne Huguenay, L' urban.i,sm_e au Moyen Age,
Geneve , 1974, p.1: "la forme originelle d'une ville est beaucoup plus
facile a saisir dans un village que dans Megalopolis".
2 Dintre lucrările recent apărute cităm: European to~ns .Their a:rcme.ology and early history, Academic Press Inc., London, 1977, care
cuprinde comunicările prezentate în 1975 la congresul organizat la
Oxford de Council for British Archaeology; ţara noastră nu a participat la acest congres, dar ora şe le Arad, Cluj, Oradea, Alba Iulia
şi Timişoara apar în fig.1, p.433: "Ungaria Îll secolul al
Xl-lea",
cuprinsă în comunicareah.ti Uisz16 Gerevich ,Hunga.ry,p.431-455, .în.
care Transilvania e ste prezentatl drept una dintre principalele regiuni al<? Ungariei medieT&le.
VI
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care, prnă i'n a doua jumătate a veacului al XIX-lea, ar fi
semănat c u
mari sate.
Studiul Botoşanilor d emonstrează lipsa de temei a aceste i prejudec ă ţi, evid enţiind, pe de o parte, trăsături comune, specific ~ ora şe 
lor me dievale europene, pe care le prezintă oraşele din toate
provinc iile român e şti c a : rolul determinant al arterelor de tranzit pentru planul ge ne ral ş i pentru amplasare a locurilor de schimb, prezenţa unui ţf..
sut urban spe cific zone lor de producţie şi desfacere, afirmare a une i ierarhii sociale şi politico-ad ministrative i'n formele ş i înălţimea ver ticalelor care domină silueta oraşului etc.; pe de altă parte, coroborare a
date lor istorice cu date le ofe rite de sit, doc;:umente cartografice ş i cercetarea de teren a ansamblului arhitectural, permite deslu ş ire a etape lor de evolutie ale oraşului .med ie val şi ale trăsăturilor sale particular e , imprimate de conte xtul socio-politic local. Un asemenea studiu de
cartografie istorică şi arhitecturală întregeşte datele oferite de documente şi le înlocuieşte, parţial, . atunci ci'nd acestea din urmă lipsesc,
aspect deosebit de important pentru oraşele din Moldova şi ţara Românească, unde arhivele medievale au fost periodic distruse în timpul deselor războaie şi invazii care s-au abătut asupra ţării noastre.Amintim
.în acest sens plîngerea adresată de moldoveni "măriilor lor sultanii ce
se . află la parte Bugiacului şi asupra Nohailor 11 , i'n urma jefuirii fh 1758
a 11 ţinuturi moldovene ( din 18) de către cetele tătăreş ti cond use de
Crîm Ghirai: " ••• toţi săracii din raiaua Moldovii să prad ă de tot ş i să
j ă cuescu, să omoară şi să robescu şi să ardă cu focu rînaţile şi ariile
cu pîine şi casile pe la tfrguri şi pe la sate ••• 11 • În comentarea documentnhi, Nicolae Iorga prefizează: " E unul din rarele acte politice din
tre cut care să se fi salvat" •
E videnţierea aspectelor de civilizaţie implicate de alcătuirea ansamblul~i medieval al Botoşanilor, conform legilorcare au dirijat timp
de secole creaţia urbană europeană, este însotită de analiza arhitecturală, efectuată în baza cercetării construcţiilor şi a corelării datelor
tehnice cu funcţia socială ş i puterea tle'. plată a comanditarilor. Pînă în
prezent sînt rare cazurile de examinare la acelaşi nivel de aprofundare
(care nu es t e însă exhaustiv) a tuturor clădirilor cuprinse într-un ansamblu istoric, inclusiv pivniţele. Selecţia clădirilor descrise i'n monografiile de oraşe s-a axat în trecut fie pe valoarea istorico - memorială, fie pe valoarea artistică evidentă şi a fost adesea influenţată de
prejudecăţi încă răspîndite: desconsiderarea eclectismului înarhitectura civilă a sffrşitului de veac XIX, subaprecierea clasicismului şi a
roma ntismului în arhitectura bisericilor ridicate rn prima jumătate a aceluiaşi veac, dezinteresul pentru construcţiile clădite după 1850 sau
după 1900.
N .Iorga,
" Revista

Prădăciunea tătarilor
istorică",

de la 1758 după un nou document,
II, 1916, nr.1-2, p.26-27.
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Examinarea arhitecturii româneşti ca document socio-economic şii
ideologic arată că şi în cazul construcţiilor ridicate "din temelie" relativ recent, se regăse şte străvechea capacitate a p.:>porului român de
a a lege d in influenţele externe .acele elemente care corespund propriilor sale necesităţi mate:i:iale şi spirituale şi de a le prelucra în forme
care sînt specifice locului ale cărui realităţi le exprimă. · Foartl'i adesea însă, cerc.e tarea clădirilor în aparenţă mai noi a duc e
la lumină
fa ze de arhitectură medievală existente la nivelul pivniţelor şi chiar
al locuinţei, .faze datate cel mai tîrziu în veacul al XVIII-lea. Se p une
astrel sub s emnul între bării părerea larg răspîruiită
conform căre ia
a rhitectura Civilă, realizată în zidărie, ar ri constituit pînă către 1800
un apanaj al domnitorilor ş i boierilor. Această părere e ste contrazisă
atît de reznltatele cerce tării amintite , cît şi de datele istorice care
permit o bs e rva.re a exist e nţei un ui patriciat urban, alcătuit din me ş te
ş ugari şi iiegustori de fr unte, în majoritate români, a căror afirmare
constructivă în cadrul comunităţii nu se p utea limita doar la ctitorii de
biser i ci. E xemplul patriciatului ge rman din oraş e le Transilvaniei est <
în ac e s t sens concludent,
Ajun.gem, în sfîrşit, la a s pectul aplicativ al studiului de faţă fu
d omeni ul sistematizării. Punerea în valoare a monumentelor şi locurilor istorice, preco nizată de lege , este extins ă la noţi unea ansamblulu i
arhltecţural, considerat ca un organism cu îndelungată evoluţie .în tinp.
C o nsider_tncl că rezultatele c e rcetării nu privesc doar cercurile
de spec~alişti, trebuind sl răspundă şi unor necesităţi sociale, cum
e ste a~eea a păstrării dovezilor de cultură materială şi spirituală ale
poporul.u i nostru, ultimul capit.o l al lucrării de faţă cuprinde
analiza.
criticii a sistematizării oraşului Botoşani, efectuată în baza propunerilor de valorificare complexă a ansamblului urban, elaborate în 1978
la cererea cond uc e rii politico-administrative locale. S.înt, de asemenea, cuprinse propunerile de acordare a calităţii de monument istoric
c on strucţiilor valoroase din punct de vedere istoric ş i arhitectural ridic ate pînă în preajma primului război mondial. Ne înscriem astfel în
pre oc uparea constantă a Muzeului Naţional d e Istorie al R .S. R .priv~
orientare a propriilor c e rcetări pe linia ·f olosirii concrete a rezultatelor, atît în dome niul ş tiinţifi c, cît ş i pe plan social-cultural.
M ulţumind Comite tului judeţ ean de partid Boto ş ani, care a iniţiat.
ş i sus ţ inu t apariţia ac e ste i lucrări, s oc otim că asemenea studii ar trebu i să existe pentru toate oraşele ţării şi să constituie elemente de temă ale schiţei de siste matizare. Ar cîşti ga
deopotrivă
cercetarea
ş tiinţ ific ă :storică, conser varea patrimoniului arhitectural ş i dezvoltarea în perspectivă a aşezărilor patriei noastre, în care trecutul şi
pr ezentul s-ar îmbina armonios.
Prof.dr.FLORIAN GEORGESCU
Directorul Muzeului Naţional de Istorie
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PREFACE
"EasembleS biStoriqUeS d I &rChitecturett t la DOUVelle Serie de pt.1bliCatioDS editee par le Musee National d 1 Histoire
de Roumaoie, e st
consa.cree aux ensembles de coostructions capables d' illustrer l' histoire des collectiTites urbaines et rurales de Roumanie, du point
de
vue de l' organisation de la Tie ecoJlOmique et sociale, conditionnee pi! r
le contexte politique de l' epoque respective. Ces etudes
poursuivent
un triple but:
- completer les conna.issances conceroant la civilisation urbaine
et rurale de ootre pays,
l 'aide de donoees coocretes, recueillies sur
place et interpretees par rapport aux conditions hiatoriques presidant
h la constitution et l' evolutioll de chaque eosemble;
- mettre en evideoce la cape.cite des ensembles respectits d ' illustrer les conditions politiquea, aociales et &cooomiques du passe,
expressiTue qui devieot ainsi le facteur prim.o rdial de leur quallte artistique, puisque la veritable emotion estMtique, degagee de subjectiTisme, est declanchee par la comprebension du message ideologique
transmis l' aide de la creation architecturale;
- mettre la dispos.i tion des autorites un tableau aussi complet qm
poasible des valeurs his:toriques et art.Ustiques propres
un ensemble
architectural, en TUe de leur protection el T&lorisation lors de l'
n&getneDt du territo.ire, dont un des bula Iegiferes est la mise en valeur
des monuments et des silea bistoriq:aes.
A l' encontre de la conception selon laquelle
l' histoire
serait
forgee exclusivemem par des persomialites (dont le corollaire dans le
domaine de l' architecture et de l' urbanisme impliq11e l' etude des seules
oeu.vres majeures, sa.ns se pr&x:caper dea etapes qui ont precăde leur
apparition), l'
des cbercbeurs s 'est diri~ des le debut de notre
SÎecle Ter& la creatiOD collective, grâce la di(fuSioD des principes du
materialisme bis.torique, qui a mis en eTidence le role primordial de la
baSe m&terielle et d.e ll m&SS8S poUr 1 1 eYOlUtiOD bistorique d I UD peuple o
LI arcbitecture et la structure des agglomerations ont commence a
etre etudieeS el1 lanl qU I expreSSioD de } 1 OrganisalfoD ecOJU>MiqUe r politiqUe et sociale d.u passe, ob l'interYen1io1l de !'element ethnique -dans
le cadre dH lO'i:s ~rales de fonctioJmement de la coaununaute - introduit dea naances subtilu, pa~ importantes
pour la connaisHnce d 'un peuple.
Dana Ies llmites de-a etDCles ettmograpbiques l' &Dalyse dea Tillages
et de l'a.rchitectu.re populai.re a mis en 6-Yidence l'exiatence d'un tresor
commma d ' experiance et de t:nditions, ainai que 1' intervention
constante de traaaformatioua cft&trices aelon le specilique
etbnique, ce
qui explique l' aff~ - et en meme temps la pera.n&ute i.Dnovation qui
caraCterlHD:t C9S <>etJTreS • De plus, l 1 etude des TillageS a demontr~
leur importance pour la C~he.aiOA des etapes
initiales
de
la

a

a

a

a

a

interet

a
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ame-

cristallisation des viile.a, difticiles ~ r.ec_anoaltre
daas l'orp.niame
urbain sownis a de multiples trallaformations: " ••• La forme originelle
d Iune Tille er beaucoup plus facile ~ saisir dans un Tillage que dans
Megalopolis" •
A pres la seconde guerre mondiale, une attention toute specia.le a
ete accordee a la creation urbaioe du passe, par suite des destructions
q ui ont gravement endommage certa.ines villes d' Europe, a.insi que des
r e manie me nt s massifs entraînes par l' e:xode vers les Tilles - a la suite
de I' industr i alisation - d' un nombre im:mense de Tillageois, phenomene
connu s o u s l e nom d ' explosion urbaine. Si l' on tient compte aussi . de
regime privilegie - par rapport aux vHlages - accorde aux communautes
urbaine s pendanl le Moyen Age, les ensembles urbains
apparaissent
a ujou:- ! ' h ui co mme des formes superieures de cirilisation
d 'un pays,
q ui o_ l grandement contribue a la culture europeenne, etant donne la
large c irculation des influences occasionnee par les echanges
commerciaux internationaux. Tous ces facteurs assurent
a l' urbanisme
mevieval une pla ce de premier ordre dans Ies actions
internationales
de pr otection d u patrimoine architectural, ainsi que dans la thematique
de s congr e s oh da.ns les publications a large diffusion 2 (oll les villes
ro umaines sont generalement absentes}. On a meme cree des centres
d I etudes superieures pour l' histoire des villes d I Europe.
11 faut constater que l I etude des Tilles de Roumanie s I est concentr e jusqu 'a present sur les aspects socio-&conomiques
et politiq ue s-culturels. On a beaucoup moins etudie l' architecture et l' urbanisme , la valeur d 'une ville, en ta.nt qu 'ensemble n' etant reconnue que
po ur certaines parties de quelques villes de Transylvanie, a savoir les
centres co.mmerciaux a.llemands pourvus d 'enceinte rortifiee .Ce dernier
element a ete faussement CODSide.r e comm.e limite de la. Tille medievale,
qui n ' aurait ete depa.ssee qu 'A peine au XIXe siecle. Quant aux Tilles
d e po urvues d 'enceinte Cortifiee, en Tran:syl„anie, Banat, MoldaTie et
ala chie r OD a CODSÎdere SelOD UD prejuge treS repandU qU I elleS
Se
soat developpees de maniere chaotique et incontrâlee,en ressemblant a
d e grands villages jusque dans la aeconde moitie du XIXe siecle.
L ' etude concernant la ville de Botoşani demontre le manque de
fo ndement de ce prejuge, en mettant en Taleur des traits caracteristiPie rre L avedant et Jeanne Huguenay,L'urba.nisme au
Moyen Age,
Geneve, 1974 ,p.1.
2 P armi l es ciuvrages recemment parus, nous citons European towns.
T heir archaeology and early history, London, 1977, qui comprend les
expos6s pr/;sentes en 1975 au congres or ganise a Oxford par
le
Council Cor British Archaeology; notrP pays n ' a
pas participe a
ce congres , mais les villes d 'Arad, Oradea, Alba Iulia et Timişoara
apparais s ent d ans la Cig.1 , p.433: "La Hongrie a u XIe s i ecle" , Caisant partie du rapport de Us.zl6 Gerevich,Hungary , p.43 1-544,ob la
Transylvanie est prlisente e comme l' une de s principal e s r4gions d e
la Hongrie medievale .
X
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ques, propres au.x villes m6dievales d' Europe,qui se retrouvent aussi
dans toutes les villes de Roumanie,a savoir: le ra1e decisit des Toies
de tr&.nsit pour le plan general et pour 1 1 emplaCeJDeDt des CeDtreS d IeChange; la presence d' un parcellement pro pre au.x zones de production
et de vente; l 'affirma,tion d' une hierarchie sociale et
politique-administrative dans les formes et la bauteur des verticales qui dominent
la silhouette de la ville. En plus, la corroboration des donnees historiques avec les donnees oftertes par le site, les documenta cartographiques et l' enqu~te sur place concernan.t l' ensemble
architectural,
permet d I elUCÎder leg etapeS d I ,..,OlutiOD de la Tille medievale et de reCOnna.i'tre ses traits caracteristiques, imprimes par le contexte sociopolitique local. Une telle etude de cartographie historique et d Iarchitecture complete les donnees offertes par les documents et meme les
remplace en partie, quand ceu.x-ci font dMaut.Ce dernier aspect est de
preruiere importance pour les villes de Moldavie et de Valachie, dont
les archives medievales ont ete . păriodiquement detruites lors des frequentes guerres et invasions qui ont ravage notre pays.Nous mentionnons a cet egard la supplique adressee par les moldaves
"~
leurs
Grandeurs Ies sultans de la region du Bugiac et des Nobais" ~ la suite
du pillage,en 1758, de 11 districts moldaves (sur un total de 18)par les
hordes tartares conduites par Crîm Ghirai: 11 • • • tous Ies malheureux de
la raia de Moldavie ont ete entierement pilles et saccages et tues Et reduits en esclavage. Leurs pâturages,leurs champs de ble,leurs habitations dans Ies bourgs et Ies villages ont ete incendies •• •"· En commentant ce document, N .Iorga observe: "C 'est un des rares actes politiques dU paSSe qui 80ÎeDt par>eOUS jUSQU Ia 00US 11 1 •
La mise en Iumiere des aspects de civi.liaation impliques par la
structure de l' ensembeI medieval de Botoşani, conformement aux lois
qui ont dirige pendant des siecles la creation urbaine europeenne, est
accompagnee de I' analyse architecturale, ettectuee sur la foi de l' exa me n des constructions, ainsi que de la correlation entre les donnees
techniques, la fonction sociale et la capacite -' e paiem„nt du comma.nditaire. Jusqu'~ present, il y a peu d'exemples
dans notre
pays
d I examen general (sanS etre pourtant exhaUStif) de toUt08 lf!8 bâtÎSS0$
d ' un ensemble hisic,rique, y compris les caves. Dans la plupart
des
mo ographies de villes, Ies editices decrits ont ete selectionnes soit
s elon leur valeur historique-memoriale, soit d' apres leur valeur artis tique evidente. Cette selection a ete souvent intluencee par de prejuges t els que : deconsideration de I ' eclectisme dans
I t architecture
civile de la Cin du XIXe siecle; sous-estimation du classicisme et du
romantisme dans I ' architecture de s eglises elevees dans la pre miere
moitie du m~me siecl e ; manq ue d I interet p6ur Ies constructions e le...ees
N . Iorga ,Pradăciunea

tâ'.tarilor de la 1758 du
un nou document (Le
pillage tartare de 1758 d 1 ap s un nou~eau document , da.ns " Revista istoricl", n, 1916, nr„1-2 , p.26-27.
XI
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apres 1850 ou aprb 1"900-.
L 1 examen de l' architecture roumaine - comme document
socioeconomique et ideologique - demontre que, mi.me dans le cas des bâtisses construites de fond en comble une date rela.tivement recente,
on retrouve l' ancienne capacite du peuple roumain de choisir parmi les
influences etrnngeres les elements qui correspondent a ses propres
necessites materielles et spirituelles, en les employant dans des formes qui sont speci!iques 1 1 eodroit dont elles expriment la rea.lite.
Cependant, tres souvent, l'examen des bâtisses en apparencerecentes
met en evidence la. conservation - au niveau des caves et meme durezde~baussee - d ' eta.pes de construction qui datent' au plus
tarei, du
xvnfl si~cle. Ce fait remet en question l' opinion la.rgement repandue
selon laquelle l 'architecture civile en macoonerie
aurait constitue, 4
jusque vers 1800, un apa.nage des princes regnant.::; et des boyards. /
Cette opinion est dementie autant par le resultat de la recherche
effectuee, qUe par leS donneeS historiqUeS qui permetteDt
d I affirmer
} I existeDCe d I UD patriciat urbain, COmpose de l 1 elite des artiSaDS
et
des marebands - en majorite roumains - , dont l' activite constructive
dans le cadre de la communaute ne pouvait etre limitee a la seule fond.aiion d I eglises. LI exemple d u patriciat allemand des villes de Transylvanie est concluant dans ce sens.
Nous arrivons enfin a 1 1 aspect pratique de cette etude dans la
domaine de 1 1 am.~ment urbain. La mise en valeur des monuments et
des lieux historiques, recommandee par la loi, est etendue la notion
d' ensemble architectural, considere comme un organisme a
longue
duree d •evolution. Partant de la premisse que les resultats d Iune recherche ne concernent pas seulement les specialistes, mais doivent
aussi repondre ll. une nece.ssite sociale, telle que la sauvegarde
des:
preuves de culture materielle et spirituelle de notre peuple,le dernier
cbapitre de cet o.u vrage compred 1 1 analyse critique de l 'amenagement
urbain de Botoşani., efiectuee h partir des propositions de valorisa"
tion complexe
de l' ensemble historique, elaborees en 1978 a h reguete
des autorites politiques-administrative s locales. Le
meme chapitre
contient aussi la liste des bâtiments proposes pour etre declares mo-;
!luments historiques grâce a leur valeur historique et architecturale,
en s' arritaDt, du point de vue chronologique, au debut d9 la pr~iniere
guerre mondiale.
Nous remercions ici le Comite de Partidu departement de Botoşani, qui a initie et soutenu l 'apparition de cet ouvrage, tout
en appreciant que de telles etudes devraient erister pour toutes les
villes
dU pays et devraient CODStÎtUer des repereS pour } I amenagement urbain.
y gagneraient en egale mesure: la recherche historique,la sauvegarde
du patrimoine architectural et le developpement futur des villes
de
notre pays, dans lesquelles le passe eit le present s 'uniraient
barmonieusement.

a

a

a

Prof .dr.FLORIAN GEORGESCU
Directe ar du Mua6e National d 1 Histoire

xn
https://biblioteca-digitala.ro

FOREWORD
"Architectural historic ensembles", the new series or publications
edited by the National History Museum or Romania,concerns architectural ensembles which illustrate the history or the Romanian urban and
rural communities, Crom the point or view or economic and social lire
organiza.tion under conditions determined by the politica! context or the
respective period. This series bas a threetold purpose:
- to complete information about tbe urban and rural civiliza.tion of
our country, based on concrete data gathered on the spot and interpreted in the light or the historical circumstances in which the localities have appeared and evol•ed;
- to empbasize the capacity or these ensembles to illuatrate the
political,social and economic conditions of the pa.st,thia power of expression becoming the essential·ractor of their artistic quallty,siooe de
real aesthetic emotion, divested of subjectivism, resulta from the perception of the ideologica! message traiismitted throl,lgh
the
urbanarchitectural creation;
- to put at the authoritiP.s' disposal an as complete as possible
picture of the historical and artistic values included in an architectural
ensemble 'with a purpose or protecting and emphasizing . them by planning , one of the lawful aims or this improvement process
being
the
enhancement of monuments and historic sites.
Aband oning the theory or a history shaped only by personalities
{who3(. corollary in architecture-and town-history implies to study oo1ş"
ma jor works, without explaining their appearance through intermediate
stages), the interest of scholars bas bee.n attracted by the
collective
creati on ever since the rirst decades of our century,owing to the spreading of the principles of historical materialism, which focused the
attention on the importance or material resources and of mass actions in
the historic evolution of a people.
r..ocality architecture and structure began to be studied as evid e nce of past economic, politica! and social organization, where the
intervention of the ethnic factor - within the general function laws of
the collective organism - introduce& subtle nuances
illustrating
a
people 's psyche.
In ethnographic studies, the analysis of villages and of rural archit ecture has pointed out the existence of a common treasure of experience and tradition, as well as the constant intervention of a creative
proc essing, according to the ethnic specific character. This explains
the re la.t ionship and - simultaneously - the permanent innovation whicb
mark these creations. At the same time, the study of villages bas d e monstra.t ed their importance for the knowledge of incipient stages of
citi~s, much more d.ilficult to reconstitute in an urban structure subm.it_.
ted to ma.ny tranaformations: • ••• la forme originelle d'une viile e s t
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beaucoup plus facile ~ saisir dans un village que dans Mltgalopolis" •
After World War II, special attention was paid to old town structures owing to the unprecedented destructions undergone by European
cities and to tbe massive transformations implied by the migration
towards towns - due to increa.sed industrializa.tion - of an
oVerwhelming nwx: ber of villagers, giving rise to the
so-called "urban· explosioo 11. T aking also into account the privileged conditions granted to
urban com.munities (as compared witb villages) during feudalism,
the
urban historic ensembles appear today as higher forJDS or civiliza.tion
in a country, with major contributions to the European culture, du·e to
the wide -s pread tran.sm.ission of artistic influences caused by international commercial exchanges. All these Cactors ensure to the medieval
urbanism a prominent place in international actions intended to pro-:
tect the architectural inberitance, as well as in co.ngress subjects and·
widely circulating publications 2 (wbere Romani.an towns are generally
omitted). Moreover, special centers of higher researcb
studies have
been created for the history of European cities .
It should be emphasized bere that so far the study o!
Romanian
to wns was focused on tbe socio-economic and cultural-politica! aspects. The problem.s of architecture and urban structure have been hss
inve stigated, the value of to wn, considered as an ensemble, being admitted only to parts of som ~ T ran.sy vanian cities, i.e . to the German
tra de centers, surrounded by defensive walls . This later eleme nt was
a s o ~interpreted as the limit o f the medi eval town, exceeded only in
t he 19t century. According to a cominon prejudice, the Transylvanian
o r Banat towns which were not wall-su:rrounded as well as the Molda-,
unv ian and Wallachian towns would have grown both chaotically and
c ontrolled , like large villages, up to the second half or the 19thcent ury~
Th.e study of Botoşani proves the groundlessoess of this theory
by e mphasizing some common characteristics, specific
to European
med ieval cities and typical to all towns in Romania . Such common feat ures are: the relationship of the general plan with the
network
of
t r ansit road s ; the exis te nce of a.n urban parcelling, specific to pro-:
d uction and trade areas; assertion of a social and politico-administra-:
1

P ierre L avedant and Jeanne Huguenay, L ' urba.nisme au Moyen Age,
Geneve , 1974, p.1.
2 Amon.g the most recent works, we quote European towns. Their
archaeology and early history, London, 1977, whicb include the papers
pr e seoted in 1975 to tbe congress organized at Oxford by the Council
for British Archaeology . Our country was not represented at this
co.ngress, b ut seme towns as Arad,Cluj,Oro:iea, Alba Iulia and Timişo ara are sbown in rig.1, p.433, 11 Hungary dtlring the 11th century", included in t,he paper of Laszl.6 Gerevich„ Hungary,
p.431455, where Transylvania is presented a.s one of the ma.in regiom; of
the mediev&l Hungary.
XIV
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tiTe bierarcby i.n tbe shape &Dd height of Tertical accents in the city 's
outline, etc. In .p arallel, the corroboration of bistorical da.ta with data
offered by the site, cartograpbic evidence and inTestigation or tbe architectural erusemble enable the understanding or tbe different evolutive
pbases or tbe town. and of its peculiar cbaracteristics given by tbe local
socio-politica! context. Such a historic and architectural cartography
completes the data gathered !rom documents and
partially replaces
them when missing, a most important fact for the Moldavia.n and
\Vallachian towns whose medieval records have been periodically destroyed
during the
frequent wars and invasions which have devastated our
country. On that score it is worth mentioning tbe protest directed by
Moldavians to "their Highnesses the ruling Sultans of tbe Bugiac regio n
and the Nobais", atter the plundering of 11 out of
the 18 Moldavian
districts, in 1758, by the Tartars led by Crîm Ghirai: " ••• all the poor
of the Moldavian raia are completely robbed and plundered and killed
and en~laved. Their b:ayfields, ·bred areas, houses witbin
boroughs
and villages are burned ••• ". By commenting tbis document,
Nicolae
Iorga states: It is one of the rew extant politica! acts or the past" 1 •
The empbasizing of civilization aspecta suggested by the
Botoşani structure, crystallized according to the laws wbich for centuries
have ruled tbe European urban creation, is associated with an architectural analysis carried out on the basis of building investigations
which include the social function and tbc paying power -of the client.
So rar, there are few cases or general (even if not exhaustive) analy sis of all the buildings (cellars as well) belonging to a
historic ensemble. ln earlier town monographs the described bllildin~s were selected either for their bistoric-memorial value, or for their conspicuous artistic value. Moreover, the aelection was often influenced by
prejudices such as: disconsideration of the eclectic arcbitecture specific to the end or the 19th century; underestimation of the
classici st
and romantic a.rchitecture of churches erected in the first half of the
same century; lack of int.erest for buildings constructed atter 1850 or
1900.
The investigation of the Romanian architecture as a socio-ec ono - .
mlc and ideologic document shows tha.t eTen buildings erected not long
ago attest tbe ancient capacity or the Romanian people to select among
foreign influences only the elements which correspond to their own aaterial and spiritual necessities and to process them into rorms specific
for .he place whose realities they express.Moreover, very often, the
analysis or appai:ently recent buililings reveals stages or
medieval
architecture at the levei of the cel.lar or even or the dwelling,
stages
dating at the latest rrom the 18th century. Consequently, the widely

N. Iorga~ Prădăciunea T~or de la 1758 du
un
~ou document
(The Tartar pl undering of 175'8 , according to a new docj.dJlent , . in
"Revh;ta istorică", ll, 19 16 . nr ...1 -2~ p . 26-27.
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s.pread opinion, accarding to whic.h the Romeaien maaom"1 ciTil arcldtecture was till about 1800 a prerogatbe or reiping princes
am:l
boyars, becomes questionahle. Tbe opinion u iln"alidated by tbe resalt
or the above mentioned inv~cms, aa well a.a by tbe hi.ato:ric
data
con!irming the eristence of an urbrm ~. compoaed
tbe most able
artisans a.nd mercbants, mo.atly Romani.an, wbo•e aasertion as builders
inside the community could not be restricted OAly to cburcb roundation.
T he ex.e mple or the German mercllaat tilit.e iD TraDayhania is conclu-

or

or

sive.
Last but nat least„ tbe object ot tld.9 ataty ia alSo a practica) oae,
related to town planning. Tbe emphasiziq of monmnenta and
historic
sites, recomme11ded by tbe law, is extended t .o tbe
architectonic ensemble, seen as an organism witb a lDDg pa.st eTolution.
Considerillg
that the result of any inTestip.tioo does nat eODCe:rn only tbe
scholar
circles, but must re.apcmd alao t.o •ocial necesaitiea, sach as preserving our proob of spiritual a.ud material cult.ure, tbe laat cbapter of
this study is a critica! analysia or the towa pl•naing ol Botoşani , on tbe
basis of propoaals CODCenaiac' the complex enbanci-ag of the Old aarbal1
ensemble, made iJl 1978 at tbe request al tbe local politico-administrative autborities. lt also include• proposals ror &eeordiDg tbe quality of
hlstorie monuaems to all buildiags, T•luable from tbe historic
und
architectural poiDt of Tiew, erected be!ore World. War I. We tberefore
join the consta.Dt concera .of tbe Natioul History MMaeum or Romania to
conduct i1Ji own re.aarcbes ao aa to ue u.e re.aalt.s c0acretely, il1 both
scientilic and a.ocio-calllural rields.
·
Expres.~ finally oar tllaaka to U• Party District Colllftlittee
of
Botoşani, whicb iAitiated aad au.p.p orted thill at&1d7,we
ccmaider that.
sucb inTestigatioo ougbt tobe m.ade for all tlle towu ia oar cowitry and
c onstitute a basic docn!MQiatioa to any town plaJming a.ctiTity .lt sbollld
be profitable for hiatoric reMarcbes, preeerYatiaa ol U1e architectural
patrimony and for the furtber dcTelopment of tbe localities
in
our
cou:ntry, aiming at a harmoaious union ol pre-.ot a:lld past.
Prof.dr.FLORIAN GEORGESCU

Direc.tor ol tbe Natioaal Histo:ry Museum
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INTRODUCERE

Studiul ansamblului istoric arhitectural al Botoşanilor a fost început în 1975, în cadrul Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional, la
cererea expresă a Consiliului popular judeţean, care dorea să'. dispună
de documentarea necesară valorificării oraşului vechi în procesul de
sistematiza.re, orientat - la acea da.tă - către integrarea armonioasă· a
elementelor noi într-o structură urbană cu valoare istorici( şi artistica unanim recunoscută . Beneficiarul ne-a procurat tn consecinţă ridicările topografice la scara 1 :1 OOO ,executate fntre 1963 şi 1967, precum
şi ri<iicarea topografică la scara 1 :5000 efectuatll de Institutul de proiectare judeţean Suceava în 1975. Un ajutor prepcs în documentare a
fost dat de Arhivele Statului din Botoşan'i,care au pus la dispoziţie cu
deosebită bunăvoinţă fo.n dul de planuri vechi ale oraşului.
Într-o primă formă de circuit intern, studiul a fost încheiat în 1978
în cadrul Muzeului Naţional de Istorie al R.S.România şi a cuprins conform temei de proiectare aprobată de beneficiar - un ultim
capitol
cu propuneri de valorificare a ansamblului istoric, menite a constitui
date de temă pentru schiţa de sistematiza.re a municipiului. Un exemplar
complet al studiului, însoţit de 7 planşe şi 313 fotografii, a fost trimis
fu iulie 1978 Consiliului popular al judeţului Botoşani, Muzeul Naţional
de Istorie achitînd astfel o obligaţie restantă a instituţiei care angajase lucrarea. Eficienţa datelor concrete destinate :restructurării urbane a fost substanţial redusă de o noul concepţie a schiţe i de sistematiza.re, care a preferat metoda denumită "selectivl", prin care se ~s
trează doar rragmente ale ansamblului istoric, apreciate de la caz la
caz în funcţie de criterii de "valoare deosebitl" şi care urmea:r.ă a fi
integrate într-o compoziµe modific~ radical sub aspectul reţelei de
străzi, al regimului de Jnălţime şi al densitlţii.
Noua viziune a determinat, în ultimii trei ani, re.structurarea radicală a părţii de vest şi de nord-vest a oraşului; bulevardul Lenin,r&marcabil în trecut prin arhitectura rezidenţială a veacului al XIX-lea,
suportă impactul enclavelor contemporane generate de amplasarea unor dense gru~ri de blocuri-tip pe locul vastelor gospodhil cu livezi
ce se fntindeau între bulevard , parcul Vtrnav şi strada
cimitirului
"Pacea"; o restructurare similară se contureazl,
tn
perspectivl,
pentru zona istorică situati la est de strada Cuza Vodă, datorit! proiectării unei artere cu şase benzi de circulaţie, amrginiti de blocuritip, care urmăreşte aproximativ ramurile
CUi Naţionale
orientate
1
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cltre Dorohoi şi cltre Ia.şi, reunite pe traseul strlzil Pictor Grigorescu.
În această aituaµe, capitolul propunerilor de Talorificare a ansambl ului istoric redactat Ui 1978 a fost înlocuit cu o analiză critică .l
transformărilor suferite de acelaş i ansamblu după cel de al doilea răz
boi mondial, iar în anexă a fost dat repertoriul construcµilor
civile,
de cult şi al operelor de ~ plastică propuse în 1978 pentru includerea Ui lista monumentelor istorice. Dintre cele 159 de propuneri, circa
100 a.u fost acceptate tn cadrul analizei efectuate pe plan local,ceea ce
constit.uie desigur un succes, r~tnd însă obligatorie semnalarea celorlalte obiective, respinse din cauza propunerilor schiţei de sistematiza.re şi dintre care unele au dispărut pî'nă la apariţia studiului de ra~.
Cercetarea vechiului oraş Botoşani a beneficiat de o bogată bibliografie is torică , bazată în principal pe studiile şi documentele
publicate de Nicolae Iorga1. Arhitectura ciTill a Botoşanilor nu este absentă în litera.tura de specialitate { ceea ce constituie o excepţie în
compara~ie cu majoritatea oraşelor din Moldon. şi ~ara Românească ) ,
fiind a.mintitl succint de Paul Petrescu2 f'.ntr-un studiu remarcabil prin
core la.rea modelor stilistice ale Teacului al XIX-lea cu contextul istoric a.l manifestării lor.
Cu toată bogăµa datelor documenta.re, studiul s-a izbit de obişnu
ita lipsă a transpunerii lor în planul oraşelor, precum şi de absenta unor planuri vechi care să permită, de la început, delimitarea vetrei istorice. Ca atare, documentarea de teren a trebuit al fie efect~ în
perimetrul - foarte apropiat de cel actual - al plan.ului din 1899 ,întruci't ridicarea topografică din 1872, făcută de inginerul Ştefan Emilian,
se păstrează doar în parte4. Speranţa ~sirii unui plan din 1860, tre zită de semnala.rea lui Nicolae ~toicescu5, s-a doTedit ne.întemei&tl la
cercetarea dosarului respectiT , care cuprinde doar CX>reJIPOnden~ privind achiziţionarea unei hărţi a oraşului "efectuată de d. geometru Ludovic Udriţchi" şi care se încheie cu constatarea că" planul ddicat de
geometru Udriţchi este numai pentru a recunoaşte hotarele tol6cli de
prinprejurul tî:rgului, dată dupe hrisov împăşuna.rea vitelor orăşanilor,
iar nici de cum pentru locul din lăuntrul oraşului ocupat cu zidiri şi îngrădituri 117. În sfîrşit, planul celor cinci jud.eţe f'e Moldovei, întocmit
în 1790 sub conducerea lui Hora von Otzellowitz , nu poate fi luat ca
bază de delimitare a vetrei dectl prin corelare cu cartarea generall a
da.telor ist orice.
Datele privind construcţiile civile ridicate în Botoşanii sf'î:rşitului
de veac XIX au fost completate prin bunăvoinţa mai multorbotoşăneni de
baştină, dintre care amintim pe Eugen Neculau,Elena Pmtea şi Anton
T ranc u, iar finalizarea textului destinat publicării a beneficiat de obs e rvaţiile şi sugestiile istoricilor Ioan Caproşu, Nic olae Stoicescu şi
P anait l. Panait , cărora le aducem şi pe
această cale mulţumirile
no a..stre.
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NOTE
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8

Nicolae Iorga, Documente relative mai ales la Botoşani şi împrejurimi, din colecţia d-lui Al.Callimachi, .în: Studii şi documente
cu
privire la istoria românilor, V, Bucureşti, 1903, p. 209-286 şi 648677; idem, Documente botoşănene, mai ales din colectia d-lui Gr.
Goilav, fost senator, ~.Studii şi documente cu privire la istoria
românilor, VII, parteaill, Bucureşti, 1904, p.121-151; idem, Inscripţiibotoşănene, Bucureşti, 1905; idem, Breasla blăJu!rilardin
Botoşani, Bucureşti, 1911 •
Paul Petrescu, Arhitectura civilă a Botosanilor,în ,,Studii şicerce
tări de istoria artei'; seria artă plasticl, tomul 16, 1969,nr.2,p.28_3297.
"?lanul topografic a oraşului Botoşani cu numirile noi a st.rlzilor.
Aprobate de Ministerul de Interne cu oficia nr.23904 din 20 octombrie 1899 11 , scara 1 :6000, .tn Arhivele Statului Botoşani, Colectia de
planuri, hlrti, achite, inventar 515.
"Planulu topograficu alii urbei Botosialli redicatii prin inginerulii
hotarnicu Stefan EmWan .1872", scara 1:1000, .în Arhivele Statului
Botoşani, tolecţia de planuri, blrţi, achite, inventar 125. Conservarea parţială este cu at.fl mai regretabilă, cu c.fl planul este .tnsotit
de admirabile vignete ale principalelor clădiri ale oraşului.
N.Stoicescu, ~Ţto~j.ul bibliografic al locllLlj,~jUor . §i__monumenţ~:
lor medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p.149, nota 152.
Arhivele Statului Bucureşti, fond Ministerul Lucririlor Publice,dosar 177/1860.
Ibidem, adresa Ministeriului din Întru, anul 1863, luna martie 19.
Secţiunea Municipaa, Nr. 7504, Bucureşti, cltre Ministerul
Agriculturei,Comertului şi al Lucririlor publice.
Biblioteca Academiei R.S.R.,cota H 456-D IX 2-1790.
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CAP. I.

ISTORICUL

ORAŞULUI

MEDIEVAL

Alegînd din bogatul material bibliografic referitor la Botoşani doar
datele semnificative pentru evoluţia structurii urbane, se constată c ă
istoria oraşului medieval a fost determinată de:
a) aşezarea la zona de contact între podi ş ul înalt împădurit ş i cîmpia din marea depresiune a Prut ului de mijloc, fapt care a făcut ca Botoşanii să constituia o excelentă piaţă de sc himb , atît pe ntru produsele
a gricole, cît şi pentru comerţul cu animnle ;
b) aşe zarea la intersecţia drumurilor care uneau pr incipalele r e ş edinţ e <lo mneşt i ale Moldovei: Sire t, Suceava, Hîrlău, I aşi ;
c ) ...;e zare a la un punct de legătur-d'. favorabilă c u marile drum uri
c omerc iale ale Mo ldovei mediev ale ( fig . 1 ) ~ respec tiv: - "Drumul tătă
resc " , de -a lungul Nistrului, ca re l e ga Liovul de portul genevez d e 1.a
Caffa (Crimeea) prin Hotin , Dorohoi , laşi, Tighina , Cetate a Albă , avînd o ramificaţie c ă t re Suc eava- C ernăuţi , ce se desprindea la Botoşani; - " Drumul moldovene sc" sau "drumul Siretului 11 , care , prin Cernăuţi şi Siret, fă.cea legătura c u centrele genoveze de comerţ de la 0-rilia, Cetatea Albă ş i C a!fa, precum şi cu principalul centru de comerţ
cu Levantul care va deveni , începînd din veacul al XVI-lea,portul Galaţi; - "Drumul Liovului" .:are se desprindea din "drumul Siretului", fă
cînd legătura prin S iret şi Cernăuţi cu Liov, Cracovia ~i Danzit;;
11
Drumul mare al Dorohoiului" , legat prin Hotin cu C arneniţa şi prin
Cernăuţi cu Sniatin, ajungînd la Botoşani prin Brăeşti, Leorda şi Că
tămăreşti; - "Drumul Hîrlăului" , care unea Hîrlăul
cu Iaşi, trecrnci
prin Cotnari , Belce şti şi Budăiul Frfuceşti; - "Drumul cel mare împă
rătescn :laşi , Scfb.teia , Vaslui, Bîrlad, Galaţi 1 •
Avîud legături directe cu Dorohoi, Cernăuţi , Siret, Suceava, cu
laşi - pe văile Sihnei, Miletinului şi Jijiei - şi cu .Ştefăneşti(care, p fu~
în veac ul al XVll-le a , a fost un princ ipal vad de trecere a Prutului şi
un tîrg important, l e gat direct de Cameniţa , Soroc a şi laşi), Botoşani
şi-a menţin ut importanţa comerţului de tranzit şi după
c ăderea
sub
turci a Chilie i şi a Cetăţii Albe, datorită orientării a c estui comerţ că
tre Galaţi, c are, d int r -un simplu sat de pescari la începutul
sec. al
XV-lea, va cuno aşte o spectac ulo asă şi continuă ascensiune: în 1840 ,
Galaţi e ra cel mai important ce ntr u de comerţ internaţional, vehiculî."ld
mai mult de jumătate d in totalul d e 100 milioane d e piaştri, c it totaliza
importul şi exportul Moldove i2.
Toţi factorii enumerau mai sus au impus funcţia dominantă .a aşe4

https://biblioteca-digitala.ro

zării

medievale care, pînă tn veacul al XVIll-lea, a fost aceea de tîrg,
cu rolul de principal centru de schimb şi - concomitent centru de
meşteşugari. Puterea centrală a favorizat dezvoltarea
economică a
t.îrgului, lăsînd în folosinţa tîrgoveţilor întreaga supra!aiă a oraşu
lui, traversată de drumurile comerciale , şi re.zervîndu-şi ca reşedin
ţă incinta izolată de la Popăuţi.
Datele obligate ale reţelei de drumuri au impus dezvoltarea aşe
zării pe un teren lipsit de apărare; ca atare, Botoşanii au fost mereu
pustiiţi de năvăliri şi războaie, nee:ristînd pînă în premnt cunoştiinţe
despre un sistem defensiv al oraşului sau cel puţin al unei porţiuni din
oraş. Singurul refugiu posibil - tn afară de pădurile din împrejurimi a fost oferit de o vastă reţea de tuneluri boltite , dezvoltate sub vatra
însăşi a t.îrgului, precum şi de incinta fortificată a curţii
domneşti apoi a mănăstirii - de la Popăuţi3.
Despre începuturile organizării orăşeneşti a Botoşanilor, cu alte
cuvinte despre data cînd satul cu meşteşuguri tnfloritoare,dezvoltat pe
lîngă un vechi loc de schimb, a primit de la domnie privilegiul autonomiei administrative şi al dreptului de tîrg, devenind "o comunitate auto nom ă, dependentă direct de domnie, privilegiată ş i tnchisli'.", nu se
ştie nimic ~recis, întrucît arhivele oraşului au fo st pustiite de nenumărate ori • Nicolae Iorga a presupus că în vremea lui Ştefan cel Mire
"B o toşanii trebuie să fie fost fucă un sat, care se ved~a de la Rîpăuţi ,
riar nu se atingea cu acesta din urmă" şi că primirea privilegiilor de
oraş ~ fi avut loc abia în timpul lui Petru Rareş: "Se pare că el dă
rui noul tîrg, întemeiat poate cu privilegiu ~e la el, pentru a tine iarmaroace, bilciuri, Doamnei sale Elena •• •" • Această ipoteză este contrazisă de următoarele date:
a) În Letopiseţul anonim al Moldovei ( copie a letopiseţului scris
la curtea lui ~tefan cel Mare), Botoşanii sînt menţionaţi în contextul
oraşelor prăjate şi arse de tătari tn 1439 şi 1440: "În anul 6947(1439)
noiembrie 28, au venit tătarii şi au prădat pînă la Botuşani. Si iar au
veni~în anul 6948 {1440) decembrie 12 şi au ars Vasluiul şi' Bîrlad ul11 • Este. greu de presupus că prădarea unui simplu sat ar fi meritat din partea cronicarului - aproape contemporan cu evenimentele ac eeaşi atenţie ca ş i arderea oraşelor reşedinţe domneşti de la Vaslui
şi B.îrlad, iar faptul că Botoşanii nu apar doar ca punct terminus
al
incursiunii , c i ca oraş devastat, este dovedit de amintirea acestei calamităţi con.:;amnată de Grigore Ureche în Letopiseţul Tării Moldovei:
11
Scrie letopiseţul nostru că în anii 6947 noiemvrie 28 intrat-au
.tiî
ţară oaste tătărească de au prădat şi au ars pînă la Botoşani şi au ars
şi tîrgul Botoşanilor"7.
b) S cris oarea din 1579, ianuarie 8 , adresată de Petru Schiopul
neguţătorilor lioveni şi din celelalte părţi ale crăiei leşeşti, ~uprinde
afirmaţia "cum că cel mai vechi iarmaroc în Moldova a fost cel ca.xe se
tine la Botoşani 11 8. Ori se ştie că iarmarocul era cu precădere un privilegiu al tfrgarilor.
5
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Fig.1

.-Aşez.a.rea oraşului Botoşani

în reţeaua drumurilor medievale de comert: A. drumurile Moldovei (a pud C. C.
GiUI'€scu); B. drumuri europene (apud Atlas istoric,
Bucureşti, 1971): 1. drumuri continentale; 2. căi maritlIIle genoveze; 3. căi maritime veneţiene.
6
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Bazat pe aceste menţiuni documentare, Victor C.Nldejde a a.încă din 1895, la concluzia că 11 t.!'rgul Botoş anii şi .însemnătatea
comerţului său datează din vremile cele mai demult ale Moldovei 11 9, ipoteză pe deplin justificată de .întîlnirea - condiţionată geografic a
drumurilor comerciale. O opinie similară apare la Constantin C.Giurescu, care consideri că localitatea este anterioa.riC .întemeierii sta10
tului moldovean independent, la fel cu Baia,Suceava,Siret sau Hotin •
Date certe pot fi aduse doar de cercetări arheologice sistematice, dar pfnă .în prezent acestea au evitat vatra oraşului, cu toate ocaziile optime oferite în ultimii ani de lucrările edilitare şi de noile
construcţii efectuate .în centrul istoric. Cercetările din aria judeţul ui
au condus la constatarea existenţei unui mare număr de aşezări săte şti
în veacul al XIV-lea, care - .în a doua jwnltate a veacului - f:ncep să
gravite ~ "către viitorul centru orăşenesc care vor deveni
Botoşa
nii1111. Momentul "apariţiei" ttrgului este situat de unii
cercetători
între sftrşitul veacului al XIV -lea şi .începutul celui urmltor12.
Credem că delimitarea acestui interval pentru primirea de către
satul Botoşani a privilegiilor orăşeneşti este excesiv de
prudentă,
pornind .în principal de la absenta docwnentelor, fapt care nu constituie însă un argument, .întrucrt este ştiut că cea mai mare parte din
documentele slavo-române existente iniţial, precum şi majoritatea arhivelor orăşeneşti, au dispărut din diferite cauze: incendii, năvăliri,
răscoale, distrugeri voite etc. 13 • După părerea noastră, bazată pe
considerentele geografice şi economice amintite mai sus, tîrgul-ora ş
datează din veacul al XIV-lea, fiind precedat de o aşeza.re
de veac
XIIl. Observaţiile arheologice efectuate ptnă .în prezent .în afara perimetrului oraşului confirmă această ipoteză, cel puţin pentru zona de
vest şi de nord-vest a oraşului: .în zona fostei bariere
Aga!ton s- a
descoperit o aşezare din care s-au cules fragmente ceramice din s ec .
ill- IV şi din perioada feudalismului timpuriu (sec.Xl-XIB) 14 ; c artierul Popăuţi vădeşte continuitatea locuirii în perioada. sec. Xlli-XVIII 1 ~
în s!îrşit, locul denumit "la Silişte" (platoul situat la circa 2 km s pre
nord de oraş, la circa 500 m de linia ferată Botoşani-Leorda} prezintă - în afară de continuitatea de locuire constatabilă pentru intervalul
f;ec.xm-xvm - şi urmele unei culturi protodridu, care vădeşte asimilarea culturii materiale slave de către localnici, în perioada sec.
IX- x1 6.
Nu lipsită de interes pentru vechimea oraşului, cu toate semnele
de întrebare pe care le ridică, este şi datarea bisericii armeneşti sr.
Maria şi implicit a momentului cînd armenii se stabilesc în Botoşani .
În 1849, Nicolae 9uţu a afirmat, fără comentarii, că cele
mai
vechi biserici armE!neşti din Moldova sînt cele din Botoşani, 1350, ş i
din laşi, 139517 . ln mod surprinzător, această simplă menţionare
a
anului a fost interpretată ca fiind întemeia.tă pe textul pisaniei biseri cii şi astfel a apărut fu bi bliografie pisania din 1 350 a bisericii arme.neşti din Botoşani, amintită - pr int-re 11Jtjmele lucrl.ri de C. C .G i ujuns,

7
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'rescu 1 o şi Paul Petrescu19 • C. C .Giurescu consideră verosimilă data
zidirii, avînd în vedere şi racunoaşt~rea de către .Alexandru cel B~!n
1401 iulie 26, a episcopului armean Obanes "cu dreptul episeopal"2J şi
presufune că cent!".il comercial al Botoşanilor a fost întemeiat de arWt:;ui 2 · •

Data 1350 este contest~ de Al.Papadopol-Ca.limachi22 şi - dupll'.
el - de Artur Gorovei 2 3, care pornesc de la ideea
că Nicolae Şuţu
s-ar fi referit la textul unei pisanii, deşi - după cum am văzut - acesta
din urmă nu dă decrt o dată a zidirii, care putea Ci transmisă prin tradiţie. Textul real al pisaniei, redat în traducere de Nicolae lorga,ccnsemnează înnoirea în 1826 a bisericii, construită "cu vreo 300 de ani
în urmă"24. Este sigur că biserica exista în 166925; ridicarea ei în
primele decenii ale veacului al XVI-le~ aşa cum ar reieşi din pisanie
( 1826-300 = 1526 ), pare să fie împinsă în a doua jumătate a aceluiaşi
y9g.c; da.că se ia în seamă cronica armeanului MiD.as din Tocat,
care
aminteste dărtmarea bisericilor armene din Hotin, Siret, Vaslui, Iaşi
şi Bot~şan.i fu timpul prigoanei din 1551, sub Ştefan Rareş2 6 •
Părerea noastră este că tradiţia ridicării primei biserici - de zid
sau de lemn - în 135027 se f'ntemeiază şi pe existenţa în proprietatea
bisericii Adormirea Maicii Domnului a unei evanghelii
scrisă la Caffa
(Ka!faohat) în Crimeea,. în anul 803 al erei armene ( 1353 e.n.), amintită de Nicolae lorga28 şi care nu se mai a!lă astăzi iD posesiunea bisericii armene din Botoşan.i29.
Nicolae Iorga situează în veacul al XVI-lea închegarea
coloniei
armene din Botoşani30 (punct de vedere preluat şi de Artur Gorovei3 1),
be.zîndu-se pe ipoteza întemeierii tîrgului abia fn timpul lui Petru Rareş . Dacă se acceptă însă ipoteza existenţei th-gului în veacul al XIVlea, însăşi afirmaţia lui Nicolae Iorga: "acesta era tfrg şi tîrg moldovenesc pe acea vreme nu se putea fără armeni"32 devine un argument
pentru confirmarea tradiţiei conform căreia prima biserică de zid armenească a fost ridicată în 1350, fiind apoi dărlmată în 1551. În acest
caz, existenţa în veacul al XIV-lea a col oniei armene din Botoşani ar
dovedi a t it prezenta anterioară a aşezării, dt şi stadiul evoluat al economiei t.frgului, care a determinat pe armeni să se stabilească aici,
întrudt orientarea lor preponderentă către negoţ presupune instalarea
în centre de schimb constituit e - şi nu întemeierea a.::estor centre.
Datorită aşezării la o răscruce de drumuri - pe care veneau
nu
numai mărfuri , ci şi armate duşmane - , Botoşanii figurează în isteria
politică a Moldovei mai ales printr-o nefericită succesiune de războaie
şi pustiiri. După cum am văzut mai sus, tîrgul a fost ars în 1439, în
timpul invaziilor tătărăşti favorizate de dezbinarea domnitorilor lliaş
şi Ştefan (1436-1445)33. În 1498, Ştefan cel Mare a distrus la Bot oşani
restul unei armate turceşti care se întorcea dintr-o expediţie în Podolia şi Galiţia34. Armatele poloneze au prădat "pînă la t~g la Botoşani"
fu martie 1500, pentru a fi apoi în!rînte de Ştefan cel Mare, care "i-au
da.L.războhl la tîrg la Boto.:ia.ni._Şl~ea.lui Dumnezeu pierdură.
8
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leşii războiul şi fu· izbînda lui Ştefan Vodă ••• !)ii multă
m9ldovenii leşilor, cil'. au pus Ştefan Vodă de au arat

caml le făceai
cu leşii pre o

culme de deal la Botoşani şi au semănat ghindă şi s-au făcut dumbravă
mare, de este pînă astăzi copaci mari ••• n3~
36
Tot polonezii pradă "pînă la Botoşani" în 1505 ,pradl Cernăuţii,
Dorohoiul, Botoşanii şi Ştefăne_ştii în 150937 şi "pradă şi ard pînă la.'
Botoşani" în 152938 şi în 153339. La 18 noembrie 1561 , însăşi
tîrgul,
devine cîmpul de luptă futre Despot Vodă, ajutat de trupe ungureşti, şi
Alexandru Lăpuşneanu, sustinut de armate turceşti, întrudt acesta din
urmă şi-a răspîndit "pe toţi pedestraşii săi, printre care erau
şi 260
de ieniceri turci cu arme persane ••• între casele şi curtile
oraşu
lui ••• , iar pedestraşii unguri cînd au aflat că ienicerii, precum şi alţi
pedestraşi se află prin curţile din oraş, deşi erau ferecate bine porţi
le wide se aflau ienicerii, totuşi aceşti unguri ca într-o clipă au sărit
peste gardurile curţilor şi după o scurtă luptă au răpus pe toţi ienicerii pînă la unul 1140.
41
În 1650, ttrgul a fost devastat de cazaci şi tătari • În 1684, oraşul a fost ocupat de oastea căzăcească sub conducerea hatmanului
Kuniţchi42. În.1691, "coborîtu-s-au craiul leşesc Sobieţchi cu oşti grele
iar în Ţ ara Moldovil ••• după cum era învătat ca să facă rău
acestei
ţări ••• de au adus şi pe moscali cu faptele lor ••• şi au venit craiul cu
obuzul pe la Botoşeni şi prin Cotnar, pînă la Ttrgul Frumos ••• 11 4~
Ce însemna o asemenea invazie ne-o spune Ion Neculce
vorbind
despre turci: 11 Pe acele vremi (1711) era greu în ţară, nu de bir, ce de
alte supărări. Că turcilor le era calea tot prin ţară mergfnd şi vi.im de
la Hotin. Unii vinea pre la Focş ani de mergea pre Siret, pre la Botoşeni ••• , alţii pre Btrlad şi pre la laşi, alţii pe la Prut. Si ca nişte oş
teni păgîni ce e r a, td stricăciU!ll făcea cu fel de fel de rlsuri şi bat jocuri a fete fecioare şi a femei înţălepte 11 44. Semnificativă este şi relatarea din 26 februarie 1675, scrisă de preotul catolic Anton Rossi, a
celor petrecute la Baia, unde cazacii au năvălit venind de la Botoşani "cale de o zi" - şi au ucis peste 200 de oameni şi chiar preoţi în biserici, luînd peste 100 de robi şi 400 de care cu pradă45.
B otoşanii au avut de suferit şi fn veacul al XVIII-lea,
fn timpul
războaielor austro-ruso-turce . În noiembrie 1768, baronul de Tott a
găsit populaţia refugiată în incinta mănăstirii Pooluţi,
fiind "spăimîn
taţi de r elele tratamente şi de hotiile spahiilorn-4'.6. fn 1788, o
pri.mă
luptă într~ turci şi austrieci s-a dat în jurul oraşului;
turcii , învinşi ,
s-au retras spre laşi, dar apoi s-au întors şi au ocupat Botoşanii. O
nouă luptă a avut loc şi s-a soldat cu ocuparea oraşului de către trupele austriece, sub comanda colonelului Fabry, la 22 martie 178847. Armatele austriece au părăsit Moldova abia dupl pacea de la laşi ( 29 decembrie 1790)48 • .
· Botoş anii au traversat o perioadă de nelinişte şi în 1821 , cînd aic~
se adunaseră conduc ătorii Eteriei. Locuitorii au reuşit să izgo nească,
9
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pe eterişti, fl!rli lupte •
Succesiunea invaziilor, luptelor, a devastărilor şi a ocupaţiilor
străine se regăseşte la toate oraşele Moldovei, amiI'tirea lor în
prezentul studiu fiind nece sară doar pentru a explica unele
aspecte ale
structurii urbane, comune de altfel oraşelor cu o soartă asemănătoare.
A. devărata persocalitate a Botoşanilor rezultă din istoria economică şi
socială a aşezării, determinată de condi ţiile naturale prielnice şi de a şezarea pe drumuri comerciale însemnate, fără de care tîrgurile
mol:ioveneşti "nu s-ar mai fi ridicat din cenuşă, cum au fost
.Jbrefăcute,
~hiar de la începutul existenţei lor, de năvăliri ş i războaie"
• F unc~iile majore ale oraşului medieval au fost, pînă în veacul al XVIll-lea,
cele de tîrg medieval şi de curte domnească.

fn cele din

urmă,

49

Funcţia. de tîrg medieval. Tîrgul Botoşanilo:i:· , ca şi meşteşugurile
ravorizate de existenţa pieţei de schimb au cunoscut o înflorire constantă pî'nă în a d oua jumătate a veacului al XIX-lea. Documentele care
se mai păstrează oferă date despre viaţa economică şi organizarea ad m inistrativă abia cu începere d in veacul al XV1-lea, dar stadiul lor de
e voluţie - reflectat de aceste ~ate - , precum şi consemnarea docwnente.rjl a vechimii iarmarocului 5 justifică ipoteza transformării satului,
cel mai tfrziu fn veacul al XN-lea, în ora ş ul dă ruit cu privilegiul de
p rimă impo rtan ţă al tî.rgului anual.
·
lmportclnţa pieţei de schimb, care a justificat apariţia în veacul al
X V1II-lea a 11 drgului nou", deosebit de 11 tîrgul vechi" , a
crescut în
continuu. în jurul anului 1740, la Botoşani se ţineau patru iarmaroace
pe a.n , tn timp ce la laşi se ţineau doar trei~ 2 • În 1763, călătorul austriac Hacquet menţioneaZă că bîlciul din B"toşani este mai frecventat
decît oricare alt oraş din Austria, iar în 1782 un călător polonez arată că la Botoşani se ţine în fiecare săpt.ărnînă trrg de vite şi de cai,
la
care ar fi putut veni şi negustori din Polonia53-:- ln 1828, un
călător
străin, Maximilian Friedrich Thielen, după ce arată că "Botoşanii •••
face un comerţ foarte viu, care se întinde pînă la Brody,
Brllnn
şi
Leip zig" , adaugă: "Iarmarocul de aici este dintre cele mai vizitate din
i'ntreaga Moldovă 11 54. În 1853,., s.înt menţionate opt iarmaroace pe an şi
un t îrg săptămfnal miercurea:>5.
ln!ilnţarea ş i evoluţia tîrgului au fost condiţionate de dezvoltarea
activităţii meşteşugă re ş ti, de separarea me ş teşugurilor de agricultură
ş i de intensi!icarea schimbului de produse. Ca şi pentru celelalte oraşe
a le Moldovei , distrugerea majorităţii documentelor ne îr:ipiedecă să
a vem date precise asupra evoluţiei m eş teş~""l!rilor, c el puţin pînă în veacul aJ XVll-lea, dar stadiul lor de organizare, surprins c u prec ăde re
în ve acurile xvn şi xvm, permite constatarea unei îndelungate e.xiste ::~ e. O dovadă indirectă a prezenţei meşteşugurilor moldoveneşti
tn
veacul al XV- lea se găseşte în opoziţia arătată negustorilor braşoveni.,
care făceau concurenţă pieţei interne: la 19 decembrie < 1435 > , Şte-
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fan voievod se adresează "tuturor şoltuzilor şi pîrgarilor din toate tîr-

gurile ce sînt în ţara noastră", spunîndu-le că s-au jeluit
negustorii
braşoveni "că nu-i lăsaţi să-şi vîndă mărfurile lor mărunte 11 56.
Faptul că erist~nţa şi evolutia meşteşugurilor româneşti nu poate
fi analizată exclusiv în graniţele dovezilor docwnentare scrise este dovedit, la BotoŞani, de mărturiile concrete ale unei activităţi de construcţie ce se desfăşo~ pe parcursul sec. XV-XVill (dacă ţinem seama doar de elemente certe de datare a unor clădiri, în lipsa reperelor
pe care le-ar putea oferi cercetările arheologice), fără să se fipăstrat
o singură menţiune anterioara veacului al XIX-lea cu privire la meşte
şugul sau organiza.rea zidarilor, pietrarilor şi dulgherilor. Pentru bisericile ctitorite de Ştefan cel Mare şi Elena Rareş, ca
şi
pentru
curtea domnească de la Popăaţi - încă necercetată arheologic - se poate
presupune existenţa unor şantiere dependente exclusiv de comanda domnească şi a vtrfurilor feudale, dar singura dezvoltarea pe o
perioadă
îndelungată a meşteşugurilor amintite, în cadrul comunităţii orăşeneşti,
poate explica: execuţia reţelei subterane de pivniţe boltite, pe două nivele (unele cu bolţi de piatră), din mna de t!rg, reţea databilă cel mai
tîrziu în veacul al XVlll-lea; deplina stăpfb.ire a celor mai variate sisteme de boltire - rezultat al acwnulării de experienţă - vădită la refa _;
cerea în zidărie a vechilor biserici româlleşti de .lemn, în a doua jumă
tate a veacului al xvm-lea şi în primele decenii -ale veacului următor;
ridicarea unor monumentale locuinţe de zid la sfîrşitul veacului al :>..'V!Illea şi desăvîrşirea sistemului de execuţie a caselor cu soclu de zidărie
adăpostind pivniţe boltite şi locuinţa cu schelet masiv de °lemn îmbrăcat
în tenc:.ri.al.ă, dintre care unele sînt databile cu certitudine în veacul al
XVID-lea; în sfî:rşit, măiestria sculpturilor în piatră ce se păstrează cu
precădere la pietrele de mormînt armeneşti din veacul al xvm-lea, dar
ll.le căror motive sînt interpretate cu egală virtuozitate pînă către mijlocul veacului următor.
Considerăm ca atare că o îndelungată şi complexă evoluţie a precedat diversificarea meşteşugurilor botoşhene constatabilă documentar ~ veacul al XYIIl-lea în domeniul prelucrării pieilor (cizmari, ciu-·
botari, şelari, blănari, cojocari), după care urmează prelucrarea pro-.
duselor agricole şi animale (mori, scaune de carne, săpunari}, a lemnului Jteslari şi dulgheri) şi meşteşugul ţesăturilor (croitori, biHbăm
cari)5 • Atunci crn.d Mihail Racoviţă (1707-1709) s-a
pregătit pentru
luptă în timpul conflictului dintre Petru I şi Carol al Xll-lea, el a cerut
meşterilor din Botoşani să lucreze căruţe şi să facă potcoaTe
eentru
cai 58, ceea ce dovedeşte existenta caretaşilor şi a fierarilor . msăşi
denumirea 11 Rotăreni11 , pe care o purta în veacul al XIX-lea mahalaua
bisericii sr .Ioan, arată dezvoltarea meşteşugurilor aferente productiei
de căruţe. Diversificarea şi calitatea produselor meşteşugăreşti
din
Botoşani este demonstrată şi de faptul că, în 1761 , la tîrgul anual din
Suceava era rezervat locul negustorilor ce veneau cu marfă de la Bo-'
1 toşani şi Roman59.
11
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Documentele publicate de Nicolae Iorga consemnează de asemenea.;
celor implicaţi în diferite acte emise de oraş: Vasile runar,
Pantelli şi Chira, croitori (1723); Tănase Hagi bărbierul ot Botoşeni
(17 37); Toader şi Nicula blănari, Moisa casap (1741); Necula căl~ăra
0
riul (1764, 1765); Ioniţă flclieru (1781 ); Toader sop onaru (1781) • La
29 mai 1819, Iani lăcătu ş se fndatoreşte a face "giupănului · Lucă sin·
David Goilav ••• patru gratie de fier cu flori, cum i-a P.lăcc dumisale"s
obloane de fier şi gratii "sade, pitrecute una într-alta 1161 . Este ceamai
veche menţionare documentara a meşteşugului feroneriei în Botoşani,
ci.ar frumoasele uşi îrnbr;icate în fier ce se păstrează la biserica armenească Sf. Treime (1795) şi la clopotniţa bisericii Sf .Ilie (această
din
urmă u şă purtînd data 1812) arată încă odată că vechimea
practicării
unui meşteşug nu poate fi stabili tă numai pe bază de consemnare seri$.
lntregirea imaginii meşteşugurilor botoşănene este ajutată de ve chile denumiri ale uliţelor, care reflectă gruparea - pe aceeaşi
uliţ~
sau în aceeaşi mahala - fie a breslaşilor, fie a acelor peşteşugari, î.r:.
6 • lat..~ cftcva
număr relativ mic, care nu erau cons tituiţi f:n breaslă
de numiri de uliţe consemnate docg!fentar: uliţa căsăpie~ (1794) 63 ; uliţa
tă lpălarilor (veacul al XVIlI-lea)
;uliţa mindirigiilor (1873);
strada
vă. răriei (1874); strada hîrbarilor (olari) - azi str. Mara.rrg.~re;ş (1871);
' ' uliţa hîrbăriei fn mahalaua armenimii către pîrîu" (1873) ) .In v eacul
al XVIll-lea, t.ălpălarii g~au grupaţi în Tîrgul Nou, în timp ce blănarii
!> e afla u în Tîrgul Vechi •
Diversificarea şi înflorirea meşteşugurilor continuă în veacul al
X IX -)ga.: din cele 63 de bresle existente în 1832, 43 sfnt de meştcşu
{"ari 01. În 1845, cînd I3otoşanii se situau printre primele cinci
ora şe
ale Moldovei, imediat după Iaşi şi înainte de Galaţi, Roman ::;i Bacă u,
30~ din ,P,Opulaţia oraşului O constituiau meşteşugarii şi peste 34% nel<UStoriiub . Însăşi componenţa primei "case obşteşti", aleasă în 1825,
e ste concludentă pentru importanţa meşteşugurilor: dintre cei 6 memb:::-i
ai "casei" sau eforiei, patru sînt neg ustori şi doi sînt
meşteşu gaTi T udorachi Bac al-Başa şi Andronic Zaharie, iar în intervalul 1836-1 ~7
lista alegătorilor pentru eforie cuprinde 109 negustori şi meşteşUi_.r.;ci '9.
1n 1891, existau peste 40 de categorii de meşteşugari, printre c are şi
m eşteşuguri de lux ca: argintari (6), alămari (5), "croitori de damen(92),
croitori de bărbaţi (82), legători de cărţi (2) etc. 70.
'in veacul al XVl-lea, meşteşugarii moldoveni s-au orgamzat îr:
ir5:ţii , puternic influenţate de biserică şi conduse de un vătaf; o astfel
de frăţie a tinerilor a existat la Botoşani, a;>ărînd în
documente d.m
15·3 0 ş i 17 16 cu numele de breaslă 71. Abia în veacul al XVJI-lea eristli
i ovezi despre organizarea me şteşugarilor în forma superioară a bresle lor, care asigura membrilor ei monopolul de producţie şi desfacere a
m ărfurilor pe piaţa locală, urmărind concomitent respectarea reg1dilor
d e comportare socială, fie sub aspectul prescripţiilor religioase (săr
bătorirea praznicului de ziua srîntului patron al breslei,
întreţinerea

meşteşugul
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bis"ericll de breaslă), fie sub aspectul raporturilor de convieţuire socială (ajutorul reciproc în caz de boală sau de moarte, respectul faţă
de bătrîni, respectul cuvenit ierarhiei în breaslă, jurisdicţia). În Moldova, breslele se aflau sub protecţia înaltelor instanţe bisericeşti, ale
căror acte era confirmate de domnie.
Trista soartă a arhivelor botoşănene face ca - şi pentru organizarea breslelor - să nu dispunem de documente anterioare veacului al
XVIII-lea. Este însă cert că un tfrg atîl. de bogat tn meşteşuguri nu putea rămîne în urma Romanului, care păstrează catastif de breaslă din
1641 7z; putem presupune ca atare că şi catastifurile breslelor au
vut soarta documentelor privind dările negustorilor, soartă amintită tn
hrisovul lui Mihail Şuţu din 7 martie 1794: " ••• negustorii pămtnteni din
tîrgul B otoşanii ••• avînd hrisov gospod de la cei mai tnainte de noi luminaţi domni, de aşezare rînduielli lor, tn râ'.zvrătire trecutelor vremi
s-ar fi prăpădit. Numai, spre încredinţare, au scos de au arătat cărţi
date de atuncea, după cuprinderea acelui hrisov, la mîna lor, de pud~fi
cunoscuţi că sînt negustori de Botăşani şi s-au păzit orâ'.nduiala
aşl
zării lor nesmintit ••• 11 73. Totuşi, faptul că tn 1838 existau tn Botoşani 63 de bresle 7 4 dovedeşte vechimea acestor organizaţii.
Cea mai veche menţiune documentară, cunoscută ptnl acum, despre breslele din Botoşani . datează din 1716, cîn<;i stnt menţionate bresle le dubălarilor, alămarilor, cizmarilor "şi a tuturor iµtora" 75. Blă
narii din B otoşani, al căror meşteşug trebuie să fie dintre
cele mai
vech!_~e tîrgului, deşi prima menţiune ce se păstrează datează abia din
17 41 1 0 , s-au constituit i'n breaslă la 13 mai 1768, avi'nd 31 de ireşteri,
cînd au venit la Gavrill mitropolitul Moldovei "şi au cerşutu ca să osă
bească şi ei breasla loru, cu catastihu, după obiceaiulu altoru breasle
de printr-alte tărguri şi oraşe" 77. Catastihul breslei blănarilor, publicat de Nicolae Iorga, este concludent pentru însernn1!'.tatea economică
ş i socială a acestei organizaţii,#dicînd şi vechimea regulilor de producţie şi desfacere a mărfurilor
• Lipsa de ascultare faţă de staroste
a fost pedepsită şi mai aspru decrt a prevăzut iniţial catastihul, aşa cum
11 la'
reiese din scrisoarea breslei blănarilor, din 25 iulie 1772, dată
11
oăna dumisale giupănului Andrei Slicariulu , prin care tt roagă sări- ,
' că de acmu tnainte omu fi supuşi
m înă starc..ste: "Ne-am apucatu cumu
starost.elui la toate poroncile ce ne-a poronci pentru trebuinţele breaslii; iaru care dintre noi nu s-a supune poronciloru starostelui
şi
a
bres lii, să aibă a da cinci ocă de ceară brf~lli şi 1O lei globă judeclto-rului de Botăşani şi 50 de beţe i'n tălpi".
Breasla blănarilor a avut i'n grijă biserica SC.Ilie, la
al cărei
hram îşi sărbătorea praznicul anual. Consemnarea în arhivele şi tn inventarul celorlalte biserici din Botoşani a breslelor care le asigurau
întreţinerea ne ajută să întregim imaginea acestor organizaţii care au
constituit elementul vital al oraşelor medievale.Iată dteva exemple:
- Biserica SC. Paraschiva a aparpnut hreslei tll'.lpălarilor, a.şa cum

a-
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'reiese din însemnările făcute pe o evanghelie din 1837 şi pe o tavă d e
80
argint din 1832
- Biserica Sf . Nicolae 11 cel sărac" s-a aflat în arija a trei br es le: pescarii, brînzarii ş i ciubotarii, după c um co nsemnea ză un pome lnic din 1854 • În 1906, la biserică Se păstr2. CI Ş Î frcliile d e bre ::!.S l.ă folo site la fumorm fut.ări: făclia pescaril or purta data 1328 , iar a ciubo 1
tarilor, anul 1857; făclia ~rînzarilor nu e ra iscălită " . Breasla ciubo8
tarilor, existentă în 1764 .:: , scă zuse în importanţă în veacul al
XIXlea , din moment ce se asocia cu alte bresle pentru întreţine rea biser i cii;
veacul precedent, această breaslă era dintre cele mai hnportante , aşa cum reiese din actul de întărire a statutului ciubotarilor
din
1789, în care se precizează că ciubotarii sinm:tti, în afară d e cizmari,
"au venit la numărul de şesăzeci şi mai bini 11 0 3 •
- Biserica Trei Ierarhi, ridicată în 1789, era în grija
breslei
făclierilor, care primise catastih de breaslă în 179484 •
- Biserica Pogorll-ea Sf. Duh - Dumineca Mare - a înlocuit tn 183 8
vechea biserică de lemn Sf. Vasile, dist~usă de un incendiu. Biserica
de zid s - a construit "de către poporeni 110 5, care erau tn majoritate că-
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- Biserica Sf. Spiridon a aparţinut - conform tradiţiei breslei
cojocarilor.
Întrucît datele ce se păstrează astăzi despre vechi.mea bisericilor
d in B otoşani privesc - în majoritate şi cu excepţia ctitoriilor domne ş ti
refacerea în zidărie în veacul al XIX- lea a unor lăcaşuri pre cedate p e
acelaşi loc de biserici de lemn, este probabil că acestea din urmă
au
aparţinut toate breslelor. Presupunem, ca atare, c ă bisericile de lemn
pe locul cărora s - au ridicat mai tfrziu Vo\"idenia, Sf . Dumitru sau Sf-ţii
Voievozi au fost de aseme nea biserici de breaslă, schimbarea de ctitor
intervenind fie după stabilirea
tfrg a boierilor (proces care se petrece abia în veacul al XVlll-lea), fie după decăderea
şi Q.ispariţia
bre slelor româneşti fu a d oua jumătate a veacului al XIX-lea81 •
Un feno men cunoscut doar fu veacul al XIX-lea - ş i care ind ică o
slăb ire a atenţiei acordată de puterea centrală bisericilor domneşti
est e afilierea unor bre sle la ctitoriile domneşti, care beneficiaseră de
un regim privilegiat 1'n veacurile anterioare: după 1830, breasla lăuta
rilor din Botoşani "are a strtnge la cutia care au a da sfintei bisericei
AdormirP.a Maicei Domnului unde se găsesc închinaţi,avîndu- şi şi filcl\a
lor •• • „82 .
O altă sursă de informare privind existenţa br eslelor o constituie
iscăliturile, pe dife rite acte, ale staroştilor de breaslă: un act din 9
octombrie 1777 este isc ălit de "Tănasie staroste de croitori ş i Vasilic ă
staroste de ciocli"; acelaşi staroste de croitori semnează şi un document din 14 august 1781 • În schimb , într-un act din 19 au,,.ust 1781, stab
r ostele de ciocli este "Ioniţă fă clieru" "9
u , Un act din 1 iunie 1815 este
iscălit d e "Dragu staroste de dulgheri"90 .
Breasla cioclilor, înttlnită..în. oraşe le_cu populaţie numeroasă, s e

rn
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deosebea de asociaţiile cu acelaşi nume ale meşteşugarilor şi negustorilor prin caracterul ·de asistenţă socială al sarcinii ce-i revenea: înn:.ormîntarea oamenilor săraci. În schimbul acestui serviciu adus comunităţii urbane, membrii breslei erau scutiţi
de toate dările.Breasla
cioclilor din Botoşani a fost înfiinţată în timpul domniei lui Matei Ghica
(1753-1756); statutul i-a fost întărit de mitropolitul lacov Putneanul la
25 septembrie 175591 • .
Condiţiilor speciale de procurare a mărfurilor de import se datoreşte apariţia breslelor negustoreşti pe specialităţi. La
Botoşani au
existat breslele braşovenilor şi lipscanilor - adică ale negustorilor ce
vindeau mărfuri de Braşo9 şi de Lipsea (Leipzig) - consemnate în statistica breslelor din 1832 2 •
Pentru avantajul de a plăti dările direct vistieriei şi pentru a-şi
apăra privilegiile de limbă şi credinţă, meşteşugarii şi neguţătorii ·de
naţionalitate străină s-au organizat în bresle pe naţionalităţi, sau pe
meserii practicate de o anumită naţionalitate. La Botoşani, breasla evreilor exista în 1742, cînd printre martorii unui act iscăleşte şi"Mihăl
P eveţul şi credincios breslei jidoveşti 1193 • ln 1832, breslele evreieşti
apar grupate pe meşteşuguri: 11 căsapii jidovi - starostE:..: lţic; ciubotarii jidovi - staroste: Avram sin losub; croitorii jidovi 11 ~ 4 • Lipovenii,
emigraţi în Moldova în veacul al XVill-lea, apar _ca breaslă în 1832, avînd ca staroste pe Avac~ Dascălu95. Tot în 1832 este consemnată şi
breasla ciubotarilor ruşi9
Breasla armenilor din Botoşani apare cu acest nume în "Condica
liuzilor" din 1803, cea mai veche statistică a populaţiei oraşului care
s-a p:.istrat 97 • Este însă sigur că breasla exista mai dinainte, eventual
chiar din veacul al XVII-lea, avînd în vedere actul din 11 iunie 1662
semnat - printre martori - de "David nemeasnicul cel armenescu de Botăşeani1198 •
.
Organizarea breslelor a dovedit, la Botoşani, o vitalitate care a
depăşit perioada Regulamentului organic, fapt demonstrat pe viu de admirabila ctitorie a breslei blănarilor, biserica Sf. Ilie.
Dispariţia
breslelor, după 1850, în faţa concurenţei capitalului străin99, a modificat radical profilul social-economic al aşezării, românii dispărînd ,
practic din activitatea de meşteşuguri şi comerţ. Deplîngînd acest fenomen, Nicolae Iorga scria în 1911: "Munca naţională pierduse una din
acele vechi forme de manifestare, care garantau disciplină,moralitate,
evlavie şi iubire de neam" lOO. Ad1lugăm la aceasta că dispariţia breslelor şi a meşteşugarilor a îngropat în uitare faptul că, pînă dupi( 1850,.
boto ş ănenii români au rost pricepuţi meşteşugari şi neguţători vestiţi ,
creind acea falsă dar populară imagine a moldoveanului blajin, contemplativ ş i delă s ă~or. Rolul breslelor în viaţa oraşului medieval a fost însă
covîrş itor, ele dete rminînd modul de producţie al comunităţilor orll'.şene~şti cu toate implica~iile politice
şi
administrative ale vremii.
Bres le le au imprimat structura specifică a zonei de tîrg,
tipul
de lo cuinţă,gruparea carlie cylor şi a bisericilor de breaslă, elemente
urbane care demonstrează pe viu activitatea eco aomică şi culturallî din
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trecut • ..,..Intr-adevlU-, f:nrlorirea meşteşugurilor a.~plicat şi o ac~vltate'
culturală rezultată din necesitatea cunoaşterii scrisului, a cititului,
a
socotitului, la care se adaugă cunoştinţele de geografie şi de limbi stră
ine 101 • Pe de altă parte, existenţa breslelor şi a meşte ş ugurilor locale
a constituit premisa dezvoltării economice din veacu} al XIX-lea, stimulată de restrîngerea monopolului comercial otoman. lnsăşi situarea - Botoşanilor, în 1800, imediat după laşi - ca im~ortanţă gen erală - şi
pe.
locul al doilea, după Galaţi, ca rol economic 02 , este o consecfoţă directă a activ ităţii breslelor.

Funcţia de curte domnească. În toate oraşele Moldovei, funcţia de
curte domnească a avut o deo s ebită importanţă fu perioada sec.
X VIXVII , împiedecînd - dato rită privilegiilor pe c are le implica - r egresul
e c onomic manifestat de unele aşezări după instaurarea dominaţiei otomane 103 •. Adeseori curţile domneşti au fost însă consid e r a t e ca factor
determinant pentru .închegarea unui tîrg, ceea ce este exagerat, întrucît
ap ariţia curţilor domneşti în oraş e a fost determinată tocmai de avantajele e conomice oferite de piaţa de schimb şi desfacere a tîrgului,
ale
că r ui taxe reprezentau un venit însemnat pentru vistierie. Nu este mai
puţin adevărat că prezenţa curţii domneşti a stimulat dezvoltarea
me ş 
teş ugurilor şi concentrarea negustorilor în tîrgul-re ş edinţă ( e h.iar în
cazul curţilor locale), îmbogăţind concomitent c ultura urbană prin activitatea canc e larie i d omn eş ti.
În opoziţie cu opiniile formwate de Al.Papadopol- Calimachi , care
privea "fiinţa tîrg ului Botoşani dovedită pe la 1401 111 0 4, Nicola e Iorga a
emis teoria că a existat mai întîi o curte domnească a lui
.Ştefan
cel
Mare, la Popăuţi, loc de popas şi de odihnă pe drumul Suceava- H îrlău
şi c ă ridicarea Bot oşanilor la rang ul de tîrg se datoreşte voinţe i
lui
Petru R are ş, care a locuit aici ca ş i so ţia sa E lena şi fiul lor, Ilia ş al
II-lea 1 05 . Constantin C .G iurescu, apreciind - pe bună dreptate - diBo to şanii tre buie să fie unul dintre cele mai vechi tîrguri
mo ld ov eneşti,
consi deră c ă şi curţile domneşti de la P o pă uţi trebuie
s ii fi e foarte
vechi , ele existfud înainte de Ştefan cel Mare, care a ridicat în 149 6 biseric a Sf . Nicolae cu rolul unei capele de curte 106 . După cum vom vedea mai departe , analiza structuru urbane a B otoşanilo r nu permite - în
stadiul actual al cunoştinţelor - constatarea prezenţei unei c urţi domneş ti în inte riorul tîrg ului ş i, avfnd în vedere di stan ţa r edusă f aţă
de
Po păuţi , nimic nu ne împiedecă să presupune m că s ediul cur ţii d omneş ti
a fost fntotd e auna incinta de la P opăuţi . Însăşi formulările c e apar
în
doc umentele lui Petru Rareş, scrise "din tîrgul B oto ş anilor" (1 528) sau
din "cetate a noastră Botoşani" (1552) 10 7 , sprijină după pă rerea noastră
ide ntitatea incintei - desigur fortific ată - de la Popăuţi cu curtea d omnească dirr Bo to şani. Această id entitate, admisă de Artur Gorovei108, a
fost pusă sub semnul fntrebării de Nicolae Iorga, care a lăsat să se înţele agă că ar fi putut există o a do ua curte Ungă biserica Uspenie i109 .
O primă menţiune documentară l\. curţii domneşti din • BotoŞani ar
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putea ri considerată pomenire~ J.Ui "Simion viitaful
de la Botoşani"}
într-un act din 1 533 martie 81 1 o, dacă - dintre
sensurile cuvtntului
"vătaf'", în lipsa datelor referitoare la funcţia acestui Simion - s-ar alege sensul de comandant al unui grup de curteni sau de slujitori
ai
curţii 1 11 • F uncţionarea curţii domneşti din Botoşani este dovedită fără
e chivoc de hrisovul lui Ştefan Tomşa din 1615 martie 18, prin care cUI'.-'
ruieşte ctitoriei sale de la Solca două sate ce "au fost
ale
noastre;
drepte domneşti, ascultătoare de ocolul şi de curţile noastre din Botoşani11112. Plllă la sf.îrşitul veacului al XVll-lea, aceste curţi sînt menţionate în:
- hrisovul lui Vasile Lupu din 1639 iunie 7, care
pomeneşte de
"popa Ionaşcu de la besearica domnii meale de la curte din
Botă
şeani ••• n 113;
- două documente din timpul lui Şteflniţă Lupu (1661 martie 10 · şi
1661 mai 25), ambele iscllite, printre martori, de "popa Ionaşco de la
curtea cea domnească de la Botlşeani"114J
- documentul din timpul domniei lui Antonie Ruset, datat 1678 ianuarie 1 , în care este amintit "po__pa lonaşco de la besearica domniei
meale de la curtia din Botăşiani" n 5. Curtea domnească era încă tn fi-.
inţă în 1733116, dar este probabil cil a încetat să funcţioneze foarte cU'1
rtnd, avtnd în vedere că tn hrisovul din 1752 septembrie 2, prin care'
Matei Ghica pune în rîndul mănăstirilor incinta de la Popluţi,
tnzes trînd-o cu " bucate şi mile", se preciz.ea.ză că biserica ·sr .Nicolae "nmăsese descope rită şi surpatl de zidurile ei", fiind apoi
reparată şi
împodobită de mama domnitorului. Nici incinta nu era tn stare mai bwm,
din moment c e Matei Ghica "au mai înnoit cele surpate şi au îngrădit-o
făctnd chilii şi alte ce trebueşte 11 117. fn a cest interval de aproape . 20
de .ani s e situează deci per ioada d e declin ş i de încetare a funcţiei de
curte domnească pe c are a avut-o - probabil de la începutul veacului al
XV-lea - incinta de la Popăuţi .
Administraţia

trrgului. Forma de administrare a aşezării a fost.
de simbioza dintre t.îrg şi curtea domnească, precum şi de
faptul că - cel puţin din vremea lui Petru Rareş - t.îrgul a c onstituit :m
apanaj al soţiei domnitorului 118 pînă în prima jumătate a veacului al
XIX-lea119.
Organizarea administrativă a t.îrgului (în accepţia de oraş} , înche
gată cu siguranţă în veacul al XV-lea, ne este cunoscută din documente mai tîrzii: ocolul Botoşanilor ( delimitare a satelof dependente de
ti'rg) este menţionat în 1583, 1584, 1588, 1589, 1615 20 ş.a.Denumirea
de tîrg apare în documentul din 1588 decembrie 20, prin
care Petru
~chiopul dăruieşte mănăstirii Moldoviţa satul Onţenii, care 11 a fost al
nostru drept domnesc şi ascultător de ocolul t.îrgului Botăşanilor" 12 1 •
Pecetea oraşului, reprezentînd un păun, e s te păstrată pe document e e-.
mise în intervalul 1661 - 1780122, dar existenţa pecetei este menţionată!
în...documente din prima jumătate a v eac11l uj al XVII- lea, c are confirmă
determinată
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existenta unei cancelarii a tfrgului , tnzeatratl cu dieci. Astfel, un:
zălogire clin 1603 iulie 20 se încheie cu formula: "Şi spre rrarturi(: s-a pus şi pecetea oraşului la acest zapis. Acest zapis l-a
scris
însuşi Gbeorghie diac din tfrgul Botoşanilor" 123 • Cu o formulare siaUl.ară se încheie şi un act de cumpărare emis de cancelaria tîrgului
tn
1 604 aorilie 1 8: "Si la mai mare mărturie se pune adevărata pecete a
oraşul~ pe aceastk scrisoare. Această scrisoare a scris-o Gheorghie
din Bo Loşan.i 11 124 .
Eristenţa consiliului orăşenesc, alcătuit din şoltuz şi 12 pîrgari
aleşi de comunitate, este dovedită documentar - la Botoşani - la tnceputul veacului al XVD-lea, dar cu formulări care arată că _această for-.
rrJ.: de- administraţie autonomă funcţiona mai dinainte 12 5, aşa cum reiese
cin actul de zo'ilogire încheiat fn 1603 iulie 20, care este
întărit
de
''!\ ·acsin şo ltuz cu 12 pîrgari şi Zberei fost şoltuz" ( s.n. - E.G.); fn
1 604 aprilie 18, "Ma:ri.n şoltuzul cu 12 pîrgari din tîrgul Botăşani" dau
::-~t urie pentru cumpărarea unor case 126. Activitatea cy~'iliului orăşe nesc apare şi in alte documente din veacul al XVII-lea
•
Prezenţa reprezentanţilor domniei la Botoşani se reflectă în docume nt e de la începutul veacului al XVII-lea: Pătraşcu
"ureadnic de
~o tă ş ani" (dreg-::itor cu sarcini administrativ-fiscale) este menţionat în
do c ume nte din 1 603 şi 1604 1 28. Cămăraşul de Botoşani, care adminisirc. ~rasa şi apanajul doamnei şi care este pomenit de Dimitrie Cante17.ir 1 ... 'i , a fost echţv~ ca funcP.e cu vornicul doamnei de căaoe Al. Fapadopol- C: d i:n3 c hi ' 3 ; Nicolae· Iorga consideră că, tncepfnd din timpul
l ui P etru Rareşj tîrgul a fost condus clin partea domniei de către "vornicii doa:nnei 11 1 1 sau "vornicii de spre Doamna", dar - pe de altă part e - vor bind de Costin Ciogolea, vornic de Botoşani în 1637, trage concluzia că "pe atunci (secolul al XVII-lea - n.n. - E.G .) nu era decît
~ vornic la Botoşani, ca şi unicul vornic de la Suceava".
Nu
este
singura contradicţie, întrucît în acelaşi text Iorga afirmă că Toderaşco
Soldan vornic ul de B o tăş eani", amintit tn documentul din 1639 iunie 7 ,
~ ste "cel dintu vornic de Botoşani ce cunoaştemnl 32.
Artur Gorovei
pr eia afirm aţiile lui ~ic olae Iorga, adăugînd - fără trimitere - că f~i
rr. ul vor nic de la Botoşani pomenit în documente este Cîrstea,în 1592 3.
Oricum , e ste cert c ă reprezentanţi ai puterii centrale au activat la Boto ş an,~ în veacurile XVI şi XVII, deşi capitala ţinutului se afla la Hîrlă u. ln veacul al XVIIl-lea, desprinderea ţinutului Botoşani de ţinutul
Hîrlăul ui este consemnată documentar în 1751,iar înflorirea economică
a Bo to ş anilo r va determina, fn 1834, integrare~ propriul ţinut
a
c e ea ce rămă s ese din vechiul ţinut al Hîrlăului 1 • Tinutul Botoşani a
ro st condus de doi vornici reprezentanji ai domniei135, care, tn 1783,
a ve au d re ~t oriile de ban şi paharnic 1 6. Cu timpul, vornicii
s-au
s ubstituit consiliului orăşenesc, sfîrşind prin a-l înlocui cu totul 137 •
Totu ş i , vitalitatea şi intensitatea vieţii economice a Botoşanilor a im;'.) Uf; re îr.fiinţare a unei forme de conducere a tîrgului de către repre7.ent.a..nţi aleşi de o bşte : în urma_jalbe.lotlrimişe...de locuitori • la domni~·

! şi

act de
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prin ca:re au cerut cu

r~te

statornic.i re priveleghiurilar

tărgului'

ducă
- lu.minatele hrisoave " 38, domnitorul Mihail Suţu
, a aprobat, la 15

decembrie 1820, alcătuirea unei "case obşteşti" cu şase membri aleşi
.:ie ob ş t e 139 , care a primit denu.'!lirea de "epitropie". Primii epitropi au
fo st Anghelachi Climent - în 1823 ş i spătarul lordachi Canta-!h 1824'W?
P.cievăratele &.legeri au avut loc d upă c e vornicia tîrgului s-a
obli.sat,
~ 21 rn a.rtie 1825 , să asigure '' tril ponturi, prin carte poronciţi: întăi,
împ uternicire tărgoveţilor vechi de a- ş i rănd ui epitropi dintre dăn ş ii,
?€' acila ce o bş tia ti va alegi, din ne gustori cinstiţi, cu haractir,cu dur .::i-e p entru tărg şi cu stare, ca să străngă cu neabatere la
interes
:;:iu-ticular iraturile t.ă rgului după hrisoave, cu care s ă s ă facă drurnu:-iie uliţilor ş i cele ce d up~{ '\"'remi să vor putea cuprinde... necutezînd
mai mul; din boierii de aice, ce sînt şezători de puţănă vremi, a s ă amest eca la iraturile tărgului şi la epitropie" 141 • Epitropi.a a funcţionat
clin 182 3 pînă în 1834, cînd a fost înlocuită - conform prevederilor Rer,ulamentului organic - cu instituţia "sfatului" compus din · ci'lCi memj r i1 ~2.

Inst ituţ iile administrative, de primă importanţă pentru mecanismul
de ord onare a vieţii obşteşti, nu au lăsat urme ro. structura urbană
a
ora ş ului dedt cu începere din veacul al XIX-lea, din ca.uza distrugerilor per iod ice care au înlăturat vechile sedii ale sfatului care au putut
exista. ln schimb, compoziţia etnică şi socială a populaţiei, precum şi
· c r eş te re a ei de terminată de evoluţia economică a aşezării au constituit
facto ri tot ati't de însemnaţi pentru structura oraşului medieval, ca şi
d ualitatea t.frg-curte domnească. ·

Com ponenţa etnică. Componenţa polietnică a o.raşel.or moldovene a
fo st atent studiată fD lucrările de istorie din ultimele decenii l 43(cu excepţia evreilor}, diversitatea etniilor fiind recunoscută ca o trăsătură
S ?e c ifică a oraş elor medievale144.
P înă la mijlocul veacului al XIX-lea, elementul etnic majoritar al
.Coto şanilor a fost cel românesc. Menţionarea locului de schimb
periodic, în 15î9 , drept cel mai vechi iarmaroc '1.1 Mold ovei145, corobor att'
cu aspe ctele de c ult ură materială din sec .XI-XIII descoperi te prin cercetare arheologică 1 4 6 , dovede şte existenţa uneil comunităţi autoht one,
române şti 1 47, aşezată la răscrucea marilor drumuri a le comer tului de
tranzit datorită posibilităţilor de desfacere a produselor agricole
şi
Qeş te ş ugăreşti din zonă , aşezare ale cărei începuturi pot fi situate rn
perioada s e c, D~ -X 148.
P rocesul de închegare a oraşelor moldoveneşti, conturat în sec~
149
, a stimulat dezvoltarea meşteşugurilor şi organizarea
al XIII-le a
activităţii de negoţ într-o serie de localităţi ca Baia, Suceava, Siret,
Hotin, prfatre care Botoşanii se fuscriu firesc, cu toată carenţa documentelor 1 SO.
În continJ,J.are, expunem grupările etnice alogene c are au lăsat ur '~ configuraţia oraşului , s ub a s pectul s tr.l.:.cturii sau al' arhitec turii...
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Armenii au rost primul element alogen car; ~fa alipit comunităţii ,
tn veacul al Xlffjea , ocupaţia lor de că.!
petenie fiind de-a lungul secolelor negoţul 5 • Pfl:U( tn veacul al xvmlea., ei au constituit principalul_grup de altă naţionalitate dedt cea românească stabilit în Botoşani 1 5T, ceea ce nu a implicat egalitatea numerică cu localnicii, şi nici monopolul asupra negoţului: at!l preponderenţa numerică a românilor, c!l şi intensa lor participare la activitatea
1
de schimb şi desfacere , sfnt dovedite - după pb-erea noastră - de ridicarea la interval de numai un an (1551 şi 1552) a două biserici domneşti
th principalele pieţe ale oraşului, ctitorii menite să reprezinte autoritatea puterii ·centrale tn cadrul unei tnnoritoare comunităţi româneşti,
cu cerinţe ale programului de cult care depăşeau posibilităţile vechilor
biserici parohiale.Existenţa acestor din urml( biserici româneşti se deduce din vechimea a.Şezării şi detectarea amplasamentului lor constitwe
un obiectiv al viitoarel~r cercetări arheologice din vatra oraşului, capabil să aducă date esenţiale pentru etapele dezvoltării urbane.Inferioritatea numerică a armenilor fa.ţl de români, tn prima jwniHate a veacului al XVI-lea, rezultă din prezenţa unei singure biserici
armeneşti,
distrusă tn 1551 tn timpul domniei lui Ştefan Rareş 154 .Aceeaşi situatie,
s-a menţinut, accentuthdu-se, tn veacurile următoare: românii au ajuns
să folosească zece biserici parohiale 1 55 (tn afa.rl( de cele două biserici
domneşti ale tfrgului şi de mănăstirea înfiinţată pe locul curţii domneşti
de la Popăuţi), tn timp ce comunitatea armeană şi-a construit o a doua
biserică abia tn 1795.
.
Implicaţia volumului de populaţie pe care o reflectă numărul lăca
şurilor de cult este confirmată de primele date
statistice concludente
care au ajuns ptnă la noi: tn 1832, din totalul de 2 .853 familii cu 13. 796
"suflete", dintre care circa 8.000 erau români (2.018 familii româneşţi),
armenii aveau doar 324 familii, corespunzfnd la circa 1.m locuitori1 56.
Indiferent însă d~ număr, armenii din Botoşani - avînd ca ocupaţie principală negoţul1 5J - au jucat un rol de frunte în viata economică şi socială a oraşului medieval, fapt dovedit nu numai de organizarea h brei;i.slă cu specific etnic sau de reprezentarea lor tn epitropia din 182 5 1 5~,
ci 5i de contribuţia la alcătuirea structurii urbane, concretizată
în
"nobilele mahalale armeneşti" (după expresia lui Nicolae Iorga) 1 59.
Tabloul compoziţiei etnice a Botoşanilor s-a nuanţat şi s-a trnbogăţit continuu, tn special după creşterea comerţului extern tn veacul al
XVIIl-lea (fig. 2), datorită politicii de toleran~ a domnitorilor Moldovei,
de cuprinzător formulată ihtr-un document din 4 mai 1776~emis
de Grigore Ghica: "• •• tărgul Botăşanilor, carile din vremi în vremi cu
mila şi bună rînduiala ce s-au urmat de către domni.am~, au mers şi
merge spre întemeiare şi adăogire oamenilor ci năzuiesc din părţi streine şi să aşiază la numitul tărg Botoşanii, fiind loc cu toată îndestulare
hranii trebuincioasă şi cu lesnire a face agonisită şi orice chip de ne gutătorie ••• 111 60.
_Grecii. Existenţa unei colm;iii greceşti la Botoşani - foarte repa:! c
româneşti, cu probabilitate

am
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asiaiUa~ - rezultă din denwniriJ.e "Mali.alaua .grecllor"(1771) F "u!ita)
tD mahalaua Vrăbienilor" (1891)16f. "Mahalaua grecilor" a
primit către sff!-şitul veacului al XVIII"."lea nw;nele de "mahalaua Vrăbi~
enilor"; cen..'Tul acestui cartier - biserica Cuvioasa Pa.raschiV:a - este
indicat dE" un docur.ient din 1808, care pomeneşte de "mahalaoa Vrăbieru:..
lor, în poporul preacuvioasăi mă.i~'ă noastr:i Paraschevi 111 6 2 , fapt care
permite delimitarea în perimetrul actuiilclpr străzi
Karl Marx, Cuza
': o d~ , Ururii şi bd.Lenin. Ainbele denun:iiri.;. 11 Grecilor'' şi "Vrăbieni"
privesc ace la şi teritoriu, după cum reiese şi dintr-o precizare făcută
într-un act din 1875: "mahalaua Vrăoienilor sau a Grecimu 11 163.
lnche~area colotµei gi-ecilor.dln Botoşani ·n u poate fi cu muit
mai
veche de 1 700. avînd
vedere amplasc;rea cartierului lor rn extit1deree_
de veac X V!Il a suprilfeţei oraş ului (v e zi capitoiul II)-. Statistica din 1832
n u fi a.'llinteş te
neani, dai prezenţa negustorului lani Vasiliu
compMe nţa epitropiei d.in 1825 1 precum Ş i prevederea WlUÎ negustor ~C
pr oi e ctul d e reorgaruzâre epitropiei. întocmit în 1827 denotă participarea grecilor la viaţa economică şi s ocială a tîrgului164.
· 0 -reii. Stabilirea evreilo r în Botoşani pare să· fi avut loc 1hveacul
al X\'1l-lea; dup~ cum reiese dîntr'-un hrisov emis de Sca.rlat Calimachi
in 1 817 mai 12' rn care se afirmă că cimitirul evreiesc din
uliţa
sr •.
lilo:, Ca! t; "are vechime de peste 200 ani", a devenit neîncăPător" 165
: '. ·?::ltiu:ti documentare c erte dateaz.ă din veacul al ::-:vm-lea şi dovedesc
fris-tenţa unei. "bresle jidoveştif1 în 1742166; un staroste al breslei este
a..-:lliltit fntr-un act din 19 august 1781 privind măsurarea unui loc, printre martori semrJ'nd Ş i "Ce rbul staroste de j ?!dovi 11 167.
În mai mare măsură decrt armenii, evreii din Botoşani s-au ocupat
- pe lingi.< nerrustorie - ş i cu meşteşugurile, avînd în veacul al XIX-lea
r:r~sle -pe meşteşug şi naţionalitate: ciubotari, croitori şi casa? en:e{1~
.t:..ste fus1l probabil că încă de la sfî:rşitul veacului al XVIII-lea evreii au
re:? eze::itat o concurenţă apreciabilă fu activitatea de negoţ, ceea ce
ju stifică doar în parte afirmaţia pripită emisă de un
cllător strlin
1 8 1 8 1 cu privire la "comerţul acestui oraş, făcut numai de armeni şi
e..-rei " 1 69 ,
Spre deo s ebfre de cele lalte naţionalităţi stabilite fu Botoşani, care
•~v ră mas cu mult în urma românilor sub raport numeric,creşterea pcpula~ iei evreie ş ti a cunoscut un salt spectaculos după 1850 ,
fapt explicat
;n-~'l_i mit,Ta.rea p rovocată de frărni'ntările sociale şl e conomice din Gali~
:ia' i v , atraşi fiind ş i de a.-antajele e x c ep~ionale ale ora ş ului în c eea ce'
? riv e ;; comerţul inte rnaţ ional cu grtne şi vite. Prezentăm fn ta be l si~
! ic ci ateiE' c o:npa rative conse:mnate de statistici
pînii. în pragul veacului

grecească

rn

'ca

·rn

a

rn

rn

:. ~,:: tr J .

rn

Din tabel rezultă că imigraţia masivă a circa 10.000 evrei a avut
lo c 1'n interval ul 1850-1860, cînd cifra totală a populaţi ei sare de la
13 .7% fu 1832 la 27.147 în 1859-1860, diferenţa neputînd fi dată rn cea
rr.ai mare măsură decft de populaţia evreiească, al cărei număr creşte
d ~ la cifra de 1935 în tot ţinutul, în 1849, la aceea de 14.4.1 5 .în Boto~ a.ci. în 1 891 •
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FJ.g.).-"Pia'a tîrgului" (Plata 1907) fu situatia din 1857, plan executat rlo Hudolr von K uirler;
ArhiTele Statului B ot oşani .
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Anul

a r:neni

ro ma.ni

1805 " c e i

e vrei

germani

lipoveni

ţigani

c irca
10 . 0 0C

!îl ~

m ulţit'

"c a le;
12. 0GC>
su.il ei e tt

1827

1R~~

_ :; ,;.

8 . 0 72

1 .296

1 .477

44+ 208

2 32

s uc i ţi

1849

292 +
559
s l ugi

13. 7 96

1 . 935
27 .147

18 591360
c i!-ca
1870

39.941

1874
1891

TOTAL

870
1 3 .40 2

Ace la ş i

1 • 91

o

14 .415

476

597

14

31 .024

s alt este reflectat de datele privind e dific iile <E cult: d ac ă

lri ve acul al XVIII - lea nu exist a decft vechea sinago gă din str.H or ia,
tn 1 832 s înt m enţ io nate 1 O " ş coale j idove ş ti" - res pectiv c ase de închina ci un e î î 2 , oe ntr u a se ajunge . în 1891 la "pa tru sinagogi mari şi 68
rnici' ' . 1 ; _. .

S urplusul de pop ulaţie e vrei ea s că d in B ot oşani a preluat în întregi me ac t ivitate a de meş t e ş uguri , în care românii jucau înc ă r olul
negoţului
orincipal în 1832 , şi a preluat o ma.re parte din activitat e a
intern şi interna;ional. Meşteşugarii n o u veniţi s-au stabilit c u precl1:: cre în Tîrr,ul :\ou, iar patriciatul evreiesc ~ocupat vadul major al
•:ă.ii '.\aţionale, achiziţionînd după 1 900 şi numeroase case boiereşti.
°L.'1ceputul pătrunderii în z.onele re7..id enţiale boiereşti se situează
în
r:rime!.e decenii ale veacului al XIX-lea: un document din 26 octombrie
1833 arată "alcătuirea" { în~elegerea)răcută de un e.>-reu cu aga Grigore
3alş pentru închirierea pe trei ani a c aselor 11 ci le are aici rn fiotă
ş a.ni, tn măb.ălaoa Vrăbieni, lingă pod n 17 4.
Celelalte etnii - redus e numeric - , cart: apar în tabelul prezentat mai sus, nu au lăs at urme îns emnate în structura urbană (colonia
ge r mană , de exemplu , pute rnic ă e cono mic în 1857, cînd stăpfuea
majoritatea dughenelor din "piaţa tîrgului" - vezi fig.3 -, este aminti tă
astăzi do ar de bis erica romano-c ato lic ă, zidită între 1845 -1 847 şi de
: '"sq_ " ş riţe rului" Gor gias ...::...J_a.rmacia_Se LT-aca). O exc epţie o .ccnsti24
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tuie maholaua lipoiegi1ar, aşezaţi la limita de nord-est a oraşului(fig.2 )
la tnceputul 't'ea.cului al XVIll-lea. Renumiţi gridinari şi lucrători
la
teruamente, lipo't'enii au participat ~i
transportul de produse agri.cole şi peşte între Botoşani şi Galaţi 1 • Gruparea lipovenilor pe na tionalitate, fn Ttrgfl.~ou, este dovedită de numele "Uliţa lipovenimii",
folosit 1hcă tn 1873
şi de amplasarea bisericii lipoveneşti de zid ,
c~ Jh 1553177, Ungă 't'echea bisericl de lemo, care a rost păs
tnil ptbl după 1 s91178.

f

Co12fen&n$a socială. Din datele de mai sus rezultă că, p.îriL. în veacul al XVttl-lea, structura socială a Botoşanilor a cuprins două caterorii principale: prima, comunitatea majoritară a orăşenilor; cea de a
do11at repremntanţii puterii centrale şi anume: vornici de ttl-g, slujbaşii tnd.rcinaţi cu strfugerea bll-urilor domneşti, curtenii
şi sluj baŞil
cancelariei domneşti (to taza de funcţionare a curţii de la Fopăuţi).
Absenta boierilor din oraş · şi numărul redus al celei de a doua categorii sociale nu au implicat, fusă, o egalitate Jh drepturi a comunită
µi orăşenilor. Prin analog!P cu situaţia altor oraşe medievale din Moldova şi Ţara RomâneascăT79 sau din Transilvania 180 1 precum şi din
interpretarea datelor de arhitectură şi urbanism care reflectă structura ·socială (vezi capitolele II şi m) se desluşeşte existenţa unei stratifichi bamtă rn principal pe avere, treapta superioară fiind repre zentată de patriciatul urban.
Cu tot numărul foarte redus al datelor documentare ce s-au păstrat
cu privire la patriciatul românesc, P. P. Panaitescu a intuit ridicarea
acestei 11 stări" fn veacul al XV-lea, deducfud şi unele drepturi speciale de
beneficia, ca - de exemplu - acela de a lua parte la investir&a domnului ţ.U-ii, dar i-a atribuit un caracter detaşat de comunitate,
"un fel de nobilime a oraşelor", deşi din patriciat tăceau parte neguţă
torii bogaţi ai oraşului181 •
Caracteristicile patriciatului german al ~raşelor din Transilvania,
alcătuit din negustori şi meşteşugari bogaţi 1 8 , Crunta.fi ai comunităţii
prin propria capacitate de organizare a producţiei şi schimbului, le ga ţi
de soarta aceleiaşi comunităţi prin specificul activităµi lor,
infir mă
compararea cu noblimea - respectiv boierimea - care, de altfel, nu a
putut interveni rn admic.istratia oraşelor din toate protincille istoric e
ale României ptnă către sfîrşitul veacului al XVII-lea1 !SJ. Acceptînd ca
definiţie a patriciatului medieval - pătura înstărită, organic
implicată
tn viaţa economică şi fn administraţia colectivităţii urbane - este evident că şi oraşele din Moldo't'a şi Ţara Românească au avut un patriciat
al negustorilor şi meşteşugarilor, cuprinzthd pe acei "oameni buni ş i
bătrfni t'răşeni" care făceau parte din "sfatul mare", participîod la rezolvarea problemelor obşteşti pe ltngă dre.gătorii aleşi 18 4 • Din cadrul
acestui patriciat s-au ales de sigur şoltuzii şi pîrgaril 18 5. prec um ş i
staro ştii de bresle 186.
Masa o răşenilor cu drepturi a fost ~anstituită de meşt e~ ugarii

care

25

https://biblioteca-digitala.ro

:majoritate români 187 şi de negustorii români şi armeni,proprietari de
case şi dughene, care stăpîneau .în devălmă.şie şi moşia d!rgului, pentru
păşUilat şi arat 188. Pe lîngă patriciat şi obştea liberi' a orăşenilor,s-au
aflat oamenii Cără avere şi - rn consecinţă - fără drepturi depline : locuitorii satelor de pe ocolul t1rgului, cei care se întreţineau din munca
zilnică'. (mici meseriaşi, calfe, ucenici, servitori) - dintre care cei rrni
mulţi se integrau rn acea categorie a "săracilor" din oraş e_, consemnată
aocwnentar la Roman în timpul lui ~tefan cel l\/ia.re1 89 • La Botoşani,'
mahalaua "ţigăniilor", aşezată pe drumul Sucevei Îil zona insalubră
a
p h-fului Cacaina (fig.2}, reflectă starea socială a ttsărăcimli". Mai nă
păstuită - prin teren inundabil şi parcelare minimală - este
mahalaua
" calicimii" din zona de nord-vest a Tîrgului Nou; denumirea ei
păs
trează amintirea acelor locuitori ai oraşului care n.u-şi puteau cîşt.iga
existenţa prin muncă ( infirmi, copii orf'ani, bătrtr.i) şi care au fost organizati rn bresle ale "calicilor" sau ale "mişeilorll' puse sub autoritatea înaltelor instanţe bisericeşti, cu statut ce urmărea apărarea celor neputincioşi de a b uzuri fiscale şi asigurarea cerint elor elementare de trai p rin fondul constituit din pomeni al breslei 1 90.
O primă modificare a acestei stratificări, cu consecinţe însemnate
pe >1tru structura oraşului, a constituit-o stabilirea în oraş a numeroase fa;nilii ~de boieri, atraşi de importanţa pieţei de schimb
din Botoşani • 91 • lnceputul acestui proces poate fi pus în primele decenii ale
veacului al XVIIl-lea: un act de vînzare din 26 iulie 1723 consemnează
ca martnri "mulţi boiari şi oamean (i) bun{i),
tărgoveţi ş (i) de la
ţar(ă)" 1 92. Totuşi, stabilirea unui număr mai mare de familii s-a produs probabil după 1750, dacă ţinem seama de memoriul vorniciei Boto·- ·
şanilor, din 21 martie 1825, către "Logofeţia cea mare", referitor
la'
jalba locuit.a rilor tîrgului prin care se cerea 11 împuterni"Cire t.ărgoveţi- ·
lor vechi de a-ş rîndui epitropi dintre slănşii, pe acila ce ;:>bştiia fi va
alegi ••• , necutezfud mai mulţ din boierii de aice, ce s.înt şezători
dă
puţănă vremi, a s e amesteca la iraturile tărgului şi la epitropie ••. 1'1tJ3.
Familiile boiereşti au cumpărat de la tîrgoveţi ailt locuri de casă
cît şi dughene, cu precădere în Tîrgul Vechi şi Îil mahalaua Vrăbieni
lor , mai rar în Tîrgul Nou. Cităm următoarele documente:
- 1 martie 1742, act de vînzare a unei dugbeni din "Uliţa BădOiilor" (în
Tîrg~ Vechi), avînd ca martori pe "boierii şi mahalagii de prin pregiur'' 94 .
- 16 re ~ruarie 1766, Grigore Ghica cere ispravnicului de Htrlău să se
"hotărască" (să se delimiteze prin hotărnicire) proprietăţile stolnicului Co nstandin Grec.ianu, care a avut "nişti dugheni acolo .în tărgul Botoş anilor cu locul lor> aproape de dughenile dumisale au
cumpărat o
casă cu locul ei, de la un Mihai Rus u" 195.
- 20 septembrie 1766, act de vînzare prin care Afenduli cupeţ ot Botă
şeni cu soţia Irina vînd "dumnealui vornicul Lupul Balşe o pivniţă cu,
dughiane şi cucărşma şi cu tot locu ce este .în tărgu .în Botăşeni,
p ij
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Uliţa veche {caleaNaţj.onală , n.n.-E.G.), alăture cu casăle lui Dră
gan Jidovul, tn potriva dughenilor d'/W~isale) vornicul Balş,care li-au
cumpărat

di la Digeriatu Arman ••• "
•
- 4 mai 1776, hrisovul lui Grigore Ghica referitor la Tîrgul vitelor
:nenţionea:r.ă drumul "ce vine p intre dughenile dumisale visternic.easăi
Catrinii Catargioai şi pintre dughenile stolniceasăi Cogălniceniţei 111 97~
- 25 septembrie 1783, .lacobu lefticariul vinde pitarului St.efan Vîrnavi
o casă în Botoşani, cumpărată în 1777 prin zapis întărit l 9B.
- 19 octombrie 1784, paharnicul Ioniţă Canano, trimis de domnie pentru
a v'erifica legalitatea Colosirii terenurilo;r în tîrguri, dintre care o }m"te "le stăpînesc unii şi alţii fără a avea hrisoave domneşti", constată :
"••• la cercetare ce am făcut tărgului Botoşenilor, între â.lte locuri
(stăpînite fără hrisov} ce s-au găsit aicea în Botoşeni a mănăstirilor şi
a boierilor, s-au găsit şi două locuri a dumisale paharnicul Ianachi
Calimah: însl un loc la Tărgul Nou, loc sterp, care acest loc n are
dumnealui paharnic dat de tărgoveţj., după cum au fost obiceiu aicea la
Botoşani ••• " şi "un loc ia.ri'.şi al dumisale ••• la
mahalaoa Tărgului
Vechiu, pe cari loc stnt casele dumisale; şi acest loc nare dumnealui
paharnic o samă de cwnpărăt~, iar o
Ef/te a dumisale, dăruit d~
9
dumnealui răposatul vornic Andronachi •• ·"
•
-11 noiembrie 1792, Catrina, soga lui Gheorghi Dumbrăvanul,vinde un
loc postelnicului ţ>tefan Vîrnav20 •
.
- 18 martie 1796, act de hotărnicire a locului lui Vasili B alş,clucer,l a
mahalaua Vrăbienii 201 •
- 12 decembrie 1808 - Ion Dragomir vinde biv vel cămăraşului Petrachi
Vîrnav o casă în "mahalaoa Vrăbienilor, în poporul preacuvioasăi maică noastră Paraschevi u202 .
- 12 iunie 1810, David Goilav cumpără o dugheană în 11 mahalaoa Tăr g u
lui Nou din Botăşaoi", în hotar cu stolnicul Ianachi Codrescul 11 203 .
- In 1828, mitropolia din Iaşi are 51 dugheni în Botoşani, pe care l e dă
în schimb vei-vornicului Alexandru Calimah pentru un loc din laş i 204 •
Prezenţa proprietăţii boiereşti în activitatea de negoţ a Boto ş anilor este reflectată în planul "pieţei tîrgului 11 (Piaţa 1 907), întocmit în
1857 de Rudolf von Kugler (fig.3): întreaga latură. de nord a pietei este
ocupată de 21 de d ughene ale lui Teodor Pisoţchi {probabil acela şi cu
serdarul Tudorachi Pisotchi care, în 1841 , era preşedinte al Eforiei şi
avea o casă, 40 de dugheni şi 3 locuri sterpe în Botoşani - vezi Gorovei, Monografia, p.135}, precum şi de alte 21 dughene ale agăi Costache Ciolac. Acelaşi plan consemnează denumirea de "Uliţa boierească"
pe care a purtat-o actuala stradă a Transilvaniei, desemnînd probabil
direcţia mahalalei Vrăbieoilor,locuită în mare parte de boieri •
. &ţtagrafia din 1832 consemnează prezenţa 1'n Botoşani a 405 boieri 2 , cifră care însumea:r.ă membrii a circa 100 de familii.
Da tele
statistice prezentate de Nicolae S uţu în 1849 dau cifra de 289 boieri bi ;
întreg districtul, fără posibilitat~ de a aprecia cfli anume erau stabi-' ·

samf
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liţi în oraş. Este probabil că retragerea clin activitatea de negoţ a bo-,
ierilor moldoveni a avut loc după 1860, odată cu trecerea comerţului în
mîinile evreilor, fenomen care a determinat şi schimbarea radicală de
proril economic a tîrgoveţilor români: siliţi să renunţe la meşteşugur\
ş i nei;ustorie, aceştia au revenit la economia semi-rurală de la care
:i o rnis e ră fn veacul al XI V-lea , procesul fiind .încheiat în 1898, cînd
"se spune c ă "centrul oraşului este populat mai mult cu comercianti şi.
industriaşi, iar rnahalagii se ocupă mai mult cu agricultura şi cu creş
terea vitelor 1120 6•
Pînă către 1870, evoluţia structurii sociale a Botoşanilor, condiţionată de evoluţia economică, poate fi definită astfel:
- Sec. XIV-VIII, centru de producţie meşteşugărească şi tîrg de
primă impo rtanţă fn co me rţul intern şi de tranzit = majoritate compactă
a me şteşugarilor şi negustorilor români, puternică colonie de armeni
negustori.
- Sec. al XVIII-le a -1850, cre şterea impetuoasă a comerţului de
tranzit prin legătura cu Galaţi, începuturi promiţătoare pentru industrie fu prima jumătate a sec.al XIX-lea (49 de "fabricit' fn 1832~d'fima
m oară de mare capacitate, cu valţuri, din întreaga ţad,în 1844
=ap ariţia unui număr însemnat de boieri care participă la activitatea
de
negoţ, creierea unui patriciat urban alcătuit din negustori şi meşteşu
cari frunt a ş i, româ ni, armeni ş .a. ; continua înflorire a meşteşu
J urilor şi a breslelor rom âneş ti; evoluţie corespunzăto~ E. breslelor
de meşteşugari evrei; apariţia meşteşugarilor lipoveni.
- 1850-1860, imigraţia masivă a evreilor din Galiţia şi Rusia
concentrarea meşteşugurilor şi a comerţului în mfi.nile evreilor; patriciatul urban se orientează către achiziţionarea de moşii cu mare prod ucţie de grîne; foştii meşteşugari şi negustori români
se întorc la
mica producţie agricolă.
ln a doua jumătate a veacului XIX, mai precis între 1869-1871 ,
s-au construit căile ferate în prelungirea liniei Lemberg-Cernăuţi
Suc~iYoS (Iţcani-Roman, 1869; Paşe.ani-Iaşi, 1870; Vereşti-Botoşani,
1871
Botoşani a devenit un capăt de linie secundară. Vechiul drum
de pe malul sttng al Siretului (Dorohoi-Botoşaai-Hîrlău-Tîrgu Frumos)
a fost dublat de o linie spre laşi pe valea Jijiei şi, ca urmare, partea
de est a judeţului Botoşani a gravitat spre laşi. Zona de influenţă econo m ic ă a Botoşanilor s--a fărîmiţat, hintşrlandul s-a redus ş i oraşul
a devenit un tfrg de însemnătate locală 2 09 , înregistrînd o sensibilă
sc ădere a comerţului. Industria s-a orientat către profilul alimentar,
r olul principal avînd u-1 producţia agricolă a marilor mo ş ii. Consecin!,.ă : ş i în cadrul populaţiei evreieşti s-a desprins de masa meşteşugari
lor o aristocraţie a finanţelor, c~Trusă d in bancheri 21 0 , mari comercianţi de grîne , vite, făină, lină
şi moşieri.
Tabloul componenţei sociale a B otoşanilor ar rămîne incomplet
fără m e nţionarea creării unei intelectualităţi care,în veacul alXIX-lea_

=
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1

şi în veacul următor, a ajuns să concureze pe plan cultural rolul deţi
nut în principal de Iaşi. Meritul formării acestei intelectualităţi revine
fusăşi funcţiei de centru cosmopolit al comerţului internaţional pe care
l-a avut oraşul pînă în 1870 (serdarul Tudorachi Fisoţchi, amintit mai
bus, vorbea moldoveneşte, greceşte, sîrbeşte, turceşte şi ~eneşte şi nu era probabil un caz izolat), precum şi dezvoltăril.„ .Sndl'. din veacul al XVIII-lea, a unui învăţămînt complex, reclama~ de aceeaşi fWlcţie a tîrgului medieval.
Înfiinţarea şcolii domneşti din Botoşani a precedat cu ~apte ani
reorganizaxea în 1766 a învăţămîntului din Moldova, prin care se instituia~ 23 de şcoli în capitalele de ţinuturi, cu limbă de predare rom 5nă21 • Prin hrisovul din 20 decembrie 1759, Ioan Th.Calimachi a hotărtt înfiinţarea unei şcoli domneşti în Botoşani, pentru învăt.ătura c opiilor213. Dacă primul hrisov prevedea doar leafa dascălului, dispo Ziţiile ulterioare ale domniei arată importanţa crescîndă acordată şcolii:
prin hrisovul din 30 septembrie . 1793, Mihail Şuţu acordă şcolii veniturile bisericii domneşti Uspenia ("dugheni şi orice ar mai avea"), c e
urm ează să fie folosite pentru întreţinerea şcolii şi a bisericii;
ace~t
21
hrisov a fost întărit de Alexandru Ioan Calimachi la 15 feb:nnrie 1796
•
La 17 August 1806 Alexandru Constantin Moruzi adaugă la veniturile
ş colii, peste venitul Uspeniei, încă 870 lei pe an din veniturile
şcoli
lor obşteşti, 300 lei pe an din "iratul luminatei prea iubitei noastre
Doamne a ţinutului Botoşani" şi scutire de vamă "pe tot anul cite d o uă
sute boi de negoţ de vamă i cornărit, fiind şi acea"tă milă
stat o rn i că
spre aj utorul ace sili şcoli ••• 11 • Sumele erau destinate întreţinerii lo calului şi plăţii dascălilor elineşti, greceşti şi moldoveneşti 215 • Din
acest document rezultă că la şcoala domnească se preda elina, greaca
modernă şi româna, pre cum şi faptul că existau în ora ş şi şcoli între ţinute de obşte. În afară d e aceStCSl, la Botoşani - ca şi la Galaţi - mai
funcţiona şi o şcoală grecească 210•
În 1859 s-a înfiinţat la Botoşani un gimnaziu, numit "colegi li' ,pre cedat în Moldova doar de gimnaziul din Bîrlad (1858). În 1868, gimna zi ul avea 7 clase cu 130 elevi, numărul acestora crescînd în 1884 la 249
e levi . F uncţionînd iniţial în clădiri închiriate, printre care şi casa Eolfos u din Calea Naţională nr.234, gimnaziul a ajuns să aibă în 1885 o
c lădire proprie, care a primit numele de Liceul Laurian.
În Botoşani au existat şi şcoli întreţinute d e biserici, ca-de e xemplu - şcoala din curtea bisericii armene Adormirea Maicii Domnului (în
f uncţie pînă în anul 1885) şi şcoala întemeiată la 1851 de marele vornic
Constantin Roset, în curtea bisericii pe care o ctitorise, n spre învă
ţătura de psaltichie greceşti şi moldoveneşti a copiilor săraci 11 217,pro
fil compl e tat apoi cu citirea, aritmetica şi gramatica grecească ş i română218 . E xemplul a fost urmat de Nicolae Sofian (1812-1900) ~ntr-o
familie de greci din Botoşani c<>nsemnată în veacul al XVIIl-lea 21 ,care
1 a înfiinţat pe moşiile sale o şcoală agricolă ,P.entru copil de ţărani,
la
Băluşeni - şi o şcoală sătească l:ţt IIaTî;tna.2~0.
·
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Importanţa ÎDTăţămfntului din Botoşani face ca, fu 1898, profesorii să figureze cu cel mai mare număr: 45 în statistica profesiunilor cu
pregătire superioară, urmaţi f~~ de medici - 18, după care vin cîte 5
1
•
ingineri, arhitecµ şi veterinari
Concurenta medicilor se explică prin dezvoltarea asistenţei medicale din Botoşani în veacul al XIX-lea, ale cărei începuturi se situează în 1793, c.tnd apare postul de medic al oraşului 222 • În ordinea înfiinţării spitalelor orăşe~e)ti din Moldova, după laşi ( 1757 .:. cel mai
mare - ) şi Roman (1787) 2 , la Botoşani se întemeiam fu 1838 spitalul Mavromati, denumit astfel după fondator,Ion Mavroma.t i, care l-a
dotat cu o avere administrată de epitropia Spiridoniei din laşi, fapt
pentru care apare .tn planul din 1899 cu denwnirea de "spitalul sr. Sf:i.ridon n (fig.5). Dotat iniţial ~2 40 de paturi, s pitalul Mavromati
avea
în 1931 peste 30 de camere 2 , traversînd probabil o mărire
inter-'
valul 1860-1870, indicat de arhitectura romantică a faţadei principale.
Funcţionînd pfuă .tn pragul celui de al doilea război mondial,
spitalul
Mavromati a fost dărîmat ( ceea ce este cu totul regretabil), pentru a
face loc complexului modern de pe bd.Lenin. La primul spital al oraşului s-au adăugat pînă în 1938 încă patru, dintre care unul izraelit 22 5.
• Intelectualitatea botoşăneană, născută pe fondul unei
complexe
compoziţii etnice şi sociale, caracterizată - ~ în a doua jumătate a
veacului al XIX-lea - printr-o intensă participare la viaţa economică
şi obştească a tî:rgului, a jucat ptnă în zilele noastre un rol de frunte
în cultura românească, nu numai prin personalităţi unice
ca Mihail
Eminescu şi Nicolae Iorga, sau prin politicleni ca Mihail Kogălniceanu
şi paşoptistul Dimitrie-Scarlat Miclescu 22 , dar şi printr-un impresionant număr de scriitori, academicieni şi artişti, consemnaţi recentJ
de cercetătorul Steran
Cervatiuc, de la Arhivele Statului din Botoşani,
,
într-o rubrică a ziarului local "Clopotul", strădanie meritorie care ar
justifica publicarea tn volum a unui material concludent pentru înflorirea spirituală la care a condus în final munca tfrgoveţilor din Botoş ani.

rn

NOTE
Cecilia Alinescu, Natalia Paşa, Vechile drumuri moldoveneşti,
în
"Anuar de geografie şi antropogeografie. 1914-1915 11 ,
Bucureşti,
1915, p. 3-43; Emil Diaconescu, Vechi drumuri moldoveneşti. Contribuţiuni în legătură cu l uptele lui Stefan cel Mare pentru ocuparea
domniei, laşi, 1939; Constantin C .Giurescu, Tî:rguri sau oraşe şi
c etă i moldovene din secolul al X-lea înă la
·"locul secolului al
XVI-lea =Tir uri · s auoraşe Bucure şti, 1967 , p .55-60.
2 Nicolas Soutzo, <Nicolae Şuţu>, Notions statisti ques sur la Moldavie , Ia şi , 1849, p.143.
3 Art~ Gorovei, Monografia oraşului Botoşani (=Monografia), Botoşani, r.a. <1926>, p.47-50.
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!4 P. P. Panaitescu·, Oraşele, în: Viaţa feudală în Tara Românească şi
Moldova (sec.XIV-XVII), Bucure-şti, 1957 ( =Ortşele), p.414. Arhivele orăşeneşti moldovene, a căror existenţă este specificată documentar în 1486 (ex otficio civitatis Soczawa) şi
1646 (in oppidi arcilivio} ,cuprindeau în principal actele privilegiale ale oraşului, corespondenţa şi registrele de proprietate denumite în Moldova . "catastif" sau "catastih" - _v ezi N .Grigoraş, Instituţii feudale din Moldova.
I. Or a,nizarea de stat tnă la mi'locul sec.al XVIll-lea (=Institutu
feudale , Bucureşti, 1971, p.319 şi 359-363; Radu Manolescu, Cultttra otji enească în Moldova
secolul al XVI-lea = Cultura oră--ş;:
nească , fn "Analele Universităţii Bucureşti. Istorie", XX,nr.1, 1971,
p.69. Aceste arhive nu depăşeau probabil capacitatea lăzilor în care
se păstrau actele similare din Transilvania (lăzi ce se pot vedea şif
astăzi), fapt care explică funcţionarea unor sfaturi orăşeneşti din această ultimă provincie m spaţiul restrîns al unor turnuri de apărare
(Sibiu, Sighişoara). Pentru distrugerea actelor care
reglementau
viaţa oraşelor medievale din Moldova est.e semnificativ fapt.u l că nu
s-a păstrat nici unul dintre catastifurile ttrgurilor - consemnate ca
"obicei"
1584~ ca "străvechi obicei"
1602 şi ca "vechi obicei n
în 1618 -vezi R.Manolescu, op.cit., p.67-69. împrăştierea arhivelor orăşeneşti reiese şi din s .a rcina primită în 1825 de tvtanolache
Iorga, în calitate de epitrop al Botoşanilor: cu-ocazia adunării pentru
alegere de ttepitropi buni", ţinută în martie 1825 în c-a sa lui Alecu
Ralet, "de o dată s-au hotăril ca să-s adune d:ocomenturile
risipite
şi să-s pue în lada tîrgului (s.n.-E.G.), ce s-au încredinţatîn măna
dllmisale 1v1anolachi Iorga, ca la un cinstit bătrfn şi vechi tJrgoveţ" vezi N.Iorga, Studii şi documente, V, p.266-267.
5 N. Iorga, !nscripţii botoşănene, Bucureşti„ 1905, p. 6-7.
6 Cronicile slavo:_române din sec.XV-XVI publicate de Ion Bogdan, ediţie revăzută şi completată de P .P.Panaitescu, Bucureşti, 1959 ,p.5
şi 15.
7 Grigore Ureche vornicul şi Simion dascălul, Letopiseţul Ţării Moldo vei, ediţie comentată de COJlStantin C.Giurescu,ediţia a li-a, Cra-·
iova, r.a.' p.20.
8 Alexandru Papadopol-Calima.chi, Notiţă istorică despre oraşul Botoşani, în "Analele Academiei Româneu, seria a II-a, tom Vlll,
18851886, secţiunea II, p.100-101; autorul precizează
că
documentul
respectiv, al cărui original s:e_afla în arhiva oraşului Lemberg ;a. fost
publicat de B.P.Haşdeu la Iaşi, tn 1862, în periodicul"Din ll.foldova"
ş i apoi în "Arc-hiva istorică a _Ro âniei".
9 Victc.r C .Nădejdt:? şi I. Ţitu, Dicti onar geografic al fodetylni
Rntnşani (la anul 1891), Bucureşti, 1895, p.53. Afirmaţia se sprijină pe
studiul anterior al lui Al. Papadopol-Calimachi (op .cit., p. 95) , care
cqnsidera -:iă existenţa tîrguhti este dovedită în 1401 , cînd cronicile
menţionează Botoşanii printre ţinuturile puse de Alexandru cel Blllll
sub autoritatea mitropoliei d~ Suceau,
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10 C.C.Giureacu, Tfrguri aa.u oraşe, p.196.
11 V .Spinei, Rodica Popodci-Baltl, Principalele rezultate ale săol
turilor de la Hudum-Botopani din a.nii 1970-72, în: Din trecutul judeţului Botoşani, 1974, p.131 •
1 2 N. Zaharia şi Em. Zaharia, Contribu$ll erlTiod rezultatele unor cercetări arheologice în cfmpia Jijiei superioare din judeţul Botfşani,
îni Din trecutul judeţului Botoşani, p.144.
.
13 Damian P.Bogdan, Din . aleografia slaTo-româ.nl, în: D.I.R. Intro..:
d ucere, vol.I, Bucureşti, 1956, p.114 şi urm.; Radu
Manolescu,
C ultura orlşeneascl, p.54; N.Grigoraş,Instituţii feudale, p.363.
14 N . Zaharia, M.Petrescu-DfmboTila şi Em.Zabaria, Aşezlri din Moldova. De la paleolitic plnl în secolul al XVlll-lea, Bucureşti, 19ÎO,
p .230.
15 Ibidem, p.142, 147, 148, 150, 155 şi229-230.
16 Ibidem, p.121, 148, 155, 156, 231.
1 7 N .Suţu, op.cit., p.53, spune vorbind despre armeni:" Ds ont huit
~gllses en Moldavie, dont les plus anciennes sont celles de Botochany bâtie en 1350 et celle de lassy qui date de 1395".
18 C .C.Giurescu, op.cit., p.90 şi nota 2. Mentfunea pisaniei este fn
co ntradic ţie cu citarea de către acelaşi autor a croni.!arului armean
·, iinas din Tocat.
·
19 Paul Petrescu, Arhitectura civilă a Botoşanilor, p.285.
Eroarea
e ste amplificatl tntr-un material de popularizare publicat de Vasile
D răguţ, Dealurile şi amintirile Botoşanilor, în "Secolul 20",nr. 7-89 , 1978 , p. 116: pisania devine "ştirea că hi anul 1350
exista
în
<. T îrgul Botlş )) o biseric~ armeneasc~". Nu este de altfel s~
l ipsă de informare, întructl în fraza urmltoare se alirml
că Boto:;; anii au devenit un apanaj al soţiei domnitorului "prin botilrtrea lul
Alexandru cel Bun". Este cert că veniturile oraşului au aparţinut
:loamnei începtnd cu domnia lui Petru Rareş; C.C.Giurescu afo:rmnlat cu titlu de ipotezl posibilitatea ca regimul de apanaj al Botoş&Di
lor să dateze din vremea lui Alexandru cel Bun, avfnd
tn ?edere
funcţiile de dre~tori ai doamnei, consemnate tn aceasti:
din · urm~
domnie, precum şi precedenţa apanajului constituit de Alexandru cel
3 an fostei sale soţii, Ringala, în 1421, cheia i-a dăruit veniturile
t îrgului Siret şi ale Volhoriţului {op.cit., p.196-197). Ipot~m lui
C . C . Giurescu s-a metamorfozat la V .Drigut tn "hotilrirea"domneaaca .
20 C .c . Giurescu, op.cit., p.90. Consideram că argumentul D11 este con c ludent pentru data.rea celei mai Tecbi biserici armeneşti din Botoş ani .

21 Ibidem, p .196.
22 A l.Papadopol-Calimachi, op.cit., p.102 şi nota 3; "S-a zis că biseica arme nească din laşi ar îi zidită la 1395, iar cea veche
( căci
;; i ri t două aicea) din Botoşani la 1350 •• • şi această pretinsă vechime
".- '< ~i 5 că s e po vede şte du!>ă inscripţiile de pe acele biserici3".
în
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nota 3 se tace :referire la lucrarea lui Nicolae Şuţu , Notions statis-,
tigues ••• , p.52-53 şi la B.P .Haşdeu, Istoria toleranţei religioase1
în România, Bucureşti, 1868, cu precizarea "întemeindu-se pe Principele iutu". Se pare, deci, că la B. P. Haşdeu se află originea unei interpretări ~are a rost preluată - fărl a se mai verifica textul
Şuţu, dar cu trimitere la acest text - de toţi ceilalţi autori • .
23 A.Gorovei, op.cit., .P• 73-74.
24 N .Iorga, Inscripţii botoşănene, p.24, inscripţia deasupra uş~ de intrare pentru bărbaţi: "Biserica Sfintei Marii, care fusese clădi tă cu
vreo 300 de ani în urmă, acum, cu atotputernicia lui Dumnezeu, s-a
înnoit, ·lăsîndu-se . <totuşi> zidurile cele vechi şi adăugî'nd u-se
cu turn şi clopotniţă, cu cheltuiala poporenilor din Botoşani, cu sîrguinţa cea mare a dumisale Stefan Goilav, la 1826, iunie 21 11 •
25 Ibidem, p.9; A.Gorovei, op!cit . ,p. 74.
26 C.C.Giurescu, op.cit.,p.90 şi nota 1. Consemnarea dărfmării bisericilor din Iaşi şi Botoşani ne întăreşte părerea că Nicolae Suţu nu
a dorit să amintească decft vechimea conform tradiţiei, fără 'pretenţia de a se întemeia pe un document epigrafie.
27 Tradiţie consemnată şi în actele parohiei armene - vezi adresa nr. 25/
20.ill.1857 a Eforiei comunităţii armene din Botoşani către 11 Departamentul de Kult şi al instrucţiunei pu.blice".
28 ~.Iorga, op.cit., p. 9, nota 5.
29 In 19TI evanghelia nu s e mai a.fla la Botoşani, fiind li.lată la e piscopia armeano-gregoriană din Bucureşti, după informaţiile primite l a
parohie. fn mod cu totul neobişnuit pentru relaţiile între inl'3titu ţii, e piscopia nu a răspuns la adresa DPCN nr.9342/1977 prin care s-au1
cerut precimri referitoare la data exactă a manuscrisului şi la cer~
tjtudinea că a aparţinut bisericii Adormirea Maicii Domnului ( nu la
Sf.Treime).
30 N.lorga, op.cit., p.9-10.
31 A.Gorovei, op.cit., p. 74.
32 N .Iorga, op.cit., p.10.
33 Istoria României, vol.ll, Bucureşti, 1962, p.420.
34 Marele dicţionar geografic al României, vol.I, 1898, p.566.
35 Grigore Ureche vornicul şi Simion dascălul, Letopiseţul Tării Moldovei, p. 57.
36 Ibidem, p.83.
37 Ibidem, p.86-87.
38 A.Gorovei, op.cit., p.5.
39 Letopiseţul Tării Moldovei, p. 100.
40 Călători străini despre ţările române, vol.II, Bucure ş ti, 1962,
p.123-124.
41 Ibidem, vol.V, Bucureşti, 1973, p.452.
42 Marele dicţionar geografic al României, vol..I, p. 567.
43 Ion Neculce, Cronica, vol.I-Il, Craiova, 1942 , p.133-134 .
~44 Ibidem , p. 348-349.
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145 Diplomatarium ltalicum, vol.I, p.119 - conform datelor obţin.ute prin
bUDăvoinţa parohiei bisericii catolice din Botoşani.
46 A.Go-rovei, op.cit., p.47-48.
47 Ibidem, J:> . i 1.
48 Marele dicţionar geografic al României, vol„I, p.567.
49 Ibidem .
50 Victor Tufescu , Asupra aşezării şi dezvoltării oraşului Iaş i,în'Bu-.
letinul S ocietăţii regale române de g-eogra!ie", tom L I, 1932,p.305.
51 Vezi nota 8.
52 Istoria României , vol.ID, Bucureşti, 1964, p..373.
5 3 Stefan Dragomir, Contribuţii la cunoaşterea luptei tîrgoveţilor botoşăneni împotriva rînduirilOŢ feudale şi p?'Dtru cî:rmuirea tfrgului la
sffrşitul s e colului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX -lea,în:
Din trecutul judeţului B otoşani, 1974, p.179, nota 1.
54A .Gorovei, op.cit., p.53.
5 5 ?.larele dicţionar geotp=atic al României, vol.1, p. 566.
56 C.C.Giurescu, op..cit., p.110,..
57 ŞteCan Olteanu şi Constantin Serban, ty!e~ţe~'!Surile ~~ Ţara Românească şi Moldova în evul _mecflu ( Meşteşum.Ae };Bucureşti, 1969,
p.175, 177, 264, 266, 269, 271, 273, 275, 2i6, 277.
58 A .Gorovei , op.cit., p.17.
59 Istoria României, vol.ID, p.372.
60 N.Iorga , Studii şi du.cumente, Vll, p.121-126, 129 144.
1
61 Ibidem, p.146.
6.2 Şt.01.teanu, C.Serban, Meşteş:ugu:rile, p.294-295.
63 A.Gorovei, op.l:it., p.60.
64 Istoria României, ID, p.365.
6 5 Arhiv-ele Statului Botoşani.
66 St.Oltea.nu, C .Serban, Meşteşugurile, p.294-295.
67 A.Gorovei, op.l:it., p.311-313.
68 Istoria României, ID, p.983.
69 Stefan Dragomir, op.cit., p.182.
70 V.Nădejde ş i I.Titu, op.cit., p.48-49.
îl Istoria Românie i'~ II, p.837; A.Gorovei, Monografia, p.310.
Conform N .Grigoraş, breasla era a tinerilor armeni şi se afla sub ascultarea unui v atav; tinerii plăteau o cotizaţie stabilită în funcţie de
starea materială, precum şi o serie de taxe din ca.re
se alimenta
fondul breslei - vezi Instituţii feudale, p.403.
72 E . Greceanu, La structura urba.iue med~vale de la viile de Roman,
în " Revue roumained'histoire" (=RRH) , XV, 1976, 1 , p.39-56.
73 N .Iorga, Studii ş.i documente, Vll, p.132-133. Distrugerea
unor
vechi catastife de breaslă este dovedi tă de catastiful breslei ciubotarilor din Huşi, reîntărit în 1790, fiindcă cel vechi se pierduse sau
fusese distrus din cauza "vremurilor nestatornice" - vezi N.Grigo-_
raş, Instituţii feudale, p.393.
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74 A.Gorovei„ Monografia, p.311-313.
75 Ibidem, p.310.
76 N.Iorga, Studii şi docwnente, VII, p.122, zapis din 20 februarie
1741, iscălit de Toader blănar şi Nicula blănar.
77 N. Iorga, Breasla blănarilor din Botoşani, Bucureşti, 1911 (extras
din "Analele Academiei Române", seria Il, tom XXXIV, Memoriile
secţiunii istorice), -p.3 şi 5-6.
781.biQ&m, p.6: "dupl{ obiceaiulu vechiu", "du~ vea chea aşezari
şi
obiceiu". În cadrul breslei existau şi mlsuri de a~rare a criteriu.lui ~ional - vezi ibidem, p.14, 11 pimtul" 12 din întărirea catastihului î.111820 de către mitropolitul Veniamin Costachi: "Nic i
unul u
dinu breslaşi d nu fila volnicu a priimi ucenicu la llivăţătura meş 
teşugului dinu limbi streine, adecl dinu armeni sau d inu jidovi, pe n tru ca nu dupl vremi să d tntăria.scl această briaslă prinu mtiriile
lor şi ca d nu rămfi.a aceste bune aşeări, ce săntu flcute spre folosulu şi podoaba bisericii, ·spre risipire".

79
80
81
82
83

Ibidem, p.9.

Conform istoricului afişat î.11 biserid.
Cultul ortodox tn judeţul Botoş&n.i, 1906, Botoşani, 1906, p.29.
Şt.Olteanu, C.ŞerbaA, Meşteşugurile, p.296 şi nota 342.
lsto:da României, m, p.386 • .
84 Ibidem, p.642.
85 Cultul ortodox tn judeţul Botoşani, 1906, p.11.
86 Conform datelor din arhiva parohială. Breasla dl'.rămidaril or e s te
conse~ tn 1832, avtnd ca staroste pe Niculai Străchinariu (deci
olar) - vezi A.Gorovei, Monografia, p.311.
87 Cultul ortodox tn judeţul Botoşani. 1906, p.25: "Astăzi <:.1906 >nid
· nu se mai aude ma.car vorbind despre urmaşi ai acestor blănari ş i
cojocari. Si e lucru curios, că pe cfud pe la 1843 şi pînă la 1860 a' s-au susţinut, to timp de 45 de ani, tn timp relativ
ceşti breslaşi
scurt, au pierit ptnl şi urme de ale lor". Pentru cauzele dispariţiei breslelor româneşti, vezi pltngerile către isprăvnicia ţinutul ui
ş i clltre domnie, f!U:ute de breasla blănarilor to jurul anului 1850 ,
cu privire la concurenţa făcută de meşteşugarii şi negustorii evrei,·
~ N.Iorga, Breasla blănarilor din Botoşani, p.31-34.
88 A.Gorovei., Monografia, p.323; Mihail Oh.Posluşnicu, Istoricul musicei laice şi religioase botoşuene, fu : Botoş anii fu 1932 · , Liga culturală Boto.şani, f. a. , _p. 127.
89 N.Iorga, Studii şi documente, VIl, p.126 şi 129.
90 lbid&m, p.144.
91 N.Grigoraş„ Instituţii feudale, p.403-405.
92 A.Gorove4 op.cit., p •.311-312.

93 Ibidem, P·• 75.
94 Ibidem, p„311-312.
95 lbidem, p.312.
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96 Ibidem, p.311.
şi

97

Ib i dem , p.73

98

,:-,; • Iorga, Studii şi docu.mente, V, p. 222; funcţia de "nemeasnic"
pzre să corespundă cu aceea de şoltu,z.
Ve zi nota 8 7 .
·
N.Iorga, Breasla blănarilor din Botoşani, p.34.
R.Manolescu, Cultura orăşenească, p.51-52.
Alexandru Papadopol-Gallmachi, Notiţă istor~ despre oraşul Botoşani, p.93-94.
Istoria României, II, p. 835.
Al.Papadopol-Calimachi, op.cit., p.95.

99
100
101
102
103
104

76-77.

Inscripţii botoş~ene, p. 6-7.
C. C .Giurescu, Tîrguri sau oraşe, p.196.
A.Gorovei, op.cit., p. 7-8.
Ibidem.
N .Iorga, op.cil., p. 9: La "Curtea domnească" din acest ore.ş BU'.tea numai preotul bisericii domneşti {Ospenia ?)tt.
110 D.I.R., A.Moldova, veac.XVI„ vol..~ Bucureşti, 1953, p.351.
111 N. Stoicescu, Curteni şi slujitori, Bucureşti, 1968,p.234. Ull alt
• sens al cuvfntului 11vatav" este acela de şef al unei gruplrio:DOpne
de m eseriaşi, constituiţi tn breaslă, fiind eventual sinonill) cu "staroste" - vezi N .Grigoraş, Instituţii feudale, p.394. În acest
din
urmă înţe les, menţionarea vătafului de la Botoşani tn 1533 ar dovedi exi s t enţa o rganizării breslelor botoşăDene la tbceputul veacului
al XV1-le a.
11 2 D.l.R . A . Moldova, veac.XVII, vol.ill,Bucure.şti,1954,p.203.
113 N . Iorga, Studii şi documente, V, p. 218-219.
114 Ibidem , p. 220-221 •
115 Ibidem 1 p .224.
116 Ibidem, Vl, p.274.
117 Ibid em ,V, p.247-248. Nu credem că menţionarea lui "Chiriiac Botiul Curtian şi Toader Stihi Curtian din Botoşani" în docwnentul din
iunie 1751 (vezi N .Iorga, Studii şi documente, V, p.247) jnstifică
interpretarea lui Artur Gorovei priTI.nd existenţa curtii din Botoş ani la 1751 (conform A.G<>"rovei, op.cit., p. 7), avînd !Ii
vedere
nuanţele şi fluctuaţiile de sens pe care le-a
avut termenul
de
"curtean" - vezi N .Stoicescu„ op._cit. , p.15-59.
118 C . C .Giurescu, Tîrguri sau oraşe, p. 196-197.
119 11 Pfnă la 1819 sau pfnă la 18J:J lf, conform Al.Papadopol -Calima:cb.1,
op .cit ., p.106.
120 C . C .Giurescu, op.cit., p.197.
121 D.I. R . A.Moldova, veac.XVI, vol.ID, p.411 .
122 E mil Vfrtosu, Din s igilografia Moldo-vei şi a Tării Românt:;şti, în
D .I. R . Introducere, vol.Il, Bucureşti, 1956', p.480-481.Semnifica~ia păunului , simboli:Z:Înd faptul că veniturile tîrgului
constituiau apam:jul doaronei, a fost căutată fie fu legătura cu păuilll
ce

1 05 N. Iorga,
10 6
107
108
109

36

https://biblioteca-digitala.ro

împodobeau cuTţile domneşti„ fie în eventuala utilizare a venitu,rilor pentru cumpărarea podoabelor (cf. C.C.Giurescu, op.cit., p .
196-197). Credem mai degrabă că alegerea păunului pentru dese :· narea feudei doamnei denotă o bună cunoaştere a mitologiei grec o romane, păunul fiind atributul Junonei.
123 D.l.R. A.Moldova,veac.XVIl, vol.I, p.112.
124 ~. p.139.
125 Pentru organiza.rea consiliilor orăşeneşti, vezi N .Grigo ra ş , In s ti · ·
.tuţii feudale, p.318-348.
-126 D.l.R; A.Moldova, veac.XVII, vol.I, p.111-112 şi 139.
127 N.Iorga, Studii şi documente, V, p.220-222.
128 D.I.R. A.~.oldova, veac.XVII, vol.I, p.82-83, 111-112, 129, 13 ~ 140.
129 Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, Bucureşti, 1973,p.80:
"Botoszany, oppidum cum principis coniugi tributarium, cuius pro ventus slngulari.s ibi constiiutus camerarius dominae principis c o 1ligit".
130 Al.Papadopol-Calimachi„ op.cit., p..106.
131 N.Iorga, ln:şcripţii botoşănene, p. 7.
132 Idem, Studii şi do~umente, V, ·p.218 şi 657.
133 A.Gorovei, op.cit., p.14.
134 ?via.rele 9.icţionar geografic al României, vol.I,p.562-563.
135 Istoria RomŞ.niei, ill, p.694.
136 N„Iorga, Studii şi documente, VIl, p.130.
137 Istoria Româoiei,m, p.676.
138 N.Iorga„ o~. cit., V, p.267.
139 Ibidem , p. 71 •
140 ~. p.269.
141 lbid.mn, p.267-268.
142 Stefan Dragomir, op.cit.,p.181-183.
143 Şt.Olteanu, C.Şerban, Meşteşugurile; C.C.Giurescu, Tîrguri s au
~e, p.96: "La elementul autohton şi majoritar,românesc, datfnd
din perioada. conlocuirii şi a asimflării elementului slav de către cei.
romanic, perioadă care a dat şi termenul generic de~ s-au a dăugat succesiv şi alte elementett.
144 Pierre Lavedant, Jeanne Huguenay, L 'urbanisme au Moyen Age,
Geneva, 1974, p.157.
145 Vezi nota 8.
146 Vezi notele 14-16.
147 c.c .Giureseu„ Th-gtll:'i ~oraşe, p.82.
148 Vezi nota 16.
149 Mircea Mateip Probleme de cultură orăşenească în Moldova mooievală, 1D. SCIV, tom 16, 1965, 3, p.534-535; C.C.Giurescu,
op:cit., p.48„55.
150 C.C .Giurescu, op.cit. ,p.196.

37

https://biblioteca-digitala.ro

151 Ibidem, p.88-92.
152 N .Suţu, op.cit., p.53: "lls se livrent en gfut~ral au trafic des
m~handises du Levan.t et au c-o mmerce du hetail ••• 11 ; Al. Papadopol- Calimachi, op.cit., p.102: " ••• s-au dedat mai ales comerţului,
agriculturii ş i prăsilei de vite şi au fost folositori patriei 11 •
153 N . Iorga., Stud ii ş i documente, V, p .659.
,
154 H . Dj . Siruni, r-< ote armene, în "Revista istorică", XV , 1929,p.130.
1 55 Date le privind lăcaş urile de cult româneşti din Botoşani (vezi c apitolul Il) infirmă observaţiile superficiale ale abatelui B?~covici ,
care gl:ts eşte la Botoşani, fu 1762 - deci în plină fază de extindere
a oraş ului - 400 de case ( 11 ceia ce pare csm puţin", observ~ Nicolae
Iorga) şi cinci biserici, dintre care trei erau cu siguranţă ctitorii le domneş ti Sf .Gheorghe , Uspenia şi Popăuţi - vezi A. Gorov-ei ,
Mo nografia, p . 50 ş i N .Iorga , Un oraş românesc: Botoşanii în i Bo"""
to ş anil fn 1932 ,p.9-10 .
156 A . Gorovei, op.cit., "Catagrafia a toată suflarea aflătoare în tirgul
Bo toşanilor din ţinutul Botăşani în anul 1832",p.91-92.
157 în hrisovul lui Constantin Dimitrie Moruzi, din 27 noiembrie 1779,
se spune: " ••• mai jăluind domniei mele cum că armenii din Botoşani
se află supăraţ cu cai de olac şi cu rînduieli de cară şi ca alte havale li ş i cbivernisala lor fiind cu neguţătoria ( s.n. - E.G.) li să
pricinuieşti zăticnire şi mare stricăciune, - care şi· pentru aceasta
face m domnia mea milă ş i îi ertăm şi~ în afară de birul lor ce iaste
aşE' :z.at în tablille vistieriei, de dau pe cilertUri., au cai de olac şi
cu alte dări şi angarăi întru-nimică să nu fii supăraţ ••• 11 - vezi N.
Iorga , Studii şi documente, VII, p.128.
158 În componenţa epitropiei din 1825, doi dintre cei patru negustori
fruntaşi s!nt armeni: Garabet Bolfos şi Stefan Goilav, iar proiec tul din 1827 privind reorganizarea epi~piei propunea ca,din opt
membri, doi să fie negustori armeni, doi negustori moldoveni
şi
greci, doi negustori ev-rei şi doi boieri - vezi Stefan Dragomir,
op .cit ., p.182-183 .
'
159 N . Iorga, Drumuri şi oraşe din Romt 'nia, Bucureşti, 1904, p·. 179 :
"· •• mahalalele fncă aşa de curate, tăcute şi nobile, ale armenilor ••• n.

Idem, Studii şi documente, V, p.254-255.
A .Gorovei, Monografia, p. 55.
N . Iorga, Studii şi documente, VII, p.140
Arhivele Statului Botoşani„
Vezi nota 158.
T iberiu Crudu, Evreii din oraş ul şi judeţul Botoşani, în:Botoşanii
în 1932 , p .235.
166 A: Gorovei, op.cit., p.75.
167 N .Iorga, Studii şi documente, Vll, p.129.
168 A .Gorovei, op.cit., p.311-312.
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69 Ibidem, p.53, citat din Feodor von Karaczay, "Beytrilge zur Europăi.sche Landeskunde", Viana, 1818, p.5'5.
170 N.suiu, op.cit., p.53.
171 Tabelul este fîîtocmit tn bua urmltoarei bibliografii: A.Gorovei,
op.cit., p.51, citat din jarnalul călnorlei fil'.cuill tn 1805 de Vinceaz
Ratthyani; N.Iorga, op.cit., V, p.269, document din 14 ianuarie
1827 dat de vornic~ Botoşani.lor; A.Gorovei„ op.cit., p.91-92:
"Ca.ta.grafia a to~ suflarea atlătoare tn tfrgul Botoşanilor din ţi
Dlltul Botoşani tn anul 1832"; N.Şuţu, op.cit., ci!ri indicată pentru tot ţinutul; Istoria României, IV, Bucureşti, 1964, p.206 (pentru intervalul 1859-1860); V.Tufescu„ Tradiţii şi perspective
în
d.eZToltarea municipiului Botoşani, tht Botoşani. Istorie şi contemporaneitate. Comunicări prezentate cu prilejul sesiunii ştiinţifice'
organizate la Botoşani fli zilele de 16-18mai1969, r.a.,p.13; memoriul parohiei romano-catolice din Botoşani - lucrare în manus crls - , prirind numlrul lociaitorilor germani tn 1874; V.Nldejde şi
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ETAPELE DE EVOLUŢIE ALE CENTRULUI
ISTORIC

CAP. II.

Llala da oeaia.ct 1lm-e d.epreaiaa.. Pnztului mijlociu fi Podlşal
Sarm&.tic (350-W0-590 m al.titucil.De) a g-eaeft.t ba lnogu1 ei, dia Tech.ime,
o ttfie d• ma.re deuil&te omeJ»a&cl, dat.or~ fapto.lui el a pus la fndeat:Dl re1nirHle a două „dii deosebite (cîmpie-d6&1). Ca. atare,cele mai
nch.i aate diatr9 Siret fi Prat H glaesc pe l.iAia de coatad ,tormrod u-.rl, ptal ut.iai, siruri „bd,rerupte pe lu.ag.f.me de 30-40 Jan, C& - de
euapla - . ~ ceuti lblaelil\or aaa a lttrlhlw.

F

• •.

On.tele pe lla.la de com.at 1Dtre depreaiUM& Prat ului ajjl.eciu

li ~al Sarma.tic (apuci V. Tafeaoa).

Dilltre ea.tele ....sate pe J..la1a de
-•

~J::

~- -..~·.: :.! Y..!]l..

-,

n"P

OOll&&ct .....U ciuToliat, CU
~ Do_•rc .
• Ba lll f ~ H fl..U: c;
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Fig. 5. - Planul oraşului Botoşani Îll 1899. Arhivele Statului Botoşani:
1. bis.Sf .Nicolae-Pop~u1f; 2. spitalul militar; J.spitalul Sf.
Spiridon (Mavromati); 4. primăria; 5. cimitirul Pacea;
6. palatul justiţiei; 7. institutul Sofian; 8. palatul administrativ; 9. şcoala Marchian; 10. liceul; 11. cimitirul arme nesc; 12. cimitirul lipovenesc; 13. cimitirul Eternitatea;
14. camrrm; 15. cimitirul evreesc;- 16. spitalul comunal;
~ i . .:.„1'~\;.i.ui comunal ( nota: obiectivele cuprinse Îll original
stnt indicate selectiv).--
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~

fi Jat1 (fjg.4) . Ela au

M a1tuul chiar pe UD1& de
ooatact ,
imerioral depruiuil , apirl:Dd tec-•' aoo •
le am. Uala de ontect fac• oDdullri fa tonal de ...Uul, 11 a aw
ta feo&ral ac.ier a..Uuae.
Formarea ...u...ior a .llde..Uio&t Ttqa, t. focarele lor, care
ere.a a.U. al d• -.tera uor cctre urbue d.iapwWad •• 1UUD&1 de
li&i& d9 oem&ct d1A dreptul lor, dar fi de perimetrul d e) Imitat
ideal
,riA rotirea d.1ametralu1 ...Uuei. Deplaaarea afeză:ril pri.mitint &pre
outrul . . .1cerculu1 a fost lmpu.al de i.meraecţia unor drumuri importam. ca urmlreav. llaia de ooatact, nu traTeraau poditul priA P011ile
ll&Wr&le eleri&e u tei (Derae&, pentru Doroâoi, Bu--ecea pemru
Botef&lli). Dneniad orqe , &fui.rile dia foca.rW. aemil.WlOlor au. dron.U
Tial& A telor
dia 11c:Uametrul de iatluen~ 11 , ~ 1n
f.lml
diapar4ia lor , &f& c ua .-a flU.taplat , tn cazul Botop.Jillor, cu &fOe&rea cie la Hudua2 . Urmele de locv.ire cil.n aec.Xl-XN, deacoperite tn
a.tar& T.trei or&fului medieT&l3 - n.tră tn c are includem şi dezTOlfir
rea orqului fa nac a:rlle XVIII 11 XIX (rig. 5 fi 10), aparţin de asemenea, chlpl pU-.rea Aoa11trl, waor T ecbi sate, 11deb.U.ilaie 11 - ciupi
upreaia. lui Victor Tu!ascu - d9 &i esare& url:l6ă fD curs de
.tnchegare.
lD timp ce &fez&re& de la Test de orq, ltDgi c.imitirul nPac n,a f ost
integral plrUUi fD TM.Cul al XIV-l• , satul de la Po~uţi 11-a. com.i D.Dat emtaia dat.aritl stabll.lril cUI1il cloiuMtt ti tn acest loc de popu ,
c el mai thsiu tn TUCul u XV- I.ea .
Partea cea mai •ecbe a tfrrulul Botof&Ai a-& bcbegat la
!mer ·~ uaar cli de tn.uJi d9 prim~ rn eT1ll mediu (tig.1 f i6).
Ma.rU. drumuri ceaerciale, a oi.ror ~era garallUtl de dUlllie
fa echlmbul plliil Tlmilor4, urmlreau tn mod fire.o ta...i. cei. ma.i
avu:tajoaae dia pu.ct de ftdere al relletulW.. C.. &tU-e, drumul Dor„
hoi- Botofa.Ai-Ştefbefti a oooW aoaa mllft1,Do&al a ptrtului
Caca.ia ,
merg~ pe terasele fMlte d•limitate spre llC"d-.at ele ftlM
pfrtw."ui
Lu.i&O&i& (a.tlaat al Silmei) , traseu pă strat ptnă a s tăzi pe
11n.la
CUi N&tioml• racordat.l ca atrbUe Vt..ktorilor (Do~)
fi Drqot vodl5 .
Druaul apn l:UrlAu.-lafi 11 draaul •.-re Sace&ft dii& aai greu de
id.am.tticat &atl.si, nb rapertul tr&Meler •eclinale, d.lA caasa recUf.Lcl.rilv efectuate i. ultima autl de aa1 fi fll llpaa uau1 ma.te:rial oartop-afic priTJ.ad aceste rectificlri. Recurgtnd., .tnd, la comparaµ&
cu
traseul cert Dorobol-Stefă.Deft,.l, ooutatăm o caracteristică · a r eţelei
de ul4• dJa Botol&&l (lig.6), ti aaume oriemarea a cel puµn două u l.4• •ecuadare citre o dJ.rec~ princi pali de tramd t : Pr.im&iei (Karl
Man:) ti sr. We (llld9peadenţet) , c~ direcţia Dorom.l da.tă. de C&J-"'fl
~D&ll I atrblle Hrian ergh1 (Alba Iulia) f i P n.aş Curcanul , cltre
cil:reoµa Sbem dt.U de atr&da Ro~iorilor (Să.Te=!) J Ion BNtianu ( Tudor Vl.&cila1.reacu) ti Victoriei, cltn d.ira~ Stetbe1U cit~ ele atrii!!'il• Vt..liorilor (Dobr$~ena) tl Drqo1 V~. o c ollll
~ t«
•tfl. de c.1&ri a ull~lor
illldicl TeohiW. tm. aev. spre SDC9& , 011 iefire

oi

at.t paiia cM>p>••t• apre

F'
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Fig .6.-Analiza reţelei de străzi în vatra Botoşanilor: A. drumuri de
tranzit medievale; B. reţea de uliţe databilă în aec.XIVXVIIl; C. străzi existente în 1899. 1. bis.Sf.Nicolae-Popăuti;
2. bis.Sf.Ilie; 3. bis.Uspenia; 4.bis.Dwninica Mare; 5. bis.
lipovenească; 6. bis. Sf. Spiridon; 7. bis. Roset; 8. bis. St.
Paraschiva; 9.bis.Sf.Dumitru; 10. bis.Sf.Gheorghe; 11.bis.
armenee.scă Adormirea Maicii Domnului; 12. bis. Sf-tii Voiev:> zi; 13. bis.armenească Sf.Treime; 14. bis.Trei Ierarhi;
15 . bis.Vovidenia; 16. bis.SC.Ioan; 17. bis.Sf.Nicolae.
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ilUa ...,, la 1199, ia Mz-Jcoa

Afahea

a~ ~.n„

Man-

(PW.er Grl&c:z•c:n1) fi Horia<Alrbula1 (Traaall.....W) ca lltrada MacAl.&a, 1& tn~ ,trfM.lai Oace•• fi c....i.az.- acestui puot
ca
M.de:ra ~atto.u.lbagl oare ....a pali anael.e aaui ut piriaU fD Teacul
al XIY-i- , • dl ~ ....c!alulm drwa spre Sucean., oare U'IUna t. liail aari tnMul atriailer MarcAi&a - Sf. Dwa1tnt (Mlzim G~
- AptUJa (MilaaU a..iaeaou).
M&i p~ oo-=ladn&l
apare d.1rectia iflltia.11 a drll&lllai . spre
~ ....-.1, !atruch traHu1 actual - pcnţ.b.1.a.a a.ii ~ioaulo c u,,r.rt=l
tatr. MiaeraecţJa lltrb.llcrr Liceului (N.Jcrp.)- L&.&o& <Aâu'Cl (T6a.trvl.W.) fi tom& b&ri.ari a lafullli - pare al !ie res.ult&tul uaei alat.eaaUalri cUli & doua juaA.sa.w a waculu.i al XIX-le& (ute 1csw - Tes:l fJg.5),
&Tbci bi Teciere trueul rectWJs.W fi aralrJre& Tili all;.tiltca&e
&
Caeaiaai, ooditl ~~urile nchi. Pare bi DCblab pl&u11ib1Jă 1~
aa 1-,Uaril cu Htrll.ul pria Curtefil-eo.ul.A, ta care cu H
poran
da Tfrral. V.cb.i ta aceuUi d.lrecţ.ie pe Calea Na4~ ~ tntre
iMrica st .Gheergbe t1 atr.Luclr Cata.rgi-atr. Liceului-atr.
Vila
Jioyaa•SuooT.t..1). lpoteaa pare al fie jasutica&l de aae•l!\Mre&
cu
G:.naalll S
1 - bl ceea oe )lriTett- ooDO~ de tra'ftl%"UZ'e a riiler
f" ·u tn.aeu cit .ai acurt, fapt detera1aLt de m.tura al.lftiaoe.al
a
ie~w, oa.re flo.a ca cJ.rcu1aiJa d fie r-.ne aaon.toad pe Uap d•
Jal.ocUe 1 , pnteaa t1 ele J.spcna&ta pe aan ~ aTG-e •Podal de pbtrl • ,
•itua.& Ml traftZ"SU'e& <Acelael pe Ua1& O&lA NaSU--''-.tr.
L1ceulul
(N .Jorp.), 1aponaaţl ~de uhkectara podulnl, nd&tol ta T.ifMta: p'nnh1l E-Qk• cilD.1872.
ptd la atlarea UW' date docwatan
pri'fbld alstem•tlsarea
nUia>o:r "f....ne ~ t1 atrtabe•, o.
dJacuta i.c1dia1a358, trasu.cta1l a Tfrrului Vechi oferi aa panai oct de paraln a clraaalui
•pre Htrll:.u, 11 aamiie "Podul de pi.atri• oe masa t.:A ta 1899{t~. 5 ),
a clrui clecnltare fi tratare dwae~ • upllol pr.ia „pl•auea pe
ua drall priaclpal de tram.it t fapt dOftdit docamaatar pria ccw:x. dJa
12 aoiembrie 18~ a :El'e:rJei S..f&Df, pr.tn.i faoerea 1llWi peci dia DOI
•Qd6 este
a.celo draa ~ al ~il de Jea.
unde na ta ozat oao
rele 011 ura, 'YJa., ~ li al'918, a&n ped flllld acua 8t:r.laalparllt
trec pe alltu:re&, ctupl uoloiaua oe .ie, iar 4llld TNO .i..d,ataci
n pmee. trece de loc pe &lltm:.& 11. 9
Sch4a de Jd,aa ce apee tA b&rt& oelor cbol Jldel• ale Moldoftl,
t.1.ec=mld ia 1790 aab oemaoerea lu.! Har& Tea Otsellowftll (tJg.8),•utiu ipcltNa leflbzril cu druaul Htrlla-l&şi prh:l Curtefil, tratarea p
t.ld ' aoHtul drwa acareapuatad iaponasqel •ctrumulul man &1 ilri1 cit
joa•. De altfel, fa aceud 11Cb.41 nu mai apare spre aud dsotl drwaul
apre Talb--111 doar UMl• erori de 1siicaiie - cma afid, ct. eumpla,
confu.odarea ~ui Dreal.aca cu Sll:ma, a&Q .lDd1aa.1'M despriaderil
dnl&Qlu.l lll'Z'9 Clarteltl-H!rlk dia d.ruaul Saoerli, abia clapă tr&Hi.,..
~ Drecleu:lll, • !mpiedeol ai acordla clocwatalai
• faondo

„

„

„

„

„

„•

w-tall.
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·1

-Fig.7.-Planul Ttrgului Vechi în 1872, dup!l t"idlcarea inginerului Stofan Emilian.
Arhivele Statului Bo toşani.
·
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Fjg.lo Sokij& da Jlka• ..pht1n.tep.al!a1790.
:S-SNtm._ Ao-d•lei R.S.R.
Enllati! ao.Mi co fuctJ,e ele t!ţg. Pe cliapw oiJlc
• traaEJ.t
..... pe!at •iabu Urgulei", c1„.... ,.,.. mdti•·rll oare ref1eotl rolal
•il&l &1. oemtnlu1 de ~ t1 âw!aoere la Ti&ta m:qeler aecUna1e.
ia st:ruata:r:a at ea 1 , wst ontra . . - idelltilioabll
frb& dlqoziţla
st:rlet fwlcţioull a puoelelcrr fDcute fi aluigi&e, •l••t• P9%'119Ad.l.co1Ar pe aul• w..chzdlvr ooaerciale, t1 cea .U awrl mea.re P! Di~ movthd
cel puita & pifti&elor aecllnal•, d&d - fi
â&id:a:r.iler
, aub babla de ft9C XIX. care a~ f•l•"'•
dopeaelor dllpl .arile IMHdU - stbWte !a Tnaailft'll.la. fllcl
diD
•-.eul al XVIJ..lea, dar ~ u. btatult S!ra MoldoT& ti Ţara R•mi-llOI
p!d fa-prtpl
a 11tza.
'
La ~. •
ttrpbd• . . . aloltnlt• dia de1al aaclee pr!al'ip&le a "T!rpl Vecld• au"Tfrcul da su• f1 •T!rcal Nou• - care 1aci.ws. t1 "T!qul de
~ prJa a.. Na&•vJ• ( pnţiaw
fatre nr„Raaet (1.C.F'risu) t1 Pn9t Carca1ual, ontianet1 ca*• vtd.~ oale cana panat mm'lla de •c1rmaai Hotbmlm"10(rJg.t).
~ T!rgului Nou, limitat~ dupl 1850 la.._
aUlsU
sr.llle (IDde~l) 11 a racord&il cu "Tfrgal da Joa• - "'l'b:p1 n..
telar" (r.apectiT atrbile Dambra"t'& Ro1ie (Grl'riţei) fi Tlmlreta1ai 111119
UIZ"d-w-.llt st Pwt Cllrc&ul •pre •wi-ut) (rjg.10) . . . at.ntet:I d---.
a..u:r fla prima
~ te a TKC&alui al xvm-i.. a documental ..a. n '
~
neoe:rdai la _22 J.cm.t. 1M.5_.__;ri'fi bcdraicir• lecmilcar

.„.,...

J•• -,
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Fig.9.-Repartitia funcUonaUl a oraŞului Botoş~ni, .pro. J:n pragul epocii contemporanei
A. Ttrgul Vechi; B. Tîrgul ·Nou; C. zC>nă de locuinte din sec.XIV-XVD;
D. zona de locuinţe din sec.XVIII-XIX.
https://biblioteca-digitala.ro

stlptntte de t.tr10Tell fa "Urpl c1e su•11 , lmplicl
pria dellaaire,
•xistaap mm1 al deilN. ttrg, cel de jN, pe a2'911 oemidda idell&ic
ca •Ttrgul. TUelar •, aapla.aat dia puact de ftdan al reliefului
.ma.l
ju decn centrul Tfrru1a1 Veclli - de aua. Totufi, bd:ruc1l eaie posibil
oa "ttrpl de joa• 5l f! represeut&t cilA TeCh.ime locul iarmarocului ~
riodic, cOll&ic:lerlm -1 coacla.dea.t pentru tcchet;area "Tfreulu.1 Nou"docamem.nl. din• ma.11776, emJa de Grigore GWoa pemru regle:::.emar.
fucţ.ioâril tfrgulu.1 de Tite, dcum.U 1i "Tfrgul boilor" & ~ că tu.aul rezonat oborului de Tite, 11 • • • loc slobod, ca.role c:liAtru fncGput au
fa.t JWmit pentru ad,nure oameD.ilm: ci d atr~ la a1 d.e ttrg, ţlinda-11
Ti&ele ce a...e de T.fnsare pe acel loc 11 , a baccput d fie hrndat
de
cm:1ile drgoTe~e:r, •acum, dill ~ fi i'.Qmultfn lkultorilor ar f1
fuceput m1li a ai fntincu.„ •, sUDjcttlzid Ttuar.a rit.olo:r. ca armare,
~ ponaoeşte 'l'Or&lci1or de BotolSAi să mfsOU'e '1 Ă clalimitese ca. pl.Mn de hotu locul oborului, iatenict&d d "ă ia dia local
a.cesta. ml.car o pal.ml a loc 1 ci al fie oprit li tmp1ec1eoata12. Dia betlra.icire, deducem el fa ;)ural oborului de TU• (tfrt;ul u joii) •• atlau
la acea dai& locumi. (cua lui Padl. al Aall), JDclu&iY loouiaţe
boierett.i (oua T1atieraicula1 Coutawtt• Gheuca), preoua 11 cbagbeDe, delimitarea mentionfnd dramul •oe Tiae printre d~ d 0 •*••1e T~
ceN.1 Oatr.iali Catarg1-1 fi pril:tH dugbealle atolalceuăi
CoPJ.mcca.4ll "1 l.
Tfrogul Nou a eTOlua1 pe cUagrama drmmlrilor dtre HotJa ti SlYeai, b:t:re crupa.rea de locu.ia&e ale blbarilor dill jurul bisericil St.
II.ie (grupare pe oare o coBaidedm dabhD#'. bi. oele ma.I vechi taae ale
ttrgulul, ant.erioarl cn muli amalui 1768, cfild me;te:ril reivect.tri
••
OGUUtuie fn breull1<4) f11ocul ruena1 iarmarocul.ul, "Tirg'ul Titelor" (fig.9 fi 10). 11 Tfrrul aou 11 ute aeaitm:aat ca wst w
fata""1A
aat M Thraa.n din. hm1e 177915 I ata-e, •e poete accepta
ol
el a. luat f~ la tlaceputul THCllla.1 al XVJII...lea, oa 1l1"m&re a a'Yfmulul 9COllCm1c deteraiaat da legltura ou o8llt1'nl de oCllDU'ţ fli p11al
uceuiw al Gel•ţllor16. "Ttrgul Noa"._. atiDB căt:N •Ttr6Ul de .Jos•
nu "T~ Titelor 11 , ftt#tohtnd şJ. •Ttrgul făizail", mat&t bi. ~ alUJlal
1720 ta de&l., t.tn,,.,• oimitiru1 "Blnricil albe• - deci al Uqwt1e117_, loca> ture pe oa.re• &proXimli'm fn perlmetrul atrizilor Shenl • Cilugl.rec.i - Mihai Vitauul - IDd.epe~

Delhait•r.a "ttrgulul „echi"sa.a a "ttrgula.1 de aua" deri.D9 utlel
limpede : spre nord, 11muaul Hotillulul._Cal.a Na.Uonaa, des coimtruit pe ambele frODtmi tl a'f'fad, la JmersecUa cu dramul
Slft.llllar
(importul pemru aproTiz1ourea ttrgula1 C1l 'riie) blaerioa dCMIMHCil
a Uapeniel, rid.icatl fn 1552 pe acest loc, tocmai pentru a o face
iii
beDe!ici•H de Teaitarile tfrgului. Spre nt, o ~ deffoltaft pe
drumul Ştdlneftllor, recpectiT Ul1l atrăzll ~ (Dobrogea.aDGherea), care fJ..& pierdut ouuterul cle t1rg dup4 ~ d8 oltre
tltarl, in ....a.cui ai xvn-i.... a. tnnonto.n11.m o:rat c1e pe Prut1s, p&N9o
lAnt' specifică TMlc-ilt7r oomeroJale~ pe care o ~ ~lt

'.50

https://biblioteca-digitala.ro

\

\

!-·
I

...

I

. 112'.-~-_':·.~.
..

I

.

•••

..:

:„

\

\

\

\
I

..... ·/ -• ...... ..
•'-:~

··-:•'-~-

· ...
t:r:1~,,..

t Uij!~I B

••••••• c

.. .. ...

\

„·"·- ·- ......,

ti.l.:iut.;.;

o

(
I

;

...,.- f

\
\

:,

, .,·"'·

„,

„„„

·,.,,~ „·'· . ..„.""'·-·

E

Fie. 10. -Evoluţia teritorială a Botoşanilor pî:nă la strz.şitul veacului
al XIX-lea: A. urme de locuire d.i.n sec.XID-XIV; n. centre dei
schimb; C. perimetrul oraşului în sec.XIV-XVII; D. perimetrul oraşului în 1790; E. perimetrul oraşului în 1899. 1 .Curtea
domuească de la Popăuţi; 2. bis. SC.Ilie; 3. bis.Duminica Mare;
4. bis. lipovenească; 5. bis. Ro set; 6. bis. St. Dumitru; 7. bis.
Sf.Paraschiva; 8. bis.Uspenia; 9. bis.St.Gheorghe; 10. bis.
St.Spiridon; 11. bis.Trei Ierarhi; 12. bis.Vovidenia;13. bis.
Sf.Ioan; 14. bis.armenească Adormirea Maicii Domnului; 15.
bis. armenească Sf.Treime; 16. bis. Sf-tii Voievozi; 17. bis.
St .Nicolae.
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~ Şa1Hnft»or,

a

(Ur.9). TotQfi,

do~

rem U"ep&at lll\eoaftl ou -

de

lemm&e,

Jar

apre TUt, ta raport cu perimetrul din 1790
ei.mame demou~ exiladerea bi tntcut au.Mi

...ia~~~

- - • drg, logic dedad. din im~ cm d& tra.AZit ~i-Şt.C:~
. . .11 I primul elemut, docWDOmAr, ea.te 8ciu.t.a cie pl&n din harta CtUar
daci~ ale MoldOTei, prez~ maJ su(fig.8), cc.ro u-~ ca de
dieM ~era acea stă p&Lrt a oraşW.tli, clWr.r la m gecol cli:;tt'-D~- ~ t1rgulu.i dts pe Prut. Al doilea Glcm=it, cmtc.>r.:t
tt:
stroctm'& ~ului, est.o oo n!l uon;.e. ull).elor amintite mti sue (Victorlo.f..
llrai'ot Vodă, Dobrog-.no-Gnuea, Tudor Vlad lm ir.aca), c.ittre o arter~ majo;nl, aatbi ~ ~. ~ &imbol.ic de aleea
către eilc.itiml
·~'*. De u:tel, !:uro..e.i ampl.uarea biaericll sr.Ghecrg~, ritilcat o. ~ 1541 - deci ID&im&& Ut!ipeAie.i - pa Wl loc cg trebuia d
ofere
~je ecoDOm.ice e.tm..U.;.n c e.l or de pe ltdrwzlul HotinW.u1 11 , am~
oe apa.re a.stl.zi exc&rnr1cr U: rapcn C\l atrucWr& Ttrrului Vechi, ecte

a11ficieatl pemru

deducţ.ik guu.t.nţei uDGi S01l8

de t.îrg tot at1't de intc c.s

c~.

orieatatA o~tre c:.rua ul. St.efbestllm', de-c. lwicul atrizllcr
Sf-ţii VoeTazi (30 Decembr.1€' ) ş i Victoriei.
Îll lmernl de circ& 300 de &Di, structura t!:rgulul vechi 6"""' r•str
la limita drumului iaicric cltre Hft-llu-~, respoctiT a ~ lor St. SpJ.r.idoa (Gh.Doja) - Calea Na,&loală, cu o Ger6&cenţl ln axul
atrhll VWtcrl1or ~) , dellm.ita~ do str·Uil.o
Sf.
W. (111.depea.deAt-i) fi I>re«of Vodl, ce T.l'e& al~~:;. , ~ . a.m.btUrea waai plz1.i diapUute d.ht atrl~echea grupare ci<; bre- lat.L„ Sp:re suciYeat., lim.lia Ttrgului Vechi a fost impul de ~t.ica Caca it1d. p reze?P
dDd o da'f'.Oliare pe atrl&ile Marchiu-Horia.-Ccrbulul {Tran.ail:n..niei },
orieaţ.a.~ c~ dnmmrile spre Sccean. fi l:ttrall.
m lum.i.la datelor istorice pruenta1e tD capitol.\ll I, putem afirm a
oă aaclaul T!rgulul Vechi pbtrat p~ aathJ. da.~ diA a doua jum:.tate a 'NUU.l ai al XIV48& , gnttndu,-ae pe d.ia.gr&ma. clilar de tra.czit
tn par-.a& d9 c!apHM IDtlorire a oomertulu.i 1lltre ~ banseadce Ş
cetlţlle ~ de la Chilia, Cetatea Albi fi Crimoe&.
P e tru cei
CU"e a:r p
la MokH au at.11 'ffChlmea istor.id a drgului, c1t
m&i
alea ....-nme. mracwrU a:rbane a Ttrguw Vechi, reirpeet.iT rese&ua de
.ul.zi, . . .•ullim oă BototnU ofer.I dod dlDtre .lele mai clare Gt'mple
de ~ a elememelor ele 8tractm"l ~. fi a.awne orientarea
lltriailor cltre Ştefbeşil, pUtra1ă trei sute d.e a.n.t cin~ cllapar4fa iAtere&lllui ac„tei orlemlrl, PE'9ClllD 11 dimeuaio-.rea trrgulai de Tite
- drgul de jo9 - dellmitatl precla la 1776 , dar al cUui caracter
de
•loc alobod ••• dimru tno.pui menit oamenilor ci al strfng
la zi de
ttrg•19 coaduoe la ipoteaa oă, tbcl clin lua de fncbe:;are a oraşului,
a.ici 8-4. alla.t loc.ul ruen"at larma.rocului anual, amintit tD 1579 drept
cel mai nchl tn Molmn'a (YeSJ. capitolul I). în couec~, . da.el ta prima
jumlia*e a ..-.eului al XVI-le& structura ~ determiai &mplasaroa
doul blaerici domutu - Uapeula fi Sf. Gheoqbe - i.. cemnte
nai. ale dr-.,-.WU ,
ml
oi -

„

„
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nteaaa de at:ria1 cl1a per•atr al Tflr:oplal Vechl t1 neJaal da puoelare
&l marilor ftduri cwrc.lale (drumul H«i.ulaJ. , mr.Marcblaa,.ir. c.rbului oi o po11!wie redual clin str. Vtdtor.ilor platreaĂ elealeme
de
atru~ u:rbad diD ft&Cul al XIV-le&.
În afara perimetralul actual al Tfrgulul Vechi, datl.m cel mai ttrziu tn veacul al XN-lea traseul apre Dorohoi al Clil Naţiomle fi ••Ciiî'w traseu spre Ştef~ al stri.cil V~llor (Dobrogeanu-Oh~
cel puµs,. de la mtersec'1& ca strada Petru Rarei, batrucft legitura ei
cu "drumul Hot.isaulul" putea al ae f~ tot atft de bi.De pe .ir.Dragoş Vodl, ca tipe porţiUDH coreapmzltoare a atrbil VfDltorilor(lig.6 ti 1~.
Spsrlm d ipoteza de da&are a Ttrgului Vechi, buat.l pe deducii•
logică, Ta cieterm.laa o sporire a a~i acord&tJ( cercetU-ilor arheo logice tn iater.lorul oraşului, domeAla deficitar pfDl rn prezent, deşi
importantele lucrări de aia&emadure fi coAatruciil aoi ce H deatqoarl tn u!Umele deceDli ar li putut oieri aolld.4il bane de cercetare. Ne
referim at.1't la cvartalul Marchiaa, recoutrllli maaiT, macle IUl a-a llcut
Ilici o cercetare arbeologic4, cu tot iateruul datelor prhild o mDl de
locuire Ci.A aec. xvn-xvm, ctl ti la lucririle paatru ecmatru.irea mw..i
mii.gasin wUHrsal pe Calea NationaU, care au dMflinţa t cele doul mule cielimitate prin strbile denumite tn 1899 Tellm- fi Pl•T9. (fig. 5, 7
şi 10). Cercetarea, uprogrul&t.l J.a4jal, a roat declaoptl de · · · · rea aubing.lnerului Coutamin Paaţtna fi.,.. efectuat tn 1975 de colect.iTUl ugajat fn redactarea repertoriului arheologic al judetulW.
Botooani, limitfndo-ae la CWeg91'9& maor materiale ceraaice de Ye&C XVIIlXlX fi la •emu.larea uaor llbeciuri fi hrube Techi CD bo4i dia clrlmidl1120. Ori, na 1976-1977, aipăturile coaduae ptal la cJrea 10 a
ac:tt.cime au aeci,iom.t - fi ez.ca'Y&t - o ns.a de pi'YB4e bol.We aemfcll lpctric,
dis;)Use pe doul Ai.Tele, pe traTff perpeDd.iculare pe Calea N~ll ,
dar fi para.lele cu a%Ul atrlail, acestea cilD arml fiind executate din
piatră. Este eT.ideat el asemenea atructuri dat•d cel mai
tîrziu dl.A
-:-ea.eul al XVI-lea fi regretlm aba8$ uor a.rcedr.l arheolopce a istema.tice, cuprinztnd şi rel avaraa. retelal de pindie boltile, care ar fi
adu date „entl•l• fi coacrete peatzu CUDO&ftere& atnicturil a.rbane anedieTale a UAU.l atrhech.l ttrg.
Din c1te cwes&em ptD.l fa pr9ent, re&e&ua de beciuri boltite ,
dispuse pe mai multe DiTele, au H gleefte dec1l ta Tîrgul Vechi 1i u.rmlorU-. at~ a acestei retele, c u _ . . arJdrer luaftri ecmt&are fi de
construcţie, n permite delJmiiarea •i datarea cezd a T~a.l Vechi ,
inclwJ.lT a •nlMeril ta trecm dtre dnaaul ~~· EziatenS& ei
bl soa cent:rall De pamite al datlm - ca pnad.-ţi - oei mai t.fniu ba
Tea.eul al XVll-l• atractura •J>ieSe.l Ttrplat• (Pia• 1907), faTorab il
am!)lasatl ~ tratD.airee. Clil Naitonaie CD dnamal SA...uor. DiAtr-o
cercetare au.aarl, result.l d pi?D4el• ·pe doul ainle ala
parcelelor
perpeadicalare pe laturile laagi comunici nb Di'Yelal plai-!, aTfnd fi o
leg~ traa•ezaall, boltW', fD m l piept •
.Nu..._ date~ pmtru .•omml• C1l prtrire la aapr-.t.ruciara
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corespuadt•re p1Taije1a:r bOW.te, filDd poaibll ca alllie dia d~
cl1strUM de iDcudiul dia 1888 al fi fost uecutate tn tehnica acheletului
de leaua cu Tllitucl ce
ma..i. Tede aatlzi la cîteT& case d8 ....ac xvm.
La ao-..tl ooJIClazie ar duce fi iA:ilc&ti& dia planul fkm
fla 1857
putru P.La.ţa 1907 (tig.3), UDd.e, pe latura de sud, &par fi •Jcaaile diA
paiamuri 11 ale lui Rudolf TOD Kugler. Totuşi, me.oţ.iuaile
documeiltare
couem;rr-zl fi uiateuţa "dughellolor de piatră", unele "cu casă dea-~
aupra w2 , iar t.frgul ma.1 pbtreuă partere bolti.te databile cel mai trr11iu fn Toacul al XVIll-lea, aea cum este casa de pe Calea
Ne.tionall
nr.275, exemplar oare demoutrează pe rtu c.11 de greşite stm afirma~· refer.ltoare la aspectul de sate 11at1Date" pe care le-ar fi aTUt tb:-gm-ile româaefil p!Dl apre sffrt.itul Tea.eului al XIX-lea22. Credem, ca
atare, că tn Ttrgul Vechi ae păstrează fi fh elevaţie multe diA zidmile
da la parter ale dughenelor meclieTalo, fapt dovedit de compararea. P•
nului f)n!Haa (1872) cu cel diJl 19.6 2 (rig.11), care demonstrează el refacerile de dupl iaoeudiul din 1888 au print fla special faţadele fi nivelele superioare. Cu at.Sl ma.i regretabill apare, 1h "Pia.ţa drgul.ui"(P!aţa 1907), mut.ilana utremităµi de ftat a frontalui d8 nord, C&Te a flalitarat cel paţin patru c1ldiri (rig.7 ti 11).
Ua p.taa cu caracter mai ault WormatiT al Pwţei 1907 a fost
~
tocmit ta 1857 da Rudolt Toa Kugler (fig.3). Cu toa.tl schematizarea fi
lipsurile de carta.re pa care la presictă, planul oferi totuşi da.te pr„
ţioaaa pemru regimul de proprietate şi chiar pentru structura urba.Dl :
tll priTint& pieţei propriu-siae, rezultl că ~tru.nderea străzii Mioriţa
tn piaţă 1W a emtat iniţial, fapt ccmr.trmat at!l de p1aJwl Emili• n (1872),
ca.re indici o aimpa tranraan de curtt tn sou. tnncilut.~ (fjg. 7 fi 11),
c1l ti de arhitectara apacificl curţilor interioare ce apare pa laturile
parpeDd.iculare pa fromul pie'8i. 11 DugheDilele de acbdu.ri portatiT(e) "
ce a~ pe frontul da aord au corespund eTidem parceUril, · ele fillld
probabil locari de Tbazare, ~iata tn porticele ca mărgimau piaţaf 3
fi care apar adl de clar fla pla.llal Ernilian (fig. 7), m&ghliad dughenele
de pa marile Taduri comerciala. Despre prezen~ acot;tor portice ao„
zate ta fata dugheaalor - ti care repreziati wi alt · element apecific
centrelor de comert med.ieT&l (Tezişirul Suglleta la Bistriţa, sau Pi&l-& 6 Martie dia Sibia) - o menţiune documectar~ cUn 12 C!a.i 1814 no axată el "fa.r.dramelele" existau "di.o flnechime", fiind făcute "şi
pe2tru
folosul mlrfurilor ce a!At pentru dughen.l, că nu se strici
de arQi&a
soarelui 'ia Ttlitului şi, la Treme de ploi şi de gloduri, pemru fnlo:sal.rea aorodullli, a Ttnd loc de mers p. joa, pe aupt acele oa.ndra.miili ,
flrl aă pltimea.acl atta supărare ••• 1124.
Cea ma.1.lmareaaată menţiune a planului Kualer priTe;te frml ipotua expual mai aae a deSTOlt&il Ttrgulw Vechi cpre licia Ştcfi'i~:;t.i .
De trei ori - pe Calea Naţionali ("Dnmul oo:seUi"), pe atr:Blhari fi
pe o uliţă iatermediară la care ..... ranunp.t ma inte de 1872 (nci plaDul
Emlllan, fig.7), - ae indici'. apre aud-est dlrec~ "Piele! t.rrgului ftCbi"
(fic.J). Pria corelare cu p)• aul actual (fie .J t ) ' •ulij& •pri p.La.sa .tir-'

„
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LEGENDA
~ coost~ ieţii

l532iJ con•tructil
,;:;.:f str6zl

existente Îft f872
ridicate dup6 1960

modificate dup6 18?2

Fig.11 .-Analiza. vechiului centru corrercial fn situatia din 1978, cu indicarea
construcţiilor ridicate dupll'. 1960.
https://biblioteca-digitala.ro
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gului dchi n este actuala stradl Blămri, ce
deacbid• l.fngl 'f'~
i.Dcilltl - mult mai mare dedt cea de asti.zi - a bisericii sr.Gbeorgbe .
Să fi păatrat, oare, denumirea de " Calea Natfoualli", de-& lungul UJUli'.
traseu atll de cotit , amintirea dirijării către cea mai ftche plaţă a

ttrgului ? Şi acea.stă ipoteză ar tntări presupunerea ampla.s&il
ei
l.J:Dgă biserica Sf.Gheorghe. Dar eh.iar da.că unifica.rea blzară,printr-oÎ
denumire unică, a unui traseu foarte lung şi lipsit de unitate nu aravea,
o runda.menta.re ist orică , divergenţa de orientare a tronsoanelor
,diJi
planul Kugler nu este definitor i e pentru existenţa unui alt
a mplasament, .tntructt are c ores pondent şi to indicaţia celor două ulitf "de la
i.nstanţie" - adică de la primărie - , care mergea spre primăria . veche
pe trasee ce î;li schimbau orientarea cel putin de trei ori : . primul
este constituit de străzile Plevna, Engels şi Karl W.arx, denumite str.
Primăriei tn 1899 ·(fig. 5) ; al doilea traseu este constituit de străzile
Belvedere (Unirii) şi Independentei (Bălcescu), pe Ungă farmacia Gorgi.as-Semaca.
Revenind la ipoteza enunţată mai sus cu privire la existenta unei
prime piete a t!'rgului, considerăm că şi a.naliza planului Kugler
întăreşte ipoteza unui centru de desfacere to imediata apropiere a bisericii Sf. Gheorghe, care funcţiona tncă to 1857, pe care putem s ă-1
presupunem aşezat to zona actualelor hale (fig .11) - deci tn apropierea
drumurilor spre Suceava şi Hrrlău -, unde se afla.u gheretele de că
săpie tocbiria.te de biserica Sf.Gheorghe primăriei şi situate "alături
cu curtea bisericii" 2 5. Ltngă ele sau pe locul lor s-a ridicat o primă
hală de carne, 11 to jurul bisericii Sf.Gheorghe", c.onstruită d1n
iniţiativa primarului Gheorghe Hasnaş, ales to 188426, toate constructifie
vechi fiind apoi tnlocuite cu cele două bale, de carne şi de psşte, construite tn 1910. Aşa a-ar explica · şi ind.ioaţia privind localizarea casei
Bollosu "aprpa.pe de pllaţu tfrgului, pe uliţa tiaănimil"27,
denumire
care ar corespunde, .lh acest caZ, cu vechiul traseu al străzii Anastaf>ie Pa.nu (rig. 11), precum şi denumirile : "Piaţa scaunelor", purtată
tn trecut de piaţa sr .Gheorgbe28 şi "Strada scaunelor", al cărei vechi
traseu, delimittnd spre nord zona balelor, consemnat tn planurile din
1872 şi 1899, a fost modificat pe linia actualei străzi Gravor
Mărcu-·
lescu.
Semnalăm, tn.să, el tn 1891 denumirea de "piaţa Ttrgului
~chi 11
se f olosea pentru actuala Pia.tă 1907, despre care se spunea cil "este
toată asfaltată şi este o piaţă dintre cele mai Czumoa.se",
bi timp ce
piaţa scaunelor de carne, pe care o presupunem a fi cea denumită
tn
planul Kugler drept "piaţa Tfrgului vechi", purta numele de Pia.S& Sf.
Gheorghe "unde se a m o balil foarte trumoa:ai( numai pentru carne" 29
(e ste vorba de hala Haanaş).
în co.ncluzie, pentru evoluţia ltrgului p~ către 1850, f ormulb
urlătoarea ipoteză de evolutfe (fig . 9 şi 1 O) 1
Etapa 1-a, aec .XIV-xvn i nucl eul Tfrgului Vechi, delfmf+ai •l>H
.J>.Ord de calea Nai~Dală - _cu amt:iele_f~nturi _ conatruite - ·fi
a~
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Dab:l"ogea.Au Gherea.-Dr.agoş Vodl , &Ttnd o ext indere a a tlai
cilaplrutK
pe drumul Ştefăneştilor, cu plată tn ttrg, Ungă biserica Sf .Gheorghe ,
p cu loc
iarmaroc tn afara vetrei, tn "Ttrgul vitelor".
Eta.pa '- n-::,sftrşitul sec. al XVIl-lea - pfnă clltre 18 50: d eclderea Ştefăneştilor determină degenerarea extinderii drgului pe această
cliracµe şi tnlocuirea progresivă cu zonă de locuinţe, procesul filnd
încă neîncheiat tn 1790 (planul ~llow itz, fig. 8). Av.tntul economic al
Galatilor, după căderea Chiliei sub turci, şi orientarea comerţului de
tranzit pe linia Galaţi-Botoşani, determină evoluţia Ttrgului Nou, care
se dezvoltă la nard de Calea Naţională, fnglobtnd periferic Ttrgul de
vite cu tncepere din ultimele decenii ale sec.al XVIl-lea. Tot atunci
se conturează cea de a doua piaţă din interiorul ttrgului , actuala Piaţă
1907, existentă tn jurul anului 1740, ctnd sbit consemnate patru pieţe
la Botoşani : "două de lature tărgului ş.i două bi tărgu"30.
·
Ttrgul Nou este Jhchegat bi 1780, ctnd hot.arnicli domniei constată că "ttrgul, diD Techime, a fost mai mic" şi că "s-a follt mărit cu trei
pib;ţi pecfl a fmt mai baa Iute n31 •
111 prjDB jumi'tate a na.cu.lui al XlX- 1.ea, creştere a popula.ţi.ei
şi
oontirmltataa avtotului economic determiDă extinde rea parţială a dughenelor pe ulijele secundare ale Ttrgului Vechi (.iniµa.J. fiiră fronturi con&truite), al ciror ral în structura clasică a tfrgului medieval este de a
pez:m.tte .aprorizUmarea dia.spre curte a dughenelor dispuse 1il front c ontinuu de-a lmrgul marilor YB.d:uri comercw e. '1. Boto p.ni, ul.i~e sec undare de acest tip, J1181Dodif1cate functioABl , atDt d oar străzile Dacia (denrrind fror.tul de aud-eat al Pieţei 1907, Calea N14ionaJA oi o p arte
din str. Traaaih&Diei - fig.11), precum şi str.Hor ia , d e „n'iod l ot urile atri.zilar March.Lan fi Transilvaniei. Majoritatea ul4elor aecundare
au maă pe •UD& din laturi aa front construit cu dughene, data bile 1il primele deceDil ale TI!eCUlui aJ. XIX-lea (datare auapnută şi de elementele
de arhitectură). ia această categorie se ala străzile Uspeniei ( E lena
Rareo), Sf.D.ie (l=dsp .._&el), Engela, Emimscu (Mioriţa), Lemnăria
Teebe, JWcucu (tJc.11 ).
Etapa III-a , 1850-1860.SaJ.tul fu_-re~ istra. t ite creşterea populaiiei
cu mai mw.t de jvmll'tate, prhl imigraµa a circa 10.000 evrei,determină
COAStruirea latend de dugbene tn Tlrgul Nou. Parcelele ae deosebesc
prhl dÎJnenahmDe lor foarte reştrlaae, at.A tn 14im•, cft şi tn adtncime , ta compara.Sie cu parcelele din fazele anterioare.
Caracteristice
pentru aceaati( ultimă fasl a.tnt parcel.irile de pe atrăsile
D imitroT ,
Mihai Vlteasul, Sf. file (Independenţei) - tntre Calea Natională şi Pictor
Grigorescu -, Crtngului , Eliaabeta (7 Aprilie), Grmp.
ln această etapă, vechea eztindere pe drumul Ştellneştilor degeoorează complet: vatra oraşului ae restrfnge către Test (fig.10), tra 11 Eternitatea "
seul "'echi este părlsit odati'. cu fnfliutarea cimitirului
(t 881 ), . iar sona strbilar Dobrogeanu.-Gher-., Drago1 Vodl fi Călugă
reni pz fmeşte caacterul unei sone de locuit cu caracter mm, 1il c are
·artaitwetma ecl~ a
~ - ·-·imlere&aA tn grupurile
de

de

„.1.ar
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bue cu arhiteetllrk popul&rl, apecUice ftchllor sone de locu.Jnte
ale
t.trgulu.i.
Către &t1rfitul Tea.eului, un ultim neniment declanoeazl wUticarN> arhitectur&lll a Pie~i 1907 fi a porţiunii din Calea. Na;ionall cupri.IUIA. f:ntrc străzile Pictor Grlgoreacu fi Paneş Curcanul. Este vorba.
a espre marele .i..acendi u din 3 iunie 1888, a cărui descriere exagera.tă
- aub rs.portul d.i.ape.riţ.iei clăd.l.rilor - a dat naştere părerii că tot acel !
c eruru elite o refacere ttrzie, de după 189032 • Or, nu numai că biiu~
r ~ ·a penitt nu 1-a. 11 coll.6umat 11 , dar cea mai awnară examinare
doV &C!.i!~\e u.iate.nţa unor clădiri mult mai vecbl (farmacia Gorgias,
clă
CJrelil d.ln Pia.ţ.e. 1907 nr.14 o.a.), fără a mai vorbi despre reţee.ua pivr:a~olo= pe ma.i multe nhele. Este probabil cl( acest i.Dceodiu a tDllturat
Ult.l.male 11 ciughene din paianturi 11 ce.re existau tbcă .tn 1857 f.Î a - impus
reiaceri !lJ.Mmnate ale niTelelor superioare, aşa cum a-a tntbnplat oi.
ia Braş ov, după marele inceDdiu din 1689. Cu acea.stă oca.zJ.e, frontu rile cl.ă.dirilor din Piaţa 1907 ' i de pe Calea Naţionall au foat uJUlicate
prin~o arhitecturii de pronuaj.at caracter occidental li de
e:xoele:nU
calitate, ca.re reprez.i.nt.i'l aport.u l principal al coaumităµi nreeştl din
B otoş.ani la îmbogăţirea valorilor arhitectun.le ale oraşului, tntructi ,
tri 1890, porţiuuea a.m:f:ntită a centrului comercial se ana tn proprieta.-:
t.ea marilor negugtori şi bancheri evrei. Trebuie .tnd precizat d arhi~
iectUTR occidentali & faţadelor constituie doar UD frumos decor al strlz u , !ntrucr.t clăd.îrile înglobeas.l nucleele anter.iOare, .iar cmţlle prezintă ordonanţa clasică a. caselor de t.trgoveµ , cu galerii pe st!l.pi de
lemn balcoane oi geaml.tcuri a.us~ute pe console de lemn profilate, eu~mecte 1l21.tlrtlt.e în toatit sara !n AOD& oentrului comercial . al vechilor.
ora şe.

ET-oluţia son.lor de loc.uiz!!e. Eate a.igur că, bxll de la IDoeputurile Ti.et.il or&..teneoti, pan. din meşteşuga-ri ffi ueau locui.$ fn ttrg,
îD colltilluarea dug!aeall de la~. în tnclperi !qirate pe u.na dlD
laturile lu.ngj &le parcelei. lD ace.lafi timp, trebuie să fi eziatat,la 'fel
ca i !n aec . al xvm-i., &cel "meşteri tu ă d.ughaual", pomen4,i 1b
ea.ui.atihul bUl.n&rilor cilD Boto-l&Di, care luc.r au la oasele lcr ei "numai
la zi.oa tărgului obio.i:nueacu de acotu căte putină marfă cu
rogojiaa la
uliţi tt33. Fenome ul M repeta la nhelul negustorilor : UD.li locuiau 1D
ltrg, lh aoeea.eJ. clldi:n cu dugheana., ca acel Bogdan Pascalovicl B uoellu, amintit 1n 182034, dar ceima.J. de fTUDte !şi aveau locninieJe 1D
ca.rliere - denumite cu fncepe;re clin 'Ve&CW al XVll1.-lea "mahalale" oe :respectau gruparea pe colectivităţi etnice şi de productie.
,
ln situa.ţi& de e.stbi, cele mai v•chi caae de locuit din
Botoşani
datează d.l:n Te&eul al XVIII-lea, cel puţin după clt se poate annaa
pe
caracteriailci at.U.iatice, to absenţa unor cercetări arheologice
care
ar descoperi cu siguranţă tipurile de locuinţ.ă din. veacurile an1erioa-re •
Totu~i, statornicia regimului de prc)prietate şi trad4J.onalismul crife.
rillor de grupa.re - trăsături caracteristice oiaşelor noastre ptnllc~
~l29ul Titacului .al XIX-le.§._- ~r.mlU~J'.:ecoa.atitulm , lUli team~ <;it"
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Fig.12.-Zona de sud-est a oraşului, cu clădirile propuse pentru conse rvare în 1978 .
1. Arhitectură medievală, cultă ş i populară; 2. arhite ctură c la sicii'.;
3. arhitectu ră ec lectică ş i d e forme nationale; 4. arhit ec tura d e tîrg .
https://biblioteca-digitala.ro

a greei prea mult, tabloul nolu~i zonelor de locuit (tig.9 şi 10), le-:
gate organ.ic de ttrg, dar adu.aate după naţionalitate, meşteşug sau cl&să socială în jurul lăcaşurilor de cult cu cimitire pr:>prii, insule
diferenţiate prin amploarea parcelelor şi prin caracterul arhitecturii, ce
exprima fn principiu starea socială a stăptnilor casei, dar av!nd un caracter comun: izola.rea locuinţei într-o curte cu livadă, planta~astăzi
pe cale de dispariţie, care au constituit farmecul şi una dintre bo,.-aţiile oraşcllii.

Pentru raza anterioară veacului al XVIII-lea, corelarea
datelor
istorice, a informaţii.lor pla.Dului Otzellowitz şi a elementelor de tramă stradală, µntnd seama. şi de oglindirea etapelor mai vechi tn
regimul de proprietate şi tipul arhitectural, permite delimitarea următoa
relor zone de locuinţe :
\· "Mahalaua armenilor", cu denumire consemnată documentar tn
3
i 757 .1. Po~ţ.ia celor două biserici armeneşti - dintre ce.re una databila fD veacurile XIV-XV -ne arată că axul celui mai vechi nucleu de locw_..-e a armenilor, legat direct cu amplasamentul presupus al u pieţei
t.iri;ului vechi" este 11 uli~ a.rmanească 11 (str.Ilie Pintilie), cu denumire
consemnată documentar .tn 178136. Limitele mahalalei iniţiale se înscriu
tn perimetrul străzilor Războieni, Abatoru Vecli.l (Pod de piatră) şi
Calea Na;ională. Acest nucieu, care păstrează şi cele mai multe case'
cu arhitectură medievală, a-a extins tn veacul al XIX-lea la sona stră
zilor EminEol>CU (Mioriţa) şi Sf-~ VC>e'Yozi ()O Decembrie), cel puţin tn
porţiunea aferentă pieţei St .Gheorghe (mai precis, pfnă
la biserica
Sf-ţii Voevozi), zonă deo.u.miU la 1820 "mabalaua Sf.Gheorghe", deoscbitll de ttma.ha.laua armeiill.or"37. Regimul de proprietate .tn mahalaua
Sf .Gheorgh6 reiese clar din "catagrafia de toţi audiţii din t1rgul Boto~ani .tn 1820„ t d.i.D. 31 "sud4i" ce cumpăraseră case sau locuiau la ramili.i înrudite, 27 erau armelli, 2 greci şi 2 moldoveni.38. Numele de familie al sudiţilor armeni, .instalaţi .tn mahalaua Sf.Gheorghe, .tn speciai
Goilav. Mane(a) şi Ciomag (Ciomac), permit locali.zarea străzilor Eminescu (Mioriţa) şi Sf-~ VOeTozi (JO Decembrie) th mahaJaua Sf .Gheor•
gbe,frumoasele case cu arbitectură de veac XIX de pe străzile amintite
- inclusiv ram.ifica.ţ.ia străzii Sf.Nicolae (Puşkin) - fiind ridicate de
fa.mil.il a.rmene~ti, printre ca.re figureazâ'. cu precădere numele amintite
mai

!SUS,

2. Dacă ţinem Hama de faptul că T.f.'rgul Vechi n.u a depdşit dec1tm
Itică măsură limita impusă spre vest de p.f.'rîul Cacaina, rezultă că cele
mai vechi zone de locuinţe ale meşteşugarilor şi breslaşilorromâni au
fost cele grupate în jurul bisericilor de breaslă Sf.Nicolae, Sf-ţii Voevozi, Sf.Spiridon şi Sf.Ilie, pe care le presupunem precedate delă
caşuri de cult mult mai vechi decît acel terminus anttJ;em ofer.itpentru
un.ele d.i.n.tre ele de însemnări documentare (Cig.10).
-adevăr, aceste
biserici au aparţinut - cel mai drziu în veacul al XVIII-lea - meşteşu
gurilor legate de prelucra.rea pieilor, adică celor mai vechi meşteşu
guri favoriza.te de materia primă a ţinutului_{vezi capitolul I).Dâcă _ ad,
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mitem că organizarea t!rgului , legat de cel mai vechi iarmaroc din Mol~
dova, aşa cum se spunea la 157931J -, a avut loc tn veacul al XN-lea,
putem presupune c ă şi grupările de locuinţe ale meşteşugarilor erau tnchegate cel mai ttrziu tn veacul al XV-lea..
R ezultă, ca atare, c ă .tn structura generală a Ttrgului Vechi, putem deduce ex.isten~ unor străvechi grupări de locuinte (fig.9) .tn juru l
bisericii Sf .Ilie {grupare grefat ă direct Pe drumul Hotinului) şi în par-tea de răsărit a tî.rgului, îmbrăctnd parcă directia spre Stef ăneşti, Cap t
pe deplin justificat prin importanta drumului de tranzit şi care Înt i:reşte indicaţiile planului Otzellowitz (rig.8). Credem c ă evitarea unei
extinderi tot attt de importante pe drumul Hotinului s-a da torat , fn principal, acelui ptrtu cu vărsare în Luizoaia care apare rn planul
din
1899, la vest de biserica St. Ilie (fig. 5), pe trn seul urmărit a proxima.
tiv de strada 11 Habuzului" şi care dădea naştere probabil unei zone tot
at!t de mlăştinoase ca şi valea Caca.inei ; Ui această zonă , informaţii
în.că uisuricient verificate situează "ma.ha.J.aua calicimii"·
Dezvoltarea generală a oraşului .tn veacul al XVIII-lea,' ctoe m ă
reşte vatra ttrgului cu încă "trei părţi decA a fost mai tnainte"
, determină apariţia a încă şase grupări de locu.iote ale meşteşugarilor, pe,
care le deducem din amplasamentul bisericilor
de . breaslă (fig~ 10);
dintre care cinci- ale bisericilor Sf.Paraschiva, Sf.Dumitru,
Trei
1.erarhi, Vovidenia şi Sf. Ion - se dezvoltă la vest de Ttrgul Vechi, pe
celălalt mal al Ca.cainei, cu o .tnsemnată creştere pe drumul
S ucevc i
(fig.9 şi 13), cuprinz.llid mahalalele "Grecimii - Vrăbienilor" şi "T risfetitelor" . O singură biserică românească, Dumineca Mare ,
apare fn
Ttrgul Nou,pe latura de vest a 11 Tîrgului vitelor", deşi planul Otzellowitz ne permite să deducem pre z enta unei dezvoltări masive .tn partea
de nord-vest a "drumului Hotinului", cu cobortre pe versanţii ptrîu- .
\ui Luizoaia, zonă rn care nu mai apar alte biserici. Pentru zona
s ituată la est de str.Ruset (I.C.Frimu) putem presupune o gravitare
a
localnicilor c ătre biserica Sf. file sau Dumineca Ma.re, dar mai c iudat;;: apare n.bsen~a. unel biserici pe terenul unde planul Otzellowitz
ne
indică o creştere accentuată spre Popăuµ şi care corespunde amplasamentului presupus al "mahalalei calicimii 11 • Să fi fost oare tîrgoveţii .
din această zonă dependenti de mănăstirea instalată prin hotărtre domnească pe locul vechii curţi, ro jurul anului 1751, şi care a manifesta t
timp de aproape un veac tendinţa de acaparare a veniturilor tîrgului 41 ?
Dar şi fu acest c a z, meşteşugarii cu calitate de posluşnici ar fi trebuit
să aibă un cimitir propriu, cu bi.serică, într~~ ei nu puteau beneficia
de cimitirul Popăut ilor, rezervat mănăstirii • E ste o tntrebare
la
care doar cercetările a r h eologice vor putea răspunde.
3. La sftrşitul sec. al XVIl-lea - începutul celui urm ător se contureaz ă cele două nuclee ale coloniei evreieşti (fig. 2 şi 1 O) : unul
fn
T.t'rgul Vechi, fu imediata apropiere a celei mai vechi pieta, pe terenul delimitat aproximativ de străzile Horia , Cerbului (Transilvaniei) şi
· Lascăr Catarg! (Teatruluih._9~_Ş_~L~J_ge amplasarea vechii sinag ogi.
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F' ig.13.-Zona de vest a oraşului, cu clădirile propuse pentru
conservare în 1 978: 1 • Arhitectură'. medievală, cultă
şi populară; 2. arhitectură clasicistă; J. arhitectură'.
eclectică şi de forme naţionale; 4 arhitectura de tîrg.
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Piva mai jos de acest nuc1En; se ah.au "Ţigăn.llle ", localizate tn
1815
11 1.îngă pod 11 43, indicatie referitoare fie la podul din dreptul străzii Cel'bului, care exista tn 1872 (fig. 7), fie la podul de piatră din dreptul Căii
Nationale. Denumirile străzilor din această zonă, în 1899,
confirmă
amplasarea "T igănillor 11 : strada Muzicantilor, adică a
lăutarilor
ş1
strada Stalei-ilar. Al doilea nucleu al comunitătil evreieşti se afla tn
Tlrgul Nou, în apropierea T!'rgului de vite, amjiasamentul filnd indicat
de vechiul cimitir din perimetrul străzilor Sf. llie-Peneş Curcanul- Că lugăreni-Rozelor, cimitir amintit în 1817 ca avtnd vechime de peste 200
de ani (vezi capitolul I).
4. Ultima grupa.re pe criteriu etnic
este aceea a lipovenilor,
care se aşează tn a doua jumătate a veacului al XYill-lea tn apropiere
de drumul Săvenilor (fig.2 şi 10).
În jurul anului 1750, putem să ne imaginăm Botoşanil ca avtnd
un
centru dens construit, alcătuit din Tll:-gul Vechi şi din extinderea spre
Tll:-gul de vite, cu două pieta de schimb permanent marcate prin turlele
bisericilor domneşti, toată acea.stă "inimă" fiind înconjurată de insulele înecate tn verdeaţă ale zonelor de locuinte, individualizate şi a cestea prin siluetele bisericilor de breaslă sau ale etnillor respective •
O primă modificare a acestei compoziţii închegate lent, pe parcursul 84
mai multor secole, are loc cu .începere din prima . jumătate a veacului al
XIX-lea ca urmare a concentrării familillor boiereşti tn. oraş. Stabiliţi
mai tntfi în vechea vatră a oraşului sau la periferia acestuia,tn locuinţe
cumpărate de la t.îrgoveti sau construite pe tipicul tra.clitiooa.l,
prezenta boierilor nu s-a afirmat initial printr-un program special de
locuinţă, menit să vădească un nivel social
deosebit (semnificativă, tn
acest sens, a fost casa din str.Sf.Dumitru (Maxim Gorki) nr.14,oare a
aparţinut familiei Micleacu-fig.14). fu prima jumătate a -veacului
al
XIX-lea încep să apară a.cele loc~ boiereşti - atft ale boierilor proprietari de dughene, ctl şi ale negustorilor cu proaspăt rang de boierie - , care vor .tmbogăµ arhitectura oraşului cu exemplare reprezentative pentru evolu~ia curentelor artistice europene, ptnă tn pragul primului război mondial. în linii generale, curiile acestor locuinte s-au înscris tri limitele - de altfel generoase - ale vechii.or locuinte de tll:-g«>-"
veţi, care aveau în jurul casei şi terenul necesar unei mici
productii
agricole. Exceppe fac, spre sf.trşitul veacului, adevăratele parcuri tn
care s-au ridicat casele Enacovici, Safian-Arapu (Marchian 77), Ciolac
(Cuza Vodă 22) şi aşezăm!'ntul Sofian din str. Dobrogeanu-Gherea 47 ,primele trei expllctndu-se - ca posibilitate de achizitie - prin
f oloslrea
unui teren puµn construit din cauza caracterului său mlăştinos, iar cel
de al patrulea, prin dezvoltarea tntr-o zonă care tşi pierduse de multă
vreme interesul tn relaţia cu t.Jrgul.
Oi atare, s-a modificat - fără transformări de structură urbană caracterul arhitectural al mahalalei Vrăbienilor, precum şi cel din zow
str f!'..zilor Kogălniceanu, Marchian, Boyan (Zorilor) şi Sf. Dumitru(Ma x in"
Gor ki) - portiunea între 11 Bulevard 11 şi str. Vil~ Boyan (Bucovina} -„ _c ,_
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Fig.14.-Caaa Miclesca. atr.M.Go~nr.14,
dhftnată ni t 978.
r ezultatul apari~iei unei noi zone rezidenţiale române!}ti (fig.13),ce ~i ·
i; d.se ~ te corespondentul, în Trt-gul Vechi , Îll zona de locuinţe
armenească, de veac XIX, de pe str.Sf-ţii Voev-ozi (JO Decembri-e},Wlde cas ele cu arhitectură occidentală alternează cu casele traditionale, specifice zonei rczidenţfo.lc de veac .A'VIII de pe ulita armenească.
Indiciul transformării mahalalei Yrăbienil.or - clin zonă de breslaşi
români şi negustori greci, tn zonă de locuinţe boiereşti - este dat de
biserica h'.oset, ctitorie boierească din 1826, admirabil exemplar
de
:::. rhitecturK clasicizantă (fig. 22) , egalat ca proporţie doar de casele
co ntemporane din str.Sf.Dumitru (Maxim Gorki), nr.9 (rig. 45 ) şi Cilf?::. '.·: a.;iona.lă nr.234 (fig.47).
Conturarea definitivă a zonei de locllinţe clin partea de vest a oraş ului a avut loc abia după 1872, cînd - prin
traversarea
cvartalului
uelunita..t. iniţial de străzile Marchian, ~seu şi lv1a.xim Gorki (St.Dumitru) - s-a unit "bulevardul" (pe care n presupunem a fi fost "uli;a
g r ecimii", adică axul mahalalei Vriib.ienil.or) cu o uli&ă de legătură mtre
d ru m ul .::>ucevei şi drumul Hrt-lăului, pe care s-a gre!at - dup.ă 1790 t ot cartierul de meşteşugari cuprins între străzile Vil.a Boyan (Bucovina ; , l' etru 1 <areş şi Liceului (N.Iorga}. De-a lungul arterei no~&
a te (actualul bulevard Lenin), cu traseu :rectificat prin sistematizările
dintre 1872-1899, s-au ridicat imobile administ.ratiTe impunătoare ( triÎ
bunalul, prefectura veche) şi numeroase case cu a.rhitectară eclectico.i.., specifică sftrşitului de -vea.c--XIX,-eare-prill c•Utata şi -~
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l.itatea lor demonstrează absurditatea calificativelor peiorative ce fnso-;
tesc uneori aprecierile acestei arhitecturi44.
Caracterul occidental al ansamblului eclectic de locuinte şi clă
diri administrative de pe bd . Lenin îşi găseşte corespondentul tn nou a
înfăţişa.re pe care a căpătat-o centrul comercial la sftrşitul veaculti al
XIX-lea, tn special Calea N~ională şi Piata 1907, după incendiul din:
J iunie 1888. Deosebirea de program nu împiedică manifestarea
pr~
dilecţiei pentru arhitectura apu. seană a sflrşitului de veac, factorul de
will'icare !iind prelucrarea elementelor occidentale tn proporţii şi strooturi de străveche trad.4ie locală. Concepţia. acestei ultime faze de evolutie a ansa,mblnlui medieval reflectă - tocmai atunci cl"nd
Botoşanii
tşl pierd .importanţa ln comerţul internajiona.l - rolul pe care l-a jucat
oraşul de-a lungul veacurilor .tn viata ecollOmică şi culturală a ţărilor
româneşti.

NOTE
1

2
J

4
5

6
7

Victor Tufascti., Asupra aşezării şi dezvoltării ora.şului Iaşi, 1'n ":SU.
letinul Societătii Regale Române de Geografie", tom LI, 1932,p.302313.
V.Spio.ei ş1 R.PopoTici-Baltă, Principalele rezultate ale săpături
lor de la Hudum-Botoşani din aJlii 1970-1972, p. 131 •
N .Zaharia~ M.Petrescu-D.tmbovita şi Em.Zah.a ria, Aşezări din Moldova . De la paleol!tic ptpă în secolul al XVIII-1.ea, p.138, 142, 147,
148 , 150, 155, 229-2)0.
Dinu C.Giureacu„
Român~ească tn secolele XN şi XV,
B ucureşti,. 1973. p.192.
Pentru a uşura compararea. plan.urilor prezentate tn acest capitol,
stră:ille stnt indicate prin denumirile din 1899 (fig. 5}, însoţite
de
nwnele actual, atunci ctnd acesta a fost schimbat.
Vezi nota 3.
N. Jorga, Studii şi documente, V, p.669-670, hrisovul lui Mihail Şu
tu din 15 decembrie 1820 privind starea ulitelor din Boto:,ani : ·
" ••• ace-st tîrg be află şi păn1I. acum fără poduri pe utilele sale~ din
care pricină toată obştea ttrgovetilor se află .tn cea mai mare strîrBtorare de DSTOe şi ilrtrupătimire. „. Căci afară de greutatea aceia a
îmbletului de a nu putea. străbate uneori nici cu sufletul de la un loc
la altul şi osăbit de vătămarea şi primejdia ce li să tntîmplă
de-a
pururea tn dobitoace, apoi cele mai de multe ori şi îndestulare ttr-gului despre eele trebuincioase ••• vine cu totul tn scădere ,
iar
uneori şi .tn cea de istov 1inpuţ.inare şi lipsă, neputfnd lăcuitorii s ă
străbată tn ttr.g ca să aducă lucruri de ace11te şi mai vfrtos tn vremile de ploi, primă'TB:r'a şi toamna~ ctad toate uli~le t.trgului să n ă -+
rue:sc şi să fac de is:toT neumblate"."

4ara
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•8 A.Gorovei, Monografia, p.260.
9 Ibidem, p.258.
10 îâtr-un act din 26 octombrie 1825 se Torbeşte de mahalaua
Tîrgu
Nou, "ci să megieşăşte ••• de spre Am.ilazăzi de Caţă cu drumul Hotinului, ce dă vechi su numeşte ••• " - vezi N. Iorga, Breasla blă
narilor din Botoşani, p.26.
11 ldem, Studii şi documente, V, p.243.
1 2 Ibidem, p.25 5 .
13 Ibidem.De un deosebit interes este reg-d'.sirea în planul actual al
or a şului a dlmensiunilor iDdicate de hotărnicire pentru "Ttrgul boilor " : 120 x 280 sifnjeni gospod. Dacă luăm ca ecbivale~ă pentru
1 stînjen domnesc cifra de 2, 22 m lJXiicată de Nicolae şuiu pentru
un stÎlljen (toise) - vezi Notioas statistigues, p.161-162 -, ajungem
la dimensiunile de circa 264 x 616 m, care corespund
supraletei
ocupată astăzi de Parcul tiuez:etul.ui, delimitată de străzile Tineretului, Alba Iulia-Săveni, ~OJla blocurilor n.oi şi auada iDtermedia.ră
SJ.tuată. între Călugăreni ş-i T. Vladimirescu (Tezi r~.10).
14 N. Iorga, Brea5la blănarilor din .3otopni, p.1.
15 Idem, Studii şi documente, VII, p.127 : document dh:l 4 iunie 1TI9,
. act de vînzare a unei case 11.rn Ttrgul Nou, tn fata ulijii1', tn hotar
cu "uliţa ce mergi spre ttrgul cailor 11 •
16 Istoria României, ill, Bucureşti, 1964, p.385.
17 Tiberiu Crudu, Tirgul făinei şi al mezelurilor, .tn : Botoşa.Dil
tn
1932, p.222-223.
18 C.C.Glurescu .T
uri sau or e, p.289-290 ; Călători &Q:ăini, V ,
p.113 (oraşul ruinat în 1636 •
19 Vezi nota 1 2 •
20 Al . Păunescu, P. Şadurachi, V. Chirică, Repertoriul arheologic al
.};udetului Botoşani, vol.l, Bucureşti, 1976, p.53.
21
catagra.!ia supuşilor străini din Botoşani fn 1820 sînt menticmate
"cas iae cu dughenile de p.iatră clin t1rgul vechi" ale spătarului Ralet
ş i "dugheana de piatră cu casă deasupra pe ul.ija Blănăriei" a
armeanului Bogdan Pasca.lovici Buceliu - Te.zi A.Gorovei, Waonogra-l
fia , p. 85-86.
I
22 .Afirmaţia referitoare la aspectul de sat ce a caracterizat
oraşele
d in Moldova şi Ţara Românească ptnă fn veacul al XIX-lea se tntflneşte aproape tn toate lucrările de istorie care au abordat această
problemă ş i este sintetizat ă de Gb.Curinschi tn Centrele
istorice
ale ora ş elor, B ucureşti, 1967, p.32 şi 34: "• •• Prelu.tnd moştenir e a aşez ărilor rurale, oraşele-tîrguri se caracterizau
pr~
dis poziţ ie a!fnată a construc~illor, clădirile de locuit
avînd
fn
preaj ma lor gospodării şi terenuri cultiva.te • • • Etapa hotărttoare
pe ntru cri stalizarea unor ansambluri centrale mai mult sau mai puţin .închegat e o constituie strrşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea 11 •
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123 A.Gorovei, oy.cit., p.51, citat din descrierea făcută tn 1805
de
Vincenz Ratthyăni : " ••• toate uliţele se fnghesuiesc în pia tă, care
e destul de spaţioasă şi înconjurată cu o mul~me
de magberniţi.
Acestea stnt închiriate foarte scump".
24 N.Iorga, Studii şi documente, ~ p.143.
25 Cultul ortodox în judetul Botoşani, 1906, p. 7.
26 Leca Morariu, Simion Labin, Tiberiu Crudu, Figuri botoşiinene ,
în: Botoşa.nil tn 1932, p.250.
27 Simion S.~ă, Cele mai vechi clădiri,
în "Clopotul" , an. XLI,
nr.3928/26. VIII, 1973.
28 Arhivele Statului Botoşani.
29 V. Nădejde şl I. Tiţu, DicUonar geografic al judetului Botoşani { la
anul 1891), p.48.
30 Termenul de "plată", echivalent cu "loc de schimb", este folosit
nedilerentiat şi pentru locul de schimb anual, "iarmaroc", derivat
din "Jahrmarkt li.
31 A.Gorovei, Monografia, p.65.
32 V. Nădejde şi I. Titu, op.cit., p. 59 : "Oraşul Botoşani a fost pra.da mai multor locuri care tn diferite vremi a consumat multe
case
şi chiar părti întregi ale trrgului, dar din toate cel mai grozav foc,•
şi se poate numi chiar colosal, a fost marele incendiu din 3 iunie
1888, cu ocasinnea cărui incendiu s-a consumat partea cea mai
frumoasă şi mai principală a. oraşului, cum şi biserica
Uspenia ,
catedrala oraşului, urmele acestui incendiu se văd şi astăzi". Cita tul este reprodus aproape fără modificări tn Marele dicţionar ge<>grafic al României, I, p.569. Exagerarea este evidentă,întructt biserica Uspenia se păstrează în întregime, focul alectfndu-i
doar
acoperişul.

33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44

N. Iorga, Breasla blănarilor din Botopni, p. 14.
Vezi nota 21.
N.Iorga, Studii şi documente, Vll, p.123.
Il>idem, p.129.
A.Gorovei, Monografia, p.82-91 : 11 Catagrafle de toti sudiţii din tf:r..
gtl Botoşani tn 1820".
Il>idem.
Al.Papa.dopol- Calimachi, Notiţă istorică despre oraşul Botoşani,
p.100-101.
Vezi nota 31.
A.Gorovei, Monografia, p.4-5 şi 54-64.
Il>idem, p.5.
N. Iorga, Studii şi documente, Vil. p.144.
Gh. Curinscbi, op.cit., p.40, atirmă despre arhitectura ansamblurilor comerciale şi de locuit din oraşe, pe care le consideră ex&cutate integral t'n veacul al XIX-lea : "realizate fiind t'ntr-o perioadă ctnd domneau curentele eclectice, şi valoarea lor estetică este
_ limitată"; Paul Constantini_Arta 1900 tn România, Bucureşti, 1_~7_2_ ,
p.45-46, defineşte eclectismg.l ca "un biatus stilistic".
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CAP. IlI.

h1.ştrarea la B.otoşani a Wlll.Î complex urban eu -~e ~ ~
cunoscută se datorează rela-tiv-ei stagn~r.i econpmioe ~ea

aettUM

din

tre cerea de la. sistemul trans.porlurilor rutiere la cei hlro'ltinr, tr~e
cart a tran-s format oraşul d intr-un punc.t ţ;>~ al unei rhpthtil de
pr i..mi;. unportanti;. , într-un t!rg de .tl:tsemniitate locală , prolllat pe int:tn&tn.a c.lime ntară i . În aceste condi~ii, Irumărul locu.itorih:>r, ca.re c Wio&c us E: o creştere accent uată
v~acul al xvm-le:a2. pestr11 a se· mări ape< di; patru ori .l.otre 1805 şi 1870 (ve.zi tabelul de la ca;.I ), a scawut
cu aproape o piltrime p.tn~ în 189 1 (de la 39941fn1870, :cfnd era tntr~
cU1 doar de Buc ureşti,
la.şi şl Galaţi, la 31024 tn 1891} şi s-a stahilit
.w o cur ~ rel.6. tiv const.c.ultă - circa )00.00 locuitc>ri ... pfhă în ajunul c:elui:
c: e a.l doilea război mondial (32107 locuitori în 1'9303), fen.omen de " pato~
1.og .1.e geografic ă" , după c.arac.t erlMrea lui Victor Tufe:scu4.
i'JD urm ărit în capitolul II consecin•ele cr-eşţerii po.pulaţis.i pentru
z, i.r uctura urbană a a..şezăr.il. Oprirea acestei ~teri ş-a reflee'tat pthă
ae curfud fu păstrarea aealt'erată a stadiului atiml c ătre 1900, în. ai2- mă
suri,, fac ît, cu toate. tr84JSf ormă.r.ile majOPe ce 8;1J. av·&J-t laţ. la Boto·şani tn
ultimele do ua decenii, ca.. .m:~e .a ·w xei ~dtmm.ări radi-l'e de p:r:ofil econoauc, am mai p.utut surprinde el-elD«lltel.e: e&ea'tial-e '8!e ~.li alc.ătu
in oraşeneşti, unele din ae&stea. dispă.rriid chiar 1D pea-i~ cwc:eti1rilc r de t ere n (1976-1977). ·
.
h umai aşezările detaşate de cont.-empo:t"a.n&itat• r.ăm&.i n~e ,
fenome n c u caracter de generalitate nu numai~ epaca. noaatră,ci şi
pentru întreaga evoluţie a oraşelor medievale. Scc:pul ~lui, de fată
c. f ost acela de a evidentia valorile •ech.il campoziţii ~. 9'0rtită i_;
nevita bil unor tra.n:sfonnări majore. rn scapul de cf~ k~.ilor
d~
decizie p.o sibilitatea unei sele:c.ţil ob5cti-ve- a ekilim:en~ .s:em.dfcat1v.e ·
pentru creat.ia urbană din tre·cut.
VALOAREA ISTORICĂ a unw Oft.'l'.ml se-~· la 'lill!lit~
de
arhiv ă şi bibliotecă; ea implic ă s·usUner-aa pPin .i*'.-:e c:~„ ~l.,..
pabile, a aeestor materiale, cu alt-e C»-vime, U;ustra~ 'P.e viu a f;acU>rilor deter.minanţi pentru evoluţia aoeză:rii, reflecta-rea ~t:ii $8!.teUdi!
şi s pirituale a comunităţilor oră-şene•ţi· În.a~ eQQIC•
.,e~le
cu valoare istoric ă ale structuril ~.ba.iut cilu- :Boto'JA'Jid ~ :
A . Elementele de tramă Jitral. _:
.· -. , · · , >'if · _ · .1 . ·_ , 1.. OW.• DiJ „
jore ale comer1ului de tranzit pe
ijj .. ' .· ' ~~ ··:.-..
se păstreaz ă ptrui' astăz.i sîut :
- Direcţia Dorohoi-Hotio .- J_.joy; -- pari"'Z'i:le ~ -BalS:c::e
Celea.

m

„

mre ••. ._·

=·
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Fig.15.-P:ro.p:unerile de protecţie a ansamblului urban pentru
oittia4ia. d-in 1978: 1. strizi cu traseu semnificativ pentru
evoluţia 0craşu 1 ui (propunerea de con-servare include prorilul tr&n!IJ.Versal, parcelarea şi regimul de fnllţime);
~. ZOlle propuse a fi declarate r"zervatii de arhitecturi;
3. zone cu vegetatie de mare valoare, propuse pentru
con-s~i':'f'l,lre.
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Naţională,

de la intersecţia cu Bd. Lenin, p!nă la !ntilnirea cu bifurca.:
- Dobrogeanu Gherea.
- Direcţia Ştefăneşti-Soroca =străzile Dobroge:uiu Gherea, Dragoş Vodă şi racordarea cu str. Victoriei.
- Direcţia Suceava =bifurcaţia Ma.rchlan-Horia, inclusiv racol'darea cu str. Pictor Griaorescu.
- Direcţia aîr lău - Iaşi = str. Gheorghe Doja ( de la intersectia cu
Dragoş Vodă), Calea Naţională (între piaţa Sf .Gheorghe şi str.Teatrului), str.Nicolae Iorga, str.Bucovina.
- Direcţia ~ăveni (determinantă pentru
amplasarea loeului de
schimb anual pe linia aprovizionării majore cu vite) = strd'.zile Alba lu·
lia, Saveni, Peneş Curcanul.
2. Trama stradală caracteristică centrelor de producţie şi schimb medievale, cu tendinţ ă c a tre reţeaua dreptunghiulară, în ca.re
vadurile
comerciale sfnt dublate de ul4e secundare cu rol de aprovizionare, se
p;::..s trează în perimetrul Gheorghe Doja - Calea Naţ10.aală (de la piaţa
Sf .Gheori;he la nr.238) - Anastasie Panu - Pictor Grigorescu - lndepende niei (fig. 7, 11, 15). Nota particulară a iligului Botoşani, rezultat ă din orientarea către patru direcţii principale, de tranzit şi una de
aprovizionare cu vite (Săveni} a reţelei de ullte, este dată de îmbinarea schemei rectangulare cu linii de confluenţă către ie~irila din oraş ,
fapt care determină apariţia unor "insule 11 tnca.drate de va.duri comerci
ale şi construite dens cu dughene, pe tot perimetrul, parcelarea
adopttnd uneori chiar o schemă radiară. În aceste cazuri, sau la cvartalele rectangulare foarte adînci, rolul uliţei de deservire este preluat de o reţea de hudiţe ce traversează insulele sau cvartalele şi care
se recunosc prin întreruperea la stradă a frontului coll.Stru.it unitar,
precum şi prin oprirea parcelelor, rn interior, la limita acestor alei.
Caracteristice s!nt hudiţele ce traversează insula Ma.rchian - Anastasie Panu - Transilvaniei, intrarea cotită .tn insula - astăzi mutilată de pe latura de nord a Pieţei 1907, hudiţa cu ramificaţii către
trei
fronturi din cvartalul Independenţei - Peneş Curcanul - Elem Rareş
Dimitrov s au hudiţa cotită în unghi drept din interiorul cvartalului delimitat de str~zile Dacia, WJ.oriţa şi Calea Naţională.
3 . Trama stradală caracteristică nucleelor de locuinţe prezintă un deosebit interes - în funcţie de grupările sociale sau etnice - ro
urmă
toarele zone :
- Zona de locuinţe armeneşti - străzile Ilie Pintilie (Armenească),
.< ă zboieni, Puşk.in (Sf. Nicolae), 30 Decembrie (Sf-til Voevozl).
- Zone de locu.iote ale meşteşugarilor şi breslaşilor români :str~
zile Stejar (stradela Sf. Ion), r...ilciurin (Sî. Ion), Calea Naţională - tnglobtnd biserica Sr. Ion (fig. 16 A) ; striizile 30 Decembrie (Sf-tii Voevozi), Mioriţa (Eminescu), Luceafărul (Lahovari) - fnglobtnd biserica
Sf-ţii Voevozi ; străzile I. c. Frimu (Ruset), Dochia, Independentei (Sf,
lli.e), Calea Naţională, fnglobînd biserica Sf .Ilie (fig. 16 B) ;extremiţatea de vest a străzii Tr~.sil_'!_~~~-ra~rdarea la străzile Kog_ăl-

ţia Dragoş Vodă
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n.ic.eanu şi Cuza Vodă, tnglobtnd biserica Voviden.ia ; traseul străzilor
Albina, Bucovina (Vila Boyan) şi Viilor (Petru Rareş), inclusiv
tra ve'l"Sarea străzii Kogălniceanu - cuprinztnd biserica Trei Ierarhi.
- Zone de lac~ boiereşti sau ale orăşenilor înstăriţi : bulevardul Leai.n (rntre- numerele 62-74) ; str.M.Kogălniceanu ( tntre
bd.
Lenin şi str. Zorilor) ; atr. Zorilor (Boyan).
A

B.Parcelarea. IR egală măsură cu trama stradală, parcelarea r eflectă clilereAPerea de teaut urban, tuncµoJJ&.Ui şi socială, pentru fiecare zonă a oraşului, aşa după cum - într-un corp viu - celula indic ă
orga.nul şi funcpa acestu.ia. lDdiaolubil lega~ de cliapoziţla şl · direcţia
atrbilor veclli, parcelarea permite identificarea traseelor originare
pria respectarea perpaDdlcula.rităPl sau a paralelismului cu laturile
străzii, după cwn tn absenta unar planuri vechi tot parcelarea permite
recunoaşterea mod.if.iclrilor de traseu prin anomalii de dispunere în r aport cu strada. ConcludeJJtă 1A a.cest sens este regăsirea în planul .t; milian (1872) a vechiului traseu - astăzi modilicat - care făcea legătura
tntre străzile Peneş Curca.nul şi ladepeodaotel (Sf. Ilie) - vezi fig. 11 •
Cu exceppa C'rarialul.ui Marchla.n:r a zonei centrului politico-administrativ şi a porţiwiil din Q.lea Nationnlă restructurată · pentru noul .
ma,gazin universal, Botoşa.nli păstrau, ptnă to. 1977, o parcelare de ma re diversitate, elocveBtă pentru complexitatea organismului social şi
Cuncµoaa.l al ttrgului.
·
Parcela.rea centrului de produciie şi schimb (fig .11) este unit ar..J.
sub raportul dispoziţiei generale a u.oor parcele foarte înguste şi a lungite, aşeza.te perpendicular pe aml vadurilor comerciale şi a villd,
către Tad, dughe.nele construite tn froDt continuu. Pe una din
laturile
lungi ale curţii se înşiră loc~, atelierele şi depozitele de JLiirf'uri •
Deosebirea de importanţă!!- vadului şi de stare materială a meşteşuga
rului sau a negustorului reiese net din dimensionarea parcelelor, pa rcelele de pe Calea Naţională şi din P.iata 1907 apărînd ca nişte macr omolecule ni raport cu dughenele străzilor Ma.rchian, Transilvaniei
şi
Lemnăria veche, ftiră a mai pomeni pe cele din T!'rgul Nou sau din fos tele ''ţigănii" de pe str. Muzicanµlor •
' Foarte greu de descifrat, fără cercetare arheologică,apare nucleul celei mai vechi piete a tî:rgului, legată de biserica Sf. Gheorghe,
(fig. î7), tniruc!l astăzi, pe laturile de est şi de sud, apar curţile caselor Bollosu (Calea Natională ar.234) şi Buicliu {str. JO
Decembrie
nr.2), cu ţronunţat specific rezidential. Doar spre nord şi spre vest,
pe vechiul traseu lmiicat de planul l:imi!ian, putem deduce existenţa rn
trecut a unei parceJ.ări de ttrg, care a suferit multiple modificări i'ntre
1872 şi 1940, cea mal importantă fiind ridicarea poştei vechi
(Calea
Naţională nr.353), care a restructurat un cvartal a cărui linpărţire pe
sistemul dughenelor este dovedită de ultimele două locuinte cu dugheană, Păstrate la intersecţia Căli Nat1onale cu s1r. Gheorghe Doja
( Sf.
Spiridon).
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Fig.16.-Zone de locll.i.laţe ale meşteşugarilor românii A.
Sf .Ioan; B. RlnB. bis.st.Ilie - a bllDarilor.

llOD8.

bis.

Fig.17.-"Piaţa tî:rgului vechi" (piaţa Sf.Gheorghe): 1.casa Bol!osu;
2. bis. Sf.Gheorghe; J. poşta veche; 4. două locu.iute eu

dughea.nA'.; 5. casa din str.Miariţa,nr.13J 6. ca.sa Aritcm.ovici; 7 •. caaa. Buicliu.
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Aşezarea caselor unor mari negustori armeni, ro
jurul
anilo:d
1800-1810 „ pe două laturi ale pietei Sf .Gheorghe poate li rezultatul
tna.intării zonei rezidentia-le armeneşti spre ttrg, ca urmare a decăde
rii - ro veacul al .A'VIII-lea - vadului spre Stefăneşti. Mutatiile pe care
l~-a suferit această zonă nu ne împiedică, Însă, să presupunem că m
secolele XV-XVII "piaţa tîrgului vechil' a fost mărginită de case cu dughene, dispuse ro regimul parcelării unui centru de schimb,
t'ntrucft
pre-existenta unei pie~e organizate explică ·
amplasarea
bisericii
domneşti, destinată tf:rgului (şi nu unei curti sau mănăstiri).
Pentru
această structură bănuit ă pledează şi informapa transmlliă de O.G.Lecca, conform căreia biserica sr .Gheorghe ar fi fost "clădită Îll1Îi de
Doamna t„iaria a lui S tel' a n l a 1501 11 5. Oiiar dacă nu este i'ntemeiată decît pe tradijie, aceută iot'ormaţie împinge către veacul al XIV-lea începuturile organizării pietei. Ipoteza răm.fne să fie verificată prin CSl"cetări arheologice, a căror importantă nu poate fi .îndeajuns accentuată .

În cadrul parcelării unitare din Pia~ 1907 şi a portiunil
aferente din Calea Naţională, se datează două cazuri exceptie : terenul liber din jurul fostei farmacii Gorgias-Semaca, construită tn ultimul
deceniu al veacului al XVIII-lea, a cărei incintă asemănătoare cu o c&o
tate6 a cesfiinţ.at, probabil, o Îlltreagă insulă de ' dughene
de tipul
celor pe care s-a ampla.s at noul magazin universal, dar oi clădirea din
Calea Naţională nr .148, fostă casă a bancherului Moscovici, care
apare fusă tn planul Emilian (fig.7). Asemenea anomalii indică o putere
economică excepţională a proprietarului şi, dacă în cazul
şpiţerului
Johann Gorgias putem presupune o intervenţie
a puterii centrale
pentru a-l convinge să se aşeze fn Botoşani, elibertndu-i o zonă dens
construită chiar în inima tîrgului, casa Moscovici ar putea ilustra puterea capitalului bancar, în raport cu formele traditionale de productie şi desfacere. Totuşi, prin asemănare cu situaţia caselor Buicliu
şi Bolfosu din piaţa Sf .Gheorghe şi avtnd tn vedere aşezarea - pe UDa
din laturi - pe str. Primăriei (Karl lv'.iarx), cu caracter preponderent
rezidenţial, nu poate fi eliminată ipoteza existentei tn 1872 a unei case
boiereşti sau a unui mare negustor, amplasată pe un vad principal,clă-.
dire care a primit înrătişarea de astăzi după incendiul din 1888.
Pentru zonele de locuinţe, ·parcelarea generoasă este caracterizat ă prin dorinţa de reze.r vare a terenului necesar unei productil agroalimentare, chiar în imediata vecinătate a ttrgului,fl:Lrl mari deosebiri
de suprafaţă între curţile meşteşugarilor, ale negustorilor armeni sau
ale boierilor, fapt care conferea Botoşanilor vechi o notă de demnitate
şi respect reciproc pentru toţi membrii comunităţii urbane. In afară de
cele patru case cu parcuri amintite mai sus (capitolul Il, B, casele E-'
nacovici, Sofian-Arapu, Cristea şi aşezămtntul Sofian), curţi foa.rt9
mari. apăreau doar în zona de livezi din partea de Test a oraoului, c~
erau curţile de pe str.Maxim Gorki (Sf .Dumitru).
Incintele biaaricilor, care &"feau oi funcţia de cimitir al m•bal•-i
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sensibilă difereJ»tiere !n funcµe de
şi de ~ ftl raport cu T.trgul Vechi.
În etapele de ewl~ anterioare veacului al XVnI-lea,

lei afeftmte, preziDtl o

vechim4t
·
incintele
sÎl:ll relativ restrbee, nu numai 1'n caz.ul bi&eric.ilor d.e breaslă, dar şi
la ctit-oriile domuefti, Uspenia şi Sf. Gheorghe. O cre1tere s ubstauţia
lă a aupsafelfi curţii se constată 1'n veacul al XVI11-lea la Vovidenia J
Sf.Dumitru, Dumineca Mare sau la biserica lipovenea.se~, fapt explicabil 1n part.a ş1 prin ridicarea lar pe terenuri libere, dar oi priJl c ref.::
terea. nwnhtilui de locuitori, implictnd .necesitatea unor cimitire J:Dcă
pătoare.

C.Organ.izaţea fuoc$ionaU a vetrei oraşului W.s-9 ;i 10). Distrila sftrşltul veacului al .

buţia dilerenţiată a teritoriului Botoşanilor pînă

XIX-lea

demonstrează

SlllKtrlicialitatea alirna~illor privind

haotică şi necontrolată a oraşelor rom:âne~ti1.

dezvoltar~

Fluctuatiile suprafetei centrului de sctU.mb vădesc logica implac.r
a procesului de creştere şi degenerescentă, co.odijionată cu precă
dere de factorii economici, enerni şi imerui, ilmstrlnd concomitent importa!lta pe care a avut-o a.ceastă zonă de ttrg rn economia ţărilor române, timp de cel puţin şase secole.
· Relaţia dintre t!rg şi puterea centrală eate conchdent
ilustrată
at!'t prin prezenţa a două ctitorii dom:ne~ cu -venituri a.sigure.te de~
tivitatea de nego~, aşeza.te 1'n punctele de maximă a.flueDlă comerciali,
crt şi prin distantarea curtil domDeşti de la Popăutf, care era menită
să apere şi să supravegheze actiT.ita.tea comunjfătii de tl:rgoveti,
Ură
a ocupa terenuri într-o vatră a.t1l de profitabil folosită.
Aşezarea zOllelor de locuit pe marg.inile tfrgului propriu-s.Us, di·
ferentiate pe bresle, pe etnii ş.i pe sta.re soc.ială, avtnd ca semn di&-1
tinctiv propriul lăcaş de cult, ilustrează pentru fiecare comunitate importanţa pe care aceasta a avut-o 1'n viaţa ora.ş_ului, nivelul
de stare
materială pe care l-a atins sau la care aspira, precum şi cultura proprie , reflectată 1n selecpa elementelor arhitecturale. O trăsătură
comună vechilor zone de locuit este rezervarea WlUÎ spapu
genero~
-dar nu excesiv - pentru ampla.sarea independentă a locuintei, cu o pa:i-ticipare la viaţa ulltei care nu anihilea21ă personalitatea individuală şi
care reflectă rn final mîndria t.trgovetului ferit de aaervirea
feudală
prin însăşi~ capacitatea sa de producere a bunurilor necesare fntr&gii
societăţi. In lumina acesta-i conceptii de viaţă, "a!fnarea" curţi.lor nn
poate fi privită ca o risipă de spaţiu, eTident th condiţiDe de viaţă ale
unui oraş medieval, a cărui populaţie nu depaş,a 10-12000 locuitori la
începutul veacului al XIX-lea.
În concluz1e, valoarea iatoricl a 'feChlului Boto.tani a c1>Utat 1n
exprimar&a - prin intermediul trame1 atradale, al pc-celăril 1i al orga.iu.z~ti teritoriale - trecutului unul centru de ~tigari şi neguţători, dezvoltat la o răspfntie de mari drumuri comare.iale., şi a c &ai
vrednicie, aducătoare de 'ffnituri pentrn statul feudal,a impus ~ămtn;e
bilă
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rea puterii centra.1'9 tn afara oraşului, o relatiTă echilibrare tn modul
de viaţă al unor clase sociale deosebite (reflectată, ptnă către 1850, ·în
trăsăturile comune, traditionale, ale tipului de loc~) şi tn continua
refacere, extindere şi îndesire a Tetrei oraşului.
VALOAREA URBANISTICĂ. Valoarea urbanistică a unui oraş medieval rezultă din folosirea unor date obligate (căile de comunicatie,
natura reliefului, sursele de apă etc.) pentru autoafirmarea comllllită.
ţil ttrgovelllor prin intermediul unui ansamblu arhitectural,capabil JSă
exprime organizarea economic:o-socia.lă din trecut tn forme specific locale şi cu o certă calitate artistică.
fu lumina acestei definitii, Botoşanii - aşa cum s-au .închegat pînă
tn pragul veacul nostru - prezintă o valoare urbanistică de primă importanţă, rezultată din :
- Folosirea .înţeleaptă a denivelărilor terenului tn tzasarea unei
reţele de străzi ce urmăresc, f~ă rigiditate, curbele de nivel, fiecare stradă avtnd tn final o personaHtate proprie, cu deschideri şi capete de perspectivă mereu noi.
- Diferenţierea runctiooală şi socială a cartierelor . Techi, lumi
deosebite şi tn acelaşi timp .înrudite prin integro.rea tntr-un organism urban .înrloritor.
- Ierarh.ia regimului de înălţime, tn care domină - prin masă şi
prin aşezarea pe locul cel mal 1'na.lt - 11 ttrgul vechi" cu cele două pieţe, semnalate prin turlele bisercilar domneşti Sf.Gheorghe şi Uspenia,
simbol al protecţiei comerţului medieval de către puterea centrală. Toate celelalte zone se subordonează inimii ttrgului, afirmîndu-şi pro.p ria
personalitate prin caracterul arhitecturii şi prin silueta - expresiv di~
ferenţi.ai.ă rn forme şi proporţii - a turlelor de biserică. Caracterizarea
valorii ieşite clin comun pe care a. avut-o silueta istorică a Botoşanilor
se găseşte firesc la Nicolae Iorga : "· •• Aşa, biserică de biserică, se
depăna oraşul, bogat rn livezi ca nici-unul altul, pe o rază
nemărge
nită. ~inu biserici mărunte, prinosuri
de negustori, ridictndu-şi
abia sfioase turnuleţul de lemn ••• ci cinstite biserici trainice, începînd cu o puternică turlă bine fnriptil tn pămtnt şi încheiate cu un
el&-1
gant b.tlb acoperit de tinichea, peste care păzia aurie crucea...
Sf •.
Gheorghe al doamnei lui Petru Rareş, văduva care-şi pierdu domneştii
copii, Ospenia. cu turnul de pază a focului, Vovidenia, şi c.tle altele ce
se întreceau tn putere trainică şi frumuseţii, ridi.cfndu-şi tn deal şi tn
vale cupolele argintii de-asupra arborilor şi coperemintelor de
şin
drilă "8.
- Calitatea excepţicmală a masivelor de vegetaţie (din nefericire,
lli curs de disparitie}, care au conferit Botoşanilor din trecut denumirea de ttoraş al grădinilor", despre care se spunea tn 1898 : "Posiţiu
nea acestui oraş este foarte frumoasă, fiind înconjurat de păduri şi vil;
mahalalele sale s.tnt împodobite cu grădini pline cu arbori ~i atnt dintre
cele mal atrăgătoare. Aerule sănătos şi clima temperată""'. în 1891,
existau tn vatra oraşului peste 1iooo de •rhori fructiferi,cu
a că:au:.
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JMtCOS foarte mare • •
În aitua&Ja aurpriui'. tn 1976-1977, •• plstrau ~le aoae

:recoltl ae flcea

"Wl

cu elemente 'ftgetale ftloroaae (fjg.15/6) t
- Zona b.iaer.icllor armeAe§il ti a biaericil sr.Nicolael J» per.iJM.
trul delimitat de calea Naliom.ll apre aud şi wat,str.Petru Raret spre
est şi str.30 Decembrie apre oord.
- Cvartalul liceului Laur.la.u lfi al biaericli Sf.Ion,deHmjtat. de Calea Naţională, str.Miciurin, bd.Lenin şi str. N.Iorga.
- Zona situată la aud-wat de bd. Lenin , de l& atr. L c. Frimu pfnă
la str. Petru Rareş, excepţie fkhld pozţiuDea lltrlmlor Kogi1lniceanu
şi Zorilor devastată - pa.radoul - de o unitate de construcţie, care a
distrus străzile, plantaµile ş1 tn final chiar casa aleasă ca sediu,caea
Ulea, construită .tDainte de 1872.
- Cu totul ieşite din comun, ca fru.muaete ii calitate a arborilor,
apăreau livezile de pe strlizile MaJd.m Gorki ol Vlilor, fapt care le dutinase - tnu-o fnţeleaptă conceptie de sistematb.are - extinderii p&.J"
eului vtrnav, destul de sărac tn situapa de astăzi.
Parte din aceste curţi cu liTezi ofereau pfDă de curfnd aspectul evocat cu nostalgie, tn 1904, de Nicolae Iorga : " ••• curţi tmbielşuga
te,. livezi încărcate de roadă, căsuţe albe, dormind supt f'nnalta streaşină de şindrilă neagră, ~mirosul de toamnă al sulfinei ce-şi
usucă
pe polqi mărunte floarea galbenăn11.
- Plantaţiile a numeroase străzi erau de asemenea extram de ...
loroase, ca de exemplu cele de pe bd.Lenin, str. Cuza Vodă,str.Rualt
(I. C.Frimu), str. Teilâr ş.a.
În prezent, majoritatea livezilor din jumătatea de vest a oraşului
au fost sacrificate pentru construirea a două spitale (care ar fi aTUt UD
folos însemnat de pe urma păstrării lor) şi a unor ansambluri deDse de
blocuri-tip, iar arborii de pe bd.Lenin - ca şi cei de pe str.Cuza Vod ă - stnt amen.inta_ti de intenţia lărgirii şi plombării cu construcţii moderne a acestor artere.
Celebrele grădini ale Botoşanilor au suferit şi din cauza bizarei
măs uri ce devastează tn special oraşele din Moldova şi care constă
~
desfiinţarea tniprejmuirilor, at!'t la edificii publice, ci\ şi la casele de
locuit, f:mprejmuiri tnlocuite pe alocurea cu garduri vii olllite , incapabile s ă asigure protecţia miniam a straturilor de nori ; se
reauntă
astfel la un element det:erativ tn sine, oare este indispensabil
pentru
protecţia şi susţinerea cadrului unei clru:liri de orice na.tură. Dar şi
acolo unde mai există tm.prejmuiri se remarcă o totală ind.ilerentă
a
institu~iilor instalate ~ case vechi pentru buna fntreţinere a grlMlinilor, parterele cu nori fiind practic desfiintate. Cil priveşte parcurile
caselor Enacovici, Sofian-Arapu şi Ciolac {acesta din urmă amintit cu
cuvinte de laudă, tn 1938, de Nicolae Iorga12), dezvoltate tn zona Cuza Vodă, N.Iorga, bd .Lenin, str. Marchian, ele au fost practic dis·
truse du1 llpaă de fntre&inere. Tot astfel, DWDai din amintiri se mai
poate şU că tn jurul fundaliei Sofian din str~Dobrogeanu Gherea or. 47

„
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F-,.18.-Biserica Sf.Nicolae din Popluţi: plan
longitudinali (apud George Balş)
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şi secţie

eU&tat unul dintre cele mai frum~e parcuri ale o:raşului.

VALOAREA ARHITECTURALĂ. Arhitectura oraşului
Botoşani
structură subterană de t.!rg, cu pivniţe boltite suprapuse,
da.ta.bila chiar 1'n veacul al .X VI-lea şi tnc ă necercetată ; un grup de lă
caşuri de cult din intervalul sec • .A'V-XIX, impresionant prin
continuitatea de gfudire structurală şi simbolică, vădită sub hcina schimbătoru:·e
c. curentelor artistice ; UD valoros fond de arhitectură populară, capabil ~ reflecte relaţiile cu toate ţările româneşti ; un n=ăr considera.bil de case medievale, derivate din arhitectura populară şi databile tn
veacul al }."VITI-lea ; o arhitectur ă a programului comercial cu totul ie~ită din comun sub raportul calitătii artistice a elementelor de
influ e nt ă apuseani:, prelucrate creator în formele tradiţionale, specifice ac e sti.Li tip de program ; o arhitectură civilă ce ilustreaz ă prin exemplare de frunte toate curentele artistice ale veacului al XIX-iea
folosite ·
la locLiin;e şi la edificii publice. ·

piistrea.za: o

.~ . Stru ctura subteran ă a t.!rgului. Importanţa. istorică
a reielei
;:,u bterane de pin1i~e bol~ite, capabilă să contureze precis limitele - variabile tn timp - ale tîrgului vechi şi s ă contribuie la datarea celor mai
vechi faze de evolu~ie urbană, reiese cu prisosinţă din primele două capit ole. Reţele asemb.n1itoare, pe două sau chiar trei nivele suprapuse,
a u existat şi mai există în parte 1'n toate centrele principale de comerţ
ale Moldovei, inclusiv Galaţi şi Brăila. Ele au adăpostit timp de sute
de ani mărfurile ttrgului, constituind concomitent şi locul de refugiu
al populat iei tn timpul repetatelor năvăliri ce s-au ab ătut peste "săra
ca ţară a Moldovei". La Botoşani, această dublă funcţie este relevat~
am de existenţa leg~turilor transversale între pivniţele parcelelo:r
dispuse perpendicular pe stradă, c.11 şi de reţeaua ce se dezvoltă sub
piete şi străzi.
Din cercetarea sumară efectuată în pivniţele din ''Piaţa tîrgului"
(Piaţa 1907 ) rezultă că ele au putut funcţiona pînă tn epoca noastră
în
condiţii de perfecta uscare, datorită unui ingenios sistem de r ăsuflători
a:nenajate 1'n grosimea zidurilor, care asigurau ventilaţia Ciecarui ni-s
;el, indilerent de adtncinle. Abia în veacul nostru acoperirea străzi ;
l or şi a curtilor cu îmbrăcăminte impermeabilă din asfalt, introducerea
unor retele de ap ă şi canalizare care - în condiţii de neîngrijire - au
devenit surse de infiltraţii masive şi, mai ales, înzidirea nesocotit ă a gw-llor de răsuflători ce se deschideau la nivelul soclurilor au provocat o cre~tere a umezelii la toate nivelele, care le face
cu greu
practicabile şi care se soldează în final cu prăbuşirea bolţilor,aşa cum
s-a. t'nttmplat în ju.."'"lll anului 19i5, în mijlocul Pieţei 1907.
Reteaua de pivniţe subterane, părăsită ca funcţie de depozitare
din cauza proastei îngrijiri, a fost redescoperit ă doa r cu ocazia construc~iilor noi introduse
inima tîrgului şi a fost e:xca vat ă făr ă milă •
lJa c ii asemenea reţelP se mai p ~t:reaz ă astăzi fu centrele tll-gurilor m~
dievale, faptul &e datoreşte costului sporit al construcţiilor noipbliga~

rn
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Fic.19.-T~ &l l:Uericil

51 .NicoJae din Popdti.
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·să-şi coboare fundaţiile uneori p!nă la 10 m adtncime {peste

20 m la
de beciuri a continuat astfel să-şi
îndeplinească
runctia de apărare - nu pe.ntru persoana fizic ă a trrgoveµlor, ci chiar
pentru fiinţa drgului, punînd pe gînduri edilii doritori
de restruct•'""
rări raclica ie.
Focşani)

;

re~eaua

B . L ăcaşurile de cult clin Boto ş ani . T rei ctitorii domneşti, prezentate în toate lucriirile de sintezil privind istoria arhitecturii român e ş ii, se afli:! la Botoşani .
I;iserica Sf . Nicolae clin Popă uţl a fost ridicată de ~t efan cel
Ma.re !n 14961 3, probabil în cadrul unei c urii domneşti mai vechi 1 4 , apd..r u tă şi aceasta Ungă o aşezare medievală .închegată .în sec. al XIlI l ea, c;are prezintă continuitate de locuire pînă în sec. al XVIll-leJ~
Biserica apartine tipului trilobat cu pronaos supralărgit{fig .18 ).
întîlnlt în epoca lui Stefan cel W.are la bisericile Sf.Nicolae din D orohoi, Sf.Nicolae din iaşi, Vaslui, Precista din Bacău şi Tazlău. Abs.idn
alt.arului, semicirculară în interior şi poligonală în exterior, este ~
c o perită cu o semicalotă, mărgini tă spre vest de un arc dublou, ale c ă 
rui împingeri sînt preluate la exterior de contraforturi. Proscomidia.
şi dlaconiconul sînt amenajate în grosimea zidurilor. Turla naosului se
ridic a pe structura specific moldovenească a arcelor piezişe,t~s<:rise
!ntr-un t.a.mbur rezemat la rîndul lui - prin intermediul pandantivilor pe cele două perechi de arce dublouri care asigură trecerea de la planul dreptunghiular al naosului la traveea p ă.trată destillată turlei.
Acea sta dill urm ă prezint ă la exterior dubla bază stelată, cu opt colturi,
care urmăreşte restrîngerea diametrului obţinut ă prill arcele piezişe.
P ronaosul este acoperit cu o calot ă pe pandantivi, al cărei intrados
este de corat cu nervuri ceramice dispuse în schema boltii
gotice în
f orme de stea (Sterngew olbe ) .
Arhitectura bisericii vădeşte prelucrarea originalii,
rn forme
s pecific moldoveneşti, a influenţelor Ră s ăritului şi Apusului: · dezvoltarea în !năl ţime a structurii trilobate, de filiatie athonit - sîrbească,
precum şi modenatura chenarelor de piatr ă de la ferestre şi uşi, re-·
flectă afinit ăţi cu goticul din Transilva.nia ; decora~ia paramentului fut.bin;. discurile ceramice şi ocniţele - iolosite ad't de variat în aria in !luen~ta. de Bizanţ a Dunării de Jos 1 - cu firidele tnalte, încununate
prill arcaturi duble, care accentueaz ;,. verticalitatea absidelor ; aC(:Ste fir1de se .înrudesc cu decorul arcaturilor duble, de factură
roma nic ă , întn.nit în Transilvania vea cului al XIII-lea.
'l urnul-clopotniţă are forma unei prisme cu baza pătrat ă ; or1g1naiitatea i;iluet.ei sale rezult ă din teşirea muchiilor treimei
mijlocii
(fig .1 9) , tranziţia la planul p ă trat făclndu-se la ambele . extrem,ită ţi
ale fe~ elo r teşite prill volume cu forma unor jumătăţi de piramid ă , secţionate pe ciiagona~ . Influenţa gotic ă este sensibil ă at!'t în forma.
de
arc frînt adoptat ă pentru o parte din goluri, c!'t şi fu sculptura cu m~
tiv9 animaliere (broaşte şi şoptrl ă ), care poate fi văzuta: pe s uprafata.i
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ZloMtfE COMPLETATĂ

Fig. 20 . -Biserica St .Gheorghe: plan şi secţie lonţritudinală
(apod George Ralş).
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consolă a ultimului
nivel.
Aceste sculpturi amintesc decorul similar tnt1l.nit la corul bisericii
germane din Sebeş (raza 1360-1382), atribuit şcolii lui Peter Parler17.
Ansamblul monastic, care a inclus şi părţi din vechea curte (vezi
la capitolul I menţitinea înnoirii tn 1752 a clădirilor surpate)nu se mw..
păstrează astăzi, o sarcină a cercetărilor viitoare fiind şi idenţifica;..
rea unar fragmente ale vechilor case şi chilil care ar putea fi înglobate
rn cele două clădiri din imediata apropiere a bisericii : casa-muzeu şf
spitalul. Incinta măni:i:stirii, care putea adăpsti tn 1768 un mare număr
de th-~oveţil 8, s-a ruinat şi a fost refl:npărţită la secularizarea
;:lin
1864. ln 1882, tn clădirile de pe latura de sud s-e. instalat spitalul
militar al Diviziei a 8-a19, beneficiar ca.re nu se schimbase tn 1 938 ,
cfnd Nicolae Iorga scria : 11 E absolut necesar ca solidele case vecine
s a înceteze a fi o casarmă, închinî'ndu-le unui nobil scop cultura.1"20.
F uncţia de spital se menţine şi astăzi ; executarea unei centrale termice a introdus o notă discordantă tn silueta ansamblului, .tntruci"t coşul masiv intră în concurenţă cu turla naosului. Biserica şi turnul- clopotniţ ă se păstrează tn cadrul unei porţiuni din vecbea curte,admirabil
.întreţinută de către parohie •
. Ambele monumente, ajunse după 1864 aproape în stare de ru.ină,au
fost restaurate ou fonduri de stat. Lucrările la biserică au tncevut tn
1897, după prăb uşirea catapetesmei, "care era toată putredă şi mtncată de cariu21, şi au fost întrerupte între 1899-1906, fl:npreună cu restaurările întreprinse la Dorohoi şi Sf.Gheorghe din Ht'rlău , din cauza
crizei fina.ne.ia.re din 1899-1900. În 1906, Comisiunea Monumentelor Is t orice a pus la dispoziţie fonduri pentru protecţia provizorie a celortrei biserici, "pornite fiind spre stricăciune înainte de vreme" din ca-.
uza şantierelor părăsite şi ne!ngrijite . Turnul-clopotnită de la Popă
uţi, care, fu 1907, avea învelitoarea distrusă, a fost
restaurat în
1908 22 • În acelaşi an s-au .tncheiat şi lucr-d:rile de restaurare a bisericii, conduse de arhitectul Constantin Băicoianu {care a "restaurat" şi
bisericile din HI:rlău şi Dorohoi), iar curtea a fost împrejmuită cu "uluce de lemnu23. Din păcate, arhitectul Băi.colanu s-a considerat
tn-.
dreptătit să 11 .to.rrwnuseţeze" opera meşterilor lui Ştefan cel Mare, rn~
locuind vechiul parament exterior din piatră şi parţial cărămidă (registrul ocni~elor ), tencuit subţire şi zugrăvit, pe oare se detaşa decor ul ceramic smiilţuit 24 , printr-un nou înveliş din piatră făţuită şi că
rămid,~ aparentă , decorat cu discuri ceramice refăcute tn întregime.
In 1976, curtea bisericii Sf. Nicolae era înconjurată spre nord ,
est şi s ud de vastele gospod ării cu livezi ale fos t ului sat Pop ăuti ; oele
ma i multe case p~ strau vechea arhitectură populară. Către nord-vest
se profila zona industrială, cu tendinţ ă de extindere c ătre Popă uţi •
A stăz i acest ansamblu semi-rural, care prelungeşte existenta unui sat
clin sec. al XIIl-lea şi tn cadrul căruia nu s-au efectuat ptnă în prezent cercetări arheologice sistematice, va suporta impactul moderni..J
zării Căli Naţionqle.
.

\.inuia dintre corpurile piramidale cu rol de
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Fig.21.-Biserica Uspenieia plan
{apud George Balş).

şi secţie longitudinală
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Fig.21 bis.- Biserica Uspeniei,vedere dinspre nord-est.
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Biaerlca Sf.Gheorghe. Prima ctitorle botoşăneană a Elenei Rare!J
fii 1551. Pisania dă ca an al săvtrşlrii 7049 (=1541 )~5dnr
preoJzarea construirii 1h timpul domniei lui Ştef'an Rareş (1551 iunie 11 - 1552 septembrie 1} restabileşte data.rea corectă. Iată traducerea tenului: "EleJia, flica de despot, doamna răposatului Petru voievod, a zidit acest hram 1h ttrgul Botoşa.nilor, în zilele domnului Io St&fan voevod ·şt a-a să:vtrşit 1h anul 7059 <1551 /'luna lui octombrie 11 26.
Arhliectura bisericii vlUleşte infiuenta ctitoriei lui Ştefan cel Mare de la Popăuti: acelaşi plan cu pronaos supralărgit, acoperit cu c a lotă pe pandanUvi, tbsă fără decorul de factură gotică al nervurilor ceramice ; naos cu turla descărcaa pe arce piezişe ; absida. altarului c u
pastoforil amenajate tn grosimea zidului, antrenînd ape.rit.ie. contraforturllor care aai.gură desc~ea marelui arc dublou de la răsărit; ebside semicirculare tn interior şi pollgomle tn e%terior (fig. 20). Dar a ceastă asemănare implică h'bera interpretare a modelului ales, fapt de
care nu a tJnut seamă restaurarea etectuaa
1911 de Nicolae Ghlka-

a fost ridicată

.rn

Budeşti.

27
Fotografia biaaricil Sf .Gheorghe tnainte de restaurare arat~-: ci:
meşterii din Teacurile XVI şi xvm imprimaseră o notă
de putern ic.;:.
personalitate coAStrucţiel care continua traditfa epocii lui Stefan cel
Mare. C:>rpul bisericii era dezvoltat tn ~ţime, renunt.tndu-1e la accentuarea tn exterior a ba.zei turlei, care era inclusă ~ acoperiş ( soluţie folosită tn 1535 la biserica mănăstirii Coşula). Volumul turlei prezenta tendinta către cilindru, prin multiplicarea numărului de laturi al
poligonului exterior (2o, .l'n loc de cele 12 de la Popăuti ), turla apărfnd
udal ca o .tncWlwiare ·a triconeului fu:!.lt, spre deosebire de caract&rul de sine stătătar al turlei cu bază stelată. ClIDpul Deted al corpului
bisericii, cupriDs tntre cornişă şi registrul ocniţelor, a fost progabil
decorat cu discurile smăltuite prezenta.te ca o certitudine tn 1906 2 • ?e
fatada de nord se ridica turnul clopot.nită, alipit tn 1724-172529
du;>:..
dispariţia clopotnitel de veac XVI, care făcea parte din incintă. În a ceea.şi epocă trebuie să Ci fost făcută şi fnvelitoarea turlei naosului. c u
forme baroce de o deosebită elegantă. Turnul de veac XVIII fusese reparat Jh 1815 oi 18643°, la această din urmă da.tli executi'ndu-se şi
un
decor romantic, eu rene~e romanice şi clasiciste la nivelele superioa.re ale turnului, tn timp ce cornişa bisericii fusese subliniatu prin arcaturi de facturll: gotică.
Fascinat de strnuclrea proaspăt-resta.uratei biserici de .I.<:. Popă
utf, arhitectul care avea să aplic9 mai drzlu - în calitate de şef al Se:t'viclului tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice - o politică a restaură:rllor caracterizată prin prudentă şl respect pentru aportul succesiv al Tea.Curllor la alcătuirea unui monument istoric o. interpretat
toate datele construcpei care nu corespundeau modelului imagin.-„ r dreft
denattirUi ulterioare şi a procedat în consecintă:zidăria triconcului
a fost cobort'tă cu <fui metri şi s-a executat o bază stelată lipsiti! de
fundamentare şt.iinpt1că, care a impus__ş1 executarea unor t'nvelitori
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Fig.22·.-Biserica Roseti plan oi sectJ.e longitudinall;
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au fost îmbrăcate cu un placaj clin piatră şi
zidite cu ciment, cu care ocazie poligonul exterior
al turlei a rost transformat în cilindru ; învelitoarea barocă a turlei
a fost 1'nlocuită printr-o învelitoare în formă de piramidă, " ••• fnal~,
s-pre a se accentua .c aracterul general al bisericilor din Moldova" •
Clopotniţa. de secol XVIII a fost dărtmată şi 1'nlocuită printl'-O copie a
clopotni~ei de la Popăuţi, amplasată în coltul de nord al curtil.
Cu toate aceste erori, restaurarea clin 1911 are meritul de a fi
păstr~t bisericii Sf.Gheorghe calitatea de dominantă verticală a
Trrgului Vechi, accentuată chiar prin înălţarea învelitorii turlei. Valoarea istorică a acestui monument - semnul distinctiv al celui mai vechi
loc de schimb din cuprinsul oraşului medieval - impune menţinerea nealterată a raporturilor de tnăltime pe toată aria Tfrgului Vechi, precwd
şi efectuarea unor cercetări arheologice sistematice„ orientate
către
descoperirea incintei originare şi a fronturilor pri.mei piete.
cu

pantă redusă

;

faţadele

cărămidă apa.rentă,

Biserica Adormirea Maicil.Dolilllului-Uspe.a.ia. Cea de a doua ctitorie a Elenei Rareş a fost ridicată tn 155232 şi a urmărit
modelul
bisericii sr. Nicolae a lui Ştefan cel Mare fotr-o măsură mai accentuată decft la Sf.Gheorghe. Meşterii veacului al XVI-lea au reprodus planul şi structura prototipului botoşănean ptnă la elemente de detaliu ca ,
de exemplu, decorul calotei pronaosului realizat cu nervuri ceramice
dispuse după un desen simplificat, tn formă de cruce {fig. 21). Turla cu
12 laturi (ca la Popăuţi) a primit aceeaşi subliniere tn compoziţia exte rioară, prin dubla bază stelată cu opt colţuri. Decorul .arhitectural ,
alcătuit din firide şi oc~ţe, a fost completat cu discuri smăltuite
în
culorile galben şi verde
şi - probabil - cu zugrăveli policrome.
Biserica a fost reparată în 1724-1725 de Mibail Racoviţă34, dar
stadiul cercetării nu permite constatarea unor transformări introduse
cu această ocazie. În schimb, intervenţia din 1819, consemnată cu
inscrlpµe35, a dat bisericii aspectul de astăzi, adăugînd pe latura
de vest un turu-clopotnită tn stil clasicist, ad.mirabil
proporţionat •
Corpul bisericii a fost unificat cu clopotniţa prin ridica.rea
zidărie~
triconcului la nivelul unei cornişe generale sustmută de console, acoperindu-se astfel baza stelată inferioară a turlei. Cu 1'nfătişarea actuală, Uspenia ilustrează două faze majore ale arhitecturii
moldoveneşti : faza primei jumătăţi a veacului al XVI-lea, tn care
inovaţiile
decorului policrom tmbracă structurile tmdiţionale şi clasicismul .începutului de veac XIX. Păstrarea Uspeniei ferită de transformările es-tetizante suferite de celelalte două ctitorii domneşti va permite efectu area unei restaurări ştiinţifice, care să cuprindă, rn Unii mari,readucerea golurilor de ferestre la dimensiunile epocii şi dezvelirea paramentului originar o.l primei faze de construcµe, păstrtnd însă aportul
valoros al veacului al XIX-lea, inclusiv învelitorile de factură baroc~
sacrificate cu uşurinţă la bisericile moldoveneşti chiar tn ultimele decenil36.
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Fig.23.-Biaerica Sf.lliet uoa kbd.ca.tl J:n f!.r
a turnului-clopotlli~. Detalia.

o
,

problemă

care

reclamă

atantie este

şi

amenaja.rea

spaţiului

tn-

ocjurător.

Pînă la incendiul din 1888, incinta Uspeniei era mărginită pe toatel
: ;:. ti:rile de dughene oa.re n asigurau întreţinerea şi locuinţe ale clericilor, sit uaţie consemnată tn pla.nul Emil ian (fig. 7). Incendiul a antrenat tnlăturarea dughenelor, nerăm!ntnd declt unele ch.illi J:n care loci>i:!t.. în 1906, ttpreuţll supranumerari"37, iar pe locul dughenelor
s-e.
am~najat o grădină.
Amplasarea şi dezvoltarea unei mari iDdustril textile pe terenul
fostei incinte a Uspeniei, foarte putin construh tn adtnoime ptnă tn 1962.;
constituie o eroare urbanistică, nu numai prin antrenarea
circuJ.atiei
grele în inima ttrgului, dar şi prin anularea siluetei istorice a oraşului
datorită ape.riµei - pe locul cel mai fDa.lt al Ttrgului Vechi- a uneicoutrucţll bară, ~e striTeşte an.samblul de come%ţ medieftl. Restul
de
curte ce rămăsese blserlcli, fi care putea fi Talorificat pria tratarea
ca o adevărat.A'.~. a fost tranaformat fhtr-<> prelungire nefngr.ijită
a străzii., prin destiintarea grilajului de fier ce muginea trotuarul.
c.el.e trei biserici domneşti din Boioşani s-au bucurat de
aten&fa
cuvenifa valorii lor istorice şi arhitecturale .til lucrările lui
George.
Balş ; sintezele ultorloare au menţionat doar tn treacăt ctitoriile Elene1
. .are ş, considertndu-le pe nedrept c opil ele bisericii St. Nicolae din
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Fig.24.-Biserica Sf .Ilie:

faţada

de sud
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şi

plan.

o•

Popă.US!. utcqurile de cult ridicate la. ~§itul "f&acu.lui ai XVIB-lea
tn px:i:Iâa jwnătate a veacului următor llpaeac tnal din lucrirlle 4• isto-

rie a arhitecturii, deşi Nicolae Iorga a auas !n repeta.te rJ:b.durl atenţia asupra valorii lor ieşite din_comun38.
__ Tema studiului de tată fiind oraeul medieval Botoşani,anallza arhitecturii a cestui grup se opreşte la clasicism 3 9, curent reprezei:rtat tn
h'.oldova şi Tara Românească prin c.reatii cu pronuntat caracter local,
dat.oritil tmbinăril schemelor de plan şi a structurilor tradiţioDale
cu
rezolv ări de faţadă tn ca.re predomină vocabularul clasic al
Renaşte ~
r il, prel ucrat tn formule ce amintesc adesea spiritul ~hitecttn"il palia··
diene . Clasici.s mul exprimă astfel att't gei:aerallzarea orlentuil - către
cultura apuseană a societăţii româneşti, c!t şi legătura organică cu etapele de e volutie ale culturii sale medievale.
Cel e zece biserici româneşti de zid, rlclicate tnt.re 1789 ei 1843,
prezintă următ oarele caracteristici generale :
a. Reproducerea sau sugerarea tn plan a tipului trilobat, tn !ormule foarte variate i structură trilobată cu turlă pe naos, la Sf.Spiridon (1801) ; navă unică, boltită tn leagăn, cu abside laterale deschise s ub planul de naştere, la Trei Ierarhi (1789) ti ).a. Sf.Nicolae(1808)J
naiis acoperit cu boltă "a vela 11 ş! abside boltite .s emicil.iadric, cu iotersec iia directă a semicilindrului vertical., la Sf.Dumitru (1833); naos pse udo-trilobat, cu abside amenajate tn gro.simea zidurilor, la Sf.
P araschiva (1815), biserica ,Ros-et (1826), Sf.Ioan (1832),
Vovidenia
(1 834) şi Dumineca Mare (1838).
b. Predilecµa pentru decorul clasicist al faţadelor : lizene la Sf.
Pa ras c hiva şi Dumineca Mare ; pllastrâtură toscană. la Sf .Dumitru, Sf•.
Ioan şi Tre-1 Ierarhi ; coloane angajate la Sf .llie, VoYidenia oi biserica Roset . Două biserici fac excepţie : Sr.Spir.idon, cu decor puternic infl uenp!.t de ţa:ra - Româqască, şi Sf. Nicolae, unde planul de- naş
tere al bolµlor este subliniat tn exterior printri-un oh' de ocni~. Daz
şi la acestea din urmă pridvoarele laterale adăugate ulterior introduc
decorul clasicist, att't de îndrăgit tn Moldo• îoceputului de -..ac XIX.
c. Aparitia turnului-clopotlliţli pe latura d&-vest-a biaericll, ·a .
emplele cele mai Techi atUM.u...se la Trei Ierarhi (1789 - tn cazul efnd
turnul a fOSt doar reparat fi UU adăugai fii 18J7)TJ.a Sf.Jlie (1809) Şf la
Uspenia {1811). Nicolae Iorga a atrlbuit ado-ptarea acestui tip intl\19ntei apusene, catolice, transmisă prin Bueo:vina şi i-e. semnalat cO'DCOmitent importanta : "· •• legată de fnsăşi teSătura arhlte-ctonică a bisericii, ea .(clopotnita:>rormează o w:tltate care ••• -au exista tn perioadele caracteristice şi clasice ale acestei arhitecturi din Moldova •
N u există nici una clin bisericile botufăuene care aă nn prealnte, supt
această lDf'lueniă, un caracter imp:resio.o ant de vigoare .. ~i·- !h · acela3
timp rle perfectă potrivire esteticlltt40. Conaldertnd că nu este nimic de adăugat la caracterizarea de mai sus , pentru -cuprinderea valor il arhitecturale 11 clopotnitelor, credem tAsl el illfluenia "apuseană"
<t venit mai degrabă din Trci.J:tsf4an1g, ~'1d.e acelaşi tip de-turn.:clopot90
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Fig.25.-Cusa din str.Anastasie· Panu, nr. 7: pridvor de
lemn, cu arca.de şi soclu tencuite.
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Fig.26.-Casa din str.N.Iorga,nr.14, una dintre casele
copilăriei lui Nicolae Iorga (du~ o fotografie
din 1931, arhiva D.M.I).
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W.ţ ă se generalizează la bisericile româneşti de zid, tnceptnd cu vea-'
eul al :X"VIII-lea 41 •
futr-un singur caz, la biserica sr. Spiridon, cea care urmăreşte
de aproape tradiţiile triconcului muntenesc, turnul-clopotni~ă apare detaşat, parterul tndeplinind funcţia de poartă a incintei. Aşezarea
independentă a permis obţinerea unei monumentalităti care exprima concuren~ dintre breasla cojocarilor şi breasla blănarilor, turnul de la
::3!. Spiridon fiind ridicat după şase ani de la construirea turnului-clo?Otnită al bisericii Sf. Ilie4 2,
"!n ansamblul acestui grup de biserici româneşti, atn de val0ros
sub raportul istori ei, al urbanismului şi al creaţiei artistice,
trei
con.struciii se detaşeaz ă cu calitate de unicat:
1 • Biserica cu hramul Intrarea !n biserică a t.'iaicii Domnului - Vo •
v ideoi;: - , zidită Îil 1834 cu contribuţia familiilor Cîrstea, Varlaam ş !
Cananău, pe locul unei vechi biserici d e lemn a cupetului tv'.a.nole 4 3. Absidele .naosului pseud o-trilobat , asemănătoare mai degrabă cu nişe larg
_eschise, s!nt amenajate tn ziduri decalate spre exterior ; racordarea
acestor panouri decroşate cu corpul de plan dreptunghiular al naosului
est!? rea.lizată prin planuri curbe, tn acelaşi sistem făcîndu-se şi tranziiiile dintrE> naos, turnul-clopotniţă apusean şi absida semicirculară a
a lt.arului . Se obţine astfel ondularea specific barocă a suprafeţelor de
z ido.rie, subliniat ă de cornişa bogat profilat ă, de tip ba.roc , ce se
descarc:l pe coloane angajate cu capitele ionice, domina.te însă de trigille. Caracterul monumental al acestei biserici este pus tn valoare de
vasta cu_...-ie - vechi cimitir de veac xvm - care a rămas liber ă
de
co nstrucţii, păr ăsindu-se din fericire proiectul amplasării UDei
băi
publice !D partea de nord ; este fusă neoe&ară reinstalarea.grilajului
care exista !D 1906, pentru a permite refacerea pla.Dtatiilor şi a rru moasei grădln.i amintite la acea dată44.
2 . Biserica Roset, cu hramul Intîmpinarea Domnului şi SI-µi Impă.raţi , a fost ridicată tn 1826 de spătarul (apei marele vornic) Constaatin Roeet tn mahalaua Vrăbienilar, considerată 1'n 1906 "partea cea mai
f.nunoaaă a oraşului", 1'n mijlocul une i crăciini astăzi dispă.rute45 .P1a .
nul este alcătuit din absidă semicirculară, naos boltit 11a vela", tnca-'
drat de abside, pronaos acoperit cu boltă în leagăn, pridvor tnchiS boltit 11 2 vela" şi un al doilea pridvor aşezat pe !aţa.da de sud ( f.ig • 22) •
Dintre multiplele particularităţi ale acestei biserici, izbeşte m primul
rtnd aşezarea turnului-clopotniţă pe o travee îngustă a pronaosului ,
d espărţită de traveea răs ăriteană printr-un arc dublau, formulă care ar
cond uce la ipoteza execuţiei pridvorului tn.tr-o etapă ulterioară,
dacă
amenajarea scării de acces tn clopotnită nu ar ri prev-ăzută tn peretele
<le nord al aceluiaşi pridvor. Originalitatea arhitecturii constă ill
tnscrierea triconcului şi a unei părµ din naos într-un contur
exterior
tn formă de cr uce cu bra~e rectangulare. Faţadele braţelor crucii stnt·
,subliniate prin ct\e patru coloane angajate, cu capitele lonice,snstin.tncb
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Fig.27 .-Casa Tllranu Jaba, str.O.Mncilâ'.,nr.11: plan şi
!ataci.a'principală.
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5m

un antablament clasic, cornişă cu denticull oi fronton triuugb.iular •
Frontoane similare, avtnd bisă cornişa 1ntrerupU tn treimea .mJ,jlocie,
decorează cele patru rete ale turnului-clopotniţă.
Reflexul a.ntichltă~li greco-latine, filtrat prin canoanele vitrU.:Viene, care bnbracă structura. tradiţ.ională a triconcului, exprimă eloe>vem tn limbaj arhitectural renaşterea interesului pentru. lau.Itatea
poporului ro~, dar şi conştiinţa valorilor culturii sale ,medievale.
At!t Vovidenia, ctt şi biserica Roset stnt ctitorii boiereşti,semni
!icative pentru orientarea păturilor culte către cultura Apusului. Cre&ţia de cul..'.!J e a arhitecturii botoş1inene din aceast~ perioadă, sub
-aspectul exprimării contextului istoric şi social, este biserica Sf. file a
breslei blănarilor.
P e locul ecti!iciului actual a existat o biaerici1 de lemn cu acelaşi
brac, dat~. rn grija blănarilor, tn 1768, prin eatc..stihul de .tntemeierel
c; breslei. ln 1779, biserica dădea numele cartierului: "mahalaua
Sf.
llie din tî::-gul nou 1146.
~di carea unei ·n oi biserici de zid a început prin construirea tur oului-cl<'potnită, a cărui pisanie a fost aşezată tn 1809, ctnd se construiserii doar următoarele nivele : parterul acoperit cu boltă cu m uchil
ie ş.ite , av!'nd !n grosimea peretelui de nord o scară boltită lli leagăn;
etajul l'nt!i, boltit unitar 1'n leagăn şi despărţit - printr-un perete ~
iermediar coridorul de acces la nivelele superioare şi o !ncăpere
l ..unir.a.tă independent ; un al doilea etaj, acoperit cu planşeu de lemn.
?isania clopotniţei are următorul ten : "Această clopotDită s-au făcut ·
prin silinţa epitropilor Clliriac staroste, 9teran Pata.tu, Gheorghe PaiuJ
erei Const.andin, cu cheltuiala dumai.b11or aale i a toată breasla blă
narilor şi altor rrau ctitori care au făcut ajutor. 1809 iulie 20 1147.
Frumoasa uşă îmbrăcată în fier de la intrarea de pe la.tura de sud
a fost aşeze.tă !n 1812, anul fiind aplicat tn metal deasupra
motivului
crnameD.tal central (fig.23), dar abia tn 1837 breasla a luat măsuri
pentru continuarea lucr ărilor, încheind un contract cu "calfele de pietrar i anume Constandinu sinu Iordache Pietrariu şi Ilie Ciobanu"48.J1t. .
blicarea contractului !n 1911 de ctare Nicolae Iorga a pus în lumină '
un d ocument de prima importanţă pentru întelegerea statutului social al
breslei. Înscriindu-se !n tradiţia ctitorilor medievali, comanditarii au
l.:ldicat me~terilor modelele de urmat : biserica domnească a U spenie~
şi ctitoria boierească Vovidenia. Pe ltngă elemente de mobilier şi alte
.:: ;:nenajări interioare, selecţionate ca surse de inspiraţie de la ambele
biserici , paragraful 5 al contractului face următoarea precizare :trBol..:
titu.ra unde stau c!'ntăretil să !ie adusă ca la Ospenia, făc.tndu-să
pe
dinu afară stnpi ca la Vovideniia, însă mai groşi şi de va cere trebuinţa şi mai mulţi, ca s t; fie pre ct'tu se va pute mai împodobitu, atttu
pe
clinu ~a.re, precumu şi l'nlăuntru 11 49.
~ in această prevedere reiese că exteriorul trebuia să depăşească
to podoabă Vov idenia - cea mai falnică interpretare locală a clasicismu1lui - , exprirn!nd astfel puteţea economică a breslei ; tn sch.imb,ale.s.~·

rn

94

https://biblioteca-digitala.ro

.Fig.28.-Caaa Constautineacu, str.Stejar (stradela sr.Ioa.n),nr.2.

Fig.29.-caaa PJhtea, atr.M.Gorki (Sf .Dumitru),nr.16y95
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!rea tipului de bolti a naosului la blaerica do~aacl a Elellei Rareo a
fost determinată - credem - de Tal.oa.rea simbolici a elementul.ul arhite<-tural : reprezenta.rea domniei, pe al cărei teritoriu s-au dezvoltat
ora§ele, dăruite cu libertăţi şi privilegii de care nu s-au buc urat celelalte aşezări.
Noua biserică a fost alipită clopotnitei din 1809, executlbdu.,.se şi
ultimul nivel al camerei clopotelor. Lucrările s-au desMşurat .tn· iD tervalul 1838-1843, data tncbeierii filnd zugrăTită pe turla mosului. 2
1 84 3 iunie 18. După a.ceastă dat.li a fost dirfmatl biserica de lemn.
Execuµa. Ui etape şi interferenţa unor iDfluenie ata de tndeph-tate
stilistic şi cronologic nu a fmpiedecat aparitfa unei creaµ.i ariginale oi
expresive, a cărei absen~ din sintezele istor .iei arhitecturii
româneşti - şi mai ales din lista oficială a monumentelor istorice -conatliuil!I
o adevărată enigmă, av!Dd ta vedere şl sublinierea importantei sale de
către Nicolae Iorga.
În plall (fig.24 B), pridvorul tDchls repraeBtat de parterul turnului-clopotniţă este urmP.t către est de următoarele compa.rtimmrte: pronaosul acoperit cu o boltă pe pandantivi ; naosul, care prezintă cart.rea pereţilor longitudiDa.li întnnită la VovidenJa ( idmtitatea deschiderii ~osului este specificată Îl1 contract), î.Dlocuie~te absidele laterale
prin nişe de plan rectangular, cu arc tn plin ciatru. Î.i acest contur de
tradiµe baroc ă , arcele clublouri de lă.Pm.i iDegale susţin lltrUC'tura a:roelar- piezişe peste care ae ridică turla. Absida alia.ru1ui ae d~
de forma semicercului, ausarfDd mai degra bă. UD dreptuagb.i CU colţurile
rotunjite ; acoperirea este reeHută pr~o boliă plată ta aegment de
cerc. Pastoforiile, ca şi scara de acces la amvon, s!Dt amell8.jate
grosimea neobişnuită a. zidurilor naosului (2,50 m), meo'iautl pe clroa
o treime din lungimea absidei altarului.
În exterior (fig.24 A), biserica are o unitate impresiouantli,obţ,i
nOJt:. prin nuanţarea măestrM a decorului : lizene 11 nişe la turnul-clopotniţ „ ; o viguroas ă ritmare a corpului bisericii prin coloane aogajate
cu e&pitel toscan, sustinrnd antablamentul baroc preluat de la Vovidenia ; perechi de colonete subt.iri, fără antablament, pe turla cilindric1f
a naosdui. 0J toată monumentalitatea clopotniţei, turla domină
tnt:reaga cocpozi~ie prin volumul impunător, în.ălt.at de învelitoarea ba.roc :. şi s us ţin ut ne prisma octogonal ă care tm.bracă arcele piezişe.Tran
zi;ia de la octogon la cilindru este
subliniată de un br.tu cu . pr.o file
puternic reliefate, aşezate pieziş, amintind stilizat brîiele de piatr ă cu
motiv de funie ră sucită, tnt!lnite cu precădere rn arhitectura moldoveneasc ă a veacului al XVII-lea.
Privită rn perspectivă istoric ă , biserica sr .file reprezintă astfel
o mărturie concludentă a vredniciei breslaşilor români, a căror disparitle din viata economic ă şi socială a oraşului, după 1860, a fost astfel
caracterizat:l de Nicolae Iorga:" Munca naţional ă pierduse una din acel~
vechi forme de rna.nlfestare care garantau disciplină,
moralitate, e-vlavie şi iubire de neam 11 50.
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Fig.30.-Caa cu ce:rCic pe doulJaturi„ str.Dochia nr.3

.

(dlrînud ba 1980).

.

F ig.31. -Casl c u cerdac pe trei Iaturi,str.Pod de piatră,nr.9.
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Arbliectura Ucqarllor de cult contemporane, ddlcate ·. de · câ'.tre
alte grui>Ul etnice , prezlntl( - ce. şi la blaeriolle româ.oetti - ·lnn~
ale barocului tb-zlu oi ' .mai ales' ale clas•chsmului.
..
Vechea siDagogă "di.Jl llglnlme" de pe~· !foria„ ccmsemnată ca'
existentă bit.r-Wl document din 12 mai 1817
,
folosefte
un . decor ·
simplu cu llzene pentru ritmarea volumului prisma.tic, b1De pro~
nat, dar foarte sobru tn compara.iJ.e cu lăcaşurile aceluia.şi cult ridi"'
cate tn a doua jumătate a veacului al XIX-lea. Bisericile ' &:'('meneşti ~
rn schimb, afirmă cu a.utorita.tea vechimea şi import.anta. comunităţii ho.,
toşăllene.

52

,

Bi.serica Sf. Treime, construită tn 1795 ,· are o navă
·drept~
ghiul.ară, cu trei compe.rtimente delimitate prin arce dublouri şi boltite!
diferit : traTeele de est (naoaul) $1 de vest stnt domina.te de turle,des-1
cărcate pe structura arcelor piezişe ; la u. veea. de vest , at.11
ţ>eza t
tamburului ridicat pe pendantivi, ct't şi baza turlei s!nt snbHnlate pri.D
zimţi de cărămidă. Traveea centrală, corespunz!'nd pronaosului, este!
acoperită cu o calotă pe pe.ndantivi.
~sul, continuat spre răsărit cu absida semicircularii a altaru- 1
lci, este tncadrat de două fncăpe:ri de mărime inegalh, aliniate
s~
ră sărit cu absida altarului şi prevăzute, ambele, cu cite o absidiolă :
veŞmtntăria pe latura de n.ord, acoperită cu calotă alungită pe pandan-'.
tivi , şi o capelă~idvor cu două travee boltite "a vela" pe la.tura
d~
sud.
Dezvoltarea tn tnfiltime a navei este subl.ini&tă tn faţade prin pila§tri cu dublu decroş, urmărit de profilele multiple, dar puµn relle-,
fa.te ale cornişei. Cele două turle {poligoanele cu opt laturi, tn exterior ~ se ridică pe baze oc:togo.m.l.e şi pe un tambur ci.l.indric.
Făţişa intenpe de a concura tn înălţime bisericile domneşti ( domi ~
nante absolute ale ora.§ului, tn 1795) a determinat fi proporµile
clopotn4el independente, cu trei nhele, dintre care prmiet. doul boltite „
Faţa.dele d:nt decorate cu nişe la primul nivel 1 asemKnătoare decorului clopotnitei de la sr .iue, şi cu pilaştri ce accentuează verticalitatea volumului de zidărie, supra.tnli'.l.ta_t printr-o complicată tnvelitoare
cu pin.ioane tn arc de cerc, care ar putea fi rezultatul "tnnoirii"
din
1832, amintită de inscripţia aşezată deasupra intrării .tn capela
de
sud a bisericu53. Uşa de la intra.rea tn turnul-clopot.nită poartă data:
1816, dar desăvtrşita unita.te a concept-iei arhitecturale pennite i-,
poteza ridiculi clopotniţei odată cu biserica.
Spre deosebire de S!. Treime, cea mal veche biserică armeneasc ă , cu hramul Adormirea Maicii Domnului - denumită curent Sf.Maria-,
are proportii apropiate de celelalte biserici parohiale din Botoşani •
P lanul se aseamănă tn linii mari cu cel al bisericii Sf. Treime ,di!ereniiindu-se structural prin folosirea bolµl.or "a vela" .tn toate comparti-.
roentele, cu excepţia traveil na.osului, unde regăsim turla.
susţinutl!'.
.de sistemul arcelor piezişe, integrate ~o bază masivă cu contur
e~rior octogonal. C.Orpul l?iserlcll a.re ffil!lde netede, ~enel.Q inter-
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Fig.32.-Casa Pîntea, str.M.Gorki,nr.16. Bucătăria cu c uptor.
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!Ven.lnd doar la veş~.ia de pe latura de nord ti la casa &chil de -pel
latura de sud, care coDduce la clopotniţa ridicatl deasupra traveil a -i
pusene a navei. Pilaştri cu volute ionice stilizate decorează clopotnli
~ de plan p~ Şi turla cilindrică a Da.O&Sului. Relathele . · ezithi in 1
proportionarea volumelor - pereept.ibile mai ales din eDarior (de e....f
emplu, disproporţia tntre lălimea ba.zei octogonale şi d.ialXletrul i mUlt;
mai redus al turlei) - stnt explicate de păstrarea pu1ia).ă a constru<>-1
ţiei de zid anterioare la refa.c erea din 1826, aşa cum ara.tă
p~
montată pe fa~da de vest : "Biserica. Sf. W.arii, care fusese clădită Cllj
vreo 300 de aui tn urmă, acum cu atotputernicia lui Dumnezeu s-a'h:moit'
lăs tndu-se totuşi zidurile cele vechi şi adăugindu-se cu turn şi
clo ..J
potniţă, cu cheltuiala poporeuilor din Bot.oşani, cu s!rguinp. cea mare
a dumisale !Şt.efan Goilav, la 1826, iun.ie 21 n5 4 •
Mai putin spectaculoasă ca prezentare, biserica S!.W.aria-a clll-eit
cercetare arliedlogică şi de parament va aduce fără îndoială noi
datei
de un deosebit interes - îşi păstrează vechiul cimitir, cu
pietre de
morm!nt din veacurile XVIlI şi XIX, decora.te măiestrit cu motive ve-i
getale şi ornamentale de factură orientală, barocă şi clasicistă. Var
loarea acestor sculpturi - expuse intemperiilor - ar justifica amenaja1
rea, un\li lapidariu tn vechea şcoală armenească de pe latura de nord a ,
incintei ; această clădire, valoroasă tn sine prin ilustrarea clasicismului moldovenesc {fig.44), este expusă degradării din lipsa de tniraţinere a învelitorii.
Cele două biserici armeneşti se integrează armonios tn grupul bi -!
sericilor botoşănene ridicate de orăşeni, prezenttnd particularităµI
determinate de programul de cult. Folosirea soluţiei tradiµona.le, spe-'.
cific moldoven.eş.ti, a arcelor piezişe, exprimă rădăcinUe adtnci ale:
comun.itătil armene .tn primitorul pămtnt românesc.

*
Din ce.Le prezentate, rezultă diversitatea oi interesul arhitectu-'
ra.L al edificiilor de cult dln Botoşani. Pe plan urbanistic, ele consti-1
tuie elemente de primă importanţă, prin localizarea nucleelor d.i!erentiate social şi etnic tn imaginea de ansamblu a oraşului şi pdn accentele cu puternică individualitate pe care le introduc · !B·. p~rspectivele
străzilor.

I

Din punct de vedere artistic, edificiile de cult amintite mai sus t
concentrează - prin pictură, sculptură tn piatră, feronerie şi mobili -i
er - mărturiile capacităţii maxime de creaţie a epocilor m care au-fost
ridicate şi înzestrate, mărturii cu at1't mai preţioase cu· .' ci't istoria
zbuciumată a tării noastre face ca realizările de artă aplicată, 1h
domeniul construcţiilor civile, să fie aproape . m întregime dispărute
pentru epocile anterioare mijlocului de veac XIX.
fa1portanta capitală a eci!ficiilor de c_ult existente, sau P"ăstrate,
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Fig.33.-Casa Falinschi,str.Ilie Pintilie (Armenească),nr.2: plan
locuinţă, plan pivniţă şi secţie longitudinală.
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ca fu.od•'U tn contextul arheologic al propriilor cim111re fl iDclote,prlnşte tnal istoricul oraşului. Prin amplasament şi calitatea ctitori ..;
lor, ele permit desluşirea etapelor de eTolui!e ale aşezlril şi idem.i ~
ficarea grupărilor pe criterii de meşteşug, clad socială ~ sau e~ ;
cootribuiod la flitelegerea modulul de organizare a Tieµi orlşeoeştr' •i
dar şi a documentelor de gtndire socială reprezentate de crea~ ar hltecturli medleTa.le.
Valoarea istorică, art.lstică şi urbanistică a edi!iciilor de cult ·
reclaml o atenµ& speciall din partea .sistematizlril. Experienţele reallza1e ptnă fli prezem au demonstrat~ monumentele istorice - de..toe.•
te categoriile - pierd din oapacita.tea de-transmitere
a aemnificatieii
lor istorice atunci ctnd s.tnt folosite ca elemente de "agrementare"
a!
unei compoziţii moderne, radical deosebită de wcbea structură urba -'
nă . Punerea fli Ta1oa.re a edificiilor de cult, tn calitate de monumente'
istorice, implică păstrarea elementelor de cadru
istoric, grăitoare'.
pentru condiţiile de apariţie şi .p eDtru rolul ce a revenit ctitorilor r~
viata con11mităţil : cadrul arhitectural constituit de-a lungul Teacuri•
lor, suprafaţa Techilor cimitire medievale, clăd.irile care au aparpnut
f uncţional de biserică (şcoala bisericii armeneşti Sf.Maria, şcoala d~
psş.lt.ichle a bisericii Roset) şi - nu pe ultimul loc - copacii din incinta
bisericilor, arbori seculari ce Im.podobesc oraş ul.
C. Arhitectura populară . Includerea arhitecturii populare tn anali.za ansamblului medieval este justificatl de tradiµom.lism ul spe<:ific
acestei creaţii, care permite recunoaşterea caracteristicilor
celui
mai vechi şi mai răsptnd.it tip de locuinţă ori.şell.ească,
predomina.nt
ptnă tn a doua jumătate a veacului al XIX-lea.
Prezentă fli 1978 într-un număr impresionant de ca.se, arhitectu:cu
populară din vatra oraşului Botoşani este importanU prin valoarea intrinsecă a fiecărui exemplar tn parte, c.t't şi prin gruparea
lor
tn jurul bisericilor de breaslă, fapt care dovedeşte că acestea
au
rost locuinţele obişnuite ale meşteşugarilor români.
Marele număr al caselor cu arhitectură populară
diQ
Qraşele
vechi româneşti explică observalille - evident superfic.iale - ale unoor
călători străini privind absenia unor ca.se de zid : astfel,
Maximilian'
Friedrich Thielen a!ir.ma, tn 1828, că fli Botoşani exisU circa o mie de
oase (cifră de a.semenea superficial aproxima.tă, tntruc.t't
statistica
din 1832 consemnează 2934 case55) şi că acestea sfnt numai din lemn5C>,
C!)ea ce este evident greşit, dacă ne gtnd.im că la aceea clată existau cu
siguranţă farmacia Gorgias, casa Bolfosu, UMle case cu parter boltit de pe Calea Naţională o.a. , precum şi foarte multe case de negustari lh.stăriti sau boieri, cu pi nite tbalte de zidărie.
Din examinarea figurilor nr. 12, 1 J şi 1 6 rezulU gruparea cu pr&cădere a caselor c u arhitectură populară în jurul bisericilor de breaslă, !apt care aratl cum locuiau blănarii
sau ciubotarii botoşăneni
chiar atunci ctnd ajungeau meşteri ; pe de altă parte,gruparea acelu-

am

102

https://biblioteca-digitala.ro

o

Fig.34.-Ca.sa Falinschii detaliu de pridvor.
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30 cm

.jql tip de cad tn jurui aaa1 blaerlcl la care • maJI080 ~ atltari
boieri uu mari-.utorl -cma ea&e deumapla blmrJa& · Vcnidllalat,
- doftdette el b1Hrica de 1um a cupe~ulal Manole, . amerioar~ . celeJl
de aid, .-. .nat ne!Ddolelnlc 11 !h p-ija - 1 bresle.
PShl tn 1978, C&Mle cu arhliecturl popularl mai ap&eall : tn so
D& atrbllor
Vodi 11 DobropaJUl Gherea, ~ ~JferJe1 ~
cu o srupare ciend pe care o atribuim peraistea$e1 'NCh1f.
paroal.Ui
din aoaa desarectad a t1lrplu1 J tn par&ea de wata oraşalui, tn acele.
wmabelele• renumite prmfrumuaeS- llftsil.or, diDtre care majorlia~
au dlap&a:t;fh pllo. centru al oraşalui actual, ba zooa de la aud de Cale
Na$ionall, cupri.ad fntre IStrblle ~ fi Ulli:ril, mai ales pe
str.Octav Nncll~. Gruparea denal -&lltUi del!l!lillţatl - din aceaată
uWm.l sODl rezulta, credem, din aproplm'8& de w.dul comercial majm1
al "drumului Hotiaului", qa cum .e fntfmpla şi cu casele din.jarul bi-'
sericil st.DJ.e (de asemen-. dlapărute}, parcelarea .zollelor delocuin~fiind mal aduaatl tn <wecin.ltatea arterelar prin care pulaa Tiata economicl a ttrgului.
Din. pUACt de "f8dere arhitectural, toate &ce.te case au fost constru.lte pe Un aiDgur ni.Tel el, lh general, mi au aTilt ~. baclul fiiD:l
~at independent, tn curte. Sistem.ul coastructlY este cel cu schel et de lemn (Fachwerk) oi pa.nouri din dulap!, bbncaţi pe ambele f• j
~e c u lipit~ de lut pe nuiele bpletite, tct ul f11Dd apoi acoperit
®i
tencolală. mciperile au taTW dia ac(bduri profilate, prinse de griD"1
zL ~ aparente ale planşeului.. PrldToarele oi t!Ddele cu at1lpi de leum
rămlh !n genenl nezugrl"rite, cu~ celor oe imită
coutrucţia.
de zldhie (casele dlA str • .ADutaa1e Panu u.r.2 tl 7, fig.25). Tfpmileţ
de plan arat foarte w.riate,cuprinzta:l schema clasid a tiDdei cu dou~
{!ig .27) sau patru camere dispuse llimetric, planuri ou intmrea aşeatl
asimetric, marcată printr-un pridTor, aan chiar planuri tn form~ de L ~
'l'r!dtura com~ o coaatituie Dttlipshul cerdlt.c, folosit tn cele mai
ria.te aoluţil 1 pe latura lwlgi (fig. 14, 28) aau pe la.tura ecurti a drep-i
tunghiului de ba.zi (rig.29) ; pe doul laturi (fig.30), pe trei
latmi
(fig.31), perimetral sau cu pridTOr d8C1"C>f&t tn dreptul ilitrUil.
În majoritatea cazurilor, aculptara tn. le1DD. este foarte aimpli,clecora.tJ,a interTeDiad w:aeori la pa.zll, la modnl de tra&are a atreq.inei fn.
fUDdate 11 la parapete. O tmpodobire mal hop.tă apare la &Cele
cue
care imUi pariial arhitectura de sid prin clleTa acceute dest••te sl
atra.p ai8D$1a aaapra cel W!til de orifean a proprietarului : decoraiiaclasichsantl a unei aJngure fapuie (rJg.ZT), pi.ulonul cu upJraµi
d•
fronton ca.re acuzi intrarea (atr.Kognniceanu nr.33-35), pridvor cu
coloane toacane şi fronton, detafat pe Wl cerdac cu. decoraţie traforată
(str.BucoTina. ar.11} 11, mal rar, geamlfcurl rnern.te · ·de · obicel
cilrţilor din 1n1ma. ttrgului (str.Miciurin nr.1<>).
O p&rticularitate a a.rhb.ecturil populare din Botoşani o constituie;
trata.rea unor acoperiouri cu. doul. pante şi plnioa:Ae teşite pe laturil&!
scurte (fig.14, 30), formua co~J-~ral spec1ftct:rcun~~
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Fig.35.-Casa din
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str.Mioriţa,nr.13:
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pivniţă.

/

bea.Dă. Apariţia acestei rezolvări tn zom de nord a Moldovei
demon-'
strează intensitatea relaţillor economice şi culturale cu Tranall•nia.

tn arhitectură de zJd, apa_-e la frumoasa
str. Pictor Grigorescu nr. 11 , care ar putea fi integra.tă fără
contrast tn Măierimea Sibiului, singura nua.ntă deosebită fată de con•
textul tra.nsilvăneall fiilld doar pama mult mai redusă a 1hvelltoriii.
k ultimii doi ani numeroase case din această categorie au fost dă~.'
r!mate, fără a fi fost cel puţin cercetate şi relevate pe criterii ştiinp..
tice . Da: şi printre cel e care se păstrează există multe cazuri de repa.raţii executate cu autorizaţie de construcţie, care le nesocotesc · .tnser:m.ătatea, !hlăturtnd vechile şarpante, l~gind golurile şi
a nihill'nd
une ori .t:n între gime trăsăturile vechil arhitecturi. O asemenea soartă
tristă a avut, tn 1980, casa din str.Stejar (stzadela sr.Ioan).or.1,care
păs tra un tip rar de pridvor acoperit tn. polată şi care, pe
dea.supra,
era şi una dintre casele copilăriei lui Nicolae Iorga : "Şi ni tot schimbam arlz postul !n case străine urmărind chiria cea mai mică . şi c ~uţa
cea m.l.l bună. Am loc uit aşa fu faţa b.isericil srtntului Ioan ••• n57.
i..:. ei;:ret.a.bil ~ este ~i dispariţia coa.strucµilor gospodăreşti aferente
VE:chilor case din Botoşani: si.Dgură casa Ftntea. din str.M.Gorki ( sr .
::: ucitru) Dr. 16 pă.strea.z i< bucătăria cu monumentalul cuptor moldove:lesc (fig. 32) , crnosc~'t imaginar de toti iubitorii amintirilor din copilă
r ie ale lui Ion Creangă, dar care a d&.Tenit at1l de rar !ncft însăşi rec on..c;tituL..-ea e.cestui centru al vieţii de familie
casa memorială de la
:-i .::::uleşti nu c. dispus de un model autentic, recurgtnd la improvizaţii.
Valoarea arlistică intrinsecă, ilustrarea locuinţei orăteDeşt.i medi evale, •ădirea organizării şf a evoluţiei or&;ful.ui Tecb.i,
~x:pr.ima.real
.:nodulci de v.iefă a breslaşilor, toate aceste calitlµ conferă arhit~
t uril populan- din Boto~ dreptul de a fi respectatl şi atent cOD58r'\'8!O

formulă similară, bă

casă clin

rn

D. Arhitect-ara civilă medievală. Etistenţa fn Botoşani a unor valoroase exemplare de locuinle medievale este mod exoepiioual-con ~
secna.tă rn toate publicaţiile de specialitate, tlfrl a fi constituit
p!nă
!::i prezent obiectul unei analize complete ; chiar studiul lui Paul Petre„
c u, publicat tn 19695 8 , menţionează identJflcarea a opt ca.se medie'f8.le'
databile
veacul al XVIIl-lea, prezent!nd doar schema de plan şi unele
detalii decorative pentru patru case, cu omiterea surprJ:izătoare
&
planului a.t!t de variat -al pivnitelor boltite.
Grupul pe care 1'. prezeiiiăm aici se diferentia.ză
de arhitectura
populară nu prin vechime, l'ntrucl't multe din casele despre care am vor bit anterior datează din veacul al XVIII-iea, ci prin amplificarea de pro~şi decoratle a locuintei ţărăneşti. ~i, ceea ce ne apare deosebit
de .interesant, acea.stă tratare festivă nu se apllcl tipului local de arhitectură populară, scund şi lipsit de beci, care este specific ctmpiei, ci
porneşte de ~ tipul casei de munte, cu soclu tn.alt şi n:asiv, adăpostind
pivniţele59. In acest fel, vechea arhitectură civilă din Botoşani - popu-'
lară şi cultă - reflectă 1'lnbi1Jecl:~:;__lLd9.µlLmedil geografice, deal ...şi

rn

rn

106

https://biblioteca-digitala.ro

...

o
Fig.36.-Ca.sa din str.Mioritn,nr .1 J:
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cÎlllpie, care a constituit unul d.in1re factorii determinanti pentru tnch~
garea Şi tnnorirea aşezării.
Un prim grup dJ1 case medievale, dintre care tre i an tostsemnalate de Paul Petrescu O, au următoarele tr>'.i..sături comune :
- Soclul .tnalt, executat din zidărie de piatră sau cărămidă, adă.posteşte pivniţe cu plan şi dimensiuni T.lriate, acoperite cu bolţi 1 - tn
general semicilindrice, dar şi de tipul "a vela" sau cu mwchil ieşite •
În toate cazurile , pivniţele nu oe upă decil o parte din supra.faţa delimita tă de soclu (ma.:tlrcum jumătate ) , vezi fig. 33, 35, 38 ,39.
-Intrarea principală este evidenţiată prict~un corp decroşat, · cu
pridvor deschis ridicat pe una dintre încăperile piTD.i.ţei (rig.36,39,40,
41 ).
~·
. · 61 au pridvor pe s~p1 d e 1emn prouintre
aceste nouă oa.se, cinc1
f ilaţ.i, susţin!nd grinzi masiTe, tă.late la marginea de jos · .tn imitaţia
uncr e.rcade !n acoladă cu multiple retrageri şi avtnd ambele tete decorate cu crestături (fig. 34, 37). Un caz aparte l-a constituit casa Maximovici din str . file Pintilie (Armeneas~) nr.68, cu 8ocJ.u.l pridvorului
mai scund , permiţfud racordarea la o tindă c u sttlpi de lemn pe dou ă laturi (fig.37 ), existentă înc ă bi 1968, ctnd a fost fotografiată de Paul Petre&cu62 şi care a fost clin ne!ericire tnlăturată la o reparaţie uJterioară, !mpreun.ă cu acoperişul originar. Autorizarea acestei
modific ări este cu at!l mai surprinzătoare, cu ctt casa. era de mult semnalată
pri!l planşa A-VI a albumului Botoşanii care se duc, publicat fn 192763.
Celelalte patru case clin acest prim grup64 au pridvorul deschis
tra tat rn imitaţia arcadelor de zidărie : st1lpii robuşti, clin lemn,
rotunjiţi la strung, chituiţi şi vopsiţi, susţin ralse arcade pe schelet de ·
leillll, tencuite (rig .38, 39, 40 ,41).
În axul pridvorului, unele case au pe raţa.da opusă un sacnasiu.
Dăm ca 8%emple casa Falin.schi, cu sacnasiu poligonal (tig.33), şi casa
din str. Wi.iorij.a nr. 13, cu sacnasiu rectangular (rig. 35), subliniat tnsă
to faţadă prin tnvelitoare cu contur poligonal.
Toate cele nouă case păstrează t!mplăria veche şi tavanele
cu
grinzi aparente profilate şi decorate uneori cu f:ram6ase crestături, fni
speci:il tn camera mare din dreapta intrării ; o tratare de exceptie se
p ă~..rea.z ă la casa Cerchez din str. Războieni nr .11 (rig. 39), al cărei
fost salon (casa este adusă to stare de ruină din lipsa reparatiilar curente) are tavan casetat prin şipci profilate şi o rozetă centrală bogat
sculptat ă . Peste tot au fost tnlăturate vechile sobe de zidărie cu coloa.ne, un ultim fragment rezultat din dărÎlllărl an.tndu-se bi.că , bi 197 8, tn
pivnita casei Fa.lin.schi.
Învelitorile fnalte, din şindrilă (adesea acoperite cu tablă),
cu
ştreşini la te ce urmăresc un contur poligona l la pridvoare şi
sacnasluri, se mai păstrează la un număr restrtns de case, dar au fost deja
tnlocuite cu ine%presive tnvelltori plate, din tablă şi fără
streşini,
la casele Falinschi, 'Ibrfill.eanu-Jeleş, Maximovici şi Oliriac (str. Ilie
~intile-Ar_dene ască nr.2, 6 ~_ 68 şi 70).yierztndu-se fu acest fel
şi

„... .
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Fig.37 .-Casa Maximovici, str.Ilie Pintilie (Armenească),nr.68:
vedere dupl o fotografie din 1951 (Arhiva D.M.I.) şi
detaliu de pridvor.
1 OC)
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rarele ezemplare de dulghc'.le ~ oonstJtu.lte de earpemele ori-'
giDare.
Un al zecelea exemplar, casa din str.JO Decembrie nr.3 (fig •.42),
deosebit de imereaam prin agrafltul "Sofian 1768" care sa · p~
1h p1TJ14ă, a foac !mbrlcat ft:m--0 arhttecturi( eclectlcă, :reallaa ·ni
jurul anului 1900, pridTorul deschis filad tmnafcmnat ~o ~elf»
re obiş~. Precizlm el 04lrcetarea. care atl la bula atqdlulul de fail
m: este e%bauatiri oi credem cit DWDeroaae caae oare apar aat.lzi cu
b:If ătllarea spec.Uică ~ulul de 1"8ac XIX cupriad ptmije 11 chiar
Ph1! din nivele superioare ale unor caae mult mal wcbi, iDtegmte • tn
clădirea mărita ş1 nou decorat&. Dlm ca exemplu cap din str. UD.irii
nr .1 O, COD8trultă tn. jarul anului 1860 de fa mD la Baltit,
.exemplu de
eclectism cu remio.iscente neo-gotice, oare iDclude op~ cu plan
în formă de T ; bollile tn leagăn uecutate din cărămidl '. ~ oi
chiar din piatră, pe o pot11Wle limit:a.tl, permit dat.a.rea acestui nbel
~veacul al XVIIl-lea.
Considertnd anul 1821 ca limită a epocil feudale, integriUD 1h categoria arhitecturil medievale şi ~e creaţii- deoaeblte tipologic, dar !Drudite prin co11Cepţie - care afnt cu alguranţă construite
f'najnte de pragul epocil moderne :

1. Prelucrări Elle arhitecturii populare, tn forme culte, speciflce
clasicismului moldovenesc:
- Casa din str. Cuza .Yodă nr. 6, cu portic şi pridvor pe coloane
de zidărie, la care modenatura clasicizantii şi frontonul i.lltrUil ae a-1
daptează schemei locale a casei cu tindă pe stflp! de lemn fi
acoperi~
cu pinioane pe laturile scurte (tig.43).
- Vechea şcoală armenească clin incinta b~ericil Adormirea Maicii Domnului, unde elementul tiodei este prelucn.t tn. forma unul portic'
cu coloane de zidărie, completat cu o elegantă modenaturl clasiclstli
{rig.44).
-Vechea casii moldovenească din incinta aşezămt'ntului Sofian -str.
:)obrogeanu Gherea nr.47 -, care are particul cu coloane de ~.emn
tJl.nit, tn jurul anului 1800, to special în Moldcva (exemplu, c~
nord-estice ale mănăstirii SlatiDa) şi tn Transilvania (exanplu,
casa:
Trur..aşfalvi din Tamaş!alău, jud. Covasna).
- Casa din str.Anastasie Panu nr.2, nefagrijită ;sl mutilată
d~
repara~il nepricepute, dar care păstreuă beciul ac:Unc, boltit şi p~
ticul cu coloane de lemn pe latura scurtl a dreptwighiului de bază.
- ~a din str. Maxim Gorki nr.9 (rlg.45). interpretează traditicnalul pridvor din faţa intrării tn forme de o puritate clasică, egalate
la Botoşani doar de arhitectura bisericii Roset.
Veche locuintă a familiei Sofian, clădirea adăpostea to 1899 un
aşezămtnt de binefacere cu profil şcolar, denumit "Institutul Sofian"!h
planul oraşului executat la acea dată. După cel de al doilea. război
mondial, casa a fost dată to folosinţa unei grădiniţe de copil, care

tn-:
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Fig. 38.-Casa din str.Docbia,nr.14 (dlrîmată tki 1980): A .plan
1 ocuinţl; B. plan pivnită; C. detaliu de pridvor.
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runctfona bi concliţli optime ~i datorită w.stel curţi cu copaci
bltrini'
din jur. Ridicarea ansamblului de blocuri, care a desfi.i.$t livezile
din partea de apus a oraşului, a antrenat rn mod nejustHicat şi distrugerea pl.a.Dtaţiei, de neln&eles aplU-înd şi ridicarea unei noi grădini
ţe~ poziţie care denaturează perspectiva casei Soti&n, deşi spaţiul existent permitea manifestarea unei preocupari muume pe~ respectarea valorilor moştenite.
2. Arhitectura cu pronunţat caracter rezide11ţla.l :
- casa Ma.nola.che Iorga din str. Unirii nr. 3, me$nută din r firi cire tn interiorul grupului de blocuri al cvartalului March.ia.n, are' un
program dezvoltat, cuprillztnd : piTiliţa de vinuri, cu acces din exterior şi pivniţa de alimeDte, comunictnd cu vestibulul central de la parter ; nivelul parterului, cu fncăperi grupate bi jurul wiul ma.re vestibul ; et<..jul destinat locuinţei. Nivelele inferioare s1hl executate din
zidărie, tD. timp ce la etaj s-a folosit sistemul constructiei cu schelet
masiv de lemn (fig .46), at!'t de bine adaptat coDdiţiilor seismice şi climatului local. Intrarea principală, orientată către vest, a fost pusă tn
v-.Uoare printr-Ull pridvor ridicat pe un corp de intrare la parter, prevăzut cu arcade şi acoperit cu boltă cu muchii ieşite. Pridvorul
este
astăzi transformat !ntr-o încăpere tnchisă, dar o coloană de lemn
cu
modenaturii. clasicistă, angajată tn peretele etajului, arată că tn prima
sa formă pridvorul deschis a fost susţinut de coloane cu acest tip.
Accesul la etaj se face p:riDtr-o scară ecoperit.ă,
fnconjurată
printr-un pitoresc portic cu stllpi de lemn, care permite legătura ad~
postită de ploi !ntre parter şi etaj.
Casa Iorga se ana - ca şi celelalte locuinţe din mahalaua Vrăbi
enilor - tn m.ijlocul unei grădini cu livadă, astfel pomenită de NicolaE
Iorga : " ••• casa moşului mieu Manole, cu atft.ia arbori tn livadă ,
tndt pare că nu i-aş fi putut număra ••• 11 65. Construirea ansamblului de blocuri a desfiinţat vechile planta.ţii, care abia
acum re!'lrrie
prin strădania locatarilor ; mai regretabilă este ridicarea centralei
termice tn imediată apropiere, altertnd perspectivele asupra unui rar
exemplar de locuinţă de patrici:m. Îmbucurătoare este tnsă prevederea de către Consiliul popular jl.Kieţean a restaurării ştilnptice a casei
Iorga66, pentru adăpostirea secţiei de etnografie a Muzeului jl.Kieţean.
- Casa Bolfosu din Calea Naţională nr.234 a fost construită
tn
primii ani ai sec. al XIX-lea, probabil de acel ma.re negu.star armean:
Ga.rabet Bolfosu, ales epitrop tn 182567. Este unul dintre cele
mai
vechi exemplare de locuinţă care se depărtează - prin dezvoltare - de
schema trad.iţi.on.alĂ a tindei f:n.cad:rată de fncăperl aşezate
simetric ,
schemă respectată fără abateri la ca.sa Iorga. Vestibulul
principal ,
semnalat tn faţadă'. prin pridvorul cu coloane de factur~ ionică {fig.47),
este rezervat celor patru tncăperl de recepţie dispuse pe două laturi
inegale, dintre care se detaşează salonul, puternic decroşat .tn faţa
da laterală, unde apare subliniat prin pilaştri de colţ, lizene şi un
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!fronton independent. Din v estibul pornei,,te un coridor a.xi.al, paralel c~
faţada principală, rn care se deschid patru camere de locuit.
O
alt~
inovaţ.le coD.Stă tn folosirea integrală a suprafe~ei delimitată'. de
soclu
pentru pivnite şi cămări amenajate la adtncimi diferite, qoar tncăperi
le cele mai coborhe fiind acoperite cu bolti tn leagăn. J.o.treaga compozi~ie respiră mtndria lipsită de trufie a unui vrednic
conducător d'3
obşte, cum a fost acel Bolfosu amintit de inscripţia. pietrei de mormt'nt
din incillta biserici armeneşti Sf .Maria : "În acest str1mt şi fngust
mînt doarme Wl om de frunte, Sahag Bolfosul, vestit negustor, de neam
bun şi făcător de bine şi totdeauna săracilor &jutător. + 1830, 15 iulie,
tn vtrstă de 79 arun68.
- Primăria veche, în situatia din 1893 (fig. 48), cu toate modifictU-ile de goluri şi intervent,ia unei modenaturi romantice, efectuate probs.bil după instalarea l'9imăr iei tn ca sa ce aparţinuse în 1806 stolnicu1ui Iana.chi Codrescu , permite reconstituirea tipului de casă boierească, ataş ată străvechilor modele de conace clin sec. xvn-xvm. Pcu-te:rul !nalt, proha.bil boltit .i.ni~ial, avea tn faţa intrării principale
un
portic cu arcade destinat trecerii trăsurilor şi este posibil ca la etaj
să fi existat pridvoare cu coloane sau arcade, pe care le sugerează decro;;urile din axul faţadelor.
- Farmacia Gorgias-Semaca, construită în jurul anului 179670, se
prezint ~ ast2.zi cu forme de arhitectură specifice clasicismului moldov&ne se de la începutul veacului al XIX-lea, dar nu este exclus ca cerc&
tarea faţadelor să conducă la descoperirea unor pridvoare cu colonadă
sau arcade ce pot fi bănuite la etaj, în a.Dl! decroşurilor situate pe faţade opuse, dacă ţinem seama de monumentalitatea clădirii, comparabilă
doa r cu casa Codrescu (vechea primărie) şi cu casa Bolfosu.
Proporţii asemănătoare se regăsesc şi la al te clădiri -- clin Botoşani, însoţite de corpuri decroşate - astăzi cu zidărie plină - - ce sugerează vechi pridvoare sau sacnasiuri, cnr, tn absenta unei cercetări
de parament, datarea lor este limitată de decorul arhitectural specific
celei de a doua jumătăţi a veacului al XIX-lea. Sperăm, tnsă., că prezentarea clădirilor de certă factură medievală din Botoşani este fii mii"
sură să determine urmărirea cu atenţie a lucrărilor de reparaţii
cu-;
rente la toate clădirile vechi din Botoşani, cu rezultatul cert el tm bogăµru datelor privind vechea arhitectură ci~lă din oraşele
româneşti, at!t de lacunar studiată p!nă în prezent.

am-:

E . Arhitectura. centrului comercial. Zona de ttrg a oraşului Botoeste renumită pentru valoarea arhitecturală a centrului său actual
- Piata 1907 şi porţiunea aferenta a Cail Naţionale-, îapt c.:are nu a
îwpiedecat amplasarea unui maga.z in universal modern exact tn acest
centru şi amenajarea - mai mult improvizată - a unui nod de circulatie majoră la sud de magazin, prevederi care au implicat desriinta.rea
a trei insule construite, mutilarea partială a frontului de nord al Pie"'
.t ei 1907 şi izolarea frmaciei Gorgias-Semaca într-o mare de asfalt. În
şani
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Fig._39 bis.-Casa Cerchez,str.Războieni,nr.11: detalii de ta vane şi
vedere de ansamblu.
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!apt, fntreaga zonă a tlrgului medieval păstrează elemente
arhitectu-rale valoroase, grefate pe un program comercial complex,oa.re - p~
nind de la tema generală a reunirii fn aceeaşi clădira a dughenelor,a telierelor şi a spatiilor de locuit - se diferenţiază în funcµe de starea
materială a proprietarilor şi de importanta fiecb-ei portfuni de vad co-·
mercial. În plus, evoluţia economică a drgului, cu acea stagna.:ire de
după 1 870 antrena.tă de intervenţia căilor ferate, a adus după
sine o
restrfngere a activităµi de schimb către zona centrală,cu părăsirea
unor portiuni ale vechilor -vaduri comerciale, fapt ca.re . a fragmentat
compoziţia. fronturilor construite iniţial unitar, păstrfndu-se
tnsă
grupuri izolate de dugheni care ne ajută să reconstituim limitele
din
trecut ale vieţii economice a tfrgului.
Pe structura complexă a beciurilor boltite, aproape tn tntregime
:iecercetată, două tipuri de clădiri predomină : dughenele pe parter•
ş i cele cu parter şi etaj, acest ultim nivel fiind .în general destinat locuin.~ei. A m văzut tn capitolul precedent că ambele tipuri
existau cel
r..a i t!':rziu tn 1820 şi că, printre construcţiile cu schelet de lemn, apă
reau şi "dughene de piatră". Detaliile de arhitectură şi - une"ori aD.ii consemnaţi tn tencuială sau pe grilajele balcoanelor ne arată că
foarte multe etajiil-i datează cel mai tfrziu din perioada 1850-1860 ,
!a pt care ellm.ină ipoteza refacerii integrale a centrului după marele
incendiu d.i.!l 1888. Spa.ţllle boltite de la parter, unele
acoperite cu
bolţi semicilindrice sau cu muchii ieşite, altele cu bolţi "a vela"
pe
dubleuri, ar putea foa..-te bine să dateze din veacul al XVIIl-lea dar ,
ptnă la o cercetare mai amănuntită, ne mulţumim să afirmăm
că o
ma.re parte din structurile de zidărie ridicate peste pivniţe dateaz~
d in prima jumătate a veacului al XIX-lea.
Tip.ul general de plan este cel tn formă de L, cu la.tura scurtă a
dughenelor aşezată spre vad , fără rezervarea unui spaţiu de acces
rn curte, care se face - fie pr~ traversa.rea sughenei, fie prin uliţa
secundară, paralelă cu vadul. In curte, atft clădirile pe parter,ct't şi
cele cu etaj , prezintă arhitectura cu cerdace, bal.coane de lemn şi
g eamllcuri specifică _tuturor zonelor de tfrg şi remarcabili prin var_µ
aţia infinită a rezolvării detaliilor tn cadrul unui n~ foarte restr~
de scheme functfooal.e. Fata-dele spre stradă, destinate a atrage aten_;
ţia cumpărătorilor şi menite a. exprima rangul social al meşteşugaru
lui sau negustorului, păr-~esc formulele trad.itionale
şi refiectă
toate curentele de influe~ă apuseană care au fost succesiv adoptate
de societatea moldovenească7 1 , dar - oa şi pentru arhitectura locuinţelor - bănuim prezenţa a numeroase structuri medievale (ziduri şi
bolti) înglobate tn clădiri supraetajate şi decorate după gustul epocii
moderne. Clleva exemple care sustin această ipoteză stnt :
-

Construcţia din Calea. Natională nr.275, avtnd etajul
impunător fronton, dar al cărei i:arter este

încununat
acoperit•
cu bolţi m~stireşti (bonnet d 'ev~que)' folosite îndeobşte tn veacurile '
·XVII-XVID; corpul secundar-a:l~ngit·~re- urmăreşte inrlexiunea une-.
către

est de un
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Fig.40.-Casa Ciomac-Can~emir, str.30 Decembrie (Sf-ţii Voievozi),

nr.7.

Fig.41.-Casa din str.Miori~ nr.14, înainte de închid:!rea cu geamlîc
a pridvorului. Desen dupl fotografie din 1951.
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a trial dlap&ute (r.ig. 7 11 11), este bo1dt bi leae"b fi cu muchll J.ee.i&e.
- "Caaa maril• din Calea Nationall ur. 225-231 Wlificl printr-o/
reprezeD.tati'f'l arhltecturl romantici patru clldlri "YOchl, adnd speci~
flcul plan tn tomi~ de L J corp1J1"lle lungi, perpendiculare - · pe &Dl,
străzii, prezintl tn cu:i1ile laterioa.re tradilionalele cerdace şi gaJe..I
rii cu stfl.pi de lemn sau geamltcuri.
'
,
- Faţada eclectică din Calea Na.iionall m-.255-257 a ansamblului
situat la iDterseqla cu str. Pictor Grigorescu unifică trei case vech.i,l
dintre care una prevăzută cu ga.ag, tn 1872, după cum rezult~ din a~
liza planului Emilian (fig. 7).
- Teatrul " Petrache Cristea", pr!buşit tn 1980 din lipsa lucrhi~
l or de .tntreµn.ere şi consolidare , pa.re
rezulte - tn baza
aceluia.ş'
plan (fig . 7) - din reunirea mal multor oase vechi, av~ tn 'Vedere inJ
tlexi.unea tn faţa.dă {nejustificată la o constructie nouă) şi dimensiwUW
ne obişnuite ale clădirii, care au permis amenajarea (şi nu construi-.
rea) .tn 1860 a primei săl.1 de teatru a oraşului.
·
În aceste condiţii, decizia remin.tării la unele FP .tbsemnate din'
vechea zonă de ttrg (aşa. cum s-a propus să fie dărfmate toate clădiri
le de pe Calea Naţiomll, ptnl la interseq.ia eu str.Pictor Grigoreecu, sau toate dughenele pe p&rter, cu arcade, din str. Marchian) .. nu
poate fi lua.tă cu uşurintă, tn baza simplei aprecieri subiective a calităţilor estetice sau a gradului de uzură, tnt:rucft păstrarea ~.i eTiden..:ţierea dovezilor concrete ale culturii urbane româneşti este · ta prez ent o datorie naţionali.

u

N OTE
Victor Tufescu, Tradiţii şi perspective tn dezvoltarea municipiului
B otoşani., p.9-21.
2 Datele referitoare la cifra popula.tJei, tnainte de 1805 , dnt sporadice şi cu cara cter iaformauv, ca acea precizare a baronului
de .
T ott cun 1768 privind numărul locuitorilor, ca.re se ridică "la şapt$
ptnl .la opt mii" (A.Gorovei , Monogralia., p. 48) . Totuşi , este concludentă c onsta.tarea din hrisovul lui Constantin Moruzi din 1780 tn
care se spune c:! ttrgul s-a mărit cu trei părţi dectt a fost. 'mal
fnainte, fapt ce.re .implică şi o creştere tnsemnată a populaţiei.
3 Enciclopedia Român.iei, vol.II, Bucureşti, 1938 , p.69.
4 V. Tu!escu, op.cit., p.9.
5 O. G. Le cca, Dicţionar istoric, arheologic şi geografic 8.1 României,
Bucureşti, 1937, p.82. Este singura menţiune pe care o cunoaştem
cu privire la existe$ unei biserici tn "inima. ttrgului", ridicată pe
vremea lui Ştefan cel l\-ia.re.
'
c A.Gorovei. Monografia, p.23.
,
7 Istorla României, II, p. 586-587, cu privire la perioacţa veacurilor
118

https://biblioteca-digitala.ro

XV-XVI: "• •• ·Cu toată această dezvo1Ul2'e · economică , oraşele •
un caracter semi-rural" ; ibidem, m, 1964, p._679,
cu privire la intervalul cuprins tntre sftrşitul veacului c.l XVIII-le!'.
şi 1821 : "Haosul şi capriciul care au determinat con!iguratia ora şelor noastre erau imaginea samavolniciei şi c::.rbitrariului
cl?.. sei
stăptnitoare 11 • O preluare a acestei conceptli se regU.seşte la
r\ l .
Ungureanu, Oraşele din Moldova. Studiu de geografie economic rr ,
Bucureşti, 1980, p.114-115, tntncercarea de clas.i!icare a tipurilor de plan orăşenesc tn categoriile : dezordonat {haotic),
r adiar-concentric, rectangular şi suplu (ultima categorie iiind "un
produs al urban.ismului modern"). Oraşele medievale sfut. clasate .t:i
categoria tnt!ia, din cauza dezvoltării lor spontane, adică iă:r ă plan
pre-stabilit : 11 Acest plan apare ca o reţea de rlzi sinuoase, lip-'
site de o directfonare evidentă, u.oeori chiar cu străzi Cără ieşire.
Anumite tendinte rec:tangulare spontane se pot descifra rn oraşele
care au avut un nucleu comercial-meşteşug-ăresc de mari dimensiuni, ca la Botoşani, Suceava 8aU chiar la Iaşi".
Surprinzătoare
pentru format.ia de geograf a autorului apar _E,_ concluziil3 referi toare la sistematizări care au modi!icat radical structura istoric ă
a oraşelor : "Trama stradală neregulată implică dificultăţi pentru
. circulat.ia internă şi de tranzit, cartierele comunică greu tntre ele.
Acesta a fost motivul pentru care planul multor oraşe vechi, .rn special în centru, a necesitat modificări, trasîndu-se · un plan mai
simplu şi mai ration.al, chiar dacă s-au păstrat tendintele de
ansamblu, de exemplu la Piatra-Neamt".
8
N.Iorga, Drumuri şi oraşe din România, Bucureşti, 1904, p.172173.
9 . Ma.rele dicţionar geografic al României, I, p. 563.
1O V • Nădejde şi I. Î i~u, op. cit. , p. 4 7 •
11 N.Iorga, op.cit., p.178.
12 Idem, Din tesaurul de artă bot uşănean, în B CMI, XXXI, 1938, p. 14 :
"• •• a devenit un internat de băep în mijlocul unei minunate gră
dini".
13 M. Barza şi colectiv, Repertoriul monwnentelor şi obiectelor
de
artădintimpulluiŞtefancelMa.re, Bucureşti, 1958, p.126 - trn.ducerea pisaniei : "Io Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn
al 1'ării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a zidit aceast ă cas ă tntru numele celui între sfinti părintele nostru arhiereul şi făcătorul
de minuni Nicolae, în anul 7004 = 1496 >, iar al domniei
sale
anul al patruzecilea curgător, luna septembrie 30 11 ,
14 C.C.Giurescu, Ttrguri sau oraşe, p.196.
15 N.Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovita, Ero.Zaharia, Aşezări clin ~ : ol
dova, p.147, 148, 150, 155, 229-230.
16 George Balş, Bisericile lui Stefan cel ~1are, BCMI, XVIII, 1 ~25 •
Bucureşti, 1926, p.42-47 ; Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii l
în România, vol.I, Bucureşti, 1963, p. 234 -237.
continuă să aibă

<
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't 7 Albert JG.ein, Baugeschichte der evangelischen Klrche în MUhlbach,
18
19
20
21
22

23

24

2::;

26
2î
23
29
30

tn "Studien zur SiebenbUrgischen Kunstgeschichte",
Bucureşti
1976, p.35-43.
A.Gorovei, Mooogra!ia, p.5.
C. Strghevici, Forţa armată din garnizoana Botoşani, .tn : Botoşanii rn 1932, p.147.
N. Iorga, op.cit., p.4
Cultul ortodox în judeţul Botoşani. 1906, p.5.
Rap ort general cu privire la lucrările Comisiu.o.ii Wi0numentelor Istorice .D:i 1907, BCMI, I, 1908, p.35-36 şi 44, .iar imaginea clopot:ii~ei în ruină apare la p. 37 , fig. 21 •
-~exandru Ul.pc- d atu, Cronica. Din lucrările Comisiunii Monumentelor isto:::-ice fu 1908, EQ..H, I, 1908, p.90; idem, Cronică. Din luJl
crările Com.isiu.o.ii Monumentelor Istorice, BQ.ll, I, 1908, p.188 ;
Kaport e;enera! cu privire la lucrările Comisiunii Monumentelor Istorice .t'r! 1908, BCMI, I, 1908, p.172.
Pe:itru această afirmaţie, care contravine opiniilor
lui George
Ec.lş şi Grigore Ionescu, vezi E.Greceanu, Paramentul
medieval,
în "Mcnwneote istorice ş1de artă", 1975 1 nr.1, p.25-40; idem,
The medieval wall-facing,. !n "Revue ronmaine d 1 bistoire de l'art",
seria "Beaux -arts", XIV, 1977, p.49-70 (versiune
tm.bunătltită
prin înmulţirea exemplelor din h1oldova şi Tara
Romhească).
,
\' ez.l fotorrrofi.a pisaniei la G. Balş, Bisericile şi mănăstirile mol dove::ieşti din veacul al XVI-lea. 1527-1582,BCMI, ~ 1928,
p.
1 09, fit;. 119 . Din cauza acestei scrieri greşite, biserica Sf. Ghez
f;he apare cu data construcţiei 1541 rn Cultul ortodox tn jude)ul
Botosa n.i. 1906, p.6.
G.Ealş, op.cit., p.106.
G.Balş, op.cit., p.106, fig.115.
Cultul ortodox tn judeţul Botoşani.1906, p. 6.
N.Iorga, Din tesaurul de artă botuşănean, p.8.
Cultul ortodox în judeţul Botoşani.1906, p. 7. Textul inscripţiilor
clin i 815 şi 1864 permite interpretarea refacerii integrale a clopotDiţei, dar nu este pomenită nici o c::ilamitate care a.r fi
justificat
refacerea din terrolie, la intervale at!t de apropiate, iar autorii
publicaţiei citate prezintă intervenţiile respective cu tiUul de reparaţii.

N.Ghika-Budeşti, M:~moriu asLpra lucrărilor de restaurare a bis~
rici! Sf .Gheorghe din Botoş<'.ni, BCMI, V, 1912, p.43-44.
32 G.Balş, op.cit., p.118, traducerea pisaniei: "Cu vrerea Tatălui
şi cu ajutorul Fiul ui şi cu sevtrşirea Sftntului Duh, iată eu roaba
st~p!nului meu Domnului Isus Hristos, Elena, fată de Despot, doam-.
na lui F etru voievod, fata lui Ioan Despot tmpărntul, am binevoit,.
cu buna mea aplecare şi cu bunul meu gtnd, a zidi acest hram tn nu.'.
mele adormirii Precistei stăptnei noastre de Dumnezeu n ăs c ~toare'.
şi pururea Fecioarei Maria • .Şi s-a. sivîrşit to. anul 7060 (1552) au gust".

31
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133 Cultul o.rtod.oz to jude$ul Botof!.Di.1906, p.1.•
34 D:>idem, p.1-2.
35 lbidem, p. 2, textul inacripiJ.e.l t"Aceastl clopotniţă din temelie s-a
făcut din .uou, cum 11 aco~, cu ber şi tot meremetul,
cu
cheltueala a sfintei biserici şi cu ajutorul pravoslavnicilor creş
tini, prin aiI.inţa epitropilor 11 a preuµlor slujitori ai sfintei bis&rici la anul 1819 august 15".
36 Dim ca exemplu tnTelltorile baroce de la ~ Bistriţa, juJ •
Neamţ, a căror ~trare a fost 1n4ial .lndicată de Comisia de
avj....
za.re a Direcţi.ei monumentelor istorice, pentru a ti apoi .tndepărtate
una c1'le una tn cadrul restaurării din ultimul deceniu.
37 Cultul ortod0% .tn judeţul Botoşani. 19~ p.2.
38 N.lorga, Drumuri ;si oraye clin RoîDâîJ&, p.172-173 ; idem, Din teaaurul de artă botutlDean, p. 7.
39 Ies oa atare dln cadrul anali:zel edi!J.cille de cult ridicate sub influ enia curentului romantic: biserica Sf-til Voievozi (1850-1862),bl•erica lipoveneaacă'. (1853) şi sina.goga neo-gotică din Ttrgul
Nou
(str. Dimitrov).
40 N.~, op.cit., p. 7.
41 E.Greceanu, Sprea4 of Byzantine tradiilons in the medieval archi. tecture or Roman ian ma.sonry churches in T:ransylvania, .tn: Etudes
b;yzantines et post-byza.ntines, AIESEE, Bucureşti~ 1979, p. 197 238.
42 Conform istoricului afişat la biserică, turnul clopotniţă a fost ridicat .tn 1815 (şi nu .tn 1801, cum se arată .tn Cultul ortodox în judeţul Botoşani, 1906; p.31) ; lucrarea a fost executată de "calfa
D.
Mitalis", printre ctitori figur.tnd Ioan şi Nicolae Sotian.
4 3 N. Stoice seu, Reperţ.oriul bibliografic al localităţilor şi monwnentelor medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p.115 şi 151 ; textul
pisaniei tn Cultul ortodox .tn judeţul Botoşani.1906, p.13, din care
cităm rnceputul : "Grigore Varlaam fecior marelui stolnic şi spătar
t.1anole Varlaam, ci au fost fecior lui Manole Varlaam, ci din vechime au f~ut tn acest ţintirim aici bisericli'. de lemn cu hramul to tt
Intrarea .tn biserică şi fiind tnvech.ită, după trecere de atrµa ani, a:
.tnceput a zidl dln temelie ••• " etc.
44 Cultul ortodox .l'n judeţul Botoşani. 1906, p.13 : biserica era "îtnprejmuită cu grilaj şi avînd plantatil şi grădină frumoa.să".
Desfiintarea grilajului a antrenat dispariţia grădinii şi degradarea plan.
taţillor.

45 lbidem, p.9, textul piaaniei: "Vezi dumneata, o cititorule, că
această sf.tntă şi dumnezeiască biserică, ce se numeşte şi se
prăz
nuieşte hramul Înt.rmpinăril Domnului Hristos şi a sfinţilor
Împă
raţi Constantin şi Elena, este dln temelie lucrată prin ostrdia
şi
cJleltuiAla dumisale spătarului Constantin Roset şi so ţia dumisale
Maria, născută Gheucă, ca sll le fie spre veşnică pomenire". Mai
departe, se spune că biserica "se 11\ăseşte tn partea ce.a mai
fr u121
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46
47
48

49
50
51
52

53

moaaă a ~ului ••• BltrJhli copaci de telu, pntfnele neadarm.ite
.lh juru-i, ne mal aratl guatul al.u fi grija fODdatorului pentru fru.- .
muaetea şi podoaba caaei Domaulul". 1A ultimul deceniu., aiatema.tiza.rea a rect.Jficat traseul cotit al ..t:nzU Raaet (LC.Fri.mu), care.
trece astăzi 1D.tre biaericl şi clldirea fostei tcoll de psaltichie •
Grădina a d.isplra& F.ill b:adra.rea atrl.zli ou blocuri de loclflnle ,
al ciU-or amplH.,,•nt a urmărit totuoi pbtr&rea ~ a biaericll;
Roaet 1h deatltararea bulen.rdului. Este .fbal .necesar oe prlm&.ia
să permită protecita cu grilaj or.oamatal a terenului afectat .mcnu•·'
ment istoric, bitrucfl Tecloăt•tea unui local de a.llmenta.ţie public~
face ca acest teren - fi eh.iar soclul biaericll - să prezinte urme
ca.re nu fac clDste nivelului local. de chilizaţie.
Jbidem, p.23.
Ibidem.
N.Iorga, Breaala blbarilor din Bototapi, p.28.
Jbidem.
D:>idem, p.:>4.
N.lorga, Cronică, "Revista istorică", ll, 1916, nr.3-6, p.122 ;N.
Stoiceacu, op.cit., p.115.
N.Iorga, Inscrietil boto9lmene, p.25, traducerea. inscrlptiei
tn,
1
1.imba armeană aşezată pe peretele diDtre Da.Tă 11 capela de sud :
"Această biserică 8-Q clădit din temelie fn oraşul Botoşani !Dtru numele Sfi.Dtei Treimi, cu cheltuia.la lui Hagi Anton, fiul lui Oxenti
Lecn,pe vreme~ marelui patriarh chir Luca, oa.tolicosul tuturor„az.-:
menilor, cu osteneala şi stăruinia preotului Melcon Treşu Buzatov
din Roman, ca să fie această biserică pomenire pentru şepte
rtnduri de oa.meni din neamul său ; 1795, septembrie 1 ".
Ibidem : 111832, mai tn 16. S-au .tnnoit a.ceastl:I: biserică a Sfintei
Treimi prin &trguincioa&a osteneală a dumisale Stefan David Goilav, cu ajutorul poporenilor arme ni din acest oraŞ, tntru pomenirea
viilor şi a morţilor şi iarăşi cu ajutorul plin de strguin&ă al dumisale Andrieş Focşeneanu şi al dumisale Andronic Zadigheanu. Botoşani ir.

54 Ibidem, p.24. Se dă şi inscripţia. săpată tn piatră deasupra intrării
.tn capela de pe latura de sud, din care reiese că acest corp a fost ·
adăugat .tn 1782, fapt care coDf irmă păstra.rea parţială a zidurilor
bisericii de secol .h.'VI.
55 A.Gorovei, Monografia, p.92.
56 Ibidem, p.53.
57 N.Iorga, Drumuri şi oraşe din România, p.174.
58 Paul Petrescu, Arhitectura civilă a Botoşanilor, SCIA, seria artă
plasticii, t.16, nr.2, 1969, p.283-297.
59 Istoria României, m, p.1121.
60 P.Petrescu, op.cit., p.287-289 : casele W.aximovici, Fallmschi "i
din str. Miorita nr. 14 (declarată monument istoric prin HCM 1160 /
1955).
.
.
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61 Caaa Fa.Unsch4 str.Armenească nr.2 ; casa 1brăileanu-Jeleş, str.
Arm8ll8Ucă nr.66 ; casa Maximovici, str.Armenească nr.68;casa'
Chiriac, str • .Armenească nr. 70; casa din str.Mioriţa nr.13.
62 P.Petrescu, op.cit., p.286, fig.1 ; p.287, fig.2
63 A.I.Gheorghiu,. M.Ollnescu, Blfu!anli care se duc, Botoşani, 1927.
64 Casa din str.Dochia nr.14 (dăr
tă tn 1980) ; ce.sa Cerchez, stz:i.
Războieni nr.11 ; casa Ciomac-Cantemir, str.30 Decembrie nr.9;
casa din str. Miariţa nr. 14.
65 N.Jorga, op.cit., p.172.
66 Desconsiderarea sistemului medieval de construcµe cu schelet de
lemn (Fachwerk), denumit curent "paiantă" (cu nuanţă pe nedrept
pejorativă), a dus la o primă propunere de restaurare, tbtocmită de
arhitectul Virgil Pollzu, prin care .fntreaga structură
a etajului
(inclusiv planşeele cu grinzi de lemn apa.rente de peste parter .planşeele etajului şi monumentala şarpantă păstrată fără denaturc:.ri)urma.u să fie .tnlocuite cu zidărie nouă şi planşee din beton armat;pridvorul închis de astăzi ar fi fost tnlocuit cu o interpretare modernistă a unui pridvor deschls, pe stnpi din beton armat
cu s ectiune
Tari.abilă. Noul proiect este orientat către păstrarea tuturor
elementelor autentice ale casei, inclus.iv sistemul de construcţie şi in. tervenţiile succesive asupra nucleului initial.
67 A.Gorovei, Monogra!ia, p.82-91 ; proprietatea familiei Bolfosu asupra casei ne-a fost confirmată de Anton Trancu. ·
68 N. Iorga, Inscripţii botoşăii.ene, p. Z7 •
69 A.Gorovei, Monografia, p.296-298.
70 lbidem, p.23.
71 E.Greceanu, Arhitectura civilă a oraşului Botoşani tn Teacul al
. XIX-lea., "Revista muzeelor şi monumentelor", seria monumente istorice şi de artă, nr.2, 1980, p.47-57.
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CAP. IV. ANALIZA TRANSFORMĂRILOR SD~'ERlTE.:
DE ANSAMBLUL URBAN

Ana.liza oraşului vechi şi a fondului construit aciatent permite
:

"1'-

m ătoaxele constatări

Ftnă

tn 1968, pozltJ.a

administrativă subordonată

a

oraşului

Boto-)

şani a implicat un ritm lent al sistematizării, .lntervenp.lle tn T&tra .ls-'
torică fiind foarte reduse. Tot reduse au fost şi fondurile de înt:NtJ,ae-

re a construcţiilor existente, astfel că, tn circa 3~ de alll,zona Ttr~
gului Nou, cu exceptJ.a unor gospodării biD! întreţlliute
de proprie-;
tari, a ajuns tn stare de paragină, aprop~tă de prăbuşire, care ani-.
hilează practic posibilităµJ.e de asanare. In această situat.ie ae
afiă
1
străzile cu profil comercial tn trecut : lftlhai Viteazul, 7 April.ie (Ell-;
sabeta}, Crtngului, Independenţei (Sf.Ilie) - între Calea Naţională
şi
Peneş Curcanul - frontul de nord al străzii Elena Rare~ (Uspeniei)str ~
Griviţa. Zona de locuinţe a străzilor Dochia, Izvoarelor, DreptătJ.i,Jm-i
piratul Traian, Decebal a rămas .fără dotări ed.Ultare - tn. cons~
foarte rar construită.
În Ttrgul Vechi . s-a degradat tn special zona fostelor n T.igănli " 1
ş 1 a vechiului nucleu al comunităţii evreeşti, delimitată de străzile
ria, Teatrului (Lascăr C.atargiu - unde apar şi cedări de funda.tli), Muz icanţilor şi Transilvaniei (Cerbului -tntre străzile Teatrului şi A.P'aj
nu).
D upă 1950, invoctndu-se degradări uşor remediabile, au fost dă
rtmate cele mai vechi edificii publice - construite tn acest scop al~
oraşului (fig.5}: spitalul Mavroma.ti, ridicat rn 1838 şi mărit tn pe.ci~
da 1850-1 860 ; prima şcoală primară de stat, înfilntată tn 1832 şi runcţ ion!nd după 1860 în localul amenaja t prin dona~ia arhiereului Marchia n F olescu, unde a urmat tnvăţămtntul elementar Ni colae Iorga. Ambele
c l ă.cliri prezentau valoa re arhitectural ă prin de cora ţia romantic ă a
ta - '

Ho-'.

ţadelor.

Clădirea teatrului naţional, ridicat ă !ntre 1908-1914 în
formele
eclectismului de şcoală franceză şi care se compar a - prin proporiil şi
b ogăţie a · decoraţiei - cu teatrul naţional din Iaşi,
a fost
radical
transformată tntre 1956-1958, astfel înct't ve':iliea compoziţie
nu ma~
poa te fi identificată.
După împărţirea administrativă din f 968, noua capitală de judet a
.tnceput să fie studiată tn vederea restructurării sale conform cerinte.lor unui oraş care trebuie s ă răspundă funcţiilor unui centru politico.,
';:).dministrotiv şi să rac ă rată sporului de populaţie antrenat de ·dezvol.tarea industriei.
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Fig.42.-Casa Sofian din str.JO Decembrie,nr~3: planul pivnitelor.

Fig.43.-Casa din str.Cuza v~,.a.r.6,ID situaţia cliD 1951.
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Privită critic şi cu detaşarea unui observator ca.re nu este
l~
calnic, sisteantizarea efectuată ptnă tn 1978 vădeşte un coarllct tntre
conştiinţa valorii urbanistice recunoscute a oraşului vechi privit ca ~
un a nsamblu .tncbegat organic pe parcursul a cel puţin şase veacuri şi
tendinţa remodelării integrale tn concepţie "selectivă", prin care un mimăr restr.tns de construcţii vechi stnt menţinute pentru "agrementarea a
oraş ului nou.
fu restructurarea centrului politico-administrativ - Piaţa R epub~
cil - , acţiunea primului !actor se regăseşte .tn armonizarea regimului
de tntltime al noilor clădiri - sediul Consiliului popular judeţean· şi
hotelul "Rapsodia" - cu volumele primăriei vechi (sediul
Consiliului.
popular municipal) şi al teatrului "Eminescu", rezolvarea fiind favorab il ă şi pentru silueta istoric ă a oraşului.
P e de alt ă parte, intenti.a de modificare a structurii urbane moşte
nite a determinat blocarea străzii Unirii (Bel"federe ) prin amplasameo-.
tul noului sediu politico-administrativ, tntruc!t s~ avut tn vedere
efectuarea unei străpungeri mărginită de construcţii tn regim tnalt, care
l e agă Piaţa Republfuil cu o nou ă piaţă - nod de circulaţie auto - .aşeza
tă între Calea Naţională şi "piaţa iligului 11 - Piaţa 1907.
R ez uitatele.
a cestei prevederi .tnsumau tn 1980 :
- Desf iinţarea a trei insule cu parcelare medievală şi a porţiunii
aferente din frontul de sud al Căii Naţionale (fig .11 ), loc wxle s-a ridicat magazinul universal "Botoşani 11 , avtnd suprafaţa u.nel .insule .dispărute .

- Dărtmarea unei părţi din frontul. de vest al Pieţei 1907 pentru
crearea unui ecran cu arhitectură modernă între "Piaţa T.trgulul" şi
magazinul 11 Botoşani" •
- Transformarea "Pieţei T.trgulul", lnchisă pe trei laturi timp de '
mai multe secole, Îilt:t'-o esplanadă de legătură fntre Calea Naţională şi
noua piaţă - nod de circulaţie-, prin dărfma.rea. tb.1978 a • ·' Mi cu,
nr.14 (fig.11 ), care închidea latura de sud-~st. Refăcută tn 1859
pe
locul unei clădiri mai vecb.i (rig.3, p:anul d.lll 1857), ce.sa uea pivnit~
boltită tn leagăn, parter mărginit de arcade pe trei laturi (înzidite ul-'
terior) şi etaj cu balcoane pe console de piatră bogat sculptate. Restaurarea fuses e prenzută tn 1977 cu fonduri centrale.
În orice ansamblu istoric de arhitectură, implanta.rea unor clă
diri cu volume şi proporţii care nu ţin seamă de alcătuirea anterioară
d ă naştere unor contraste polemica, a căror atenuare se urmăreşte de'
obicei prin desfiinţarea cl ădirilor vechi. Apariţia disproporţionată e.
magazinului " Botoşa.ni 11 a pus tn discuţie păstrarea dughenelor cu arcaturi de pe str. Marchian şi ameninţă chiar vel.llea farmacie Gorgias-Semaca, izolata astăzi tntr-o mare de asfalt, pentru ca.re s-a cerot scoaterea din lista monumentelor istorice, d eşi este cunoscută tn general
drept cea mai veche cas ă de zid din oraş.
În ceea ce priveşte ansamblurile de locuinţe reallza.te
p.tnă J:n .
1978, urgenţa de-cazare a surplusului de populaţie a. or.iemat amplaşa- .
1_26
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armeneasu din i,ncinta bisericii· St .Maria.
Detaliu al porticului.

Fig.45.-Casa Sofian din str.M.Gorki (Sf.Dumitru),nr.9, în situaţ i<\
din 1978.
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!rea a dou~ cartiere cnre marcfDea-oratului TeChl, tn 110• necomtrg...:
ite, şi anume to. partea de nord a ttrplui "Tite1ar ti la lJ.mli& . de JJ01"d..
vest a perimetrului diJl 1899, domlpfnd w.J.ea Dreslencll, llO~ -opt1~
me ~ punct de ftd.ere al centruluLlatoric.
.
' :
· ·,
In vatra oraşului a-au păstrat n-.tlnae .zonele husalabre cllJ1 T~
gul Nou ol din "Jigăniile" Tlt-gului Vecbl,care adlpoat-.u o populaţle 1
numeroasă, a cărei cazare ar fi redus aubstanpal. număr~ a.partamen-:j
telor disponibile to. blocuri J a fost fn .sch.Jmb atacată hmeba]aua
bienilor 11 tn zona bisericilor Sf.Parascbln. tl. Sf.Dumitru, unde- , a-a
ridicat numeroase blocuri cu iatru etaje .şi un aiDgm- bloc-tura.integra
tn perspectiva strbil Unirii. Din punct de 'Tedere al ansanmlului latoric , soluţia nu este ferlcită, bitruc1t a implicat de6'ilnţarea cim.iti-·
relor medievale (tn cimitirul biaericil st.Paraschiva se afla mormîritul'
tatălui lui Nicolae Iorga}, renunţarea la un fond Vdgetal cu arbori ·ae-'
culari şi ruperea el.Mirilor vechi de contextul urban to. care au apUut+
Totuşi, fa~ de alte solutil radicale (de geiiul celor realizate la
Su-\
cea.va, care au ~urat toate construcţiile civile ~cb1, păstr!Dd doar•
monumente majore de cult, .tncadrate de blocuri), este sigur d soluţia(
adoptată la Botoşani pentru zoa.a Marchian-Unlril are aftntajul de a.fi 1
meQ.tinut un mare număr de construcţii civile, printre blocnrile aşeza
te la dis~ accept.abile - attl pentru condiţille de locuire, cft şi pentru rezervarea unui spaţiu minim to. jurul valoroaselor creaţii moşteni-;
te.
Spre deosebire de soluţiile prezentate mai sus, refacerea schite~
de sistematizare tn 1979 s""4l tntemeiat fără ezitări pe metoda seJ.ecU-r
'\"ă, consultanţii de speciailtate - printre ca:oe se numără şi prot..emarit
dr.arh. Cezar Lăzlrescu - eoDSidertnd clî nu este .cazul .să se acorde
oraşului vechi calitatea unui e.wsamblu unitar. Noile propuneri
prevăd
traversa.rea oraşului printr-o magistrală cu şa.se benzi de circulaţie,
orientată vest-est-sud, pe traseul a doul porµuni din Calea Naţională
racordate prin str. Pictor Grigorescu, arteră pe care să se axeze
o
compoziţie similară noilor magistrale din Bucureşti. Prevederea impllc 11 : dăr!:marea tuturor construcţiilor vechi de-e. lungul acestui traseu F
pC;::;t::-:.. crearea frontului de blocuri (vezi planşa 15) ; desfilntarea
bi-;
furca~iei străzil or Horia-Ma.rchian care arată ~chea direcţie către Suceava (rig.6) ; desflintarea ultimului nucleu de locu.fnte ale meşteşuga
rilor români ce se păstreazli fără interferente etnice tn zom bisericii
St . Ioan (fig. 16 A). Este demn de menponat că tbtr-o priam
variantă ,I
tn care traseul magistralei ar tl urmărit str.Independe$i, s-a luat t:n ·
eX?-minare posibilitatea dăr~ii bisericii sr. Ilie, fn scopul obtmeril
s~tiulci necesar celor şase benzi de circulaţie,
a.spect
d-efinitoriu1
pentxu libertatea oferită de metoda "selectivă".
Conform noll &chile de sistematizare, ansamblurile
de blocuri
s-au ridicat cu 10 etaje, fn regim dena de coDStructie, deatllnttnd re.teaua de străzi, ~chile ca.se &Si plantatiDe exlatente. Astfel a fost e:z:&!cutat complexul din partea de sud.wyesţ a ~ului (zoDB. stmzll'OI." I._C.

v3
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Fig . 46.-Casa Manolache Iorga, str.Uniril,nr.3: A. plan etaj;
B. plan parter; C. plan pivniţe.
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Frimu-Cimitirului-M.Emines:u-bd.Lenin), care dom.IU ta present ~
spectlw. vlzutl dinspre Sucean., deşi altinecirlle de tare aplrate n:(
1976 la ao.samblul de DOrd-ve&t ar fi trebuit d dea de gfDdlt asupra e-i
!ectelor despMurlrll platoului ca.re domină ftlea DresleucU.in acelaşi '
sistem s-a ridicat un grup de blocuri !balte, TI.oleut colora.te, pe tra.-1
seul str>"...zll O.Bă.ncia (tmre bulen.rd şi str.I.C.Frtmu}, _d esflioifndu...;

se valoroasa grupare de case ou ar~~ popul.am,

~~entă

.tnl

1976 tn perfectă atare de conserYare. ln s!friit, iot pentru executare;q
unui ansamblu de blocuri a fost desfllnţată .fD 1980 strada Dochia cui
toate clădirile aferente (tn afară de şcoala l.zraelliă), inclusiv ca.sar d~
la nr.14, unicul exemplar de locuintă a pltricJatului urban din T.tt-gul l
Nou {Cig. 38). Blocurile nni s.tnt prevăzute să fua inteze pti:iă la 15 m d~
latura de nord a bisericii Sf.D.le, d.i.st:n1gtod copacii seculari din zonă.I
Concomitent cu evolu~la. aDsamhlurilor de blocuri care tlr'măresc ;
bd.Umin, s-a conturat şl lntentla "plombării" cu con.strucţll noi a a-1
cestei art.ere unice tn Moldova prin reprezenta.rea la c.el mai fnalt nivel
a s.rhltecturil din cea de a doua jumătate a -veacului al XIX-le&. operao-l
tia 4i justifică numele attta -vreme cit, firl modificări de profil al strli'.t
zii, se folosesc terenurile libere şi fliri vegetatie valoroasă. A fost ;
puş.ă rn.să tn discuţie crearea de spaţii libere prin dh.tmarea
unma,
dintre cele mai originale exemplare de arhitectură eclectică ale ora.-1
şului (exemplu, casa Constantin Ciolac, bd.Lenin nr.64, cu portic P6.
plan curb, tn bună stare de conserva.re, folosită ca grădiniţă · de copil); de asemenea, după unele opinii, traseul bulevardului ar treb~il
.:-ectil'icat, ceea ce implică sacri!ioarea plantaţiilor de tei aferente.
asemenea cazuri, "plombarea" se transformă tn restructura.re select!-

1nl

O ulti.:nă observatie - aparent de detaliu - priveşte direct.
con-1
cepµa detaliilor de sistematiza.re ca.re desfiinţează vechile fmprejmu-j
iri, chiar dacă această soluţie se dituzează şi empiric, fără un plan i
prestabilit, btn.tuind tn special tn oraşele din Moldova, mai rar tn Ţa-1
ra R omânească şi aproape de loc tn Bucureşti, pentru a părea absur-;
c:;;: şi de neconceput tn Transilvan.ia. La Botoşani, au fost desfiinţa.te '
<.proape toate tmprejmui:rile, !nceptnd cu grilaje care constituiau ade-·
vărate opere de artă a feroneriei (cum au fost cele de la tribunal saul
ds la vechea prefectură, precum şi cele care trebuie să fi existat o-'
bllr;--atoriu la clădirile reprezentative de pe bd. Lenin, str. Kogălnicea-·
nu, str. Unirii, str.Karl Marx ş.a.), pfnă la modestele dar pitoreşJ
iile garduri de lemn ale caselor din mahalale. În teorie, unii urbanişti '
d efinesc această măsură drept " participa.rea tuturor constructillor la .
o compoziţie unic &", formulă care a.re tn vedere doar aspectul exte-;
rior, decorativ, al clădirilor, dezinterestndu-se de semnificaţia lor1
istorico-social ă şi reductnd ca atare procesul de fn;elegere şi
aprofund.:ire a creaţiei urbane, închegată pe parcursul veactirilor,
la o
s lr::plă vibratie estetică. În realitate, aprecierea estetică nu este coIIY
2let :i dectt .tn mă sura realizării ~emnificatiei pe care a a'i\lt-o un anu-'
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Fig.47 .-Casa Bollosu, calea Naţionall,nr.234: faţada principal!.
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Fig.48.-Casa Codrescu-Başotă (p~ria veche),în situaţia d in 1893
(apud Al.Antoniu, Albumul general â.l României, B ucureşti,
1893).
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rn

tnit tip de clru:lire
viata comunltăţll, şi sub acest aspect delimita.rea.
terenului organizat lunci.tonal, fn corelare cu destinaţia originară a c~
atructiei, este un factor indispensabil pentru perceperea mesajului d~
idei transmis intenµonat sau spontan prin intermediul creaţiei
arhi-,
tecturale • .Adăugfnd la acest aspect de principiu şi valoarea
artistw~
intrinsecă pe care o poate avea o tmprejmuire (ctt ar pierde cas~le d"I
pe Calea Victoriei din Bucureşti - clădirea
CEC, Ate~eul Român, de .
exemplu - sau casa Jean Mihail din Craiova, fărli grilajele artistice
care le subliniază compoziţia ? }, precum şi concllţia · obllgatorie . pe
care o reprezintă împrejmuirile pentru existenta unor adevărate
gră
dini şi livezi, apare necesară - cel puţin
acest oraş
al _ grădinilor
din trecut - remedierea efectelor unei măsuri care dăunează creaţiei
urbane a trecut ului.

rn

*

*

*

Recentele indicaţii ale conducerii de partid şi de stat tn domeniul!
privind : realizarea unui regim de t'nălţime temperat ,
corespunzător tradiµilor constructive a.le ţării noastre ;
restrtngerea
ditrtl:nt!'.rilor tn limite judicios stabilite din punct de vedere economic şi'
urbanistic ; tncheierea lucrărilor în curs de execuţie, tDainte de atacarea unor obiective noi, impi:u rea.nalizarea prevederilor schiţei dej
sistematizare a Botoşanilor • .Intrucît măsurile de protecţie a ansamblu-I
lui istoric vin rn înt.tlnpinarea acestor indicat.ii şl se fn.cadrează pe de-i
plin tn recomandarea constantă a respectării patrimoniului urbanistic-<
arhitectural al ţării noastre, apare utilă prezentarea propunerilor def
protectie formulate rn 1978 (fig. 15). întemeiate pe datele expuse tn ca -{
pitolele anterioare. Chiar dacă unele dintre propuneri nu mai stnt - tn .
parte - actuale din cauza transformărilor intervenite tn ultimii doi ani,
ele pot sugera soluţii potrivite cu specil'icul ansamblului la care
s.:..S.
renunt.at, tn scopul realizării unui dialog tntre vechi şi nou,
noţiun~
care exclude reducerea la tăcere a ansamblului sau a unor părţi
din;
ansamblul istoric, obţinută tn general prin metoda selectivă. Autorul a•
cestui studiu se va considera răsplătit dii.că va contribui astfel la păs
trarea unei structuri urbane care permite tnţelegerea pe viu a ceea cel
a tllsemnat un oraş medieval românesc.
.
sistematizării

PropUDeri. A . Conservarea elementelor de tramă stradală care
s tnt definitorii pentru fnchegarea şi evoluţia oraşului medleval(lig.15/4) •.
B . Declararea ca re;zervatii de arhitectură urbană1 a următoa
relor zone .(tig.15/5),la care se indică perimetrul prin străzi, considerate cu ambele tronturi, inclusiv parcelarea trontului periferic:
1 , Centrul comercial al Tfrgului Vechi, în perimetrul străzilor
.Gheorghe Doja, Calea Naţională, Anasta.~,e Panu, Transilvaniei , Cuza. Vodă, Marchian, Pictor ~rigorescu ,
Independenţei , Dragoş Vodă,
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Calea Naţ.ioDal ă .
2. Cartier ul armenesc, .tn perimetrul străzilor Pod de piatră, P&-1
tru Rar e ş, Puş kin, 30 Decembrie, Calea Ne,tională.
3 . Z ona locuinţelor de breslaşi :români a mahalalei Sf.Ion tn perimetrul străzilor Miciurin, Calea Naţională, N.Iorga, bd.Lenin.
4 . Zoru: locuintelor de breslaşi români a mahalalei Sf.Ilie tn per imetrul străzilor Moar a de foc, Dochia, Independentei şi Calea Naţi
onală .

de breslaşi români din mahalaua Trisfetite de străzile Kogălniceanu, Villor, Bucovina.
6 . Z ona reziden ială românească de veac XIX de pe bd. Lenin
(între str .I.C.Frimu şi N.Iorga, str.Kogălniceanu (tntre str.Bucovina şi bd . Lenin) ş i str. Zorilor.
7. Zona de erofil mixt - rezidential şi locuinţe de breslaşi a dru-·
m ulul Stefăneştilor , constituită de străzile Dragoş Vod ă şi Dobrogea.nu-Gherea .
5. Z ona.

lor,

loc uinţelor

delimitat ă

C . Declararea ca rezervaţie de artă plastic ă a sectorului armenesc din c imitirul Eternitatea, imrlictnd stricta limitare a noilor
înmormtntări, conservare a monumentelor funerare şi întreţinerea planta ţiilor , interzicere a construirii unor monumeDte funerare noi care s ă
d.i.Stoneze sau să intre fu concurentă cu vechile monumente.
D. Comţ>letarea list ei monument el o-r istorice.Lista monumentelor
istor ice din oraşul B otoşani, aprobată prin HCM 1160/1955, a fost relativ bine întocmită'. pentru monumentele de cult (12 monumente), deşi a
omis construc ţii d0 primă importa.Jltă pentru evolutia oraşului, ca - de
exemplu - biserica S f . Ioan şi n u a cuprins, tn mod inexplicabil, biserica Sf. Ilie, bine cunoscută prin publicaţiile lui Nicolae Iorga. Lista
monumentelor civile a fo s t cu totul lacunară, conform situatfei generale a oraşelor din Moldova, Ţara R omânească şi Banat, cuprinztnd doar
t rei obiective: casele din str. Mi oriţa nr.13 şi 14, precum şi farmaci a
G org.î.v-s-S emaca, trecută tn listă cu numele proprietarului
intermediar, Haynal. L ista monumentelor a mai cuprins patru monumente
de
artă plastică (dintre care d oar două funera re} şi un monument memor i al, u.oa dintre casele în care a copilărit Nicolae .Iorga, sit uată rn str.
N . Iorga nr „1 4.
Studiul trimis tn 1978 Consiliului popular al judetului Botoşani <:.
cuprins următoare le propuner ii
MONUMENTE DE CULT :
1. Bis erica Sf . Ilie , str.Independen~i, refă c ută de brea sla blă 
narilor pe locul unei biserici care exista tn 1768 şi care a fost d ărtma
tă tntre 1838-1843. Turnul-cl opo tnită construit în 1809, corpul
bisericii tn 1843. Plan dreptungiliular compartimentat, c u ~la n a osului
pe aŢce diagonale ( structură traditională, a vtnd ca
model ctitoria .
domnească a Uspeniei);, arhitectura exterioară clssicistă,
d e zvolttndl
modelul Vovideniei.
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2. Biserica Sf. Ioan, str. Stejar, construită tn zid de "poporani" ,
ni ·18 32, pe locul unei biserici de lemn ctitorită de boieri şi negustorii
tn 1750. Plan pseudo-trilobat cu turn-clopotniţă pe latura de vest ; ab l
sida. semicirculară tn interior şi rectangulară tn. enerior r arhitectu•
r5'. clasicistă.
3. Biserica Sf. Parasch!Ta, str. Unirii, construită ni zidărie, tn
1 315, de către breasla tălpălarilor, Ungă vechea biserică
de lemn ,
care s-a conservat ~ial ptnă tn 1906. PlBll pseudo-trilobat -cu
absid ă semicirculară ; bolţi "a vela n tn naos şi pridvor ; boltă semicilin.J
dric ă m pronaos ; turn-clopotniţă pe pridvor; arhitectură clasicistă.
4. Biserica .,Pogortrea St. Duh-Dumineca Mare, str. Parcul Tineret ului nr.11, construită tn 1838 de meşteşugarii cărămidari, Ungă o l
borul de vite, pe locul unei biserici de lemn cu hramul Sf. Vasile. Plar.
pseudo-trilobat cu absidă semicirculară ; turn-clopotniţă pe ·pronaos;

i

a rhitectură clasicistă.

5. Biserica lipovenească Naşterea Maicii Domnului, str. Grigore
_'. ntipa nr.2-4, construită fii 1853 de comunitatea lipovenilor, Ungă ve~
chea biserică de lemn de veac xvm, existentă'. încă tn 1872. Plan
tunghiular cu naos supralărgit şi abs.idă semicirculară ; turlă
pej
n.a.a,s, încadrată de .i;atru turnuleţe de colt ; turn-clopotniţă pe pridvor1
!nchis ; arhitectură romantică.
6 • .Sinagoga din str. Dimitrov nr .18, construită circa 1850 ,tn Trz:.-.
g ul :\ou ; arhitectură romantică de factură neo-gotică.
7. Biserica Sf- .. Voevozi, str. 30 Decembrie nr.13, construit~
în zid între 1856-1859,
ă o biserică de lemn existentă tn 1777, carEj
,1 ra r.ietoh al mitropoliei laşilor. Biserica de zid este ctitorie
mixtă , •
b oieri, negustori şi meşteşugari din mahal~ua Humăriei
( salahori ,
1
dulgheri, pietrari). Plan pseudo-trilobat cu absidă semicirculară
şi
turn-clopotniţă pe faţada de vest ; arhitectură romantică.
8 . Biserica romano-catolică, str.N.Iorga nr.10, construită tn:
1 345-1847; mhiti după 1872 cu adăugarea navelor laterale ; arhitectur:l ror:iantică de factură neo-gotică.

dreP"1

CON.ST~UCTII CIVILE:
9. 3tr. Oc~"\.V' Băncilă nr .11 - Casa Ţăranu-Jaba, arhitectură popu"1
lar-1 cu influenţe clasiciste din perioada 1800.
10 • .3tr.O.Băn.cilă nr.21, Casa Teodoru, ante 1908,
eclectism
c~~cba~.
.
11 • S tr. Bucovina nr .11 - Casă, arhitecturii populară cu
portid,
cla sicist, perioada .1800.
- -.
1 2. Str. Cuza Vodă nr. 1 - Casă, arhitectură populară cu o faţadă;
chsicizanti , plan L.
-13. S tr. Cuza VocLl nr.4 - Casa Vrabie, arhitectură eclectică .
14. S tr. Cuza Vodă nr.6 - Casă, arhitectură clasicist ă perioada

1 300 , pc sc hemă de arhitectură populară .

1 5 . :::>tr. C~ Vodil nr. 9 - Casă, ante 1 872, eclectisrp
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clasicist

moldavenesc.
16. Str.Caza Vodă nr.12, Casa Enacovici, circa 1900, eclectism
rrancez?l.
17. Str.Cu.za Vodă nr.23 - Casii'., eclectism clasiciza nt.
18. Str.Dacia. nr •.!,;~să,~ctism clasici z ant cu elen:.ente d e
arhitectură populară {g
c şi balcon pe console de lemn) .
19. Str.Dobrogeanu Gherea nr.1 - Casă, arhitectură romantic .:'. ,
repe.ratil 1873, cu etape de arhitectur ă medievală.
20. Str.Dobrogeanu Gherea nr.22 Casa Sllion, arhitectur ă
" Secesslon" , aJJ.te 1 914.
21. Str.'nobrogeanu Gherea nr.38 - Şcoal ă , 1889, eclectism clasicizant cu reminiscenţe baroce.
22. Str.Dobrogeanu Gherea nr.43 - Casă, arhitectur ă populz.r(';.
cu influenţe transilvănene, tind ă cu streaşinfi la.tă , !fir ă stttpi.
23. Str.Dobrogeanu Gherea nr.47 - F undatia Sotian:
casa c uj
portic clasicist, circa 1800 ; clădirea principală
cu · -arhitectur ă'.
"Secessionn , circa 1900; zona vechiului parc.
24. Str.Dochia nr.2 - Scoala Israelită, arhitectur ă de forme na-1
tionale , circa 191 O.
25. Str.Dochia nr.3 - Casă 1 arhitectură populară, tind ă cu stnpi
de .lemn pe trei laturi.
·
26. Str.Dochianr.14- Casă, arhitectură medievală , soclu tnalt
cu beciul boltit, locuinţă la etaj cu pridvor cu arcade pe coloane de
lemn; sec. al XVill-lea, unicul exemplar de acest tip din Ttrgul Nou.
'Z'T. Str.Gh.Doja nr.13 - Casa Enăşescu, eclectism clasicizant ,,
cornişa cu elemente de arhitectură populară.
28. Str.Dragoş Vodl:I: nr.13 - Casă, arhitectur ă popula.ră,tindă c ~
stttpi de lemn, acoperiş tnalt.
.
29 • Str. Dragoş V odă nr. 22 - <.:asă, eclectism clasicizant, cap
perspectivă pentru intersectie de do"Uă'Străzi.
30. Str. Dragoş Vodă nr. 34 - Casă, eclectism clasicizant foarte
bogat, colonadă angajată {grădina devastată).
31. Str.I. C.Frimu nr.16 - Casa Ulea, arhitectur ă de forme na- ·
tionale ante 1914, inclusiv corpul grajdurilor (fără gard).
32. Str.~:a.xim Gorki nr.1 - Casa Costiner, circa 1880-1890, e-·
clectism clasicizant.
33. Str.tv'..a.xim Gorki nr. 9 - Institutul So!ian, clasicism moldovenesc circa 1800, veche casă a familiei Sofian, dona.tă pentru azil de
bătrfni ante 1872.
34. Str.W.a.xim Gorki nr.14 - Casa Miclescu, arhitectur ă pop u lară cu influenţe transilvănene, tindă pe o laturi1.
35. S tr. Maxim Gorki or. 16 - Casa P.tntea, arhitectură p opu!E.r::.
eventual sec. al XVill-lea, inclusiv bucătăria cu cuptor de zid.
36. Str.Maxi.m.Gorkior.18 - Casă, arhitectură popula r-~ •
. 37. Str. P ictor Grigorescu nr .:11": Casll , nrhitectură c ! asicisti.
circa 1800 pe schemă de arhitectµră popul~ innuente
t ransilvă g~de

,

scoală

ele
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38. Str. Pictor Grigorescu nr. 14 - Ca.să, 181T, eclectism clasiciza nt de calitate exceptfona.lă.
39. Str.Independentei nr.106-108 - Han, sec.al XIX-lea, faladE
snre stradă clasicizante, curte interioară cu cerdace şi balcoane
de,
l~rnn, pe două nivele (degradată prin folosire improprie).
·
40 . Str. Independentei nr. 135 (tn curtea bisericii Sf. Spiric:lon) Cas~ , pivoit ă boltit ă din sec. al XVIII-lea, .tnglobată tnb;-o casă
cu
;:rliitectur ă de forme naţionale executată 1933.
41. Str. N .Iorga nr.9 - Liceul Laurian, 1885, incendiat 1917 ,
retnrat cu adăugarea unui atic fiître 1922-23 ; valoare memorială (per-+
sonalitate a profesorilor şi a elevilor) ; valoare arhitecturală.
42 . S tr. N . Iorga nr. 14 - Ca.sa memorială Nicolae Iorga, arhitec ..J
turl: populară , apare tn planul E mil aan (1872) ca ap,artin:f'nd Ecaterinei
Ciolac .
43 . S tr.N.Iorga nr.22 - Casa Abete, ante 1872, eclectism cla...
sicizant, foarte bogat , c u tratare m.onumentală pe trei !aţa.de , (curte de-+
va staG) .
44. S tr. N.Iorga nr.34 - ~ . arhitectur ă populară cu tindă pe
t::- ei laturi.
• 4 5 . Str. N. Iorga nr. 3 5 - Casă, arhitectur ă popul.axă ,
tindă
pe
t re i l a turi cu pazie proCilată şi stnpi de lemn, ferestre cu
fronton
de l emn.
4 6 . Str . Izvoarelor nr. 2 - Cas ă, arhitectur ă populară, tindă. pe o
latur , influenţe ardelene.
--47. Str .Kogălniceanu nr. 16 - Ca.sa Jean GoilaT (.în 1872, azi Of ici ul d e îmbunătă~iri runc.ia.re), ante 1872, eclectism de şcoală tran cez ă (curte devastată de camioa ne).
48 . S tr. Kogălniceanu nr.17 - Ca.sa Ursian-Ma.vrocordat,
ante
1 872, eclecti s m cla sicizant {gard distrus de camioane, idem grădina).
49 . S tr. Kogălniceanu nr.20 - Casa Doctor Goilav, ante 1872, eclectism clasicizant (curte distrus ă de camioane}.
50 . Str. I ogălniceao.u nr. 21 - Casa F armacistului Vasiliu ,
ante
1 oî2 t arhite ctur ă de for me na tionale.
51 • ::> tr. 'ogăl niceanu nr. 24 - Casa · lv'lavrocordat, ante 1872,
e-·
clectism clasicizant.
52 . :Str. Kogălnice anu nr.33-35 - Ca.să, arhitectură populară, tip
rar de locuin~ ă dubl ă , tindă pe trei laturi, două intrări cu fronton
dd
le:::.n.
5 3. Str . I' ogăl nicea.nu nr. 44 - Casi:L , arhitectură populară,
tind ă!
pe o latur ă cu pridvor şi fronton laiiitrare.
5.4 . Bd . Lenin nr. 24 - Ca.să , 1889, eclectism cu reminiscente renc. scentiste-.
. . 55. Dtl . Lenin ru.·. 50 - :Şcoala normal c de fete, 1 889, eclectism cla s l e Lzant cu cle me nte do ba.roc.
56. Bd.Lenin nr.54 - Cas:i. Anti pa {Centrul militar) , circa 19 00 ,
e cle ctis m de ş co~i l ă f:ra ncez ,.. c u fa ctur ă rococo .
--~
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tică

de

57-. Bd.·Lenin .or.60 - Tribunalul, 1906-1914, arhitectur ă eclecde ·r orme uaţio.oale.
58. Bd.Lenin nr.62 - Casa Manole, circa 1908-1909, eclectism

oe oală franc~.

59, Bd.Leninnr.64 - Casa Constantin Ciolac, eclectism cu elemente de ba.roc, circa 1900.
·
60. Bd.Lenin nr.65 - casa Vitos {clubul M.I.), ante 1900, eclectism de şcoală franceză.

- 61. Bd.Lenin nr.66 - Casa Silion, electism de

factur ă

renascen-

tistă.

62.. Bd.Lenin nr.67 - Casa Isăcescu, eclectism de şcoal ă franc e 1905-1910,pe o clădire mult mai veche.
63. Bd.Lenin nr.72 - Vila Ventura, ante 1872, eclectism de tra ditie claaicistl moldonneaacl.
64. Bd.Lenin nr.74 - Casa Urs.ian-Fişer, ante 1872 ,eclectism de

ză,

şcoală franceză.

65. Bd.Lenin nr.75 - Casa Ion Ciolac, eclectism de

factur ă

re-

nascentiată.

66. Bd. Lenin nr. 78 - ~asa Dombrovschi, ante 1872,
e clectisrr
clasicizant ; cuprinde o fază de secol }(VID - pivnite boltite.
67. Bd.Lenin nr.81 - Casa dr. Vrâ.bie, - circa 1890-1900, arhi tectură de forme oa.P.onale.
68. Bd.Letti.n nr.88 - Casa er. Capşa, clţea 1890-1900, arhitectură de forme na.tionale.
69. Bd.Lenin nr.106 - monument memorial - Casa Simionescu, tn
care a copilărit savantul român Ion Simionescu.
70. Str.Ma.rchian nr.10-24 - D.lghene cu locuinţă, circa 1 850 ,
front cu arC6.turi, pivnite medievale.
71. Str.Ma.rchian nr.31-37 - !)ighene cu locuinţă, . circa
1850 ,
front cu arcaturi, pivniie medievale.
72. Str.?vlarchian nr.70 - Casa Garabet Ciolac, c.irca 1850, a rhitectură roJIBntică.

73. Str.Marchian nr. 77 - Casa Sotia.n-Arapu, ante 1850 , t r a.tts circa 1900, eclectism de şcoală franceză .
74. Str.Karl Marx nr.1, Casă , arhitectur ă populară,
influenta
transilvănene, amplasa.re semnit"""ICitivă pentru Tî:rgul Vechi.
75. Str.Karl Marx nr.6 - Casa Urzic ă , 1908, eclectism cla sici-·
zant.
76. Str.KarlW.arxnr.11 - Casa Iacobanu, eclectis m cla s.:.cizant„
detalii Secession , construită circa 1900.
77. Str.Karl Mi:rx nr.15 - Casa Neculau, eclectism cla sicizant .
78. Str. Karl Marx nr. 18 - Scoal.a israelit ă , arhitectură de for me
nationale, circa 1910.
'
_79. Str.Karl ?v'.arx nr.19 - S coala Enacovici, 1924-1925 , eclect.ism clasicizant cu r eminiscente furoce.
80. Str.Karl ?v'arx nr.28 - Casa Costiner, eclectism cu ele mcnt,rt
formări
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:clasiciste (Empire), circa 1860.
81. Str.Karl Marx nr.29 - Vechea B ancă Naţlozulă,
ecle-Ctisnr
cla sicizant de f.:..ctur ~ renascentist[, ante 1900 (lipsă gu.rd).
S2. S tr. ~Carl ?l :arx nr. 31 .,. Casa l,~ - Clubul ComercianFlor, arhitecturr eclectic ii'. cu nuanţe Secession, -circci 1910.
83. S tr. Karl t,iarx nr.37 - Cofetăria Dumitriu,arhltectură !eclectic i:'. cu reminiscenţe baroce, circa 1910.
84. S tr. Karl lT~x nr.39 - ~. arhitectură romantică,
c~
1850 .
85 . S tr. Mi.ciurin or. 2 - Casa Simion, arhitectură populară, -easă.
cu beci, elemente clasiciste {Pilaştri), şarpantă şi streaşln~ originare; probabil 1800.
86 . S tr. Iv!iciurin nr. 1 O - Casa Teodoru, arhitectură populară cu
detalii clasiciste (chenare cu dentfculi), tindă cu geamlfc.
87 . S tr. Miorika- nr.3 - Han, circa 1800, arhitectură clasicisiă cti
ele2ente :;:;}npire.
88 . S tr. l\~orita nr.5 - Dughene cu locuintă, circa 1850, front cu
:-.r c a turi .
89 . S tr. t1tior4a nr.12 - casa J>.ritonovici,clrca 1850, arhitecttll"rt
1

roma ntic ~ .

90 .
sicizant.
.:i.l t

Str. '!1-'.ioriţa

nr.1 8 - Casele Goilav, ante 1900, eclectism cla-

9 1 • qaj~~ . Naţional ă nr. 28 - Uzina electric ă , arhitectura ind ust:ri-;
de factur ă romantic ă , proiect Anehel Saligny .

92 . Calea

Naţional ă nr.140-Casă' , arhitectur ă romantică

cu

mo-

denatur ă neo-gotică.
93 . C:U.ea Naţională nr.148 - Casa Moscovici, ante 1872, refacere post 1888, arhitectur ă eclectică de factur ~ baroc pa.Ilarii an.
94. Calea Naţionalii nr.209-211 - Dughene cu locuintă, front cu
a rcaturi.
95. Calea Naţională'. nr.223 - Dughene cu locuinţă, front cu arca-·
turi.
96. Cclea Naţional ă nr.224 - Teatrul Petrache Cristea, mai mulat
c a se ante 1t;uo, un..i!icate ca program ; fu 1860, amenajarea la etaj
e.
primului teatru din Botoşani ; arhitectură romantică.

97. Calea Nationa.lă nr•225-231 - Casa Morii, patru case
ante
18 50, unificate prin decorul fatadei, arhitectură romantică.
98 . Calea National ă nr.234 - Casa Bollosu, circa 1800, clasicisn1
moldovenesc.
99 . Calea Naţională nr. 236 - Casă, arb.itectură popula.ră,pridvo:i;
şarp <!.nti: originarii .
1 00 . ·C;:Uea Na ţională'. nr. 238 - Cas ă, eclectism clasicizant.
101 • Cale a Na~i onal ă nr. 239 - Ca:;a , eclectism clasicizant, circa
1900 .
102 . Calea ,;aţională nr.243 - ~.eclectism clasicizant, circa
1900 .
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103. calea Nat~ ar.255-257 - Dughene cu locuinţă, trei casei
ante t&W, w:UtJ.eate arhitectural circ& 1850, tŢarud'ormări post 1888 J
a~:ct:ur~ romanil~t •

. 1Q4·.• C'.a.l§m ·NâP~ n:r.267 - C.e.sii_, post 1888,
e..clectism de ·
~c~.l!i'.· hâhc•.ă CU·d#Cor .b:>.terior Secemo.n, · curte · cu arhitectură:I

,tra.dit~ă.

10::>. Calea
eu pridvor.
10.6. Calea

Na&Wnală

nr.268 -

Cas ă ,

s.rhltectură populară,

Napo..oa.lă

nr.269 -

Du,ghe~

cu

tind ă.

P + 2, arhh
·
medie-j
eclectic ă
de

locuinţă,

lectură ro.mamlcă, ci.rea 1860, pivnite· medievale.
107~ Catee. Naţ·il)JJală nr.271 - Dughene cu locuinţă, fază
vală

cu r:epa.rapJ si

transrormări

post 1888 ;

arhitectură

factură renascentia~„

108. Cal.ea Naţională nr.273 - Dughe~ cu locuinţă, fază mecll~
cu rept.-ra.ţil ~i transformări poit t 888 ; eclectism clas.icizant i
109. Calea N2*,ională nr.2T5 - Dwrheµe cu locuinţă,
pivniţă
şil
parter boltit, sec.al XVID-lea ; tra.usformăr.f circa 1800 ;
clasicism
moldov-euesc.
·
110. Calea Naţională nr.333 - Dugpene cu locuinţă, pivniţă şi pe.ial
t-er boltil sec.al XVIll-lea, nivelele su,perioare 1868, arhitectură rcr

vală,

mantlc~.

111. Calea Natională nr.335 - DU{ihene cu locuinti! ,
pivniţ ă
şi
parter ante 1800, nivelele superioare circa 1860, arhitecturii romantică, rep.ataţii 1 8'90.
·
112. Calea Naţională nr.355 - Rugbeană cµ locuintii, tip medieval
cu "ştl.ndr.a.:ma", s ·ec.al XVill-lea.
·
· :t13. _Ca,lba; N&.ţ(ona.lă nr.403 - Ca.să, arhitectură populară , acope-•
riş origfu;:;:r, ti;odă'î pe o latură.
114. Str. Nucilor nr. 117 - Casă, arhitectură populară, tindă pe
două la.t.uri, acoperiş de tip tra.nsilnnean, cu pinion.
115. Str.A.PlUlu nr.2 - Qisă, pivnită de aec.X-V'III,boltit ă; parter refăcut circa 180D, clasicism moldovenesc.
~ 1_6. Str.A: !?anu - Iialt d~ c:rrne ~f h~ de peşt~, 1910, progra~
co:Ill9rciil.l C\l arhltecturcă eclectică.
1l7. Str.A.Paau nr. 7 - Caaă,arhitectură populară, pridvor
cui
arcade pe coloane de lemn, b:eci boltlt .til leag-ăn, ante 1800.
118. Str.Jlie Plntilie nr.2 - Casa Fali.Dscbi, beci ·;'fnalt · boltit , 1
locuinta cu pridTI>r bogat decorat, arhitectură me·dievală,sec. al xvmJ
l:ea.
119. Str. nio Pi:ntil.ie nr. 19 - Cap Cosţes:chi, arhitectură pop~
lară , ti.nflă Clol gea:mltc •
...

t.20. Str.ms P.tntilie nr.66 -

· Ca~ -~&nu,

s:ec.al xvm -le&,1

beci taal:t b'oltit~ l.o·c:Uittta cu prid.Yor bogat decorat, arhitectură med.ie-i
va lă. .

ţ ~ci

121 . Str. Ilie Pintilie nr.68 - Case. MqYhnoylci, s e c. al xvm-1~
bol tit , pridvor şi tindă pe douii lat uri cu bogată s culptură, tran~
139
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formări

remediabile 1970, arltltectur1L medievală.
122 . Str.Ilie Pintilie Dr.70 - Casa Chiriac, sec. al XVIll-lea,re-.
paraP,e 1933 {remediabilă), beci tnalt boltit, locci.nţă cu pridvor, ar-!
hitectur ă me dievallr .
_ 123. S tr. P od de piatră nr.9 - Casă, sec. al XVIIl-lea,tindă pe
trei laturi, arhitectură populară.
124 . Str . Puşkin Dr.2 - Casa Garabet Ciomac, 1892, eclectism d~,
traci4ie cla sic ist ă .
1 25. S tr. Puşkin or. 4 - Casa Mi.ssir, circa 1890, eclectism cla.-1
sicizant..
126 . Str. P uşkin nr. 8 - Casă , circa 1890, eclectism clasicizant. ,
127. P.iaţa Republicii .ar. 1 , Primărie veche.
1 28 • Str. Războieni nr. 11 - Casa Cerchez, sec. al XVIII-le a, beci
!nalt bol tit , pridvor cu arcade pe coloane de lemn, tav.ln casetat ; ar-'
hltectur ii me clieva l ::i .
129 . S tr. Stejar .ar .1 - Cas ă , sec .al A.'VIII-lea ; beci cu grinz.i de;
lemn, tindă partială acoperită fn polată, arhitectură _ ·populară ; una
dintre ca s ele în care a copil ărit Nicolae Iorga.
.
130 . Str . Ste j ar nr.2 - Casă , beci boltit, tindă cu stnpi de lemn
pe .o la tur~, t avan casetat ; sec. al XVIlI-lea, arhitectur ă populară.
î31. Str . S tejar nr.3 - Casă , arhitectur ă populară , tindă pe o laturi';., acoperiş de in!lueo~ă trWUvă.neană .
132 . Str . Teatr ului nr .12 - Cas?: , arhitectură popular;î, tindă cu
s t!J.pi de l emn pe o latur ă , bo~ tădeeoraţie sculpta.t ă (stare de degradare ~ lhve litorii) .
I
133 . S tr. Transilvaniei - F eredeul evreiesc, probabil 1850, arhitectură clasicistE:.
134 . Str . Transilvaniei nr. 51 - C a.să , erhltectur ă popular ă cu tin- .
ck. pe o lat ură , pod specific atelierel"Or"Cie tes ătorie - pielărie, at:operiş de influenţă transil v ănean ă .
1 35 • Str . Unirii nr. 3 - Casa lui ~B.nolache Iorga , circa 1 800-1820,
o. rhitectur~ medievală.

136. Str . Unirii m-. 5 - Casa Reset, beci boltit , locuinţa cu portic, e clectism de tra diţie clasicistă, a do ua jumătate a sec .al XIX-lea .
1 37 • Str. Unirii nr . 7 - Cas a Constantin Zamfirescu , circa 1890 ,
eclectism de şcoal ă franceză •
1 33 . Str . Unirii nr. 1 O - Casa Baltă, beci boltit, s ec . al XVIII-l ea ,
locuinţa e:rtinsi:'. circa 1850-1870 , eclectism cla.aicizant cu reminiscenţe
:ieo- t;otice.
139. Str.t.:nirii or.13 - Prefectura veche, 1906-1914, eclectism
de ş coal ~ franceză.

140. Su· . Unirii nr .16 - Casa Alexandru Văs~scu, ante 1891 , e clectism în tr..tdiţia clasicismului moldovenesc,
141 . S tr. Victoriei nr.13 şi 15 - Casele Giurgea, circa 1920, e..O.
clectiso clasicizant,
î 42 . Str. T. \"1adimires.SJL - Scoalll, ~89, eclectism ue factură l:J!!.,.

!!"~ ~:.
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143. Piaţa 1907 nr.14 - Casă cu dughene, 1857 (cu faze mai vech~
tn tradipa clasicismului moldovenesc.
144. Str.JO Decembrie nr.J - casa Sofian-Goilav, . 1768, beci
fnalt boltit, locuinia transformaiă arhitectural tn jurul anului 1870, ar_;
lliectură medievală cu adăugiri eclectice clasicizante.
145. Str.30 ~mbrie nr.9 - Casă, 1808, beci tnalt boltit, prid.vor cu arcade pe coloane de lemn, arhitectură medievală.
146. s.tr.30 Decembrie nr.10 - Casă, circa 1900, eclectism
trad4ia clasicismului moldovenesc.
147. Str. 30 Decembrie nr .11 - Poşta veche, circa 1850, arhitecarhitectură romantică,

rn

tur ă romantic ă .

148. Str.30 Decembrie nr.18 - Casa Ma.nea, sftrşitul sec.al XL'{"lea, eclectism clasicizant.
149. Str.30 Decembrie .or.20 - Casă, arhitectură populară, tindă.
cu geamltc pe două laturi lungi.

MONlJMENTE DE ARTĂ PLASTICĂ :
150. Str. N. Iorga nr .14 - Bustul lui Nicolae Iorga, de s culptorwJ
Oscar Han, 1923.
151 • Cimitirul Et~nitatea - Mormfntul lui Gars.bet Ciolac, · 1908 ,,
monument de R. Stresclmack-Viena, medalion bronz Hans Bernard- VH
ena.
152. Cimitirul Eternitatea - Morm.tntul lui Simion Ji Suzana Ciomac, 1893, mon·w nent de Lyritis şi- Niforatos.
153. Cimitirul Eternitatea - Mormfntul lui .Mvedic şi Vartenlc Goi<
~, 1916, monument de D. A. Pelegrinetti - Botoşani.
154. Cimitirul Eternitatea - Mormbitul lui Cristea Goilav, 1 888,
m.o.nwnent de F. Fa bi.ani - Gen,ova.
155. Cimitirul Eternitatea - Mormtntul lui Gheorghe şi 'Maria G oi-1
lav, 1904, monument de R.Streschnack - Viena, medalioane de bronzi
de Hans Bernard - Viena.
156. Cimitirul Eternitatea - Mormtntul lui Andrei lv~nea.,
1CT"
monument de R.Streschnack -Viena şi medalion de bronz de Hans 1::.trnard - Viena.
157. Cimitirul Eternitatea - W.10rmfutul lui Cristea WJZmea Loizaou j
1 ~95, monument cu sarcofag Renaştere de :Eduard Hauser, "meş ter'
de petrar Vienna", medalioane de bronz semnate Kassim.
158. Cimitirul Eternitatea - Mormfntul lui Rosa Gb. Ustur, 1889 , 1
monument de V. Scutari - Gala.ţi.
159. Cimitirul Pa.cea - Mormbitul lui Neculai şi Ruxandra S orian 11
1901 , monument şi medalioane tn bronz de C.Bălăcescu.
E. Conservarea construcţiilor semnificative pentru vechea arbij
a oraşului - care - fără a justifica declararea ca monuments
istorice, cu implicaţia supervizării tuturor lucrărilor, indiferent
de.
,valoarea investitiei ce se efectuează la aceste construc~ii { vezi H Cl,J
t661 /195?)- reclamă păstrarea lor tn f:rqnturile restructurate, cu aţeo-,
tectură
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ţie pentru zona lor minimă de protect.ie şi pentru armoniza·r -ea cU:diri~
lor noi cu arhitectura veche (to special tn ceea ce p:Five~te . regimul d~
~l~ime). Construcţiile propuse pentru conservare SÎilt ind.icate sepa-,

r:it

rn

fig. 15 •

.

l
I

:;:;- • Acordarea ~ei ateI11_ii şp,~~ite ~o,p~lOI _?11 -~Jl~!l-~e_ I~t().:i.$~
şi coeacilor secfil"':i ca re s-au ".'aJ pă"':at , _cu obhgal)a !•ol"'1<mi
proiectele de organlZare de şantier a ma.surilor de proteJare a plant...ţiilor pe durata execuţiei (implicit cartarea elementelor vegetale).
- & "tinderea spre sud ~ parcult:i vrrnav, ptnă k limita
str_ăz~
h::i.rim Gorki, în scopul salvării livezilor şi plantatiilor cfi.n curţi! ~
res_t>ective.

:•'·i

G. Refacerea bnp;ejmuirilor î;i ~olutil n5eti2,iţate, stabilite c on•
foro tipului clăclirii - şi posibilită'.tilor financlcire ale b&neficie,rilox -ţ
la toate clh.dirile vechi, şi în primul r!nd la cele declara te sau prop.us ~
a fi declarate monumente istorice, cu reconstituirea vechilor
grilaj,
clin fier forjat, a colo unde se păstrează datele necesare (de exemplu, lai
tribunal şi la biserica Uspenia) .
- Asigurarea unei zone minime tmprejmuite la co-nstrucµile vechil
incluse în ansambluri moderne (casa lui Manolache Iorga, bisericile s:r .
:::; umitru şi Sf . Paraschiva, casa Costiner, casa Văsescu,
bl5erica1
:-:oset etc.) .
•
1

f . :;:{evizuire.a deni.µnir~ ~r străzi 3i p~e1e c_u n~ vechi
co.11semnate documentar, seminf1cati"ve pentru evoluµa eraşului,pornind d~
la exemplul oraşului B ucureşti, care a păstra .t denuml;t'ile istorice ale:
str~zii Armeneşti şi ale pietei Sf .Gheorghe, precum şi de la exempluJI
oraşului Sighişoara , unde s-au r-est~bilit de.nµmiril-e ulltelor de
bres--'
laşi - acolo unde se cunoşte-au • .Ne ~thdim ş-1 la in!ereşui pe care l-ar'
prezenta apariµa denumirii de "Calea Stefane~ti.Lor" tn ZD.Da Dobro.gea.,
nu Gberea - Dragoş Voda .

-

O parte din propunerile de valorificar-e a ansamblului istoric ~
'..llte ctural din Botoşani, prezentate mai sus, nu mal pot fi puse fu p-raO-:
tic.:, d:..r acest fapt sc.:>a te în eviaen~~ nece.sit.n.tea consemnării etape-i
lor de evolu~ie care au precedat transformările contemporane,
at.tt'
pentru cunoaşterea documentelor sociale reprezentate de creo.tia urb;J.
nă din trecut, d't şi pentru conturarea :.inc:-i r.·etodolo.eii a slstema-tizăFiil
vecailor oraşe din ~omiln ia care s ă consic:-re evidentierea
valorilor
istorice drept un imperativ~ prezentuld,pornind de la definitia rostlJ-'
lui istoriei formulată fu mes a jul celui ele al XV-lea Congres
Interna-'
. !ional de Stilnte Istorice c.clresat istoricilor din toute ţările : " P rin e-t
fE rtul si..u la cunG<!Ştcren şi edificare~ conştiin~ei de sine· a riect:t_ui .

,.
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popor şi, pe această bază, la dezvoltarea încrederii
şi colabor ~r ii
dintre popoare, prin tezaurul de fnv~~e'.minte şi e:o:perientă social8'.
pe
care le înmănunchează, prin lwninile pe care le proiectează
asupra
prezentului şi a viitorului, prin refiec~.ia lucid~ nsupra destinelor natiunilor pe care o propune, clin perspectiva lectillor trecutului, prin
!nrturirea sa as.upra faptei şi conduitei generaµilor de azi,
istoric
constituie o veritabilii carte de tnnobilare umanistă a naţlunilor 11 2.

NO 1' E
1 Regimul de rezervaţie, asemănător celui al zonelor de protecţie legiferat prin HC"tv1661/1955, implică: asanarea şi restaurarea construcµilor valoroase ; înlăturarea adaosurilor parazitare ; plombarea - tn funcţie de parcelare·- cu construcţii ·. unicat, condiţionate
arhitectural de cadrul existent ; respectarea sistemului rle parcelare ; conservarea plantaţiilor valoroase şi a · grădinilQr ; atenţia
acordată iluminatului nocturn, sistemului de p;ivaj, tmprejmuirilor şi
- în general - mobilării străzilor ; supravegb.erea n.rheologică a s t .păturilor de mare amploare ocazionate de construcţii noi sau de lu crări edilitara.
2 ./'.~ XV-leu Conp,res Internaţional. de Stilnţe Istorice. Doc urne nte 2 inf orma1ii, mărturii, Bucureşti, 1980,'p.91.
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BOTOŞANI, ENSEMBLE URBAIN ME·D IEVAL
( r~sum" )

LI etude est axee sur 'la topograpbie historique de la Tille, en
cberchant decoun-ir dans l' agglomeration contemporaine les traces
de StrUCtllr9 urbaine et leS e1'mellts d I architecture qui refietent l 'Organisation economique, politique et sociale de la cite medievale. Grâce
a leur capacite revelatrice, ces traces et ces el9ments acq~rent la
qualite de documenta historiques.
Le premier cbapitre est consacri l. 1 1 histoire de la cite m6dievale. Parmi la murse d 'inCormationa qut nous sont panenues, on n 'a
ret enu que celles qui ont infiuence l 'evolution urbaine. Citee eo 1579
comme le plus ancien marche de Moldavie, la ville de Botoşani a ete
j usque da.ns la seconde moitie du 19e siecle l' un des principaux centres commerciaux du pays, habite en majeure partie par les roumains,
fait pro uve aussi par les dix eglises tood~s par les corporations ronmaine s, sa.ns compter les deux eglises princleres erigees da.ns la 7.0De
commerciale. Avant 1850, les communautes appartena.nt a d'autres
et.hnieS e taieDt peUX DOmbreUSeS et DI &Vaient QU I UD Seul edifice CWtUel,
l ' exception des armeniens qui, en 1795, ont eleve une seconde
e glise en ma~onnerie (fig.2). Au cours des 14e-19e siecles, l'evolution de la structure soc ia.le' conditionnee tant par l' evolution economiq ue, que par les muta.tioas survenues dans la composition etbnique,
peut ~tre resumee comme suit:
- P endant Ies 14e-1 7e siecles, la cite a ete un centre d'ecbange
do pre miere importance pour le commerce interne et transitaire, ou les
meti e rs ont connu une evolution ascendante, en plein essor d~s le 16e
si~ c k . La structura sociale· a e te dominee par une majorite
compacte
de marcbands et artisans roumains, aupr~s de laquelle se detacha.it la
colonie d es ma.rchands armeniens, aya.nt une
remarquable puissaace
&conomique.
- La periode 1700-1850 a e~ cara.cterisee par le puissant e ssor
du commerce tra.nsi taire, d Q a ux relations avec le port
danub.ien de
Gala~i. Les corpore.tions et les metiers roumains se sont diversiri es e t
ont gagne en importance economiquP. , ~ tant suivi s - a une dista.nce appreciable - par les corpora.tions des juifs e t des "lipoveni" (populat ioo
d' origine rus se). La structure sociale s 'est ouancee par 1 1 , tablissement er.. Ville d 1Ull grand Dombre de boyardS qui partic ipaient &U D e goce, ainsi que par 1 1 apparition d 'un patriciat
urbain, compose
d I artiSaDS d 1 elite et de m&rChandS - roUJnainS J a.rmenieg f gre<::S e<f al-

a

a
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--L.• 11

da 19e

L •bls&oire de la clt6 com.pz-1 &118•& le 9ec...- ™
aQcle, afia d 'expliquer lea traasformado• de
l 'emable .edieftl
elltraLaeu par la modificatio• da profil 6coaomiqm et de la atructure
etbaique. Ea. eltet, oa peat coaata.ter qa•„tre 1850-1860 le aoar--e
d'taabitaaw a'eat doub1' par nite de l'iaaigratioa d'....-iroa 10.000
ju..tla •eaua de Galicie et de Raaaie. De ce fait, aae grande
part.ie do
altgoce et dea m&tiera a 6t6 coacentrM daaa lea maia de )& cQWtmn•at6
juin. Le pairiciat art.ia a 1 eat orleat6 Tera l 'acqv.isi.tioa de terrea l
era-ie prod.uctioa de c6rialea, taacUa q• i.. artiw rowutu • aoDt
restraiata l la petite prodactiml agricole. La d.iaparJtioa dea rovmiaa
de l' ~ artiaa.-.le et marclwlde a M6 partlel.lemmt c:ompeu6e par
1 'apparitioa d' ne iateWcentai& de toat premier ard.re, q1li doit He
origiau a la foactioa de eeatre cosaopolite da COlalM'.l'Ce ~
d6teaue pm:- la cit6 de BotoŞ&Di juqa 'ea 1870, a.iaai q•' l 1 1 •n•uce
d~a le 188 a~le d 'ua 9D8&igaewt com~, riclam6 par eette
fwtioD. L 1 iatelligemsi& de Botoşaai, caract6ria6e j'll8qae 'NTS 1850
par aae actiTe participatioa l la Tie 6cOll09liqae et pabliq• de la cit6 ,
a jo.u6 juqu 'a DOS jou.ra 1111 r&le d 1 61ite dus )a caltare :ro
iae t aoA
aeoleaeat par d&a priMRCM aa.iqaes tei. qae Mihail Eadae11Ca oa Nieoi.e Jorp, -.ia wsi par 1a aoabre Îliilpff•••--• d'6c:rhai1u, de
at d 'artiatea.
Le ll8COlld chapitre ret:race las Mapa d ''•olut!ma de la 'rille 116di.6Tale, expliqu6u par la traupoaitioll aar le pJaa eontempora.ia dea
donnees foarmea par la docAMePtation biatoriqu, aiaai qae par lacompara.iaoll des -cioas p1au a~ letl leriea topograpbiques ftcent.es.
L 'element d 'origine de la rll1e - interaect.ioa d&a -.:oiea de traasit international (fig .1) - a d6teralB6 dau la ~ plrue d' ho.hltioa
(14 8 -1?8 siecle) la miae ea~ d'uae mAe de prodactio.a et de a6goce t (dODt le plan puceJlaire COX1"dpaad celui <lee eeatrea d, . _ . .
euro~) le 1oq de la cnade •o.ie de traaah Botia - Şte!be.U, oec
wae ram.ifieatioa •era Seeava et Ters ia.1. barrie par la Tall6e aarieageaae du rWaw.a C.C-iu. Le mucW ~ de la cit& ae trouTait aur 1 1 emplac....m o~ .a W &rtPe ea 1551 l' 'el.la& p:rillclfte
de
St.Georges (pr9c6d6e M1aa la trwtitloa Pai- w &Id.re 'cli9e priacQre
du temps d 'Etialme le Grad), ta8dis que la foire ( le marcW amc bes&iau.x) ae troun.it ea IDU'p de la Tille, l prodmld. de la grawle 'l'oie
de Hotia et rel1'e ~ la route d 'approTitdow.t • be8dam: 't'Wat da
Sbelli. L 'iateraectioa de ces dea TOies a lrt6 -rqm. - 1552
par
une aeconde &gliae pr~, d6c:il6e a la Dormitioa de la Viftp.
Aatour du eeatre d'kheap • ll01lt p'01lp6a les qaartiers
rhidentiela, aeloll lea diTare Etiers et par cowa•aat6a .ettpgtqnee,....xmt leu:n proprea 6d.ifices cultllela. Celte strcblre par .,.roimles,
qui est ap&cifiq11e au cit&s ronmaS--., es:pliqtle auaai le graJld aombre
d' bgliaes dea ~ m6di&Ta.kd. Lea plua -cleaaea maes r&sideatiel-.
lea ae aoDt d6Telopp6es aur la terram baate, c&t6 sad eat,1 pro:dmlt6·
ide 1' ancieta march6,a.buai que dans la zone aord de la 'l'Oie 8e Hoda{ft.6'•

.a.a
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Au 18e siecle, la d4:cadl!!BCe du marcb6 de StetheşU, d6vaste
plusieurs reprises par Ies tartare., abud qtae 1 I orielltaticm du commerce transitarre vers G•'at4 cmt d6termba61
- :a.a modifica.tion de la aoae de commerce aita6e l 1' est de la ville
et ax8e sur la voie .vers Ş-tetine-şti. qui •'est
petit
petit
eD mae resideatielle; ce proceaus a ellglob6 auai partie de la
place de l' ADCieA Bourg, domfMe par l' 6glille St.Georp'SJ
- le •.eloppement en compenatiot du •Nomvau Bo1l:rg", aitu8 au
aord de la ~ie de Hotia, qDi a 8R'fflopp6 la place de la foire ;

tnufcmDee

a

- le ~eloppeiment d I UD DCGVe&ll llllU"C.W, aitM l l 'intensectioA de
et ~ le aud de la

c.eU& .m6me voie a.ac la ramtfieatioa Ter8 Saceau.

Mohtarief
- l'exte-icm ~dea
~....-.nt·~

Tontes ces

mDeS r(m4deptieJJe8, &T9C

t:rma.r,,,.......,,... .&taieat acberiea

"9rS

de llOUTe&nX

1780, qmmd an

dOCmaeni px6cme qll8 tf),a cft6 6tak ~ pia petăte" et
qu I e1Je
• • t eat agraMia de t.roia partie9 .-z' rapparl
C9 qll I elJe 6&aittr e

Le

tzoten

a

ctwpkre wq.. l ' • •

Ne arilaia de Bototmd .,..

1- upectll n.ira1ltsJ
- vaJemos hiat>•• •p•mi traa. lltndale, parcellemeat. orpaisation
altoire de la c.i!l6; ·
.
- -1ea:ra 11rimdstiqaes1 atUisaticm
da relief ; d.iff6renciatioa
des qaartiera, aas ccmtrastes brataax, selml-l'etat social et
1 1 imporbmce ecQl90Pliqne de la C• •HllU!pnt6; criiadoa d 1 ml r6gime de
baateur oh las doeiMetes vadicales afrirwmt l' importailce politiqaeet
•na•ique des I • ••teun - illd:iridaela oa colleedfa - ; la qaalli8
bon pair .dea aw:i I jlmHn9 et •e:cge:UJ
- 'f'alillllra ~ttectnrales1 prit!W!!te ampriae de 1 'architecture
roamfne traditimmeJJe, ~ jaaqu •eo 1850 m ' toates ie. ~goriea d •mhLfatiope, ~·-· •eat de l'et!mie ou da rang aocial; apparition d •llll groapa „itaire d ''gtt_. ro•• „1--. aa ma9"'"'9rie, qui
rensplaceld lea anciesmes 6glisea ea boia des eoxp1rVions, &11 cowneoc:e 1 t da 1~ ~ et qui .r4nai•...t Ies atx ICUli'e8
tnditi011MJlea:
dM '8H IE. m6di6?ales JDOldaY99 (brill.....-mt repr'•e ati6es l Botoşaa.iJ
pa' l ''ciUle d I Etjenne )e ~ de Pophţi - 1496 - et
p&r 1es dela
6gu.. chl bour&' '1eT'8s par B618ae, '4x>mse de Petru Rarq, en 1551
et 1552) nac la d6earat.lo• clas•Wete du debut de .u.cie, ~oipa.Dt
l 'iat6rtl croiaant de la aociMe moldlmt poar la cmtare occldeatale ;
catt.
arieat atfon t:raditiona Hste - bmoTatrice se- retrouv-e
dana
l 'a:rehitecture des r6sidencea dn patdcial.
Le quatrimne cbapitre compu:•nd l 'analyse critique des transformations aubie.s par 1 1 ense.mble urbain de Botopai, pmd•nt les 20 d~
Dim-ea annees' aina:i que lea propositiona to-malees ea 1978 pour completer la liste des • 1nn11aeats et dea enaembie. bistorique• de la ville
: (propositfons iDclaes d:urs m1e premiftoe ftdactiOil de cette etude, mise
fQacttqppeJle da &m

_.,..„
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a la disposition des organes de decision du district).Ce dernier

cba-~

re-

pitre reprisente an plaidoyer pour le respect de la conception de
org•rni sation urbaioe prkonisee par l'lCOMOS pour
les ensembles
hlstoriques. conception qui prevoit le maintient des ~lements definiteurs de l' evolution de la cite medievale et condamne la separation de
certains fragments de !'organisme m~eval
du contexte histQrique
da.ns lequel lls ont et& c~es.
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