https://biblioteca-digitala.ro

SUCEAVA
ANUARUL MUZEULUI
VOLXV

JUDEŢEAN

https://biblioteca-digitala.ro

STUDII ŞI MATERIALE - Istorie, voi. I, 1969; voi. li, 11.111
SUCEAVA - ANUARUL MUZEULUI JUDE'fEAN, voi. IV, rn n
vol. VI·VII, 1979·1980: voi. VIII, 1981: voi. IX, 1982, voi. X, 19n3 ;
ll11,
~984·1985: voi. XIII·XIV, 1986-1987.
Mircea D. Matei. Emil Ioan Emaadi, Octav Mono1·anu - CerceUJri 1u 11r 111 •
glce privind habitatul medieval rural di.n bazhzul superior al Şomuzului Mar
4
al Moldovei - secolele XIV- XVII (supliment I), 1982; CIPRIAN PORUMBESCU
(1853·1883): Studii privind viaţa şi opera compozitorului (supliment II). 1983;
Nicolae Ursulescu - Evoluţia culturii. Starcevo - Criş pc teritoriul Moldovei
(supliment III), 1984; Aspecte ale civilizaţiei romdricşti fo secolele XIII·XVII
(supliment IV). 1986.

COLEGIUJ~ DE REDACŢIE: PAVEL BI:.AJ, Nl<.:;OLAE
redacţie), MIRCEA IGNAT, BRINDUŞA STEICIUG,

CÂRLAN (secretar de
EMIL IOAN EMANDI

COPERTA : IRINA MARINIUC
FOTOGRAFU: l\UHAI UNGUREANU

Orice carcsponden\il se va adresa
Ia MUZEUi:. BUCOVINEI SUCEA V A
Str, Ştefan cel Mare, 33
5800 Suceava, tel. 987/164 39

Toute correspondance sera cnvoyee a :
MUZEUI; BUCOVINEI SUCEA VA, 33
rue Ştefan cel Marc
:>800 Suceava, Roumanic

https://biblioteca-digitala.ro

SUCEAVA

ANU ARUL MUZEULUI

JUDEŢEAN

xv

- 1908
https://biblioteca-digitala.ro

EMll.-IOAN EMANOI

CONTRIBUŢII

LA

CUNOAŞTEREA

Mllli\1 -ŞTEF/\N

CEi\l SI

DE MORFOLOGIE URBANA
ISTORIEI

ORAŞULUI

1388-1988

https://biblioteca-digitala.ro

SUCEA VA

CUPRINS

Cuvint înainte
(Ioan Caproşu )
Introducere( Emil I. Emandi)
.·
Partea I Date geografico-istorice
Capitolul I E\."olutia paleogeografică şi relidul zonei oraşului Suce<t\'f.
(Emil I. Emandi)
Capitolul II Ori~inl•a şi C\'Olulia forilorială a oraşului Succa\'a : f(•nomenul urban şi concentrarea urban'?l (Emil I. Emantli)
Pai·tca a II-a Morfologie urbană
Capitolul I Tl'xtura oraşului (Einil I. F.mandi)
1. cr1ile de tranzit
2. Reţeaua de străzi arerente centrelor de schimb .
3. Reţeaua de străzi aferente centrelor ele produc\ie şi cartierelm·
de Jocuin\<' 1
•
a) zona meşt<>şugiircasc-~ industrială
b) mahalaua nrmenască
c) mahalaua
Sf. Nicolae
d) casele din zona numită Mah<1la sau Tăt<'\raŞi către Arcni
e) col\ul sau eului de la Biserica InvierC'a lui Hristo,
f) mahalaua
bliinnrilor şi cojocarilor (Şipot)
g) mahalaun
dinaintea
tirguiui
.I
h) „O,i:rada domneac;că"
i) mahalaua
Iţcanii Vechi
j) mahalaua Areni
k: cnrtiere noi
4. Tipuri de profile de plan - generaţii de textură urbanii .
Capitolul li Profilul urban al ora':;ului in C\'UI mediu (t: mil I. Emandi)
1. Imaginea oraşului in viziunea călăto1·ilor străini .
2. Valuarea istorică a vechii structuri medievale în profilul urban
I
3. Valor.i arhitecturale exterioare reprezentative pentru evul
mediu
a) fizionomia oraşului in reprezentări iconogrnficc
b) profilul arhitecturii civilr - locuin\cle
c) alte dăcliri orăşeneşti
.I
d) complexul de arhitectură aulică - Curtea Domnească
e) dimensiunile urbanistice ale cirytpului topolo.i:ic aferente centrului nclrninislrativ·comercial - monumcnl1!I<' ele artă !>i arhitectun"i religioas.1 : I) tipul structural ;11 t-di!iciilor de plan

7
11

19
3()
5:?
f13

57

M
70
i2
74

75
711
110
82
115
116
87
811
91
93

100

111
lJ.I
HI!

157

5
https://biblioteca-digitala.ro

triconc ; II) lipul structural al edificiilor de plan drept cu

navă

unică

lî9

biserici dispărute cu
privire la evoluţia ansamblului urban şi a siluetei sale .
Capitolul III Profilul urban al oraşului ln epoca modernă şi contemporană (Emil I. Emandi şi Mihai-Ştefan Ceauşu) •
1. Arhitectura de tirg •
2. Arhitectura locuinţei •
3. Edificll
publice .
,
4. Analiza transformărilor suferite de ansamblul urban intre
4. Date istorice oferite de monumente

anii 1944

şi

şi

1988

5. Re~odelarea microzonei Curtea domnească din fostul centru
istoric al Sucevei •
Să nu dărimi dacă nu ştii să zideşti . - ln Iâc de concluzii (Emil l.
Emandl)
Lista abrevierilor .
Rezumat.
Anexe
Indice
Bibliografie selectivl
Planşe .

https://biblioteca-digitala.ro

215

232
235
239
2-11

2-17

259
29î
298
303

323
333

CUV/NT INAINTE

Cu cîţiva ani in urmă, cei doi istorici suceveni care semnează această
carte se îndirjeau să creadă în posibilitatea publicării, in 1988, a unei
monoţ1rafii ştiinţifice prilejuite de sărbătorirea a 600 de ani de la prima
menţiune documentară a oraşului
Suceava. Strădania lor, împărtăşită
repede de alţi ci ţi va cercetători ai trecutului Sucevei, avea să fie dezavua tă în cele din urmă de o opacitate oficială ajunsă la limite ce ammţau
iminenta disoluţie a sistemului, aşa incit monumentala istorie a Sucevei
plănuită de colectivul de specialişti nu a mai ajuns să se întrupeze spre
cuvenita cinstire a jubileului istoric al celei mai glorioase reşedinţe voievodale moldoveneşti. Dacă Suceava a fost privată ast.fel, într-un moment
nniversar, de monografia istorică la cm·e avea dreptul, iniţiatorii acesteia
din urmă, Emil-Ioan Emandi şi Mihai-Ştefan Ceauşu, n-au renunţat la
9indul de a-şi concretiza demersul ştiinţific, fie şi parţial, într-o lucmre
circumscrisă tematic
uneia din problemele fundamentale ale istoriei
Sucevei: morfologia urbană. Este vorba de ccrcetm·ea ştiinţifică a tuturor
tll'ticulaţiilor de inte1·ferenţă dintre istoric şi urbanism pe parcursul a
600 de ani de evoluţie istorică a Sucevei (1388-1988): la ca71ătul acestei
investigaţii, intreprinse 7X>tl'ivit metodologiei specifice domeniuhti, citito1'Ul va avea o imagine completă atit asupra devenirii unei entităţi
urbane ele-a lungul ct şase secole de istor-ie cit şi asupra dimensiunilor
reale ale mmi dczastn.t urbanistic ce a dus la dispariţia, în mai ptlţin
de două decenii, a centrului istoric al unui oraş de prim rang al evului
mediu românesc. Din acest ultim nwtiv,_ som·ta lucrării de faţă, chiar
Jă ră nuanţările şi completările făcute în acest an, nu s-m· fi deosebit,
desigur, anul trecut, cînd era gata pentni tipar, de aceea a vlănuitei
monografii a Sucevei de care am amintit. Pină la urmă, sorţii au vrut
ultfel, incummind efortul ştiinţific al autorilor în deplin acord cu obsti!
11aţia cu care ei au urmărit să aducă în cîmpul istoriografic o carte
necesară prit1itoare la vicisitudinile 1mui omş care, ele şi n-a fost scutit
ele dureroase amputări urbane în pragul epocii moderne, a jost sistematic
şi definitiv mutilat în ultimele două decenii de comunism. „Rupt ele tradiţie„„ după cum constată autorii, azi centrul
civic, care ci înlocuit
vechiul centru istoric al Sucevei, se. înfăţişează mai artificial ca oricfnd,
mai cenuşiu şi mai nou ca niciodată, nimicind în fond orice vosibilitate
ele supravieţuire a istoriei şi a naturii" (JJ. 17 ).
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Mm·tori permanenţi la transformm·ea urbanistică fără discernămint
a oraşului lo1·, cei doi istorici suceveni au inregisl rat de visu, cu meticulozitate cronistică, fenomenul, confruntindu-l me1·eu cu mărturiile
<1rheologice şi izvoarele istorice spre a 1·ecompune pentru cititor o fizionomie urbcmc1 incărcată deseori de adinci semnificaţii istorice, dezvă
luindu-i, totoclotă, aceluiaşi cititor anvergura unui dezastru urllanistic
lllit de păgubitor pentru un neC1m ce şi-a găsit totdeauna un reazem in memoria istorică. „lzvorită tocmai din aceste necesitlf.ţi
atit de presante şi încă proaspete în memoria noastră, lucrarea de faţ<1
se vrea" a fi, după cum mărturisesc cmt.orii, o cont1·ibuţie la ,,elucidarea
unor laturi mai puţin sau deloc cunoscute ale istoriei oraşului Suceava,
clor şi un model {per.fectibil in timp)" de cercetare, ,.prin prisma morfologiei urbC1ne#, „a unui centru istoric .. „ ' azi complet demolat. ln cazul
nostru, soluţiei reconstituii-ii p1·omovată de mo1·.fologia urbană a fost nu
numai necesară, dar chiar obli9atorie ; fo sensul acesta lucrm·ea se
do reşte şi o carte-document intrucit prin schiţele, desenele, fotoorafiile,
hc1rţile şi documentele inedite .folosite la reconstituirea fizionomiei ora.ş ului i n diJe1·ite eta]Je istorice (secolele XV-XI X) s-a putut da o mai
11w re veridicitate inwr1inii istorice a omşului" ( p. 17 ). lntr-adevăr, insoŢ irea cărţii de o atit de bogată anexă documentară şi iconorrrafică, olcă
t uiză şi selectată
cu competenţă, spo1·eşte interesul cititorului ventru
lectura ci şi fuce lucrarea pe cle-a-nt regul convi11yăt.oare chiar atunci
cinel aserţiunile autorilor privitoare la mportttl dint1·e istorie şi urbanismttl moclenz por a fi categorice. Afirmaţiile lor din text ciştirJă astfel
in soliditate. iar cmertismentul lor privitor la violentarea echilibrului
dintre trecut şi co12tem7Jor<meitate din urbanismul sucevean dohindeşte
noi temeiz1ri, lăsind cititornlui posibilitatea de a aprecia dimensiunile
scu:rificclrii i11utile a trecutului in numele unor ambiţii deşarte pe car·e
istoria le-a condamnat intotdemma. llceleaşi anexe aduc in circuitul
ştiinţ.ific importante elemente inedite z1Lile cadrului de istorie generală
in care Ciut orii vlasează evoluţia structurilor urbanistice :mcevene ,· aceste
<':emcmte sint de natură să stimuleze noi dcmerszffi ştiinţifice pentm
i·iitoare apro,izmdclri interesind deopotrivă istoria oraşului medieval
român esc şi persvectirci olcătufrii zmei 11w11oţ1rafii complete a Sucevei.
A v em in faţă aşaclar o carte de o netilgăd11ită rigoare ştiinţifică, ce
se i 11t.e111ei<lză pe cunoaşterea intrcgii biblio9rafii şi pc examinarea critică
n t uturor categoriilor de izt,oare, care, în cazul Sucevei, sint ele o mare
lJogă ţic ~i 1~m·ietate. Analiza amănunţită a acestora, raportată mereu la
t{l poyro fia urlwnă, a dus m1 o dată la corectarea wzor C1se rţiuni mai vechi
din lucnl rile de adieologic medievală consacrate Sucevei şi la .fundamen tarea şt.iinţifică a zmor concluzii noi de cuidentă i m7fortmiţă pentru
<'erceta rca morfologiei url>anc, în 9e11eral, şi o mai bwu1 cunoaştere a
c·elei sucevene, in special. Noutc1tea t:emei i-n ol>liuat în lmnc1 măsură
pc aut ori la a!Jo1·darea pent rn prima dată a mwr probleme de istorie
soci<1l-eco nomică şi cultnrnlă ·în context interdisciplinar şi la o reexaminare mai cmu"inunţiUi a un01· chestiuni controversate de isto1·ie suceuemw, ca re, raportate la izvoarele noi din arhivel e local e, atit de bine
cwwscut c autorilor, mt dol>indit astfel limpezime şi durabilitate ştiin8
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ţif ică. Interpretările şi concluziile noi, subordonate adecvat unei slntcluri
istoriografice la .fel de noi, constituie caracte1·istica principală a acestei
cărţi, conferindu-i deseo1·i 01·iginalitate şi temeinicie ştiinţifică şi făcind-o
indispensabilă atît cercetătomlui domeniului special al morfoloofr!i urban<?
cit şi istoricului. Mai mult încă, ea depiişeşte n.u o datii sfera de int.ere.;
a acestora fiind utilă unor cercuri mai largi de specialişti.
Lucrarea extrem de densă şi ele cuprinzătoare din znrnct ele veden:·
istoriogmfic, cm·tea celor doi hamici cercetători suceveni reprezintă
inczmzbwrea ştiinţifică firească a unor indehm9i şi neîntrerupte investigaţii istorice pe al căror parcurs ei au aclincit, la răstimpuri, prin contrilmţ ii Ştiinţi.Jice şi documentare speciale, destule din temele devenite,
într-o formă, elemente articulatol"ii ale acestei cărţi. De aici competenţa
cu cm·e ei au abordat problematica atit de lm·gă şi de variată a acestei
cărţi, reuşind să păstreze in bună măsurii echilibrul necesar intre cele
dom1 ])lanuri de cercetare, cliacronic .~i sincronic, reclamat ele metodologia
specială a morfolo{}iei urbane, la a cărei incetăţenire istoriowafică, cu
siguranţă, această carte va contribui în condiţiile în care lucrclri similare,
imperios necesare, 1m vor intirzia să apară pentrn cent.re istorice ca
acelea ale Bacă.ului, Botoşanilor, laşilor ş. a., care au avut aceeaşi soartă
sau flproape la feL cu aceea a Sucevei.
Această carte oferă ; totodată, destule sugestii pentrn viilom·ele cercetclri prit>itoare la ist01·ia omşullli Suceava znmind la indemina specialistlllz1i dol>incliri ştiinţifice sigw·e, desluşfri isto1"ice vertinente şi precizări
cronologice ]Je cit de nmne1·oase pe Citit de impo1·tcmte, mai ales pentru
to]Jografia urbanii şi evoluţia arhitecturii sucevene nesocotite intr-alit
de w·bcmistii cel01· două decenii de tdstă amintire mentionate mai sus,
ccn-e au fiicut să dispară din vedmetrnl centmlui istoric 'sucevean, odată
cu vechea arhitecturcl, o aclevclratcl cronică dăltuit.ă în piatrei ce făcea
clin fosta reşedinţă principală a domnilor Ţării Moldovei un muzeu in
aer libe1· şi 1m simbol sacru şi nealterat al oloriei strclbzrne: Scrisă cu
]Ja.-;izmţ!a şi
atenţia specifice cercetătorului consacrat
şi în
respectul
deplin al adevăn1lul istoric, lucrarea lui Emil-Ioan Emandi şi 1\1ihai8tc.fa n Ceau.:;u constituie o contribllţie ştiinţificii solidă la cunoaşterea
<1mănwiţită a evoluţiei urbanistice a celei mai importa.nte reşedinţe
clom ne şti din perioada ele 9lorie voievodalii CI I\lolclovei, căreia vicisit.udinile vremw·ilor aveau să-i cenzureze apoi dezvoltarea firească, 1ulrăzită
ele istorie, şi s-o transfomie pină la urmă in oraşul moldav cu cea mai
zlmciunwt<l istorie. Acest fapt este îndeobşte ctmoscut, dar autorii, cuw!izindu-i cau zele, ii oferă cititorlllui şi cuvenita explicitcire a fenomenului,
inlesnin clu-i astjel acestuia şi o percepţie adecvată asupra evolutiei istorice
de a_nsamblu a Sucevei. Din flCest punct ele vedcn·e, cartea de f~ţ.ă, dincolo
<le Jinalitatea ei ştiinţifică, subliniată ele noi mai sus, ii inte1·cseaz(i şi
pe iubitornl de istorie, in genere, ve11tru care poate constitui o lccturCf
]Je cit de incitantă 7Je atît ele plinei de invăţămi11te.

P rof. uni\". dr. IOAN CAPROŞU,
Dccllnul Facultăţii ele istorie - Iaşi

„
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INTRODUCERE

„ln acest oraş... ]Jrintre edificiile cu
core este populat unele sint mute, C1ltele
vorbesc şi altele, în sfir~it, care sînt cele
mai rare, cîntc'L" .
PAUL VALERY

Tema pe care o prezent<.im sub acest titlu nu este, evident, simplrt.
De la început trebuie să punem o serie de întrebări : morfologia urb<ină
există cu adevărat? Şi dacă exist[\ are un dmp de investigaţii bine
conturat şi delimitat ? In cazul nostru, de ce ne-ar interesa numai un
fragment din viaţa urbană şi arhitecturală a unui fost oraş capitală,
care a suferit atîtea transformări, încit azi nu s-au mai păstrat decît
extrem de fugare proiecţii ale vechii arhitecturi ?
Nu ştim dacă în acest sens lucrarea de faţ~ va răspunde mulţumitor
acestor întrebări şi nici dacă - aşa cum am îndrăzni să sperăm totuşi
- va reuşi să trezească interesul pentru ceea ce credem că pot însemna azi studiile de morfologic urbană.
De ac;emenea, credem că o justificare este cu atît mai necesară în
cazul de faţă, deoarece cartea care analizează un oraş este scrisă de
cineva care nu este arhitect sau urbanist, şi nici nu pretinde •' că ar fi.
iar tema oraşului o abordează din punctul de vedere în care se pricepe :
punctul de vedere al istoricului, arheologului şi geografului.
Şi intrucît cine spune oraş înţelege arhitectură, ar fi fost imposibil să nu se facă o referire implicită sau explicită la istoria arhitecturii, tratind cel puţin anumite teme acolo unde s-a impus, din punctul
de vedere al morfologiei urbane ; iar dintre acestea, cea dintîi, mai
arzătoare astăzi decit oricînd, este cea a texturii urbane, a fizionomiei,
funcţiei şi reprezentării acesteia. Nici nu s-ar putea concepe un asemenea studiu despre oraş care să nu fie în esenţ; o neîntreruptl1
meditaţie asupra umanizării, adică a timpului şi spaţiului oraşului ca
timp şi spaţiu al oamenilor în oraş.
In sensul acesta, cultura unei epoci poate fi exprimată mult mai
plenar prin arhitectură, iar înţelegerea ei nu poate fi explicată decît
prin evidenţierea morfologică a structurilor urbane. In acest context
încercarea noastră de a prezenta, înt.r-o paginaţie redusă mittltiplele
aspecte ale cercetărilor de morfologie urbană este temerarf'1. Această
precizare generală se impune pentru a atrage atcntia şi a-i scuti de
eventualele dezamăgiri pe cei care, încumetindu-se să citească lucrarea
de faţă. s-ar aştepta să găsească o istorie completă a arhitecturii monumentelor sucevene, insistînd deci asupra confuziei monumental-dimensional aşa. cum s-a mai întîmplat.
11
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In vederea aprofundării aspectelor complexe pe care le implică
elaborarea acestei teme, am considerat necesare unele precizări privind
studiile de morfologie urban~i şi definiţia acesteia fie ca ştiinţii, fie ca
metodă. Studiile de mlorfologie urbanf1, ponderea acesteia şi chiar recunoaşterea ei diferă de la o şcoalc"i istoricii la alta, de la o ţa ră la alta
(vezi, lucrarea lui Philippe Wolff, Stntctures sociales et mo„phologies
ur/)(lines dans le developpement historic1ue cles villes Xll-e XVIIJ-e
siecles, prezentutlt la cel de-al XI V-lea Congres internaţ.ion nl de
istorie a ştiinţei, cu bibliograna problemei 15i a direcţiilor de dez,·oltare). Domeniile abordate apar foarte diferite. Mai frecvente sint studiile de morfologie mbană regională retrospectivă, studiile şi lucrările
ce privesc structurile sociale, etnice şi profesionale, evoluţ:ia oraşuln i
şi a d1ilor de comunicaţie, modificările „orizontnle" şi pe plan „vertical'1 privind peisajul urbanistic şi arhitectural, dinamica spaţială a
populaţiei şi problemele mediului inconjur[1tor (unitatea dintre monument şi cadru geografic precum şi relaţia dintre localitate şi mediul
înconjurător).

Din cnunţ;:irea acestor probleme ar rezulta diversitatea extremi"1 a
unor preocupări, catalogate toate ca apar(inind morfologiei urbane, dar
care în realitate ar putea constitui în funcţie ele metodă şi cat'acterul
i7.voarelor folosite obiectul unei discipline de convergenţă interdisciplinară.
'
In sensul acesro semnificaţia acestei discipline de interferenţă
constă în folosirea suprapusă, prin reconstituire, a planurilor de oraş,
pe cele trei niveluri cronologice - evul mediu, epoca modernă şi cea
contemporană continuu desfftşurate, dar mereu relevante prin discontinuitatea lor istorică. Desigur, pentru adaptarea. acestei metode în
raport cu spaţiul geografic, se impune rriai ales o colaborare interdisciplinar:1 intre tonte şt iinţele care studiazu sub o formă ·sau alta „amenajarea spaţiului" în general şi a tipului de compoziţie mban[1 în
special.
Deşi, ca disciplină, morfologia urbanr1 s-a constituit relativ recent,
totuşi ea îşi regăseşte în mod firesc unele r[1dc"1cini „teoretice" în veacul
trecut. Ea s-a impus ca disciplini1 de tip sistematic din a doua jumr1tate
a secolului al XX-iea, mai întii în Franţa (Pierre Lovedan, Hist<}ire
de l'urbanisme, voi. 1, II, Paris, 1926, 1952) şi apoi în Anglia (E. A.
Gutkind, lnternational Histo„y of City Developement, vol. T, II, Londra,
1973) şi Germania (Frank-Dietrich Jacob, Die Gi'Mitzer biiroerliclze
Hausanlaoe der Spiitgotik v.ncl Frilhrenaissmice, Gorlitz, 1972).
Aceste doul'1 zone de polari7.are a preocupărilor de morfologie urbană,
dezvolt<i, in fapt, douii direcţii ele investigare relativ diferenţiate. în
Anglia, o direcţie urmăreşte cu deosebire reconstituirc>a fizionomiei
oraşelor şi a modului de distribuire a cartierelor, dar şi de multiplicare
istorică a compoziţiei urbane (fie pc orizontală, fie pc verticală).
In restul Europei occidentale, mai ales în Franţa, studiile s-au axat
cu prioritate pe reconstituirea structurilor sociale în concordanţă cu
textura şi modul de repai·tiţie a populaţiei pe cartiere, strr1zi şi clădiri
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(starea materială a populaţiei reprezintă un criteriu esenţial). în acelaşi
timp nu sint neglijate ci din contra sint ampli ficate ca importanţ<i studiul
planurilor cadastrale, pentru a se defini forma exterioară a oraşului,
am de strins legată de poziţia sa geograficr1. Ambele direcţii ele investigaţie cuprind analize pertinente asupra documentelor cartografice (mai
ales a celor din secolul al XVIII-lea) care de fapt alcătuiesc primul lot
de cunoştinţe autentice asup1·a texturii şi comjpozi(.iei urbane a oraşelor.
de pină la sistematizarea excesivă şi planificată din epoca modernii şi
contem porană (se conturează un nou program „raţionalist" Cl<l nuante
negativiste în dezvoltarea urbană). Acest prim lot de informalii este
comparat cu cel al documentelor de arhivă sau a celor arheologice, core
de fapt dublează şi confirmă, sau infirmă parţial ori tot<ll autentldt.atea
tipurilor de plan Şi contur exterior ale oraşelor. în diferite etape de
dezvoltare istorică.
f n final aceastii analizfi trebuie şi ea confruntatei în mod permanent
şi sistcmat ic cu izvoarele documentare de natură nrhitectura][I şi urbanf1,
pentru a se reconstitui fizionomia proprie a oraşului, cr1ruia opera constructivă de-a lungul secolelor i-a dat o anmnii.:'i personalitate.
In aceasi.;~ perspectivă nu se poate afirma că morfologia urbană se
înfăţ.işează ca o ştiinţă auxiliară, cind a istoriei, cind n a rhitecturii şi
urbanisticii. Nici nu se poate susţine că morfologia urban;'."i este o ştiinţit
anexă. în sensul acesta se dovedeşte cC:-1 morfologia urbană este o ştiinţă
de interferenţă rezultată din suprapunerea organică, naturalC:-1, însă parţialft a conţinutului celor două discipline ştiinţifice fundamentale : istoria şi urbanistica.
În varianta ei franceză, morfologia urbană pare să-şi definească,
după opinia noastră mult mai clar, atît structura ei complexă şi comFlcmentari'I. cit şi funcţiunea ei invest.i~atoarc, altfel spus propria ei
valoare interâisciplinară.
Deşi ea se alimentează doar din doui't surse diferenţiate ideativ, dar
înseriate tangent în sistemul ştiinţelor istorice, totuşi problematica ci
este evident inedit11 în raport cu a disciplinelor clasice neintrate în
interferenţă.
Scăpînd de compromisuri, morfologia urbani:"t şi-a dobîndit dreptul
de cetăţenie in cetatea ştiinţelor. Stabilindu-şi o tematică şi o metodologie proprie ea a elaborat noi sinteze de interpretare asupra unui material vechi, de cele mai multe ori vag consemnat sau eronat interpretat
(vezi J. P. Barclet, P. Chaunu, G. Desert, P. Gouhier, H. Neveux, Le bâti-

ment enqu~te d'histoire economique 14-e-19-e siecles (I). 1\faisons
rurales et urbaines d(lns la France tmditionnelle, Paris - La Haye,
1971 şi Eugenia Greceanu, Ansamblul urban medieval Botoşani, Bucureşti,

1981).
Analiza raportului interdisciplinar vizat, potrivit surselor documentare :stiai sus menţionate reţine în atenţie, în general, patru posibile
soluţii ale problemei, atunci cînd se impune o analiză de genul reconstituirii structurilor urbane : 1) punctul de vedere sau perspectiva relaţiei
prin subordonare şi reconstituire a fondului de construcţii clin epoci
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diferite, cu fizionomii deosebite ; 2) punctul ele vedere sau perspectiva
inţelcgerii de tip pozitivist (referirea stricta senso la obiect, document
sau izvor cartografic, singurele determinante în astfel de consta~1ri);
3) punctul ele vedere sau perspectiva orientării structuraliste (atunci
cinci se analizează planul oraşului sau fizionomia sa) ; 4) specificitatea
izvoarelor cartografice in intercondiţionarea acestora cu cadrul tematic
propriu compo:'.iţiei urbanistice. Toate aceste raporturi trebuiesc înţelese
in cadrul raportului de interdisciplinaritate (nu de ştiinţă auxiliară )
propus acestei noi discipline. In sensul acesta se cuvine să amintim şi
cuvintele savantului francez Fernand Braudel: „Fără îndoială, termenul
de !:'tiinţf1 auxiliarii este cel ce supără sau iritC:-1 cel mai mult tinerele
~t iink sociale. Dar în cugetul meu toate ştiinţele despre om, ffiră excepţie, sînt auxiliare, rînd pe rînd, unele faţă de altele şi în bc>neficiul
fiedireia dintre ele ... Esenţial este că toate explicitările de ansamblu s<"i
se armonizeze sfirşind spre a se întîlni". Desigur, at.1ri trnnsform[1ri de
documente - sau de semnificaţii ale unor documente - presupun un
fond bogat de cunoştinţe şi „abilitate" în mînuirea lor, posibile prim<.>jdii
pînclind la tot pasul. Şi în cazul analizei noastre nu excludem asenwnea
erori.
încheiatri treptat într-un sistem de forme unitare, interdisciplinare.
morfologia urbanii şi-a definit obiectul său nu prin ceea ce este identic
sau asemănător, ci prin ceea ce este diferit în preocupi"trile celor dorni
~tiinţe : istoria şi urbanistica. Dadi istoria este în totalitatea ei o ~tiinţ[1
sodală, in schimb urbanistica cu suportul ei, mediul geografic (studiul
sodetăţii prin spaţiu) nu este decît parţial o ştiinţă socialii.
l n ceea ce ne priveşte, considerC:-11n d"1 morfologia urbcm1I studiazft
configuraţia exterioară a unui „organism urban" şi schimbările pe cnre
10 suferii aceast<i configuraţie (Frederic Gilbercl, Composition urbaine,
Paris, 1972). Această configuraţie are un anwn,.it specific în funcţie de
evoluţia sa în timp, de arealul civilizaţiei din care face parte şi dintre
raporturile ce se stabilesc intre mediul natural şi cel material, inclusiv
dintre om şi construcţii.
"'Dacă accepWm acest punct de plecare, lucrurile se simplifică. Morfologia urbanu preia „spaţiul" de la geografie, profilul arhitectural de
la urbanistici\ şi cadrul social de la istorie. Pornind de la oceast.:i definiţie simplă, se vor putea reţine în mod pa<rtîcular cîteva elemente
indispensabile atunci cînd se elaborează asemenea studii : planurile oraşului în diverse etape de evoluţie şi de organizare a lor ; natura, numă
rul si aspectul cWdirilor în g<>neral şi al monumentelor publice, laice ~i
religioase în special ; existenţa unor anumite cartiere (111ahalalc) sau
strf1zi fie cu specific etnic, fie cu o fizionomie particularC:-1; rcpartiHa
spaţiam a nctivităţ.iior profesionale şi redarea în mod concret a spaţiilor
ocupate de cîmpuri, grădini şi parcuri.
ln all;_"i ordine de idei trebuie să acceptăm şi faptul cli morfologia
urbanl1 şi structurile sociale suportă consecinţele evoluţiei lor economke,
politice şi ale mentalităţilor. Este aceasta o perspectivă unică in felul
ci, dar singura cnpabilft, după p;~rerca noastrii, să ofere o probl('mat ic;1
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unit..:îră, coerentă,
nizării ce se pot

între evoluţia social-demografică şi consecinţele urbaconstitui permanent într-o nouă imagine, mereu revelatoare a exteriorului oraşului cu efect direct în crearea unei anumite
fizionomii proprii timpului care i-a dat naştere. Faptul că s-a locuit
pe o anumită stradă sau cartier mai mult timp de către un anumit grup
et nic sau profesional s-a deconspirat treptat într-o anumită coeziune care
se poate traduce şi printr-o anumită formă exterioară pe care o capătă
acel spaţiu construit.
Singura ~ansf1 a morfologici urbane rc'imîne selectarea unor zon·.:?
privilegiate, de contact· între om şi mediu - chiar şi în cazul vetrei
oraŞului - acolo unde interdependenţa celor două elemente (mediul
~eog rafic şi cel construit), în evoluţia lor istorică, este mai puternică,
mai concretă şi mai nemijlocită. Intr-o oarecare măsură acest mod de a
gindi urbanismul şi arhitectura în raport cu izvoarele cartografice, demografice, arheologice şi istorice reprezintă într-adevăr o tentativă nouii de
~· face să renască în profil urban epoci complet necunoscute sau chiar
dispă rute. In cazul acesta studiile de morfologie urbană atrag permanent
atenţia asupra următoarelor metode şi principii pe care cercetătorul
trebuie să le aibă mereu în vedere : mediul construit ca real1tate obiectivă ce ne înconjoară este fie omogen în decursul unei etape istorice,
fie eterogen în cuprinsul mai mltltor etape istorice ; urbanismul ca
org~m izare a funcţiilor vieţii colecti\'e are ca obiective esenţiale ocuparea solului şi organizarea texturii urbane. Ilaportmile dintre suprafeţele locuite, cele nelocuite şi suprafeţele de circulaţie sînt dictate de
med iul economic şi social ; structurile urbane interne reprezint«1 în
<1celaşi timp şi o moştenire socială a mentalităţilor colective percepute
la nivelul „locului" (geotop, ~e ofacies, geosistem, microregiune, subrcgiunc. domeniu, zonă, planetii) în diverse etape de timp, inserate în s pa ţ.iul
geografic sub forma urmelor de cultură materială. Acest spaţiu construit
cu o anumită fizionomie şi texturii poartă marca unui trecut mai mult
sau mai puţin îndepărtat, inegal distrus sau mt>dificat, clar mereu pre;:ent : centrele istorice cu monumente şi ansambluri arhitectonice bine
conturate şi constituite istoriceşte în timp sînt strîns legate de structurile urbanistice interne, fie de tipul cel or deschise, fie inrhi se c11 for tific:. : ţii (esenţa formei se conrentrează în două direcţ ii esenţiale : orizon-tal şi vertical). în sensul acesta morfologia urbană urmrireşte şi continuitat<'a spaţ ialităţi i arhitecturale, marcate in toate cazurile de clăcl iri
-.imbol, expresii ale colectivităţii umane, a căror valoare i{'torict1 este
dublată de una estetico-artistică şi utilitar~L Necesitatea de a păstra
construcţiile vechi ca „mărturii documentare" ale unor civilizaţii trecute
se datoreşte importanţei care a fost acordată metodei ştiinţifice în veacul
trecut la întocmirea studiilor istorice. Incetînd de a mai face o simplă
înşiruire cronologică a faptelor şi evenimentelor istorice, istoricii şi
oamenii de culturc'"1, imbrăţişind în studiile lor cultura şi toate „mărunţi
~ur ile" vieţii cotidiene, precum şi „accidentele politice" specifice unui
oraş, au văzut în monumentele vechi materializarea însăşi a istoriei.
Privite sub acest aspect, dar şi ca opere de arti"1, ansamblurile urbanisJ5
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tico-istorice în general, reprezintă nu numai documente valoroase ilu!:trînd trecutul unei localităţi, ci şi podoaba cea mai de preţ cu care omul,
de-a lungul veacurilor, ~ i-a. înfrumuse'ţut locul unele a triiit. Rezultatul
şi coexistenţa tuturor acestor arhitecturi create de-a lungul socolelor
trecute (Acleviirul este, în arhitectură, principiul suprem.) este însuşi
temelia modernă a oraşelor noastre şi echivalează cu o victorie a spatiului construit, organizat, asupra mediului geografic preclomin:mt. In
sensul acesta <insam blul urban ne apare astăzi drept formă superi oară
de civilizaţie a unor ţări, ·cu un însemnat aport la ~ultura europe:ină,
dat~i fiind circulaţia influenţelor pe arii foarte întinse, prilejuit în special
de schimburile comierciale (vezi Eugenia Greceanu, Ansamblul urban
medieval Botoşani, Bucureşti, Hl81, şi Idem. Ansamblul url>an mediet>al
Piteşti, Bucureşti, 1982). Continuitatea firească în spaţiul urban nu inseamni1 nici distrugerea şi nici păstrarea fără discernămînt <l tot ceeu cc este vechi
ci, dimpotriv<l, o integrare între ceea ce se realize<l7.ă din nou şi ceea ce
este valabil util ca valoare materială sau spirituală din existent (vezi
Gh. Curinsc:hi-Vorona, Centrele i.<:torice ale oraşelor, Bucureşti, Hl67).
Ruptura cu trecutul ce va fi proclamată cu vehemenţă, în planurile
de sistematizare a oraşelor din ţara noastră, mai ales după anul 1975,
în spirit nihilist şi exclusivist, de pe poziţii absolutizante, de către
avangarda nomenclaturii comuniste, va duce in multe cazuri, la inlfiturarea istoriei, pentru a se construi o nouă istorie, bazată pe „tabula
rasa autonomă faţă de orice contact cu trecutul". Cartea profesorului
Dinu C. Giurescu, The Razing of Romania's Past, apărută în anul 1988.
în Statele Unite a reprezentat un avertisment pentru întreaga lume. O
dată cu „moartea istoriei" în aceste oraşe (în speci<il cele clin Ţara
Românească şi Moldova) s-a declanşat o criză acută, atît în domeniul
urbanistic, cit mai ales în planul studierii ansamblurilor arhitecturale
aproape complet demolate. Demolările, nivelările ş i reconstrucţiile incoerente, agresive, din ultimii 45 de ;mi, au însemnat de fapt şi o im placabilă şi abia camuflată invazie de pretutindeni a noului, a cimentului
şi inesteticului. Un întreg neam a fost zidit de viu în mod „ştiinţific şi
sistematic" în mii de celule de beton. Politica aşa-zisă de „modernizare" a fostului regim prevedea distrugerea a cel puţin jumătate din
cele peste 13000 de sate şi 39 de oraşe cu cartierele lor istorice. Jn 36 de
oraşe buldozerul ceauşist şi-a făcut pe deplin datoria „istorică" distrugînd total (Suceava. Bacău, Vaslui) sau parţial (Botoşani, Iaşi) vechile
centre istorice. Toată aceast.~ politică de sistematizare, făcută fără dis<:ernf1mînt, a atras atenţia nu numai a opiniei publice, dar mai ales ai storicilor şi arhitecţilor, care nu înaintat guvernului diferite memorii de
protest împotriva <iceea ce se inîtimpla in România (vezi „Magazin
istoric", nr. 1-3. 1990).
Aceastci politică barbară de sistematizare aplicută în ultimul timp
şi oraşului Suceava (mai ales după anii '80) a dus la ştergerea de pe faţa
pămintului odat.ă pentru totdeauna a unor clrldiri (secolul XIX) şi
pivniţe (secolul XVI) care au constituit în permanenţă fala oraşului.
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Casa de ciment, sticlă şi fier, formidabil de „urît.ă" în simplitatea sa
a invadat vechiul centru istoric al Sucevei, repudiind orice
continuitate istorică. In locul vechii arhitecturi ce îngloba vechea sti·uctură subterană a oraşului (secolele XVI-XVII) a apărut o nouf'1 arhitectură care de fapt nu este supusă nici unei legi a continuităţii istorice;
o arhi'tecturi"t nouă, după cum noui"t este şi starea sufletească. Rupt de
tradiţie, pentru mulţi, azi, centrul civic, care a inlocuit vechiul centru
istoric al Sucevei, se înfăţişează mai artificial ca oricînd, mai cenuşiu
~ i mai nou ca nicioclati:l, nimicind in fond orice posibilitate de supravieţuire a jstoriei şi a naturii. Spaţiul a fost sărăcit într-o asemenea măsură
ele orice calitate sentimentală, incit frnaginea finitlt a mfinitului a
devenit extensiune nelimitată.
Izvorîtă tocmai din aceste necesităţi atît de presante şi încă proaspete în memoria noastră, lucrarea de faţă se vrea o întreprindere ambiţioasă, nu numai în elucidarea unor laturi mai puţin sau deloc. cunoscute
ale istoriei oraşului Suceava, dar şi un model (perfectibil în timp) de
tratare a unui centru istoric, prin prisma morfologiei urbane, azi comple>t
demolat. In cazul nostru soluţia reconstituirii promovată de morfologia
urbană a fost nu numai necesară, dar chiar obligatorie ; în sensul acesta
lucrarea se doreşte şi o „carte document" întrucît prin schiţele. desenele,
fotografiile, hărţile şi documentele inedite folosite la reconstituirea fizionomiei oraşului în diferite etape istorice (secolele XV-XIX) s-a putut
da o mai mare veridicitate imaginii istorice a oraşului, acestea fiind de
fapt singurele izvoare care s-au mai păstrat, în raport cu ceea ce a
existat ca martori-document (clădiri) şi care a;d au dispărut din „arhiva
Drhitecturii".
·
Fiecare din cele trei etape (epoca medievală, cea modernă şi cca contemporană) au fost complex ilustrate, ele unnînd linia sinuoasă a unei
adevărate aventuri de occidentalizare începută mai ales în secolul al
XVl-lea şi încheiată in secolul XX. 1ncadrarea în cultura europeană nu
c;c putea imagina în arhitect.urii şi urbanistică decît prin imitarea artei
construcţiei europene, împrumutînd aparenţa ei, dar adaptind-o necesitii ţilor noastre autohtone : toate aceste influenţe atît de evidente ~i la
Suceava (atît occidentale cit şi orientale) au participat la metamorfozarea
~paţiului urban, slujind ideea rena5terii naţionale, sub forma specifică
a încadrării aspectului citadin românesc în circuitul unei civilizaţii
superioare, prin imitarea formelor proprii acesteia. Deşi în stadiul actual
al cercetărilor, principalele repere ale evoluţiei teritoriale a oraşului
Suceava (atit occidentale cit şi orientale) au participat la metamorfo7.area
spaţiului urban, slujind ideea renaşterii naţionale, sub forma specifică
a încadrării aspectului citadin românesc în circuitul unei civilizaţii
superioare, prin imitarea formelor proprii acesteia. Deşi în stadiul actual
al cercetărilor, principalele repere ale evoluţiei teritoriale a oraşului
Suceava sînt oferite de edificiile de cult., totuşi nu a fost neglijată, în
acelaşi timp, nici cunoaşterea unor valoroase monumente cu caracter
civil şi aulic care aduc elemente noi în conturarea unei imagini ample
şi edificatoare asupra ştiinţei de a construi din ţara noastră. în sensul

mecanică,
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acest.a am d"tutat să analiz[1m mai ales acele aspecte care în studiile de
sinte1.ă sau în monografiile publicate anterior au fost omise sau au fost
sumar prezentate (textura oraşului ; structura subteran<."1 medievală :
imaginea oraşului · în viziunea călătorilor străini; fizionomia oraşului in
reprezentări iconografice etc.). Pentru a stabili importanţa pc care urbanistica sucevean~ a avut-o în ansamblul creaţiei artistice !oii constructive
din l\foldova a fost necesară o prezentare detaliată, dar şi global[1 (o
primă sinteză realizată în acest sens) a arhitecturii religioase, aulice şi
laice. în strînsă corelare cu factorul demografic, pentru că, aşa cum adita
Henri Focillon, vorbind despre mediul francez „ar rămine pc jumă
tate în umbră dacă n-ttr fi încă prezenţi şi vii printre noi, în pietrele
monumentelor". La aceasta ar trebui să mai adf1ugăm şi glasul obiectelor
pc care aceiaşi oameni le-au creat, bucurîndu-se de utilitatea şi funcţia
lor.
Gîndindu-ne în primul rind la cei care ele peste oOO de ani (!n anul
1988 oraşul Suceava împlinea 600 de ani de la prhna sa atestare docunwntară 10 februarie 1388. Acc~t cvenimrnt at.it de important pe!1Lru
istoria noastrf1 naţională nu a putut fi omagiat la adeviirata sa dimensiune, sărbătorirea fiind interzisă de autorităţile politice centrale~
au contribuit prin str[1daniile lor la construirea şi împodobirea vechilor
case, biserici şi palate, trebuie sfi ne îndreptăm totodati recunoştinţa
noastră vie către toţi aceia care ne-nu sprijinit la realizarea acestui
studiu, oferindu-ne toate condiţiile pentru ccrcet•1rca, documentmca şi
tipărirea lucrării de faţii.
- Socotim că prin modul cum a fost realizat<i aceasti1 lucrare ele sinteză a unor probleme de mare actualitate, in r0zolvarea c~1rora se demonstrează cii morfologia urbană are de jucat un rol import.-mt, autorii cred
că aduc un rea ! serviciu nu numai istoricilor, geografilor, arhitecţilor d
şi studenţilor, precu m şi tuturor celor preocupaţi de is i.oria or~::;ulu i
Suceava.
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PARTEA l
DATE GEOGHAFICO-ISTORICE

CAPITOLUL I
EVOLUŢIA

PALEOGEOGRAFIFCA ŞI RELIEFUL ZONEI
ORAŞULUI SUCEAVA

Podişul Sucevei în care este situat oraşul Suceava prezintă condiţii
fiid co-gcografice şi resurse naturale variate susceptibile, în trecut şi
pre7.ent, de a exercita influenţ[t asupra dezvoltării sale .. Situat pe platoul
llnui deal (Zamca), delimitat de pante abrupte către răsărit. nord şi apus
{ele diferind, atit ca morfologic, cit şi ca morfometrie), respectivul „sit.",
ilc înfăţişarea unui amfiteatru răsturnat, care creşte sub forma unor
1i ra dene dinspre răsărit cfltre apus, a. însemnat întotdeauna poziţia unui
„loc central" de coordonare şi palarizare a unui întins ţinut.
Ocuparea treptată, în decursul timpului, a acestui teren de către
fondul construit al aşezării, reprezentat în speţă de locuinţe şi de mom1mcnte, raporturile de factur[1 plastică născute din valorificarea reciprocă
lntrc caracteristicile reliefului şi construcţiile pc care acesta le poartă,
111 conferit contactului implant-mediu un caracter determinant pentru
' onturarca specificului urban în diverse etape istorice, decisivii fiind,
ln acest sens, acumularea unor trăsături specifice arhitecturale, ce au
• onturat un profil urban specific care îl situează între tradiţiile urbanismului oriental şi cel occidental.
lnainte de a analiza factorii ecliJitar-urbanistici de care a depins
" voJuţia oraşului Suceava de-a lungul celor şase secole de existenţă
1~ 88-1988) se impune definirea în mod diacronic a cadmlui 9eografic
I pe cit posibil reconstituirea sa (fig. 1, 2).
Din punct de vedere geologic, teritoriul aferent municipiului
uceava este situat în partea de nord-vest a PJatform~i Moldoveneşti şi
ncctă intru totul ansamblul structural în care se integrează. Studiile
1 c:ercet{arilc de specialitate• au ajuns la concluzia că, in fundamentu]
rnşului, la o adîncime de circa 1 200-1 500 m, se găseşte scufundată
1 1rea unitate geostructura]ă a Platformei Huc;e acoperită de sedimente
1·cutate, de vîrstă paleologică, mezozoică şi terţiară. Cele mai noi strate
1•ologice, care intră în alcătuirea reliefului actual, sint de vîrstă sart ică şi cu·aternară. Sondajele geologice confirmă ipoteza că, ultima
irc, care a acoperit teritoriul oraşului a fost marea wolhynianf1 (sar1r ţian inferior). Atît în gresiile şi calcarele oolitice, din zona pinte1l ui nordic al dealului Zamca, cit şi în gresiile şi marnele de pe versanţii
1 I Tîr~ului (Areni sau Cacainn). din sectorul Cetăţii, s:m în carierele
n partea de nord a Burdujenilor, se intîlneşte o formi1 caracl<.'risticf1
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pentru sarn,aţianul inferior, alcătuită din Ervilia poclolica Eichw, Certhium mitrale Eichw, 1\-factra eichwalcli Lask, Cardimn wacile Puscl1 etc.
Structura depozitelor sarmatice reflectă regimul de platformă :
succesiuni de strate argilo-nisipoase, marne, gresii şi calcare oolitice.
Stratele sînt necutate şi au o uşoari't înclinare, sub 1°-2° de la NV-SE.
Din sarmaţianul mijlociu, zona Sucevei a devenit uscat, ea fiind supusi"t
modeU"trii factorilor externi. Helieful actunl este insit mult mai nou, el
fiind datat lu sfirşit ul pliocenului şi inceputul cuaternarului. El s-a format
pe seama unei cimpii fluvio-maritime sarmatice, care a fost fragmentam
de văi, în condiţiile unui climat predominant umed-temperat. In zona
vetrei oraşului, relieful este şi mai nou, de vîrst{t cuaternarii. Acest
lucru este confirmat de prezenţa teraselor pleistocene ale Sucevei care
se etajează pînă la altitudinea absolută ele 457 m, ca în dealul Căprăriei
(NE Burdujeni), in timp ce în zona oraşului iniHţimile cele mai mari ale
interfluviilor sculpturale nu depăşesc 1125 m. Astfel, sub raport structural, unitatea geologică pe care s-a format oraşul Suceava este alcittuiti1
din două etaje : un etaj inferior cutat, b peste 2 OOO m\ adîncime şi un
etaj superior, necutat. Primul formeazi'1 soclul cristalin al Platformei
Moldoveneşti, cutat în orogenezele precambriene. Cel de-al doilea etaj
structural,· care reprezintă cuvertura monoclinal[1 n platformei, este alcă~
tuit din sedimente paleologice, mezozoice. şi kainozoice, necutate, cu
o înclinare generali't a stratelor sub 1-2°.
Formele ele relief str1ict1trale şi asvecte m01·fometdce. Conceptul
de organizare a spaţiului geografic în care a evol uat vatra oraşului
Suceava implică numero.ase aspecte ele ordin istoric, geografic şi aplicativ.1
Prin urmare organiwrea spaţiului geografic, impune un anumit punct
de vedere şi de acţiune asupra naturii, dinamicii şi structurării relaţiilor1
dintre toate componentele spaţiului. Din cercetările actuale întreprins~
în acest domeniu se pot distinge două laturi evidente ale organizări ·
spaţiului geografic, în funcţie de intervenţia factorului conştient, de
capacitatea acestuia de a influenţa relaţiile naturale dintre componente!
geografice. In acest context noi am distins o organizare naturală a spa
ţiului, în care dominanta de bazi't este relieful şi o orgcmizare antropic~
a acestuia, în care elementul dinamizator este colectivitatea umană.
Organizarea urbanistico-geografică a spaţiului de-a lungul celor şas
secole a evoluat lent, cu excepţia ultimilor patru decenii ale secolulu
X~ : analiza reliefului în diferite perioade de timp a dus la evidenţiere
unor anumite tipuri de peisaje. Astfel trecerea de la organizarea natural·
la organizarea antropieă nu s-a făcut brusc, ea continuă şi astăzi, pro
gresul fiind etapizat şi rezultind din adaptarea permanentă a omului 1
limitele impuse de unele legi naturale, de resursele finite ale regiuni
în care a evoluat oraşul Suceava. ln jurul anului 1800 putem sit n
imaginăm Suceava cu o fizionomie apropiată cu cea din evul mediu
avînd un centru dens construit, alcătuit din Tîrgul Vechi şi Tirgttl cl1
vite, cu o extindere spre Zamca a Tîrgului Nou, cu două pieţe de schiml
permanent marcate prin turlele bisericilor domneşti şi boiereşti ; toat
această „inimă a tîrgului" era înconjurată de insule înecate în verdeaţc,
cu o parcelare evidentă a zonelor de locuinţe, individualizate şi aceste
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prin sHuetele bisericilor ele brcasl;-1 sau a mahalalelor cu caracter semirural. O primă modificare a acestui peis.lj închegat lent pc parcursul
ma i multor secole (XIV-XVIII), nre loc cu începere din 1965 ca urmare
a punerii în aplicare a schiţei de sistematizare a oraşului, ceea ce într-un
timp scurt a creat un nou peisaj complet urbanizat, în care predomină
nu mai spaţiul cWdit cu diverse micl'ocentrc specializate. Un rol importan t în conturarea fizionomiei actualului peisaj îl joacf1 şi relieful ora~ul ui Suceava şi a împrejurimilor sale, ca rezultat al unor ;icţiuni complexe de factori externi şi interni ce s-au intercondiţionat într-o perioad[1
relativ îndelungati'i de timp, i·espectiv din postsarmnţian pin[1 în prezent.
Aspectele de l·elief, sint, de asemenea în strins[1 lei:;ă tură cu factorii
st ructural-litologici, care au impus apariţia unor forme specifice. Astfel
pe seama caracterului uşor monoclina l al formaţiunilor ~nrmntiene, a
lua t naştere un relief structural bine dezvolta t , în timp ce \•ariatiile
faci esului litologic - atit pc orizontal[t cit şi pe vertical[t, facilitează o
evoluţie prin mecanismul eroziunii selective. In formarea actualului
relief al oraşului Suceava rolul principal l-a nyut şi reţeaua hidrogr;1fică
în special coborîrea continuă a nivelului ele bazfi al rîului Suceava. Se
şt ie C<1 valea riului Suceava a fiicut parte d in prima generaţi e ele vf1i cu car;1cter consecvent, datorili1 dczvolt;1rii ei in sensul înclin{1 rii st ra telor ; pi~
mf'isura adincirii snle şi a afluenţilor să i clin preajma oraş ului (Şcheia
)i Areni) s-au conturat zone mm·fosculptumle (culoarele de \"ă i şi microdepresiuni) şi morfostructuralc (platouri structurale şi cueste). Orientarea
ge nerală a interfluviilor principale cît şi a văii Sucevei. este NV-SE,
•:on form structurii geologice cu caracter monoclinal. 1n acelaşi scnc;_
descresc şi altitudinele fiec<"1rui interfluviu. Ve:izut de pe clealul Cet[1ţ.ii.
m treg ansamblul de inillţimi cobora sub form<-1 ele tr<.'pte cf1t re axul v<-iii
principale a riului Suceava. Jniilţimea maxim[1, în vatra oraşului este
de 385 m în dealul Zamca. iar în albia Sucevei, întilnim altitudinile cele
mai coborite care oscile<iz[1 intre 277 m.. în dreptul Iţcimilor şi 268 m,
d1tre Lisaura. Energia maxim[1 ele relief atinge 157 m, iar cea medic oscileaz[1 intre 50 şi 100 m. Altitudinea relativf1 a Dealului Zamca, faţ[t de
şesul Sucevei, este de 110 m, iar raportnt;I ln valea Şcheii. are cca.
!10 m. Dealul Cewţii apare. faţă de şesul Sucevei, cu o altitudine în jur
de 70-80 m, înflltime sesizată dcsC'ori ele dilf1torii str[ti ni ce-:n1 trecut
prin Suceava (1641 ), aceştia r<'mardnd că „cetntea foartea frumoasf1 şi
puternicft este aşeiată pc un deal. la poalele căruia curge un rîu numit
Suceava" şi c[t numele 01·aşului ar insemnn loc .,rîpos", deoarece cetntea
„este aşezati'1 pe o stincă mare" "!.
Utilizarea reliefului prin amplasaren clădirilor monumentale clin
motive estetice sau icleologke (Curtea clomneascf1, bisericile. turnul lui
Alexandru U1puşneanu). pe inf1lţi111i, contrastul de scarc'i dintre monumente ş i marca mas<-1 a d;-1cli rilor or<"1~C'ne~ti, contliţiile specifice ale
dezvoltării aglomeraţiilor omeneşti. au fost factorii care au condus ditre
cristalizarea unei siluete comnlexe a orasului Scueava, unde mnrtori de
epocă medievală şi modermi se îmbin;'i nu întotdeauna armonios cu
dominantele contempornne (blocuri turn). Pantele rcJiefului sînt şi ele
variate. MajorHatea lor, :iproximntiv Go 0 ~„ din su prafaţa t oritoriului sint
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sub 3°, ca de exemplu în zona şesului Sucevei (unde s-a depistat cel
mai vechi nuclcau de locuire urbană), a teraselor şi a unor platouri
interfluviale ca Dealul Zamca şi Dealul Cetăţii ; sesizarea acestor platouri nu fă cut-o ~i cronic.'.lrii turci, care in 1538, l-au însoţit pe Suleima n
Magnificul 3 la Suceava, cînd se descrie în faţa Cetiiţii acea „cimpie
(platou) plăcută şi întinsă„. plină de desfătare". Restul teritoriului oraşului este ocupat de pante între 3 şi 10° (25%) şi altele cu înclinare de
peste 10° (150/o}. Sectoarele cu pante mari ale căror valori depc.lşesc uneori
20°, le întîlnim numai pe versanţii de V şi NE ai Dealului Zamca, zonă
cunoscută ulterior sub numele de „Coasta Şeptilici", unde armenii aveau
l in tini (f<'întîna Frigurilor - 1775} şi du bălării .ţ.
Condiţiile geomorfologice ale zonei şi cele tipologice ale localW'1ţilor
ce-au fost înglobate în vatra oraşului (Tătăraşi, Areni şi Sf. Ilie) au
avut un rol important în determinarea configuraţiei spaţiale a centrului
oraşului şi a formei sale perimetrale. Astfel în funcţie de formele de
relief ,care au constituit suportul fondului clădit al oraşului Suceava se
poate face încadrarea localităţii în tipul de aşezare complexu în care,
fo rmele mai vechi de tip rectangular şi areolar· (sec. XV-XVII} se
î mbină cu cele mai noi tentaculare (sec. XIX-XX), ce se înscriu în mod
optim în topografia zonei. Centralitaten spaţiului colectiv rezultat din
condiţiil e de amplasare în mnrginea pla toului stnictural Zamca s-au
caracterizat pină în anul 1970, prin monocentricitate, aceasta caracterizîndu-se prin distanţe aproape egale de parcurs între centru şi periferie
(Zamca, Areni şi Iţcanii Vechi). Această situaţie topografică a fost bine
intuită în documentul de la 1761, în care se preciza că tîrgul (piaţa) a
fost „la mijlocul ora ş ului, dup<i cum au fost atunci ; adicft d.e la Curţile
dom n e~ ti jn su<;, a lMurca cu biser ica Domnea scă , Sf. Dumi tru , ~ i
mai in sus. asu pra bi să ricii armeneşti" ~..
Platourile ~ truct.urale şi custele si nt considerate în toate Ju năril e ,;
care se referii la ora5ul Suceava şi împrejurimile sale ca forme deosebit
de reprezentative pentru podişul Sucevei. Cu excepţia părţii de N-V.
în treg fondul construit al oraşului este implantat pe un platou structural
cu o u şoară înclinare spre SE ; iniţial aşezarea a ocupat platoul Zamca
şi cel al Cetăţii (sec. XV-XIX} ulterior ea extinzîndu-se şi în zona dealului Crucii clin satul Sf. Ilie (sec. XX). Aceste platouri lito-strnct.urale
~e t ermină prin cueste cind sint tăiate de văi subsecv{'ntc (pirîul Şclwia
şi Areni depresiune subsecventă) sau abrupturi litologice care marchea ză partea superioară a versanţilor văilor resecvente. Platoul Zamca
este foarte clar delimitat de cueste atît la vest (versanţii deluviali ai
Şchci i), nord (versantul Şeptilici) cit şi la vest (versanţii del uviali ai
dealului Cetăţii, Dealul Uzinei şi a Dealului Tătăruşi) . Caracterul de
platou al interfluviilor amintite este condiţionat de structura monoclinată
slab înclinatei, sub 2°, de o netezime aproape perfectă cit şi de prezenţa
unor intercalaţii la o mkă adîncime. Cercetări recente infirmă faptul că
denlu l Zamca ar Ci o terasă a Sucevei, acesta fiind considerat un platou
cu origine sculpturală a cărui vîrstă e atribuitl1 pleistocenului mediu.
Dintre aspectele de ordin practic legate de utilizarea platoului Zamca,
de-a lungul timpului ca loc de construcţii amintim : acesta se caracteri-
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zează

prin terenuri s~1bile cu soluri zonale bine evoluate : procesele
actuale constau în coroziunc, eroziune difu?.<.1 şi şiroiri slabe ; factorul
;intropic a exercitat mai ales în zona nucleului central o mare presiune
asupra terenului. C<"1lătorii străini care înainte de J 650 au trecut prin
Suceava remarcau d1 faţă de alte oraşe clin Moldova ,acesta „este locul
cel mai bun care se poate afla şi mai ferit de năvăliri", oraşul fiind amplasat „pe un pocliş înalt", cu o .,privelişte frumoasă" şi cu o „cli1m\ temperată şi cu ape dulci şi curate. Împrejurimile sînt împădurite şi acoperite
cu verdeaţă. Pe scurt este un ornş frumos din toate punctele de vedere".
Acelaşi remarci despre poziţia geografică a oraşului le făceau şi călătorii
strftini da la începutul secolului al XVllI-lea, care găseau cetatea „pe
un deal foarte înalt" şi sub ea „se află oraşul vechi 1', acesfa fiind încă
o "aşezare frumoasă şi îmbietoare" 7•
Hotarnicele ce privesc delimitările din vatra oraşului în secolul al
XV III-iea "· fac menţiunea platoului Zamc:a sub denumirea de „deal";
astfel in hotarnica (1756) tirgului de vite din Suceava este pomenit în
„capul uliţei din deal, lingă biserica armenească şi Sf. . Dimitrie". iar la
I ţcani (1767) exista „o livadă sub deal". Interesantă sub aspect topografic
este şi informaţia din 1768 cînd este menţionată Uliţa Fronti (Uliţ a
Lu ngă 1907. : azi str. Petru Rareş), „care vine în sus de la Bolniţă şi merge
pi:1<"1 asupra conacului a rmenilor lingă dealul lui Buiai. De as,~
menea , ~ i in hotarul oraşului Suceava, documentele fac men1,i unea a numeroase toponime cu acelaşi înţeles de platou structural :
,.o prisacă supt ţarina Arenilor (1620)" ; „ţarinn n11<'-lre 1' între hotnrul
Arenilor şi Mitocul armenesc (1625) ; „odae, Frumoasa, în ţarina tîrgului'' (1664) ; ,,'farina Mare" alături de locul mînăstirii (1737). Un număr
important de toponime din hotarul oraşului se identifică prin poziţi a
geografic<1 faţă de diverse localităţi învecinate, unde sînt . menţionate
platourile structurale ; în hotarnica Arenilor din 1783 sînt pomenite
.,hotarele Arenilor, Sf. Ilie şi coasta dealului"; de asemenea, şi denumirea, de U'ătăruşi s-a dat prin raportare la sat şi apoi la
moşia Tătăruşi, care este situat<\ pe acelaşi deal (în 1813 sînt ami nli te
„ două biserici în deal la Tătăraşi").
Cuestele (versanţii deluviali) ocupă cca. 300/o din suprafaţa intr'?gului teritoriu studiat (din hotarul tfrgului). Din hăr.tile întocmite .se
constată că sistemul de cueste este bine dezvoltat în bazinul Sucevei.
avînd o orientare de la nord la sud în cadrul afluenţilor de pe dreapta.
De asemenea, se mai constat<\ că în timp ce în ' masivul Dragomirnci,
c:uestele se dezvoltă cel mai frecvent rectiliniu, în zona Sucevei .şi n
împrejurimilor sale, ele au o formă mai complexă şi anume o arcuire
în zona de confluenţă, căpătînd un aspect convex. ln cazul nostru acestea
apar sub forma unor versanţi cu înclinare de peste 10°, şi atl un aspect
liniar (valea Frumoasa, riul Suceava) convex (pirîul Şcheia, Vătavu,
Areni) concav (în sectoarele mcandrate ale văilor subsecventc; pîriul
Strîmbu) .şi festonat (cuesta clin stînga văii Căldăruşa). Prin declivităţile
mari pe care le are relieful lor, cit şi datorită dinamicii active a proceselor geomorfologice actuale, cc se manifestă sub formă de alunecări,
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eroziuni areolare şi liniare, aceste terenuri au constituit un mare neajuns
pentru construcţiile urbane mai ales în partea de nord-vest a oraşului.
Structura geologică monoclinală a sarmaţianului, desele alternanţe de
nisipuri, argile şi marne, cu intercalaţii de pachete de gresii, la care
trebuie să mai adăugăm şi depozitele detrice cuaternare cu numeroase
pînze de apă subterană deschise la zi pe pante, au contribuit de asemenea la evoluţia permunentc"1 a versanţilor . Pt• ling;·1 acestea trebuie amintit
şi omul, care prin activitatea sa de utilizare intl-'nsivă a terenurHor
(defrişări, culturi agricole, construcţii etc.) a fost şi este un factor activ
care influenţează dezvoltarea acestor procese geomorfologice actuale. în
funcţie de aceste degradări cc s-au produs în timp, s-au putut stabili
versanţii cu degradări moderate (în zona pîrîului Areni sau a Tîrgului - unde înclinările de pantii sînt cuprinse între 5-10°, predominii
~~roziunca areolară şi liniarii, iar aluneciirile sî nt cu totul intimplătoare)
şi versanţii cu degradări accentuate. Din punct de vedere practic, cuestele cu 'C:legradări accentuate ridicii probleme complexe, dintre care cele
mai importante sînt următoarele :
a) instabilitatea terenului datorită echilibrului precar al depozitelor
de versant şi energiei mari de relief (între 10-20°). Astfel versanţii de
vest a văii „Cacaina" (pîrtul Tirgului sau CetI1ţii) de pe cursul inferior
şi versantul drept nl Sucevei (zona Şept.ilici), în aval de confluenţa cu
pîrîul '„Cacaina", au fost şi sînt cei mai afectaţi de alunecări. Majorilatea suprafeţelor acestor pante sint acoperite' cu depozite diluviale
formate din luturi argilo-nisipoase, argile cu lentile de nisipuri, pietrişuri
şi lentile de gresii ;
b) cauzele principale, care au contribuit şi contribuie la dezvoltarea
alunecărilor. sînt : pînzele de apă din sarmaţian, cu caracter etajat, la
care se adaug[1 cele freatice de terasi1 şi diluviale ; energia mare u ~an
t~lor (zona Şeptilici) , inclusiv subminarea bazei lor prin adîncirea văilor ;
activitatea omului mai ales prin defrişarea versanţilor ;
c) aceste cauze, dar în special alternanţele de roci 1:xirmiabile şi
impermiabilc cu pinzcle de apă etajate fac ca, în zona de care ne ocupăm
sc"1 predomice alunec;lrile cu caractC'r plastic. in trepte. combinate cu
tasări sufozionale. Cele mai multe dintre alunecf1 rile de teren si nt vechi.
dar şi actuale. Cele vechi s-au produs în trepte - numărul acestora
ajungind la 3-4. în cadrul treptelor au apărut_ valuri de alunec.'.lre şi
microdcpresiuni, ocupate uneori temporar de apr1 (ex. „Coasta Şeptilici");
d) intensitatea proceselor de versant, din partea nordică a oraşului.
în aşa numitii zonă „Şeptilici" dinspre Iţcani au afectat negativ şi grav
ci1ilc de comunicaţie, (str. M. Sctdovean u. Şep tilici, T<lbăcarilor şi intersecţia
străzilor Ilie Pintilie, Unirii şi Ana lpătesc.:u) ceea cc a impus o perm;i,nentă întreţinere şi consolidare cu investiţii foarte mari. Alunecările sint
de tip inconsecvent, cu elemente morfologice bine individualizate. Aproape
peste tot întîlnim cornişe înalte de 5-10 m, uneori etajate, de la care
se continuă un deluviu de pant:l bine dezvoltat. De asemenea, clădirile
situate pe versantul drept al Sucevei (zonn Şeptilici) şi cele din zona de
.confluenţă a pîrîului „Cacaina" cu Suceava au avut mult de suferit de
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pe urma proceselor morfogenetice actuale; astfel, în anii 1912, 1929 şi
1977, după o perioaw1 de ploi abundente şi de lungă durată, în oraşul.
Suceava, în zonele sus menţionate şi împrejurimi s-au semnalat cele mai
puternice alunecări de teren 1u;
e) o altă problemă, care merită a fi subliniat[1 este aceea că nu toate
treptele de relief care se întîlnesc pe versanţi se datoresc alunecărilor.
Unele dintre ele reprezintă trepte de facies petrografic (terase de denundatie de naturii litologică). Acest lucru apare destul de clar, mai ales pe
\'ersantul nord-estic şi vestic al Dealului Zamca, unde alunecările sînt
combinate cu astfel de trepte litologice c;,e au afectat terenul pe care se
gf1seşte biserica Sf. Maria. Aceste trepte, constituie baza de demmdaţie
pentru procesele deluviale de pantii, · de pe versantul NE al Dealului
Zamca.
ln documentele medievale termenul de cuestc1 sau versant nu este
folosit, foarte frecventă fiind denumirea de. "zare" sau „creac;ti1", prin
{'.arc se înţelege partea superioară unde se termin[1 platourile structurale,
aclic[1 cuesta. Unul dintre cronicarii turci care 1-n însoţit pe Suleiman
Mag nificul la Suceava in 1538 remarcă faptul cf1 oastea turcească a
prod us mare „tulbm;arc pe colinele din apropiere"., In schimb. în sistemul
de delimitare a hotarelor aşezării şi în mare măsură a loturilor şi „locttrilor de fînaţ" din moşia oraşului se avea în vedere criteriul vechiului
drept românesc „din zare în znre" şi „de la pirîu pînă în zare" (aceasta
fii nd şi muchia dealului, uneori chiar cumpi'ma de ape). Astfel, "zarea".
partea înaltă şi îngusti'1 a unui deal · a constituit o limiti1 cu tradiţ.ii foarte
vechi, ca fiind des .utilizutii, datoriti'1 faptului că include in ca un caracter
lnrg răspîndit în zonii. Pentru a ilustra acest fapt interesantii ni se parc
sub aspect geografic, hotarnica moşiei mc"măstirii lţcani (1785) 11 , teritoriu
ulterior înglobat în perimetrul oraşului. Hofarul acestui teren începea
ele la „împreunarea pf1mîntultti orăşem$C cu poiana lui Şcptilici (zisf1
şi Prisaca), sus pe crea.<:ta cleallllui (versantul drept al Sucevei)... şi se
l asă în jos de-a lungul dealului, pînă la .un p0deţ de pe drumul ce duce
de la Cerni'1uţi la Suceava şi şanţul de su b el, care şanţ duce pîni't la
ri ul Suceava (c vorbu de vechea fortificaţie a oraşului din prima jumc"ttatc
a secolului al XV-lea) ... de aici merge în sus, la un deal, spre suburbia
orasului... ·de aici înainte se îndreaptă hotarul, intre două clclurele, spre
o t;dlicică de ling<i hotarul oraşului ajunge pe creastci cea mai înaltă
a dealul ui, numită Cost işa (sau Dealul Buiai, azi Dealul Zamca) şi iese
la o fintinf1 a lui Sarkis Găină. 1Je la aceashi movilă, hotarul merge tot
pe ctcasw dealului Costişu atinP,~nd p<imin turilc oraşului pe unde -au
a rmenii tăbăcl1riile" (aici în zona Şeptilici se găseau dubăliiriile armenilor
şi Fintîna Frigurilor).
Privite pc spaţii mai largi, limitate totuşi la hotarul oraşului Suceava,
euest('lc: au pus 1<1 dispoziţia omului padurca, versanţi pe care s-au
plantat livezi, colinele secundare prelungj pentru t<i rini, surse de up;:r
potabilă pentru vetre, „gropi" bune pentru fînaţe şi parţial pentru
iazuri. şi ve!'sanţi fovorabili pentru pc.'işuni. Toate aceste condiţii sînt
consemnate de altfel în documentele hotm·nice ce privesc hotarul ora-
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şului Suceava. Evoluţia unor aşe7..ări rurale din cadrul hot~rului (:\reni,
Ti'1triraşi, Sf. Ilie, FrumPasa) pun în evidenţă importanţa reliefului şi în
special a cuestclor în delimitarea de locuri din cadrul moşiei Hrgului.
Astfel, în toponimia de detaliu apar frecvent următoarele topice : „pe
unele merg movilele în rînd pe zarea dealului, cu zăpodica Vlf1dică i''

(1749) ; „moşia Gropile" (1764) ; ,,Groapa Postolăchioaici" (1765) : „pină
în zarea dealului şi de acolo în sus pe o dălmuşoară, la vale pini'1 la un
cap de pisc, se trece o vilcea şi peste un piscuşor ... în vnle cc se chiamă
Prăpastia, cu iaz spre Stroicşti" (1765) 12.
Organizarea naturalri
spaţiului geografic cu peisajele tipice de
cuestă şi platouri structurale este bine surprinsă în hotarnicile moşiei
„Gropile" (1765) şi a terenurilor destinate păşunii oraşului (1793) 13. Nu
intimplător în toponimia acestora hotarnice apar adesea denumiri ce
se referă la dealuri, coaste, gropi şi pisc ; astfel, hotarul moşiei ,.Gropile"
incepe „din fintina Arenilor in sus drumul cel ny:i re al Cimpulu!1W1lui
şi merge prin Frumoasa fiind drum~1l acolo pînă în zarea clealulm şi de
acolo ... la acea uroapă ce era pricină cu banul Dinul pe o df1lmuşoar~
la vale pînă la un caJ' ele pisc şi trece o vălcea şi peste un piscuşor ş1
peste o vălicică ce s-au chemat al lui Ncstor Armanul... şi să sue în
pisc şi din pisc drept la valea Prăpastiei". In delimitarea pt1şunii oraşului
clin 1793 sînt pomenite în hotar următoarele topice : Dealul Lisaura,
Stînca Biholului, Piscul Dealului, Rupturi, Dealul Lămăşanului, colina
pîrîului Mitocul Armenesc, Valea Tătărescu, Gura Bahnei (numită şi
Ruptură), dealul Gura Bursucului, Scursura Zottii, mlaştina Tinoasa şi
Bula. Aceste precizări geografice au o legătură strînsă nu numai cu
toponimia reliefului, dar şi cu hotarele săteşti actuale cnre şi-au păstrat
nealterată şi azi toponimia zonei (fig. 5,85).
Relieful de acmnulm·e. Pe fondul general sculptural al reliefului
vetrei municipiului Suceava s-au dezvoltat, în timp, procese şi forme de
acumulare fluvio-deluvială strîns legate de cele de ermr.iune. Rolul morfogenetic hotărîtor l-au avut aici, rîul Suceava cu afluenţii săi în procesele de versant care ,in raport de modificările dimatice şi d'tt pnrticularităţile temporar spaţiale ale celorlalte componente ale mediului, au
determinat formarea teraselor, luncilor, glacisurilor şi a altor microforme subordonate acestora .
•';jesurile aluvionare. Albia maioră
a Sucevei,
modelntă sub forma
.
i
unor trepte, ca şi şesurile văilor afluente, reprezintă cel mai tînăr relie f
de acumulare ,de virstă holocenă. Şesul Sucevei este ol"ientat NV-SE,
cu lăţimi între 1-2 km şi este alcătuit în principal din prundi ~u ri ş i
nisipuri cu lentile de argile, cu o grosime totală 5-11 m. Forajl\le executate au arătat că la baza şesului se întîlneşte un microreliC'f de albii
vechi. sculptate cu aluviuni de virstă holocenă. Diferenţa de nivel di ntre
punctele de intrare şi ieşire ale Sucevei din oraş este cgaH'i cu cliforent.a
de nivel a şesului dintre aceleaşi puncte, 8-10 m, ceea ce corei:;puncle
cu o pantă de cca. 1,8%0• Astfel că, după valoarea pantei şesului şi după
caracterul cursului reiese că ne găsim într-un sector de vale cu regim
de trecere de la cursurile despletite, de tip piemontan, spre zmwle cu

a
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fnclini'iri favorabile dezvoltării meandrelor. Această situaţie concordă şi
cu cea geomorfologică, Suceava fiind aşezaUl la contactul dintre zona
piemontului Ciungilor, la vest şi cea a platourilor structurale de la est
şi sud, podişurile Dragomirnei şi Fălticenilor.
Versanţii albiei minore au înălţimi între 1 şi 3 m, Îar pe fundul
t:1lvegului apar şi marmite adinci de 1-2 m,- separate prin vaduri cu
adincimi mici.
Albia minoră actuală a Sucevei are un curs meandrat al cărui coeficient este de 1,5. De-a lungul timpului albia rîului a suferit unele schimbă ri. Comparînd cursul rîului de pe hărţile ridicnte în anii l 772
(Biischel), 1856 şi 1900, cu planul aerofotogrametric din 1959, se constaU1 o asemănare doar în ceea ce priveşte direcţia generală a albiei,
însă meandrele, ostroavele, reniile sînt complet schimbate. In zona
şesului se pot recunoaşte şi unele cursuri mai vechi, ca de exemplu în
amonte de confluenţa pirîului Cacaina, Şcheia şi gîrla Morii. Pe malurile convexe apnr plaje nisiponse terasate, cunoscute sub numele de
„renii". Ble constituie importante zone balastiere folosite ca materiale
de construcţii şi plaje pentru ştrandurile oraşului. Ca urmare a adîncirii
albiei în cndrul şesului aluvionar al Sucevei putem distin~e trei trepte
de relief cu caracter îmbucat : a) o treaptă între O şi 2 m, inundabilă
permanent, cu prundişuri şi nisipuri la suprafaţă ; b) o aWi treaptă mai
inalt<"1 între 2-4 m, inundabil[! periodic, ale cărei prundişuri şi nisipuri
sînt fixate parţial prin veget<\ţiile din luncă. în acest sector se recunosc
vechile albii părăsite ale Sucevei ; c) cea de-a treia treaptă cu altitudini
r cl:11i\·c ~nprinse înt··e 4-7 m. reprezintă partea cea mai înaltil a şesului,
individ ualizată sub forma unei terase de luncii cu caracter de trecere la
terasele ele versnnt. Această terasă ele luncă a constituit în evul mediu
locul de „păscătoare" a vitelor tîrgoveţilor. apoi în epoca modern~i pe
acel aş i loc s-au construit o moară, o velniţă şi o berărie, iar în epoca
contemporană aici a fost amplasată. cea mai mare şi puternică platformă
industrial(1 a oraşului (6 întreprinderi de grad republican) cunoscută
sub numele de „Zona industrială, Valea Sucevei".
Dintre terasc>le fluviale de pe dreapta Sucevei H s-a individualizat
numai terasa ck !iO-iO m. Aceasta este paraîel<l cu versantul abrupt
al v.:iii ,începînd din Dealul Cetăţii pînă la Lisaurn. ca fiind reprezentam
printr-un pod îngust de 100-150 m care, morfologic nu se deosebeşte
de restul interfluviului. Baza prundişurilor este tot la 330 m altitudine
absolutii, însă peste ele se găseşte o cuvertură groasă de 5-10 m, de
luturi nisipoase cu caracter loessoid, de origine aluvio-coluviahl. Pe versantul sting al văii „Cacaina". în sectorul vetrei oraşului, se individualizează o altă treaptă de terasă mai înaltă, care se racordează cu terasa
descrisă mai sus. Podul ei este parazit<lt ele un ~lacis coluvial cc imhracf1
toată partea inferioară a Dealului Zamca, iar fruntea sa apare abruptă,
ca urmare a adîncimii recente a văii Cacaina. ln deschiderile existente
se poate vedea că terasa este formată dintr-un orizont de fragmente de
gresii foarte slab rulate şi nisipuri acoperite de luturi nisipoase, groase
de 4-5 m. Pc afluenţii săi de pc dreapta (Şcheia, Cacaina), în afara
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teraselor inferioare, nu intîlnim alte trepte de terasă. Lipsa lor se explicfi
fie prin faptul că terasele ce au existat au avut dimensiuni fo;:irte mid.
şi au fost distruse total prin eroziune, fie că, dat fiind vîrsta foarte
tinără a acestor văi ,nu s-au format terase mai înalte. Terasele descrise
mai sus au ·un caracter aluvionar monogenetic. De asemenea, trebuie
făcutii precizurea c;i fondul construit al oraşului nu este implantat pc
terase aşa dup[1 cum unii urbanişti nu descris silueta în trepte a oraşu lui. umplasind dominantl•le acesteia pe trei tl•ntse n. ei pe un p'atou
structural uşor înclinat în care altitudinile descresc din Dealul Zamca
(380 m) spre confluenţa pîrîului ,,Cacnina'; cu Suceava (320 m).
Glacisurile. Dupi'1 origine acumuhirile se pot separa domi tipuri
de glacisuri : proluvio-voluviale şi coluvio-proluviale. Pe drenpta Sucevei
glacisul proluvial are un caracter fragmentar în t îlnindu-se, numai la
ieşirea pîrîului Şcheia în şesul Sucevei, precum şi la debuşarea în şes
a pîrîului „Cacaina". Alcătuirea geologicii a glacisului de la abator (azi
locul unde se depoziteaz[1 resturile menajere), la debuşarea piriului
C'acaina în Suceava, a fost studiati1 prin foraje.•,,;_ Sub solul actual existf1
o succesiune de orizonturi de luturi nisipoase. nisipuri cu elemente rare
de prundiş, nisipuri şi prundişuri şi nisipuri argiloase. cu o grosime
de peste 6 m. Vîrstn acestui glacis este foarte nouă deoarC'ce în marc
parte. el parazitează terasa de ·luncă de 4-7 m. de virstr1 holocenă.
Glacisurile coluvio-preluviale sînt r[ispîndite mai ales pc drcaptn
v[1ii şi anume în partea centralii a oraşului vechi şi în partea ele est ;1
Dealului Cetăţii, către localitatea Listaura. Acestea sînt formate în principal prin .acumulări provenite din spălările areolare şi sînt nld1tuite
predominant din luturi nisipoase şi nisipuri fine.
Valorificarea judicioasr1 a avantajelor pc care le oferă r0,1ieful vetrei
oraşului precum şi celelalte condiţii de mediu, ca şi preîntim:Pinare:l
unor neajunsuri negative (în speţ.[1 aluneciirile de teren) se impun cu
necesitate a fi luate în calcul de urbanişti ; iar, eficienţa lor este condiţionată, între altele, şi de cunoaşterea particularităţilor geomorfologice
ale vetrei oraşului de către toţi specialiştii atunci cinel executi1 proiecte
ele sistematizare şi remodelare urbnnc·1 a centrului civic al Sucevei.
I
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CAPITOLUL II

ORIGINEA ŞI

EVOLUŢIA TERITORIALĂ

A ORAŞULUI

SUCEAVA;FENOMENULURBANŞICONCENTRAREA

URBANA

Fenomenul urban, constituie, făr[l îndoiali'1, una dintre trilsătu
rile cele mai caracteristice ale civilizaţiei contemporane. Pentru evul
mediu s-a considerat că se poate vorbi de urban „din momentul în care
începe să se circule cu uşurinţă". 1 Procesul de urbanizare în Moldova
a avut un ritm diferit faţă de alte zone şi nu a atins aceeaşi amploare
pe întreg spaţiul est-carpatic. Marea varietate a tipurilor de aşezări cit
şi expresia particulară pe care o capătă aşezările în cadrul aceluiaşi tip,
permit să se vorbească despre personalitatea şi specificul ficcf1rei localiti'1ţi care a devenit centl'U urban, în decursul evului mediu.
ln sensul acesta, Suceava a constituit un implant spontan de factură rurală, care s-a născut într-o 'regiune de veche urbanizare (Baia,
Siret). Transformarea Sucevei dintr-o aşezare rurală înt-o aşezare urbană
a fost un proces treptat şi îndclun_gat, care poate fi situat la finele secolului al XIII-iea şi prima jumătate a secolului al XlV-lea.:? Un rol de-terminant l-a jucat existenţa unei pieţe de schimb, dezvoltareu meş
teşugurilor şi a comerţului, care în finnl au condus la o concentrare a
locuirii. Dar momentul în care se produce un salt în această evoluţie
a fost constituirea unei Curţi domneşti. Zonificarea funcţionam care
s-a format în jurul Curţii domneşti, prin crearea unor incinte clin ce
în ce mai lar_gi destinate comerţului (apariţia „pieţei", a tirgului de vite
şi a mai multor uliţe specializate num.ai în comercializarea anumitor produse) şi practicării meşteşugurilor (cartierul olarilor, a fierarilor). ilustrează prqcesul specific evului mediu de acumulare ele noi trăsături
urbane. Una dintre problemele dificile, mai mult de natură teoretică,
a istoriei Sucevei, este aceea ii precizării momentului cînd aşeznrea rurală de aici a devenit o localitate urbană, adică de cînd se poate vorbi
de un oraş.
Criteriile de apreciere în cazul Sucevei au fost atit de natură
~ocial-economică, cît şi strict urbanistică. Oraşul Suceava a precedat
intemeierea statului moldovean : aceasta este concluzia la care au ajuns
mai toţi cercetătorii. 3
în cazul de faţă s-au luat în considerare o serie de intercondiţio
nări, între implant, mediul fizic şi poziţie geografică ; între aspectele
economice şi cele politice ; între originea şi vechimea fenomenului urban ; între reţeaua tramei stradale şi fenomenul concentrării populaţiei ;
între dominantele urbanistice (la sfîrşitul secolului al · XIV-lea sînt men30
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tionate documentar, în ornşul Suceava, Curtea domnească şi bisericile
Sf. Dumitru şi Adormirea Maicii Domnului)"" şi marea masă a fondului construit.
Aşezat~la un vechi vad şi anume acolo unde marele drum transcontinental ce urca de-a lungul Siretului tăia apa Sucevei. aceastf1 aşe
zare, anterioară domniei, a avut, ca punct de sprijin militar, o fortificaţie, constînd dintr-o palisadă şi un şanţ de apărare aferent (sfîrşitul
secolului al XlII-lea şi prima jumătate a secolului al XIV-lea) 5. Condiţiile precare locale nu au permis urmărirea întregului traseu al fortificaţiei amintite şi nici datarea foarte precisă a acesteia, singura certitudine fiind aceea că atît palisada cit şi şanţul de apărare au încetat să
funcţioneze în momentul în care Petru I Muşatinul a mutat „capitala"
ţ[1rii de la Sir<'t la Suceava. Singur;.i fortificaţie cunoscut<"1 in Moldova
premuşatină, ea avea rolul de a proteja aşezarea care îşi concentrase
locuirea pe o suprafaţă de circa 3--4 ha, în jurul bisericii Mirăuţi. dovada
făcînd-o stratul arheologic destul de compact şi de continuu din această
zonă. G Existenţa la Suceava a unei aşezări întărite cu palisadă şi şanţ
de apărare trebuie interpretntă în sensul că respectiva nşezare începea.
de la finele secolului al XIII-lea, 7 să-şi piardă caracterul de aşezare
rurâlă şi să parcur~ă etapele de început ale procesului de transform<1rc
i:1 aglomerare de tip urban (faza preurbană) s. în lipsa datelor documentare; se poate avansa ipoteza, în baza descoperirilor arheologice mai
sus menţionate, că Suceava acelei vremi constituia centrul unei formaţiuni politice, I> care a premers statului feudal centralizat al l\foldovei,
jucînd, în acelaşi timp. rolul de centru economic, politic şi <1dministrativ
al respectivei formaţiuni. Cercetări recente 10, bazate pe nnaliza cronicii
rimate a lui Ottckar de Stiria (1307-1308) 11, au localizat, ipotetic, acea
„ţară a românilor", aflată „dincolo de pădure" în nordul i\1oldovei, neexcluzînd ca eventual centru principal, oraşul Suceava, sin~urul ce beneficia la acea vreme de o fortificaţie. Mutarea centrului politic de la
Siret la Suceava. (în jurul anului 137Î sau l:J81-1385) 1! , a impus noului voievod, Petru I Muşatinul, restructurarea spaţiului urban : acesta
a renunţat la vechea fortificaţie a aşezf1rii, care închidea un teritoriu
prea restrîns pentru noua reşedinţă domnească şi a ridic:it pe un loc
dominant o mare construcţie de lemn (18,50/7 m) 13. care a servit o
vreme drept sediu al domniei, pînă în momentul în care s-a terminat
ridicarea Cetăţii de Scmtn. H Fiind prima construcţie în seria iniţiatii ele
Petru I Muşatinul, la Suceava, Casa domneascf1 clin lemn a constituit
primul nucleu al Curţii domneşti 15, exercitînd o acţiune centripetă atît
asupra orienturii reţelei stradale, cit şi asupra comerţului. prin închegarea
şi constituirea „pieţei" în .iurul său. în zona Curţii domneşti s-au ~rupat
ulterior destul de strîns casele boiereşti constituind un adevilrat cartier
nobiliar 1'. Prezenţa Curţii domneşti la Suceava, menţionaff1 in izvoarele
scrise ale vremi' la sflrşitul secolului al XIV-iea (l:HJ7, „ad domum nostram") 11. a stimulat ulterior dt>zvoltarea meşteşugurilor şi concentrarea negustorilor in oraşul-reşedint<i, Suceava, depăşind faza preurbana, ea îndreptindu-se cu paşi repezi spre un urbanism specific, de tip riisiiritean, în care
prezenţa domniei a jurat un rol important. Implantarea curţii a însemnat
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de asemenea şi un important centru de unde se administrau satele r;.irn ase pe s~ama domniei în regiune (ocoiul curţii) 1 ~ !ji în accla~i tim p
ea reprezenta nucleul militar cel mni important al domniei.
Existenţa unei dense reţele ele oşeziiri rn~r ole, în .iurul Sucevei
(pPste 30 de aşezări mcnţ.ionate documentar, la sfir~itul secolului al
XIV-lea şi începutul celui următor) J!i pe o razt1 de 15-20 km a constituit
o bnză economică trainic.;i pentru viitorul orciş şi un rezervor demo,ara fic
de primă importanţ<i in vitali;rnrea vieţii urbane. in acest context, Su ceavn, putea îndeplini, înainte de constituiren statului feudal, o funcţi t'
economic.:i („tîrg de vale")'.!O importantă pentru inh'eaga zorn1, ea judncl
rolul unei aşezări de prim rang pentru sate-le clin hinterlandul său. reg iunea caracterizîndu-se in toată perioada evului mediu printr-un avans <l<'mografic şi economic ce l-a păstrat mereu pină la sfir!;>itul secolului al
XVJl-lea.
O altlt contribuţie importanttt în problema genezei oraşului Suceava a avut-o şi rolul coloniştilor străini nşezaţi aici. Dificultatea c:omLi
in precizarea cu exactitate a etapei din procesul urbanizfirii în cursul
căreia s-au stabilit aceştia în localitate şi rolul jucat în accelerarea sat1
încetinirea acestui proces. Devenind re~edinţă domnească, Suceava dc'l bîndeşte dintr-o daU-1 nu numai rolul politic ele frunte ce i-l confer<.';1
noua sa calitate, ci şi posibilităţile sporite de c!ezvoltare economică şi absorbtie demografică.
Dintr-un centru meşteşugăresc şi ele schimburi comerciale lilnitate teritorial, oraşul de reşedinţi1 al lui Petru I Muşatinul se trans. formă într-un important centru moldovenesc al comerţului internaţional.
ceea ce atraJ,?c statornicirea nici a primilor colonişti str:1ini în special
germani, veniţi din Polonia şi Transilvanin, 21 şi armeni. :!2 Pornind de
la aceste considerente, istoricii români sau străini au pus la îndoialt1
originea românească a oraşului, acesta apărînd cînd fundaţie a elementelor de colonizare germane 23, cînd o creaţie a colonizării armeneşti,
cind, în sfirşit, materializarea colonizării ruse(!) Z'..
Argumente convingătoare · privind rolul acestor colonişti în procesul de urbanizare I-nu furnizat izvoarele arheologice : cercetările arheologice din vatra oraşului au pus in eviden tă pentru secolele XIII ::i
XIV, existenţa unei permanente locuiri româneşti 2ii care corespunde p 1~
deplin unei etape avansate a procesului de feudalizare şi dezvolta n~a
incipient-urbană a oraşului. Pentru ultima parte a secolului al XIV-Ic~!.
cercetările arheologice au scos la iveală numeroase urme de cullm·;·,
materială specifice elementelor germane 26, ceea cc reliefeazii legălt11-.i
acestora (după locul de descoperire, mai ales. în jurul Curţii domneşti)
cu autoritatea voievodalli, precum ~i rosturile celor veniţi nki
mai ales ca meşteri specializaţi în construcţii în piatră :Ji. Deşi st :1bilită încă de la sfîrşitul secolului al XIV-lea, la Suceava, unde popul;iţi n
armenească avea o „mahala" aparte, totuşi, pînă în prezent nu s-nu id(·1~
tificat resturi de cultură materială, specifice acesteia (menţion::~ .'!
fo august 1388, cind armenii din Suceava sînt puşi sub juriscli ~ 
ţia arhiepiscopului armean de Liov. comunitarea lor avea organe de conducere proprie în frunte cu un „voit armenesc") 28•
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Un alt element ale c[1 rni implicaţii st• rC'g[1sesc in ct·it• mai c11verse
aspect e ale realit<i ţilor privind geneza oraş ului Suceava este ffl:·<i indoiali'i de ci1uta1 şi in poziţia .<w yeograficl'l , in raport cu reţeaua el e c<""1 i
<:omerC'i ale şi integrarea lor în ci1·cuit11l come1·ţului in1,e rn aţ ional. Sit ua t
într-o zoni"l dr:> contact geomorfologic, organizaren preferentialti a vetrei
viitorul ui oraş are, fireşte, o raţiune economic<i, dar şi una geografică .
în c:adrul acestui complex zonal se intr:>rfe1·eazii factori fizici şi economici care i mbin~i posibilităţile complementare a tr('i unit i1ţ.i j{eografice
adiacente: munte, podiş, dmpie. Pe aceste contacte s-au constituit ultPrio r. în secolul al XIV-lea, j n mod jus tificat ş i de timpuriu, ci1 ile dr
legf1tun·1 şi negoţ, care au multiplicat. prin functiile aduccitoare el(• bunuri
malerinle. baza existenţei viitorului oraş. Poziţia geogr;1fict1 destul de>
fovorabilă prin vari~talea reliefului( cuestă, platformi1). cit şi prin securitat<'a şi durabilitatea acestuia, au asigurat de timpuriu oraşului Suceavn.
în comparaţie cu altele, un . „optimum" de atracţie a populaţ-iei. Acest
c:aclru a fost bine sesizat şţ în trecut: astfel. c;ihitorul armean Sinwon
Lehaţi, :.>fi remarca pe la l 608 ci1 „acest oraş Suceava -- c•ra pe un podiş înalt. priveliştea era frumoasii şi climn potriviH'i şi siinătoasi1. O npă
mare curge in jurul oraşului". Un alt călcitor (P. Bonnicio) remarca.
pe ln rn:J2. că ,,ciupii ce a cutreierat Ţara Moldovei mi se pure cf1 Suceava
estt' locul cel mai bun care se poate ;.1fla şi mai ferit ele rnivi1liri" :"'· _
O primă şi foarte important:. constatare, prilejuitt1 de cercetcirile
arheologice (secolele IX-XIII) :u din vatra oraşului. este extrema r;iritate a monedei pe de o parte. iar pe de altă parte b0Qt1ţia obiectelor de
pocloab;i !5i de cult. Descoperirile pc car<' le avem in vedere clin cele
10 puncte arheologice sugereazn ct1 beneficiarii principali ai acestui
romerţ cu ne~ustorii str[1ini erau boierii locali : tot descoperirilor arheologice li se datoreşte şi o alU1 contribuţie, cea a idPntifid1rii unui iiivel
cert de locuire aparţinind secolului al XIII-iea şi inc:eputul secolului următor :ri. Şi în cazul Sucevei, lupta pentru controlul drumului internaţ ional de comerţ a coinc:is cu etapa finală de încheiere a procesului de
genczf'1 a oraşului şi de întcm!eiere a statului. Acum. în a doua jumă
tate a secolului al XIV-iea, s-a produs deplasarea. sesi1..atr1 încă ci<' mult
de istoricii romi'mi şi poloni :1:1, de la drumul t-<iti1răsc (via tartaricu) care lega Lw6w-ul şi o întinsă zonei din Europa centram şi Marca Baltic<i,
al ci'trei comerţ cu Orientul îl centraliza. cu 1\1are:t Neagră. prin Polonia ~i sh•pa nord-pontică - la drumul moldovenesc (via Valachia). Tnio rmaţia izvorului nu de mult descoperit in arhivele Genovei, cu privre
la legătura stabilită intre Caffa şi Moldova în 1386 3 ". d~i consistenţa ipotezei acc·lora dintre istorici care au fixat în a dou:i iumritate a SC'colului
al XIV-lea deplnsar('a spre Moldova a marelui itinerar l 'C lega Lw1iw-ul
cu Marea Neagr[l. Acest fapt s-a datorat şi destrf11nt1rii Hoardei de Aur.
din a doua jumătate a secolului al XIV-lea. :Iii ceea ce a periditat drculaţia pe drumul tfltftrăsc şi a ·~r[1bit deplasar ea acestuia pe tl•ritoriul Moldovei. Exploatarea comercialt1 a acC'stui cadru politic prielnic: nu a inti n:iat. incit, clin primii ani ui secolului a l XV-le.a. drumul moldovenesc
<lparc în primele izvoare care ii atestft, ca foarte atr<igMor, de vreme ce.
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aidoma celui tătărăsc, a iscat rivalitatea între negustorii din Cracovia
Lemberg pentru dreptul de a-l folosi. 3G
Poziţia centrală a Sucevei, în raport cu căile rutiere ce veneau din
Polonia (Lwow) şi Transilvania (Bistriţa), a constituit încă un argument
pentru domnie de a prefera această reşedinţă în defavoarea Siretului.
Astfel, clmmul moldovenesc, de pe valea Siretului, care ne interesează
mai mult, cobora dinspre nord din Polonia (Lwc>w), trecea prin „vadurile" de la Cernăuţi, unde era „pod umblător" peste Prut, la Storojinet,
Mihalcea, iar de aici la Vicov şi Rădăuţi şi, pe cursul Sucevei, se ajungea
la Suceava :ii: un alt drum de la Cern;.1uţi mergea pe valea Derehlui
pe la Cuciurul Marc, Stîrcea, Hliboca, se trecea pe apa Siretului pe o
punte umblătoare „care era mai sus de oraşul Siret şi, prin Bahrineşti,
Dorneşti se ajungea la Suceava (mai tîrziu acest drum de la Siret la
Suceava s-a numit „drumul Cernăuţ.ilor" sau „drumul foncului-Vodă") 3.'\
Tot de la Cernăuţi se bifurca un nit· drum ce trecea pe la Herta,
!băneşti, Dorohoi, Văculeşti pe la Verbia, V6rniceni şi Suceava („drumul
Verbiei") :111 • De la Suceava drumul moldovenesc se bifurca in două : o
ramură mergea pe deasupra terasei dintre v(1ile Sucevei şi Siretului pînă
la Roşcani, iar de aici la Joldeşti ; iar, o nită ramură trecea pe dreapta
Sucevei, pe la Bosanci, Udeşti, Liteni, unde, fie prin vad, fie pe podul
de la Vericicani trecea tot spre Joldeşti (acest drum de la Suceava
s-a numit mai tîrziu ,,drumul cel Mare") r.o_ De la Joldeşti drumul moldovenesc se continua pe stînga Siretului, trecînd pe la Tudora, Lespezi,
!:.unea, Mirceşti, Săbăoani, la Roman după care drumul urma malul
drept al Siretului. Analizînd hfirtile clin secolul al XVIII-lea "1• se poate
constata că. drumul moldovenesc avea numeroase ramificaţii care mai
toate, în parte?a de nord a Moldovei, aveau legături cu Suceava. Spre
Transilvania, din Suceava pornea „drumul cel mare" t.2 ce trecea pe Ja
Areni, Liteni, pe cursul M:oldovei, Humor. Moldoviţa. Cîmpulun~ Moldovenesc, Iacobeni, în valea Bistriţei, unde drumul se bifurca în două :
o ramură urmărea valea Bistriţei Aurii. pe la Cîrlibaba. se trecea pasul
Rotunda la Şanţ, pc valea Someşului Mare şi se ajungea la Rodna ; o
altă ramură pornea d<'! la Iacobeni pe cursul Bistriţei pină la confluenta
cu Dorna, de unde se continua pe valea Dornişoarei, peste Birgău, în valea
Străjii, şi se continua apoi pe cursul Bistriţei pînf1 la Cetatea Bistriţei.
Tot pe acest traseu de la Suceava la Bistriţa, numit şi drumul Sucevei
sau al Bistriţei (sau „drumul de sus") "3• se făcea legătura prin Liteni,
iJ•ămăşeni cu oraşul Baia. Un alt druin de la Suceava. care ajun,gea la
Baia, cunoscut şi sub num~le de „drumul cel marc al Sucevei sau cel
vechi"'"', trecea prin Buneşti, Oprişeni pe valea Şomuzului lVlare, la
Fălticeni, Baia, de aici pe valea Moldovei acestu njungea
la Romnn
(„drumul Băii") "5.
Ulterior, regimul drumurilor menţionate mai sus, în raport cu
cele două state vecine, a fost înscris în privilegiile t,fi acordate oraşelor
care îndeplineau funcţie de etapă obligatorie a legăturii cu Marea
Neagr<i : Lwciw-ul, Braşovul şi Bistriţa. Aceash'i convergenţii ele căi comerciale a făcut din Suceava punctul de trecere obligator pentru toate
sau cele mai multe şi mai valoroase mărfuri comercializate în Mol-

şi
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clova sau tranzitate pe teritoriul ci. !n perioada imediat următoare,
Suceova şi-a asumat 'func\.ia de loc ele întîlnirc şi ele vamă principală, obligatorie pentru ansamblul relaţiilor com'erţului internaţional
în Moldova. ln felul acesta oraşul a devenit nu numai o piaţf1 locnlă
dar şi una internaţională, ceea ce va juca ulterior (sec. XV-XVI) un
rol de căpetenie in dezvoltarea lor. Alături ele aspectul legat ele reţeaua
de drumuri care a cl0finitivat şi statuat piaţa, cercetările arheologice
de la Şipot 'ii şi din zona bisericii Mirăuţi au pus in evidenţă şi un
alt aspect, cel al „standardiziirii' produselor ceramice ; cu ac<.'ast;I
transformare. Suceava devenea în a doua jumătate a veacului al XIV-lca
o aşezare cu mcşt(•şuguri dPzvoltatc, dovada fficînd-o difer<'nta dintre
produsele meşteşugarilor suceveni şi acelea provenind din mediul rural, ultimele situîndu-se la un nivel inferior r.s. Un alt element k t:at
ele genezh cl.5ez<lrjj înainte de a deveni reşedinţă domncasctt, şi Care
poate constitui un factor important în aprecierea gradului de urbanizare, î1 constituie fizionomia localităţii. 1n -practicft orice localitate trebuie V<izutft, înainte de toate ca un „peisaj" alo cărui trăsiituri exterioare (dominante) şi interioare reflectă m<inifestarea tuturor elem<'ntelor activităţii umane acumulate într-un anumit tC'ritoriu, de-a lungul
timpului şi care în strinsă corelare cu factorii geografici pot concura
la devenirea sa. 1n cazul Sucevei, înainte de a deveni reşedinţf1 domnească, tri1săturile exterioare ale oraşului se caracterizau prin cele dou<\
dominante arhitecturale, monumente menţionate la 1395 (Sf. Dumitru
şi Adormir<.'a Maicii Domnului) "9, ca aparţinînd boierului Iaskos (foţco),
mănăstiri ce au fost închinate patriarhiei din Constantinopol, ele fiind
cele mai vechi ctitorii boiereşti cunoscute pînă acum din l\foldov<1.
Dacă acest boier laţco poseda in acea vreme două m<'im'istiri la SucN1va.
(sigur cu mult mai vechi ca data menţiunilor) este evident că d era
una dintre figurile cele mai marcante ale societăţii moldoveneşti care
rezida la Suceavâ. Noi considerăm că acest Iaţco care avea puterea să
se adreseze personal şefului suprem al ortodoxiei de la Constantinopol,
poate fi identificat am cu boierul „Eţco" al „Miinăstirii Eţcani' " mC'nţionat de cronicarul Gr. Ureche oo, cit ·şi cu logofătul anonim <11 Moldovei anilor 1395-1399.
Aspectul interior al localităţii, înainte de a doua jumătate a secolului al XIV-lea, raportat la spaţiul ocupat de locuinţe şi cel liber
a fost în favoarea celui clin urmă : restrîngerca. spaţiului de locuit într-o anumită zonă a localităţii (biserica Mirăuţj), unde densitatea a
crescut în comparaţie cu alte spaţii din vatra viitorului oraş (zona
Curţii domneşti şi Şipot) 51, vine să preciz<Y~e etapa avansată a localităţii spre stadiul de oraş corcspunzind pe deplin unei anumite forme
de civilizaţie, cea răsăriteană, a cărei expresie a materializat-o, jn
forma, structura şi evoluţia sa teritorială viitoare.
Suceava acumulase încă de Ia sfîrşitul secolului al XlV-lea toate
atributele unui veritabil „oraş" cu producţie meşteşug<'ireasc<'i specializată,
activitate permanentă ele schimb, centru politic şi administrativ. R~1pida ascensiune a localităţii, aleasă drepţ reşedinţii clomneasc<i, a putut
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clc>tl'rmina ~i prc.•luarca atribuţiilor administrative, religioase şi judcciiasupra intr<'qii ţ;iri.
Prim<.1 menţionare sigur;.·1 a Sucevei, în stricti1 ordine cronologic;.\
~i cea mai veche menţiune clatc:1til a numelui si1u, e cca clin 10 februarie
1388 din actul dat de Petru I :\lw;atinul in Cct<1tea Sucevei („li gorodca
Socet1vea") .:.:!. in lcg<Hur<i cu împrumutul pe care i-l ceruse regele.• Polonil'i. Tot în I:J88 c.•stl' menţionat şi oraşul Suceava, nu ca loc ele cmilt'r<' a unui docunwnt. d C'fecti v ca aşezare' urbanii. Este vorba de un
<tct emis de catolic:osul armenilor. Tht.•doros II, la 18 august 1388, in care
armenii clin nrni multe oraşe, intre c;.ire şi cei din Suceava. (Ciciov) sînt
'>Upw;i jurhdkţiC'i scaunului <.•piscopal clin Liov. :.:r în lista oraşelor in1itulat<·1 : „A ~a s<• cunosc oraşei<· ruseşti indepiirtate şi apropiate" alcă
t uitf1 intn· anii I :rnH şi 1:1~1]. esk menţionat de asemenea şi oraşul
Suceava, Despre oraş avem indic<t\Îi precise şi în 1390, atunci cind
1:·im. ~i 1 lui !\11ri.·c.•a <·el l:fotrn~ ~.; ;1i n~ge1u: Polon:ei s-a11 in ti lnit la Su "";1va undL• au Sl~mnat corwt>nţ ia in oraşul-n~şedinţii : „in partibus Molda vie oppicli Soczc2ow" ;•'•.
Ac·casti1 club){1 prim;i nwnţionare 'din i:rnB a Ceti1ţii :)i a oraşului
Succ<1va, este deosebit de sug<.>stiva JX•nku istoria localităţii. ln aclevi1r,
ub,•rior l'Voluţh1 Sucl'\'<.'i sta sub semnul acestei dualitc'1\i : cetate şi
1,rn.'i. :\ct•asti1 situaţie c·sll! bine ilu'itrati1 şi de documentul din 1.:tO:l
prin c:trL' Ah•xandru cd Bun a .. cil·sprins din ocina noastri1 şi <1111 dat
Episcopi,·i din \ar;i noastri1 a i\loldon•i" satele Averc!jti pc Suceava
~i H re<1ţca, din apropiere<i tirgului Sucevei ("Sucziawskoho lorga"),
actul fiind l·mis în Cetatc•a Suc<·v<.•i (CC'tatea de Scaun), („u Soczawi
horodi„) ·;,_ În documentele de la sfirşitul secolului al XIV-iea şi din
-.<·coleh' urm;-.toarl'. calitatea de oraş a aşe:âirii este dovedită prin adao~u ri !c: curente de .. ~orod" , „torg", „statei", „oppidum". fi1cute la numele
initial ; unele izvo<Jre ne fuc cunoscut şi noul statut politic al oraşului
- cel de capit<Jlit - <• Moldovei : „naşa stoliţa u Suciavea" (1440),
„castrum Zuchiav1~ locus residl~ntia<.· vokvode" (1538), „Sochiava prin<.:ipalis . regni civitas" (15()1). „metropolis nostra Sozava" (15()2). „arx.
sedes
palatinorum„
solit.ae r;.•siclentim/' ( t 5Ci:J), „Soczavia oppiclum
(15i8), .,Soc-/.avic metropolis l\lolclaviac" (158i). :-~;
in legălurc"1 cu origint'a numelui, C. C. Giurescu, acccpU1, ca de'
<ldtf<>l şi alU istorici, cit acC'sta vin(• ele Ia cel al apl!i pc malurile căreia
'>-a întemeiat oraşul ; de asemenea s-a precizut cit numele apei de origine slctvi1 (Sucava). înseammi „sinuos, cu cotituri, înco-.;o :at" :;;. De
remarcat di şi c[tli1torul E. Celcbi, în se:~colul al XVII-lca (165G) ajungea la concluzia cc't „în limba romfmeasci'i, Suceavu inseamni1 loc ripos ;
•t fost denumit.ii astfel deoarece aceastii cetate> este aşezatf't pc o stîncă
marc"'"'· Etimologia dati1 în cronica lui Gr. Ureche, şi anume, de la
('UVÎntul ungar „suci", care ar însemna „cojoc,[irie", parc a fi lipsitei:
eh· tcm<:'i :.~ 1 • deşi ccr~tările urheologice au scos în evidenţă mai ales
p1mtru secolele XV-XVI, intensitatea practicării acestui meşteşug şi
diversitatea sa GO_ Alte studii privind etimologia cuvîntului Suceava,,
iniţiate de V. Bogrca şi acceptate ele Iorgu Iordan 61 , pornesc in explicarea numelui de la rc'1dăcina cuvintului ,.soc" (cf. Soci) - arbust -
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ca:C' se do,·C'dc.51.(' .nu numai prin arhaicul Sociav(a), ci ~i prin apdativul suceava - numde „ţ·evii de cusut" cinci aCl'asta c• din soc. Deşi,
mult mai tirziu, inll"-un document ele la 17-l l este pomc~nil in hotarul
tSrgului Sucenva .,.un loc dP finnţ numit, La Soci" •'J totu~i :tCl'ast[1 ipotez[1 estl' mai puţin plauzibilc"1 dl~cit CC'a clini ii.
Eroluţio terilori<llc'i a oraşului SucC>av:i C'st<• rC>Zllltatul ckzvolt;'di funetionak• a a!Wl'.ării, în timp ~i :.paţiu. ~•1 apariţiei tn·ptatv ;1
unor noi Iunctii şi al cl!'zvol!<'1rii „cc·lor h;istc.'lltl•, pn•eum şi intc·1·condi\ionan•a :l<'l~tora cu factorul ·demografic. S-a obs<'rvat, analizind harta.
c;"1 Pvolutiet spaţi:1lil am loc paral0l cu accPnlLwrc•a difl•rC'nţÎC'rii funcţional<:> intl'rm• a oraşului. Exlinck•rea în suprnfot<"• l'Sll' şi rc·zult~itul
schimb~1rilor în g<'1n1l de vi<.ţ1 şi al 1l'odifid1rii slandarclului ele tr.1i
al populaţiei, fie prin tradiţia de a locui intr-un spaţiu mai larg (evul
mediu, l'JX>Ca modcrnf1). în mijlocul veţ;!-'t'l\Î«• i. fi·• climpr.1 ri n p:·h t.m-,
ditit<i de a locui in cl{1diri moderne (c·poc,.1 cont<•m pornn;iJ. cu ~. mai ·
multe t•taje, dotate cu un confort mai sporit.
Tn inccrcart•a de stabilire a trf1s[1turilor <:•volu\iPi tl'ritoriah? a
or: ! şului Suc<.•av;1 am utilizat s11rs1:· şi mal<'ri:ilc• vari;1tC': izvoan• sCTÎSP
~i ;:r!wologice ; planuri ale oraşului din anii 17î -I ; 18~iti : HIOli ; I !12·1 ;
1951 şi Hl85; date oferite de istori<."lll bisC'ridlor şi cimitirelor şi a tramd stradale. in ceC'a ce privc.,şte dificila problPm<·1 a , Pl·rioclizfirii. s-a
;:vui în veden~ etapde constructiv<'. ele marC' amploarl', C'(' sini marcate in teren sau consemnat<.• in cloc-unwntC', fip prin fortifieaţji, iif·
j)?'În 1rn1halak·le şi
cartier<•!<• r<'ziclc•nţialc. Foarte• acl<·sea - pin;·1 in
e ·)'•G.! p·ndcrn<"t - cxtinclercu ;1 fost uneori "f.>0r.tani1 ~i m;1i puţin cor - ·
trolat~1. Ea se n~aliza în cea mai mare parte dupft posibiliE1ţile locuii rnilor. Din acest punct ele VPderc put<.•m considc•ra c<i. (•xtinclt>n'a oraşului Suceava (fig. li) pinf1 în jurul anului '1800 s-a meul prin dout"t moduliii•\Î : agl utinar<' (SC:'C. XIV-XVIII) ~i
absorbţia
salt•lor (secolul al·
XIX·l<'11).
Perioada cmilol' I 3UU- U88 1 ~ 1 • Reconstit.uin~a sit tta\i<'i ll•ritorialP

a nuclt'ului aşc:t.<irii în plin<."1 form;ire ttrban<"t s-a fiicut numai p<' baza
izvoarc•Jor adwologict'. :\cl'Slea ne-au permis sesiznrC';t tn•<'<-•rii ;işezării
-ele la 1ipul rural la ct>l urban şi de la forme arhaic:e cit• producţie la forme mai evoluate şi .grupat-org;inizate. P<~rimetrul w;ez«1rii t•ra cll'limiiat de o fortificaţie cu pdlisacl;"1 (construit:·1 <"l'I mai tir ziu 1<1 începutul sec. a XIV-iea) li\ ce descria un m·c cit• c:<.'1T, pornit
din .apropierea zonei pîriului Şipot dHre v;"1rsarea în Cacaina ~i se înehidl•a la confllwnţa acestuia cu rîul Suceav<1. Aceast;"1 zon<i ci<' la b:1za
c ~1estc•i (altitudine 2Î0 m). CC' cli'l imprPsia în raport cu inăl\inwa acc•steia
~Z;unca :rn5 m)
c<.i esh• o zone'\ deprt'sionară. ocupa o supr;1faţi1 cit•
drc:<l IO h;i, avincl dispus<.\ marginal o mai rnarl' aglonwrarc• ele· locuin\1•
(in jurul bic;ericii Mirfm,i). pe o suprafa\i1 ele circa :~-4 hci. unei~ · str:1t11l arlwologic clin prima jum<"1tate :i a doua ju1rnltale a ~WC'Olttlui ;ii
·x1V-l<'a „-...-s1<' de cea mai man• c:onsistc-nţi1 1 ;..;.
De •r.:.c•nwnca s-a obst•rvat spre p<:>riferia acestui nucleu, mai alC's
în zona „Şipof" titi, inconsistenţa grosimii stratului de c11ltur<'1 . clin vca.clll al XJV-Jc-·1, P<.>ntru acest spnţiu, putem avansa cu titlu dt• ipoteză
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circa 100-120 du case (ii. Toate acestea ne conduc la concluzia că
primul nucleu orăşenesc s-a conturat sub forma , unui „ U" larg deschis, cu dou;·1 braţe, care se sprijineau pe pîrîul „Cacaina" (azi pîrîul
Cetăţii).

Perioada a11ilor 1388-1432. Ulterior, oraşul s-a inscris şi evoluat
în peisajul regiunii în mod treptat : clădirile devin mai dense (cele din
piatră erau rezervate mai ales autorităţilor voievodale), „uliţele" secundare se îngustează transformîndu-se în străzi mărginite de case şi pieţe
comerciale, apar dteva încrucişări de străzi, iar "mahalalele" cu bisericile de breaslă marchează limitele vetrei oraşului ; astfel, pătrundem
pe nesimţite în uni versul urban. în perioadele următoare, evoluţia teritorială a oraşului Suceava se înscrie in tipul rectangular cu tendinţe
raci iar-concentrice spre · marginea sa. ln jurul vechiului nucleu, avîncl
cxtindt•ri şi grade de concentrare diferite se grupează mai' intîi zonele
ele aglomerc1re prop1·iu-zisă (piaţa, vama, sfatul orăşenesc, Curtea domn<~ască şi Biserica domnească) aproape continuu, apoi prelungirile oraşului mai îndepărtate şi izolate unele foţI1 de altele, trecîndu-se de la
concentrarea continuă la cca discontinuă : zona de întrept.1trundere (tîrgul de vite, de peşte şi uliţa armeneasc1.i), caracterizată prin lipsa de continuitate a construcţiilor şi a activităţilor urbane, ceea ce ii d<i un caracter comun ; în zona maryi1zală a „mahalalelor" (a olarilor, fierarilor,
cojocarilor şi bliinarilor, tmicclarilor, zidarilor şi zugravilor) cu biserici
de breaslă, ·care prin activitatea 19r au un mod de viaţă de tip urban,
cc impulsionează şi întreţin zona centrală a oraşului.
Mutarea centrului politic, în vremea lui Petru I Muşatinul, de la
Siret la Suceava a fost însoţită nu numai de o creştere a numărului
de locuitori (arheologic se const..1tă două specii de ceramică : una locală ş i alta ccmt5ic ornamentată prin ştampilurea cu crenguţe de brad,
aparţinînd primilor colonişti germani veniţi din Polonia şi Transilvania ; deşi descoperirile arheologice de pîrn1 acum nu oferă posibilitatea
stabilirii existenţei şi a altor colonişti la Suceava, la sfirşitul secolului
al XIV-lca, istoricii admit că oraşul găzduia şi o colonie :de armeni
care era numeroasă, de vreme ce, în 1401, episcopul armea Ohanes
a venit ca să „aşeze toată rînduiala bisericească" a armenilor de
aici) 6tl, ci şi de o extindere teritorială a oraşului. Printre primele mă
suri edilitare luate de Petru I la Suceava sînt şi cele legate de renunţarea la vechea fortificaţie şi ridicar<'a Curţii domneşti din lemn, concomitent cu construirea din piatr[1 în afara vetrei oraşului a Cetăţii
Şcheia şi a Cet;"1ţii de Scaun.
Pentru sfirşitul secolului al XlV-lea sint temeiuri să se presupună dt .ora.5ul s-a extins mai ales spre nord-vest, limitele salo fiind
clar conturate de urmele de cultură .materinlă descoperite pe aliniamentul, „Şipot", la nord de biserica Sf. Dumitru şi str. Dimitrie Dan.
1n uccst perimetru delimitat, ce îngloba o suprafaţă de circa 35 ha,
avem partea urbană cea mai veche a Sucevei (Curtea domneasdi, bisel'ica M iri1u ţj şi Sf. Dumitru), cc s-a închegat la intersecţia unor căi de
tranzit de importanţă internaţională in evul mediu. Această convergenţă de drumuri a făcut din oraşul Suceava (poziţia geografid1 avan38
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tajoasfi ce a fost dublată de posibiliUtţilc strategici sporite în compacu Siretul) punctul de trec0re obligatorie pentru toate sau pentru
cele mai multe şi valoroase mărfuri comercializate
în ?.foldova sau
tranzitate pe teritoriul ei. închegarea unei pieţe de schimb în juru l
Curţii domneşti a condus şi la formarea tmo1· importante zone de concentrare a populaţiei în vatra oraşului : asemenea puncte ele concentrare pentru sfîrşitul secolului al XIV-lea s-au format la .,Şipot" (cartierul olarilor şi meşteşugari.lor fierari) "9 în jurul Curţii domneşti şi în
partea de răsărit a oraşului, zonă cuprins[1 între străzile Petru Rnrcş,
Dimitrie Dan şi Prunului (cartierul populaţ.iei gc=;rmanc) 70.
Perioada anilor 1432-1564. Trăsătura cea mai evidentrt a acestei perioade este creşterea mult mai puternică a oraşului, care, o odatii
devenit „capitală" (scuun de judecată clomneasc<i), ii centralizat într-o
m<isur[1 mai mare decit Siretul, viaţa politicii (sfatul domnesc s-a
ţinut preponderent Ja Suceava pe tot parcursul secolelor XVXVI) 71 , religioasă (Mitropolia Moldovei) i:.! şi cc~nomică (centrul rnmal
principal) 1:1 a Moldovei. Suceava a crescut de aproupe trei ori în suprafa\[1 în acest răstimp (de la 35 la cca. 108 ha), depăşind cu mult celdelalte oraşe din Moldo"'.a (între 13 şi ·11 ha) ; r, ca o consecinţ[L a dezvoltării puternice a meşteşugurilor, mult diversificate şi a comerţului.
Pentru aceast<l nomi etapi1 de evoluţie tcritorial<"1 a on1şului. limitele
vetrei sale sînt marcate. de şanţul de apărare din prima jum~1tatc a
socolului ,al XV-iea, fortificaţie rcmarcat<i şi de Angiolello
la 1476
(oraşul 1,cra înconjurat cu şanţuri şi palisade") 75, cînd 1-a însoţit pe
sultanul Mohamed al I I-lca in Moldova. Cercetările arheologice 7'; practicate in cele nouă secţiuni au, pus în evidenţă următorul traseu topografic nl fortificaţiei ce delimita vatra oraşului pe aliniamentul gră 
dinii Mitropolei Sf. Ioan, teatrul ele varii (azi Hotel Bucovina) prin
spatele Liceului „Petru Rareş" şi a băii onişeneşti, pc latura de vc•st
a Liceului „Ştefan cel Marc" ~i se închidea spre valea riului SucN1va.
Acest arc de cerc ele formn unei potcoave, cuprindea o suprafn ti1 · de
1 080 OOO m.p., unde putem admite că cxistuu cca. 1 000-1 500 de
casc n.
'
Urmele vechiului „şanţ al oraşului" se mai cunoşteau şi in anul
1782, cinel Comisia de delimitare a propriet{1ţilor clin Suceava ii gc"1scşte
amplasat „pe strada marc sau uliţa Poni" lingi1' nişte vechi şi dărimale
pivnţţe ale oraşului 78• Pc această suprafaţă bine delimitam s-a clPzvoltat un adcv{irat ţesut urban. Astfel, din secolul al XV-iea şi al
XVI-lea cunoaştem în mod sigur numele mahalalelor ~i străzilor care
S<? formează prin aglutinare în exteriorul vechiului nuclC'U de la sfirşitul secolului c.11 XIV-iea; in perimetrul vechiului nucleu urban, l\rnnăstirea Moldoviţa stitpinea, din 1448, casc in „uliţa cc clucC' drept la
cetate" ~· (azi strada Cctf1ţii), în 1449 c.•rau amintite şi cascl0 lui Gheorghe heregar, „pe care cu singur le-am dobîndit în mahalau(l Sucevei :'O,·
interesnntc date despre topografin inţerni1 a vechiului centru urban ne
ofor<i ş i docmnC'ntul clin 14(iJ'f>1, care m<'nţiOl'}cază două biserici ortodoxe şi una ruscascii, „ce iaste în nwizaluzw t.irgului" ce „au arso dinaintea ..1tciryului Suceavii„, „mai la valC' de Sf. Atanasie'. Stri1inii din
raţie
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Suceava, potrivit documentelor Sl'l"ise, erau grupaţi, fie ' pe „uliţ<.1 ruseasc<"1" (1481) r-'J, fie pe Uliţa 1\fm·e Al'menea.'>că (1597) i;:i ; aceeaşi 'iemnificaţie o au în bunii m<'1sură şi alte construcţii dispuse în apropierea
!i mit.ei oraşului din secolul al XVJ-lea, cind, in 1582. este amin1it1-1 lingi1
biserica invi<'rii „casa popii Luc1.1 clin Cetatea de Scaun'', „pe Uliţa Nouă
ling<'1 biserica inviel'ii lui IIl"istos uncie a fo"il. 'J'ci!1ircrşii" xţ. La data de
nia i s us. orn şul depi1şisc valea „Şipotului" (din zona de azi '' P ieţi1 )
J11g lobind în l!Xp<msiunca sa spre sud-vest, parţial, vechiul sat
T;.'1 t<-1ra ş i,
situat în spaţiul d e li ng<i biserica recli1dit<-1 mai lirziu
<IP Ell'na Harcş 11.:•• Tot în acc1.1st;;·1 1x·rioaclă. pe lingă bist•rica Invil·~rii,
se cl<>schicleu spre s uci-est o not1i1 uliţă cc clucC'a spre biserica mitropolitan[1 Sf. Gheorghe, construită între anii 1514 Şi 1522; cunoscută
mai tîrziu (16W) sub numele de „Uliţa Mitropoliei" ~ 6 •
ţ1ceastI1
arteră
lega comjplexul
m:it.ropolit..în, cu
mahalaua ce
~(· formase in spaţiul ele la sud-\·est ele Casa Polonit (a:1.i cli1din'a tC'<1trului l. bis1•rica invit•rii şi ;\-limf1stirea Sf. Ioan cel Nou ele> o pa rte şi
<i !· alln a Uliţei Noi (această i mahala noi o identificăm pc baza dl'sco1x ririlor arh eo log ice clin SL'C:torul „Parc" cu „Cutul" sau „Ţi giinia ",
zon{1 nwntinnat;.-1 cloc.unwntar in hotărnica
oraşului clin liH5) x;. La
perif<.•ria de atunci a ornşului se 'i.1flau alte cloui1 malialalc, !oculte
de• cojocari ~i bli1rn1ri (in parll~a de sucl-l'st undu s-a dcascopt•rit o biseric[1 clin a doua jumătate a secolului al XV-iea, identificatei cu Sf
Vineri <11 c<'ir<'i catac;ti f de brcasl[1 clin •rn73 s-a pft'>trat pină
azi) :-.~. precum şi de olari (in partea de vest s-uu descoperit 30 de
cuptoare de ars ceramica. ce marcau limita vetrei oraşului, grupare cu
o conc:PntrarC' mai marc> în sPctorul I.H.E. şi str. V. Alt•csandri - Jo~
si tuat in jurul l l;inului Dom1wsc - unelP s- a pn·supus cxistPn\<1 ac<·stu i
c-;1 rtil r. c·ă ruia noi îi atribuim bisl'rica de brcasl[1 Sf. Tlll'odor. mcnţlo n<Mt ca ul:t<-1 in c·at astiful d! n Ili7:l ) •'l. în et a pa urmiitoare. expansiunm spa\i•tl•-• a vctrii oraşului s-a fi1cut in cldavoarea aşeziirilor ~.: 1teşti situate in imed iata sa apropiere. Astfel, in partea ·de nord. vatra
or:işu lui se in n•cina la Hi32 cu sa tul şi .,m<lmlsti r<·n lui laţco, car<.' S<'
afla in limite le• tirgului Suceava" !IO ; in partea de vest cu rn;t•zart•a n um itil. la 1451) ,.Armeni, ling<-t Suceava" !I! ; iar. în purtea de sud-vest cu
sa tl'IP „An·ni (în 13ri3. în Cronica lui Gr. Ureclw <.' mc>nţ.ionat satul
.\n•n i .. mai sus dl· Suceava"; iar. in lli:l:J este• ponwnit .. cu s:1 t c u
lll'lt•;;tvu ş i cu a ltl' locuri") !I:! şi Titt ăra~i (in rn1:l e lllcn\ionat ling[1
Suct'ilVil, hobrul Tiităra-:;ilor") ! :.
•
/>erioct clo c111iifir 15<N-17i5. Dac:! in secolul al XVL-l<'a crcşll'rca
tl'ritorială a orasului a fost foartt• lenti1, in schimb in sl'C:olul al XVIl-lc;1
<1ceasta a stagn'at complet. Suceava pierzîndu-şi funcţia de „capital<.i •.
ş i ri1mîn incl lateralii fa ţ[1 de principalele drumuri comerciale cc veneau din nordul Europei ~i mergeau acum prin Botoşani spre Iaşi. noua
npitalf1 a l\ioldov d. La s fir~itul secolului al XVl-lea Sucea va a jum L•se
sC1 c uprincl<'1 in tn•gu l spaţiu clin interiorul şanţului de incint:"1. c:ire ir.<:l'pînd cu ;i d<>ll<i jumătatl' a secolului al XV-lea îşi înc<.'LP<1zf1 funcţio
nalitatea ' 1\ nivel in du-se trept.it. Extinderea noilor construcţii din 1;ar ~('a
cit' sucl-c!>l a o ra şu lui s-a făcut mai all's prin ing lob;m.'a în vatra sa a
0

40
https://biblioteca-digitala.ro

mult mai mttri clin satele Tiit<iraşi şi Arcni. acum rr.enla periferia sa şi biserica \toviclenia {Intrarea în bisericfl a
Maicii Domnului, rn:Ji) !u, una din cele <lou<'"t biserici ce aparţineau satelor {ambele au dispărut) mai sus menţionate oo.
Extensiutwa vetrei oraşului in partea de vest c-;tc marcalii prin
bise rica arnwnească Sf. Simeon (Turnul Hoşu) construit[1 în I !i I :J !I?_
L1 sfîrşit ul st•colului al XVI-iea şi prima jum[1tate a secolu lui al
X\"II-lca. supra ~1ţa vetrei oraştilui atingea circa 130 ha, Crt'Ştt'rea faţă
cir· pPrioada anterioară fiind de numai
15%. DC'şi
dcpi1~it<"1 de Inşi
(2 'j8 ha) • , Suct>ava rămine al doilea oraş ca suprnfaţ<\ clin i\foldovn.
Pentrn aceastci perioaclc"1 putem admite, potrivit inform aţiei c<'ili1torilor
sln"1ini, că vatra oraşului ctq~rindea întn• 300 şi 400 dt' casc arnwncşti,
40 catolice şi 700 de casc ale moldovenilor~~·. Suceava fiind considerată,
un „oraş mare" 11 • 1•
Cu privire la uliţele Sucevei medievale. dispunem de un
izvor de o importanţ[1 cu , totul deosebitii c:tre este catastiful
breslei blănarilor şi cojocarilor din Suceava, întoernit in lf\7:-l 11 ' 1•
de Iane vornic de Suceava, document cc face referiri la date mai
vech i, din secolul <li XVI-iea. Astfel, în tirgul vec:hi sint menţionate uliţele Podyo1·ict („sub cetate"). F1·1rntea ( •. prima" nu „mare").
J>onea şi SJ. Fineri. In partea noui"1 a oraş ului. spre periferia
sa si nt amintite in catnstif ~ i alte uli\c: Mane. Mitropolie i, S.f. Nec11lai.
Sf. 'I'heoclor, Crimca. ' Oraşul s-a e xtins în egn}[1 mf1sur[1 atît spre est
cit şi spre VP<>t, unde docunwntclc din secolul nl XVIIl-IL•a ponwnc-;c
şi alte uliţe: Sf. Ioan (17<i4) 111 ! ,
. .Dat.ornici!or"
(lilil) 11 :. Dini1oc
111
( 1îî3) \ • Boiel"ească (sau doi1mc<1scc''t, 1768) io:;, clrum11l ce vine <le la
sfili.';itea Tcitciraşi (foo;ta uliţă „Tătărao;cf1" nwnţioriată in l 5fi I) ""'. Ali1turi
dl' nuclC'ul ini \ial. de Tir9ul \I ec11i (la lfi I 9 e men\.ionat Jocul „unde se
fact> t<'irgul". iar la lli43 este din nou amint itrt piaţa „c:1n? C'StC' in faţa"
bi!>cricii catolice Buna-Vestire) toi şi cel dt• vite (care se •.f<icl•a din gios
elf' Sf. Dimitrie în cnpul uliţl'i, unde a fost clin veac". 175() şi 1759) t 0~.
a apiirut. în 1ilil, un adaos considerabil in partea vest ic«1 a ornşului :
„t ilrgu l clin sus" pe uliţn 'l'clrgului l09 • C<'lc dou;i denumiri, („tirgul de
jos" cel vechi şi „tirgul de sus", cel nou), ca re s-au întrebuinţat paral el
ciupi\ 17fi I. ma renu ;:1 t it partea veche şi cea. nouă n oraş uluj. cit şi. în
c:galtt mf1suri'1. piaţa nouă. alături de cca Vl'clw. Un alt ell'lllcnt important l-a constituit apa riţia în secolul al XVII-lea, spre lin ia s ucl-V('st ică a ora ş ului. a unei noi artere comerciale. ele marc im portanţt1 pPntnt alinwntaţ.ia populaţiei oraşului „tirgul ele peşt e' ' (lfi5fi) 11 11 _
lfrzultatul cvolu\il'i teritoriale in secolt>le XVl --XVl l l'Stl' ob\.im :rea de c;'itre oraşul propriu-zis a unui c:en1n1 mult mai regubt.
aproape fftrit tentacuil' şi int.rincluri, situaţie care va contrast:i c u C('<t
viitoan'. O alti1 tr:.is[1t ur<-l caracteristicft ora~ului, în acPastf1 pt•r ioadă. a
aCC'l'ntuf1rii dl'JX•ndentei fa\ă ele Poarti'1 şi a lipsei unnr fortific:l\jj ori1şeneşti. const;l in construirea de 1rnin<istiri inl<"iritc (Teodorcni, lingfr
Burdujeni. Zamca, Iţcani şi Sf. Ilic) 111 , în imediată ~1prnpie n• a vetrei oraşului.
unei

porţiuni

ţionînclu-se
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Datele istorice se corelează bine şi de acenstă dntă cu rezultatele
săpăturilor arheologice, care evidenţiaz<i urme de Jocuir~ din SC'COlC'fo
XVI şi XVII pc acelaşi loc, dovadii u stagmkii evoluţiei teritori<.lc a
oraşului în veacul al XVII-iea. Din a doua jum<itute a secolului al
XVII-iea, .oraşul Suceava intr~i într-o perioadă ele declin urbanistic. fapt
SC'sizat şi de ccilătorii străini care remarcnu : .,zidurile goale". „bisericile şi casele părăsite şi devastate" m, ca o consccinţi'1 a inclelungn:t•lor
războaie purtate în zonă.
Jn perioada anilor 1775-1918 se menţine o evoluţie teritoriali'1 cotradictorie, însă cu uite orientări, consecinţe, printre ultele.
şi a
tendinţelor de înviorare a
~nomiei din ultimele decenii
ale veacului al XVIII-lea. Sînt. bine cunoscute împrcjur[1rilc în
care Bucovina şi oraşul Suceava au intrat, în l 7î 4, sub stc"1pînirea lwbsburgică 11:l. Cu aceast<i ocazie armata austriacă face ridicările din zooa
ocupată, harta fiind cunoscuUt sub numele de harta Bi'lschel 11 ~ . Oraşul
Suceava este reprezentat destul de amtmunţit, acest plan fiind primul
de ac:est gen, făcut pentru localitate. Astfel, vatra oraşului este bine
determinată la nord de localitatea Iţcanii-Noi (zona Şeptilici era inclusă
in vatră) şi drumul ce venea de la Cerni'mţi, la vest de Zamca. şi un
.:;anţ bine conturat. pe hartă (în 1785 la delimitarea locului Zamca este
menţionatii în· hotarnică „Gura Şanţului" dinspr~ Suceava) 11 \ la suci şi
est ele pîrîul Areni şi Cacaina (denumire dati'1 în 1820 de la confluenţa
cu Şipotul) . .Se remarcă, din plan, faptul că, principalele direcţi i ale
drumului de tranzit. se concentrează spre centrul oraŞului, delimitat de
Uliţa Fruntea şi Uliţa Boierească (sau Domnească) avincl drept cap de
perspectivă biserica domnească Sf. Dumitru, Turnul lui .Al. U1puşneanu
~i Fintîna domnească.
,
ln perioada anilor 1775-1786, localitatea este ridicată la rangul
de oraş comercial liber, introducîndu-se, totodatiJ. magistratul ca formă
politico-administrativă 11 6. Una dintre măsurile importante întreprinse
cit• autoritiiţile austriece în oraş a fost şi aceea de a se clarific;1 controversata chestiune a posesiunii locurilor din v<ttra şi hotarul oraşu
lui. Prima comisie, condusă de Metzger şi-a inceput activitatea la 4 decC'mb!"ie l î8l, prin delimitarea propriet<iţilor mănl"istirc.>ş ti şi a mazililor 11 ' . Cu .acest prilej, Costachi Borcilă, magistratul oruşului, şi Gh.
Tupilat, starostele locuitorilor moldoveni din Suceava, din partea tirg ului, declarau fo 1783 Cpmisiei impc.>riale „c<i oraşul a fost intemC'iat de
clad şi apoi a fost mărit de domnii de odinioară ni :Moldovei... O consecinţă inevitabilă n războaielor a fost pustiirea. Către sfîrşitul secolului ti·ccut pc timpul lui Ioan Sobieski, regele , Polonil•i, printr-o emigr•irc generală şi prin mutarea scaunului domnesc şi mitropolitan de
la Suceava la Iaşi, oraşul a primit ultimele lovituri. Multe şi frumoase
biserici greceşti, armeneşti şi evanghelice s-au transformat in cursi1l
vrc.>murilor într-un pustiu, iar frumoa<;e}e străzi în pi'tşuni pentru vite,
dupi'1 cum arată vestigiile rămase şi chbr dcnumirUe ele :i\fohcila sau
ale fostelor uliţe !J'ătăraşi, Ta.tarea, Areni şi drumul ele „cure", „la
Zamca" sau „Citadela')„. Hotarele oraşului Suceava erau : gura pîriului Şrheia, riul Suceava, hotnrul oraşului ciitre satul Şchcia, Groupa
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Şchcii,

stăvilarul morii armenilor din Suceava, hotarul Sf. Ilie. Drumul mare din Cimpulung la Suceava, fabrica de berc, cele dou[1 fintini din Arcni, biserica veche de la obîrşia piriului Areni (probabil
biserica Izvorul Maicii Domnului, menţionatei mai tirziu, la 1805) 11 ~ . pc"1mînt ul ;\renilor, pirîul .'\renilor pină und e se va rsă in riul Suceava 119. ,
Limitele atinse de oraş sprl' Vl'st ş i sud <:>rau marcate de pîrîul 1\rl'ni
(azi strada „Universiti'iţii") şi „uliţC1 de centură" sub forma unui şa nţ ce
duce pîn ă la rîul Suceava (azi str. lVIărăşeşti) 120.
Cea ele-a doun comisie condus<I de căpit:mul ele c:1nileri c .J. de
P it7.cli, îns1ircinat cu delimitarea proprietăţilor şi a casel ~r din vatra
oraşului ~ i-a început ·activitatea la 13 decembrie 178-t t:.! I. :\ccastii comisie a mai a vut însă rcinarea sc"1 cerceteze dezvoltare-. , istoricii a măn[1stirilor şi a oraşului. Măsurarea terenurilor şi a caselor din oraş ul Suceava a inceput de abia la , 30 mai 1785, ca urmnre a intirzic>rii ing inerului hotarnic, căpitanul Philipp Cranistre. S-au hot<irnicit terenurile
următoarelor case din vatra oraşului, c.:onturindu-se ast fe l perimetrul
vetrei rn :
- 1-55 proprietăţi ele- a lungul str<lzii care duce ele la Cernăuzi la
Suceava;
56-69 casele de pc locul de tirg :
i0-112 strada Armeneascc'i :
113-120 uliţa Anneneasccl :
121-143 casele de pc piaţă :
•

-

144- 181 uliţa Plăcintarnlui;
182-220 uliţ-a Nicof(li;
221-223 casele din uliţa Muste:
22-t-24i casele din zona şnntului : Uliţa Capri, clnmwl spre Sf.
Il ie şi clrmnul clin 01·c1ş la A»eni :
248-2G4 casele din zona numitc'1 mahala sau Tc1Uira~i elitre Areni
265- 286 casele din strada numită Uliţa Poni;
28i-320 casele din strada principală numită şi Uliţa l\lare sau

-

321-329 cnselc din piaţă;
330- 396 casele şi dughenele clin jurul bisericii Sf. Dumitru (aici

-

Boierească

,'.

Frnntea);
sat'! Cutul de la biserica învierii ;
404-460 c.:asele de peste groapa numit<i Ripa cţe la Fintina Domnnei;
- 461 - 4fl8 casele de pe terenul bisericii Sf. Ioan;
- 469- 485 hotarul oraşului către lţcani.
Pornind de la precizarea acestor m;;isurători (fig. 4,86) constatăm că vatra oraş ului Suceava aveu, la 1785, o suprafaţ<''i ele) 70 h::i, înglobînd in perimetrul său numai o parte din satele Areni, Znmca, Şeptilici, Iţcanii
Vechi şi Cutul r:r.:. Aceast<i situaţie este reflectată pe de o purte de harta
reco nstituită după măsurătorile lui Phlipp Cranistre„ iar pe de altă
parte de hotarnicele de la 1î82 şi 1785, care arată că „mănăstirea Zamca"
se afla în hotarul tîrgului, ca şi satele Tiităra5i cu 16 case, Areni cu
15 case, Iţc::ini cu poiana lui Şeptilici 121• Numai Cutul („se se numeşte
ec;te

-

nwnţionatc'i Uliţa

3 ~lî-403 Malialcwa Colţul
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acum Cut, iar clin veci î~i avea cel adev[1r.'.lt nume Areni şi 'figănia
mitropoliei. iar numele ele Cut şi-au luat de 1<1 o vreme încoace") 1 "~' care
t•ra considerat „sat al 1\tiitropoliei•• se ;ifla în interiorul vetrei oraşului
şi a fost. delimit<.1t. separat (hotarele la I 785 începeau din spatele Mitropoliei unde pîrîul :\reni şi Şipot se unesc şi curg hnpreun[1 în comun,
vechiul Uilmic al mitropoliei. piriu/ 8ipot., biserica învierii lui Chrhtos
l'.'i strad11 cu accla~i nume. Slmdc1 principală smt Uliţa Puni, şanţul vechi
nl ora~ului. Pocl11l lui Mncarie şi piriu! .rli-eni) 121;.
Perioada secoiului a XVIII-l e<i se caracterizeaz<i pe planul ext inde rii
spaţiale prin{r-o tcndinF1 de r;~ reriere" locurilor clin vatra oruşului c·u o insemnat<"1 cre~tl•re atit. spre NN\i şi SSE. St~colul al XIX-iea reprczinti1.:
0 perioad[1 ele creştere teritorial[\ destul c]p lent;"1. creştere kgat[1 ele sporul
populaţiei. de apariţia unor noi functii urbane (funcţia industrial[\, funcţia feroviarii) ~i ele dcsprinclc·n•a treptat[1 a locuinţei ele> locu] ele mmw{1.
C<'en cc a produs o dispresie in zona periforic<'1. evidente fiind in a cest
sens numeroasele ulite care au ap[ll"ut. Ac:east{1 creştere capf1t~i un caractl'r kntncular. mai nlcs spre NNV. unde pe planul din HJO(i apar str{1;dJe : Şeptilici. T<.ib<kăriei, Phicintarilor. Hi"irbt"iriei, 1'"1orii. !\faria, Copacilor Verzi. Torni, Grigore şi Zamcn 1:!1.
în p(•rioacla anilor 1786-1815, oraşul dobincleşte privil('giul cit> a
ţine tîrg anual şi cle>vine oraş comerdal liber •:ix. Oraşul se clezvolt;-1
actml mai mult prin h1cle~re. Apnr acum atit in centrul s[1u cit ~i la
periferia sn străzi scurte paralele (Uliţa Olarilor. l'vlică, Legunwlor, Croitorilor. Sf. Ann. Botuşnn. Mi"1c:elarilor. B<""mcii). Tot p(• acelaşi pl<m clin
• Hl06 sînt marcate în nfora celor '12 de strf1zi şi şnsc pictc : c]p cerc;ile.
cie legume, c[irt1uşilor (bir.i ari), vitelor. fructelor, a lemnului I:!~•. ·:vrn--ur{1torilc cadastrale clin 185fi (fig. 86) înregistrau 1046 de case cu H8î ele proprietari şi ('U un areal construibil ele 77 iugăre şi lM2 ele stînjeni
(42 ha) 1 : ~•. Haportînd suprafa(a perimetrului constrnibil la aceea a ·vetrei. care era de 250 ha (acum erau în~lobate în perimetrul oraşului
Iţcanii Vechi, Cutul. Şcptilid şi Zamca) r::i observ[1m C.«~1 aceasta era
ele peste 5 ori mai mare. ceea ce refledi"1 o rarefiere• ampl[1 a locuinţcior şi a parcelelor. pe intre<rg<1 suprafaţ<'1 a vetrei ri1minind numeroase spaţii neconstruite. in special la periferia sa . Acca-.tia situaţie se
rc.•flect;-1 foarte bine şi în politica preţurilor terenului : t:..r astfel. loturile·
din zona centralii ajunseser[1 st"1 se vîndf1 la preţuri foarte ridicat(>, între
170 şi 450 florini, pe cinci cele ele.• l<r periferia oraşului nu treeeau ele
~ 0-25 cir florini (şi aceasta numai ln o clistanţC:-1 de 800-1 OOO m ele centrul oraşului).
in ansamblu, suprafaţa intravilcmu!ui creşte in epoca modern<'• ele la
cca 130 ha la 250 ha. Suceava menţinînclu-se ca întindere printre ora!jelc cu suprafaţr1 medie din. Moldova 1:13.
Perioacfo anilor 1918- 1944. Primele pmru decenii nle secolului
nostru se caraclerizenzii prin menţinerea unui ritm modest de creştere·
teritorială a or~1şului. Apariţia unor unit;"1ţi industriale mici în zona de
luncă a Sucevei (cuprinsi'i între piriul l'dorii şi Cacaina) ca : Abatorul,
Moara Hoticeanu şi două cc"mlmid[irii, <IU contribuit puţin la creşterea·
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a oraşului 1:1'1• Deşi nu existi."1 un plan topografic al oraşului
ci numai planuri de situaţie limitate la scara 1 : 2 880, s-a putut totuşi
aprecia, potrivit statisticilor din anii l921 - HJ2A i::\ c;i vatra oraşului,
în suprafaţă de 273 ha, cuprinde o suprafaţI clefdit<."1 de 190 ha, cu 88 ele
str:'!zi şi li pi<.•ţc (a vitelor. cere<1lelor, halelor, C<~zc"irmii, Sf. Gheorghe
şi u birjarilor). ln acelaşi timp, creşterea tcritorial.:-1 lentf1 nu a fost insoţWi şi de o creştere mai mare a densiti."1ţii interne (apar acum in zona
centrală străzi scurte paralele :
Pîrci."1labului, Vornicului, Lo~of;.""itului,
Paharnicului, Olarilor. Arhiaşului, Scurtă, Croitorilor. Ci1zi1I"mii) 1:1". ba
mai mult creşterea populaţiei rămine in urm<1 extinderii teritoriale,
.aceasta din 'urmă bazîndu-se în primul rînd pe apariţia jn zona de vest
a unui nou cartier ' (I-l irb<iriei), cu aspect semirunil. cu c<1sc distanţate
şi spaţii neconstruite destul ele întinse. în marea majoritate a cazurilor,
extinderea teritorialii a cat"lierelor rezidenţiale din aceastf1 perioad•-, nu
mai are loc în mod spontan, ci prin parceli1ri ale diferitelor proprietăţi
clupă planuri în general rectangulare, cele mai multe din timpul impropriernririi (1921). Astfel, în 1924 s-au distribuit in zona Zamca 1180 eh!
parcele în suprafaţ[t de 500 mp, atît funcţionarilor clin oraş cit ~i altor
locuitori 137. Suct!aVa a fost împărţită în şao;e depart::unente : Cut, Areni,
Hărbfiriei, Iţcanii vechi, Mirăuţi şi centrul oraşului t:~~. Extinderea acest.or . purcele in purt1"a de .N-V a oraşului, dispuse conjunctural. a accentuat caracterul haotic al oraşului. a complicat în mod exagerat zonarea
funcţ ional f1 şi a creat distanţe destul ele muri intre cartierele de locuinţe
şi locurile de muncă.
' .
Perioadn contempornnă. După 2:l August 1944. in perioada
comunistu, deşi ti111pul scurs este relativ limitat ..in comparaţie cu tpute perioadele antel'ioare, s.-au produs cele m<1i profunde.• şi dezechili}/rate moclificiiri legale în primul ..rind de procesul rupid de industrializare a oraşului şi de creşterea puterrjic<i a populaţiei (ele la 20 fJ4!i
lo cuitori in Hl56 la H8 426 de locuitori in 1985). Proces.ul rapid de industrializare cu urni<iri dintre cele mai grave se reflect;i în modul. ce:
mui direct şi in evoluţia teritorial<i a Sucevei. prin crearea ·unei
zone indtistriale noi, comp~cte, bazate pe ciot<."iri com une, fie pc terasa
de Junc{1 a Sucevei, între oraşul propriu -zis şi Burclujcni, fie in valea
.Şcheia, intre cartierul nou al oraşului, „Obcine". care a înglobat parţial
satul Sf.' Ilie în perimetrul s<1u, şi satul Ş~heia. Nu întîrnph1lo1· oraşul
Suceava se -ridicii acum print.re cele mai dinamice oraşe ale ţf1rii cu o
creştere a suprafeţei ele la 442 ha în 191i() Ia 1' 024 ha în 191!!J (din
calculele noastre privind dimensiunea vetrei ora~ului propriu-zis s-uu
exclu" oraşele satelit, Burclujeni şi Iţcani, pe care le-am considc1·at periferice). Municipiul Suceava impreună cu extravilanul s;;iu totalizau in
HJ8!J, 5 210 ha, faţ'i de 1957, cind acesta r eprezenta doar 76!) h<t 1: '. Par·Ct)h-irile pentru locuinţe unifamiliale au jucat un rol mai mic în creş·terca teritorială a oraşului. Unii cercetăto!"i 1 ~ 0 au observat pentru oraŞl! 1 Suceava c[1 ritmul ele creştere CJ populatiei a fost mai rapid deciL
creşterea suprafeţei, îndeosebi în ceea ce priveşte t0renul destinat unităţilor anexe. O ima~ine mai fidelă asupra profunzimii transformărilor
_produse in oraş o putem avea din schiţele de sistematizare din 1965 şi
teritorială
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Hli5 IH, cînd s-au creat cinci cartiere noi in partea de S-V a oraşului (Areni
cu 2 200 apartamente ; Zamca cu 1 200 apartamente, Ansamblul "Şte
fo n cel Mare" cu 1 600 apartamente; Ansamblul „Mihai Viteazul" cu
2 300 apartamente; George Enescu cu 8 OOO apartamente; Ansamblul
„Ana Ipf1tescu" cu 2 200 apartamente; Ansamblul Mărăşeşti cu 7 600
de apartnmente şi Obcine cu 5 OOO de <1partamente), adevărate orăşele
satelit, ele inglobind o suprafaţă de 500 ha. Potrivit schiţei de sistematizare din Hli5 şi 1980 prin remodelarea şi, ulterior, demolarea vechiului
centru urbun al oraşului din secolul al XIX-lea, valoarea indicatorului de
urbanizare prin construirea de noi blocuri a crescut pentru Suceava la
peste 900/o - situindu-1 printre oraşele de frunte dţn Moldova •~:!. Astfel.
perioada anilor HJ65-1985 s-a caracterizat printr-un ritm foarte accelerat al construcţiilor de locuinţe faţă de perioada 1944-1965, creşterea
suprafeţei locuibile inregistrind valori de peste 1300/o. Astfel. dac<"1 in
1957 suprafaţa locuibil<"1 era doar de 115 OOO mp, în 198H aceasta se situa
la I ()04 102 mp.
în concluzie, sub aspect tipologic, evoluţiu teritorială a oraşului
Suceava se distinge printr-o foarte mare complexitate, în care s-a pornit de la o dezvoltare simplă, aglutinatc1 (sec. XIV-XVIII), trecînd apoi
spre o tendinţă predominant tentaculară prin absorbţia satelor din împrejurimi (sec. XVIII-XIX), care în perioada contemporanf1 este înlocuim de o creştere polinucleară (Iţcani, Burdujeni) şi planificată, impulsionată prin importante investiţii. întreaga mişcare urhitecturală a avanHardei sucevene a urmat două direcţii suficient de clar conturate : pe de
o parte raţionalismul (numit uneori formalism), iar pe de alta, constructivismul cu orice preţ. Această planificare a şters cu buldozerul memoria
istorică a fostei reşedinţe voicyodale. Oraşul total nou reprczintft o lume
in întregime artificială, negatoare, ca şi epoca de tristă amintire care le-a
·construit, expresia unei arhitecturi de comandă şi regulament care a
nimicit or.işice simţ al TRECUTULUI, anulînd continuitatea de concenţie
urbanistici't, distrugind în fapt cu bună ştiinţi identitatea istorici) a
oraşului.

Problema esenţială u urbanizării era, în acest caz, modificarea radicalc"t a trecutului prin activităţi constructive intense, prin industrialiwre
şi prin folosirea unor noi materiale. Epoca nout"1 creată, marcată printr-un
stil nou, aşa cum s-a intenţionat şi s-a realizat din păcate Ja' Suceuva,
este un fapt care trebuie azi acceptat ca atare, ea fiind indiferentă la
valol"i, negativistă in estetic şi formală (închistarea într-o formulfi de
sistematizare) in decizii.
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PARTEA A II-A

MORFOLOGI.E URBANA
.„ ..forma
originară a 111111i
oraş
este
mult mai uşor ele înţeles i11tr-11n sat
decit i111r-11n mare oraş."

N . IORGA

Reconstituirea etapelor ele evoluţie a planului ora~tilui (textura
a fizionomiei sale s-a bazat pe corC'larea datl•lor istocu cele c.:irtografice (!;ecolul al XVI II-iea). în scopul
identifid\rii elementelor de urbani-.m medieval şi modern în textura
oraşului contemporan. precum ~i pentru înţelegerea loQicii de alcf1tu ire
şi ele funcţionare a vechii aşez[1ri. :\vinci in \'l•clc•rc• transformările radicale pe care le-a suferit zona C(•ntralit şi nu numai e~•. în ultimii l:i ani,
cercetarea a pornit de la planul la scara I : 2 000, r<'flectincl situaţia din
1975, completat cu ridicările topografice la .scara 1 : 1 OOO, efeduate înt re
1949 şi Hl51 şi la scările 1 : 5Ci 700 şi I : 28 880, efectuate intre anii
lÎÎ2 şi 1774 şi respectiv l85ti. Partic:ular it i1ţile fizionomice sau morfologice (acestea sînt reflectate ele totalitatea tr{1si'1turilor specifice l.'Xterioare. spre deosebire de tr<isăturile de bazii, care sînt clP naturf1 function;ilii) sînt determinate de o serie întn•ag[1 ele cauze : specificul mC'diului natural, ritmul de evolutie al cadrului antropic, caracteristicile
dezvoltării teritoriale în timp, tradiţia urbani"1, cre';iterea altitudinalf1 a
teritoriului Sucevei etc.
Valoarea istoric<i n unui oraş nu se reducl' numai la materiale
de arhiv[t şi bibliotecf1, ea implicii susţincn•a prin elemente concrete.
palpabile, a acestor nu1teriale, cu uite cu vinte, ilustrarea pe viu a factorilor determinanţi pentru evo luţi a loca liti"1 ţii, r!'flectarea vieţ.ii materiale şi spirituale a comunit;'."1ţii orăşeneşti. Tn această conceptie elemer.telc cu valoare istorică a structurii urbane clin Suceava sînt : textura
urbană şi profilul arhitectural al acestui a.
urbnnă), precum şi
rice şi arheologice

CAPITOLVL I

TEXTURA ORAŞULUI
(PROFIL TOPOGRAFIC SAU PLANUL)
Construcţiile publice şi casele de locuit sînt dispuse după un anum it
plan care este propriu oraşului şi care de-a lungul timpului a îmlmkat
forme diverse, dind fizionomiei oraşului siluete specifice fiecărei epoci
istorice, în funcţie de ritmul de dezvoltare a acestora.
Suportul fizic al acestor funcţii nu numai că a determinat poziţia geografică a oraşului, dar a impus uneori ca extinderea sa sfi se
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!aci"t in condiţii geo~rafi<.'C' m ai pu ţin favorabile. In cazul Sucevei doi
factori fizic:i au fost dc.•t<>ri·1imm\i in al<:.·~erca !o~ulu: şi in dezvoltarea
viitoare a planului oraşului : reliefu] spec:i fic platoului st ru ctural · în poziţie Wjor inclinat:1 (esl-\'t'St). delimitat la unul clin capete ele o puternicii c·ucst<"1 şi protecţia vetrei clin trei pftrţi de surse de ap<i (riul Suceava.
piriul . !\reni şi Şcheia). au fo"t factorii decisivi in lomliwrea vet1·ei
nraşului. fn asemenea situaţii. proeminen\l'le reliefului devin cleoscbtt
de preţioase 1wntru uînclirea strateQi61 a locului : implantarea celor clouii
cc: t [1 ţi (Cetatea de Scaun ~ i $dwiaJ şi a 1rnini1stirii Zamca. pe cele• doui"1
dealuri (azi dealul Cct.·1ţii ~i dealul Zamca) justifici1 acest proiect !nedieval in funcţie de c•!i:e s-<1 crdonat ora~ul in crcşt<.'re succesiv<i pe nivele
de panti1 diferite <lt! l<.t e:;t spre vest , clin secolul al XIV-Jea pinci în secolul
al XVIlI-lea. Aceast•i creştere alt itmiinaJ[1 a oraşului. implicit şi a texturii
urbane c.1 c:onstituit nu numui o prot(·::~ie împotriva apelor, clar a şi dat
posibilit<1tea impla1~tc"1rii noilor locuinţe pc forme de teren cu expu nere
pernrnnent<"1 faţi1 ele soare, dispunindu-se cuselc şi bisericile în trepte.
Alternanţa straturilor pc•rmiabill' ~i impermiabile favorizeazf1 apariţia
unor linii de izvoare; pe versantul Zamca s-a consta tat cit locuinţele
in general t11·mill'e<;c ac:1.•st contact. uncie pînza freaticii este mai uşor
de depistat :;;i la adindrni convenabile. Tn extinderea texturii urbane
nu au lipsit nici mijloal'de pentru inving<'rea obstacoklor. Asanarea
ler<.•nurilor mlăştinoase din zona :\reni (azi zona Policlinicii) a fost rewlvatit mai întii prin capt;1rea izvoarelor şi folosirea lor in scopuri economice (aici s-au implantat.în sec:olul al XIX-iea, o velnil<·1. o fabricc'i de
bere şi a fost mutat tirgul ele vite). ceea ce a permis ultC'dor ridic.·arpa
aici a unui nou cartier ele blocuri - :\reni. incepincl cu secolul al XX-iea
putem afirma cf1 „oraşul se realize~Îz<I din ce în ce mai mult în afarn
n:.iturii şi uneori împotriva ei" 1• Dacă ritmul nu mai este atit ele strins
legat ele condiţiile naturalC', el ri1mîne totuşi o reflectare a acestora,
iar planul urban ~i problemele vieţii cofidienc constituie o m[1rturic în
acest sens.
1

1. CAILE DE TRANZIT
Pnrtea ce~ mai veche a orLişului Suceavn s-a format la intersecţia
unor c[1i ele tranzit ele primă importanţii in evul mediu. Marile clrum'uri
comerciale, a ei"1ror sigurnnţ.:1 era garantatf1 de clomnie in schimbul plf1ţii
vămilor, urmau în moci firesc traseele cele mai avantnjoase din punct
de vedere al reliefului. Drumul moldovenesc avea nunwronse ramificaţii
care, mai toate, în pi1rţile ele nord ale Moldovei. aveau leg<ituri cu
capit<tla acesteia, la Suceava.
•·
De un real folos in aceastfi analizi"1 ne-au fost izvoarele carto~ra fic< ! din secolul al XVI Ii-lea. in sPnsu l act•sta s-a constatat dt c<•n
mai veche schemi1 ele plan a Sucevei apare pe harta austriaci1 a Bucovinei, intocmiti1 între anii l 7Î2 şi 1774. şi cunoscutei sub numele de harta
Bt'Ischel ?. ln comparnţie c u ce'e din perioadele anterioare aceasta i111r:·resioncazi"1 prin baza mntC'matict1 şi prin boQi'iţia elementelor ele conţi
nut, clC'oarece sini. reznlt :1tc din m;isurători directe pe ter('n. :\.stfel. în
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pl<,m ul Bilschel limitele oraşului corespund azi principalelor artere de circulaţie ca : şoseaua Drumul Cernăutilor • spre Rădăuţi, Siret, Cernăuţi şi
B-dul 1 Mai, Calea Obcinilor spre Fălticeni, Bacău sau spre Cimpulung,
Vatra Dornei, Bistriţa. Pe plan se observă uşor şi ieşirile din oraş sub
forma unor linii puternic îngroşate, acestea reprezentind drumurile
principale.
Trei .drumuri principale se întîlncsc într-o piaţă marcată ele prezenţa bisericii domneşti Sf. Dumitru : „drumul către Suceava", sau „drumul cel mare" 3 dinspre Siret şi Rădăuţi, „drumul cel mare ce merge
dinspre Suceava spre Cimpulung" ~. din care se desprindea „drumul cel
marc" ce trecea pe la Ipoteşti. Ruşi, Bosanci, Liteni şi Joldeşti "'· Caracterul informativ al schiţei de plan din 17i2-1774 (fig. 3,16), este corectat prin
dou[1 hărţi ulterioare : harta austriacă din 1790 ti şi harta cadastral~i a oraşului
din 1856 i . Un fapt important este de remarcat şi pe harta Otzelowicz
(1790) ; traseul drumurilor vechi medievale s-a mcntinut de obicei pînă
azi de-a lungul cursurilor de api't. Harta prezintă un deosebit interes
pentru traseul „drumului moldovenesc". care ne interesează mai mult ;
acesta venea dinspre Polonia, ·trecea prin vadurile de la Cernăuţi, peste
Prut şi de aici se îndrepta spre valea Siretului, la tîr.gul Siret şi apoi
la Suceava. Acest drum mai era cunoscut în documente şi sub numele
de „drumul Liovului" s, „drumul mare al Cernăuţului" (1488 ; 1782) !I
iar de la Siret de „drumul lui Iancul Voievod (1673) 10 sau „drumul
către Suceava" (1762) 11.
De la Suceava drumul se bifurca în doui:i : „drumul cel mare"
(l 726) 12 ce trecea prin Suceava pe la Ipoteşti, Bosanci, Roşcani, Liteni
(podul de la Vericicani) şi Joldeşti, sau de la Liteni. spre Hreasca şi apoi
la Baia. Acest drum este cunoscut în documente :şi sub numele de
„drumul cel mare al Sucevei" (1456) 13 sau „drumul cel vechiu ce vine
de la Suceava" (1663) 1 ~. Mai recent i se spunea „Drumul Harabagiilor"
(1753) 15 sau „calea mare" t6. Cea de a doua ramificaţie a „drumului moldovenesc" ce pornea din Suceava, trecea pe lingă Areni. Sf. Ilic. Litcnii
Mici, Bcrchişeşti, Vama, Cîmpulung, Iacobeni, de unde drumul se bifurca in două : o ramură urm.'.1rca cursul Bistriţei Aurii pc la Cirlibaba,
trecea pasul Rotunda, la satul Şanţ şi pe valea Someşului se ajungea
la Hodna şi Bistriţa ; cea de-a doua ramură cobora spre Dorna, apoi pe
Valea Dornişoarci, în valea Străjii la Bîrgiiu. Acest drum este cunoscut
in documente sub diverse nume : „drumul cel mare ce merge spre
Cîmpulung" (1726) 17, „drumul cel mare al Sucevei" (1563, 1586) is,
„drumul Bistriţei" 19 sau „drumul de sus" ~.
De la Suceava mai pornea un a lt drum important, spre răsărit
pe la Iţcani. .Mcreni, Salcea, Dumbrăveni, Grigoreşti, Vlădeni şi Botoşani (1683) '.!I sau tot pe la Iţcani, Adincata, Zvoriştea (?), Dorohoi şi se
ajungea la Botoşani şi de aici la Hîrlc:iu, Iaşi. Această ramificaţie este
cunoscută în documente şi sub numele de .,drumul Verbii", drum pc
care a venit de la Suceava Alexandru L<ipuşneanu pentru a-I intîmpina
pe Despot Vodă (1561) 22.
") Din decembrie 1989, strada Ilie Pintilie

şi-a

schimbat denumirea.
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Importanţa
Bistriţa,

vital[t a travers[1rii Sucevei este subliniată de legi1care se ff1 cea fie prin Baia, fie prin Cîmpulung. Cit
priveşte lcgiitura Sucevei cu Cermiuţiul şi Liovul, harta austriacă clin
1790 arată C? drum principal doar leg[1turn cu Siretul şi CcrnC:'tuţiul
prin Hotin, in timp ce vechea comunicaţie cu Botoşani şi Dorohoi apare
ca drum de mică importanţii. Datele oferite de cele două hiirţi clin 17i2
--1774 şi 17BO, corelate cu harta clin 1800 şi cu primul plan p[1strat al
oraşului, întocmit în 1856 ::i.1, permit transpunerea în harta oraşului contemporan a schemei drumurilor medievale de tranzit, cleterminantii pentru
prima fază de evoluţie urbană. Aceast[1 schemă este alcătuitC1 clin urmă
toarele străzi :
- actuala stradă Drumul Cernăuţilor care continuă cu bifurcaţia
celor douc"1 strf1zi Petru Rareş şi str. Curţii Domneşti \ ce dau in str.
Ştefan cel Mare, reprezintC:1 vechiul drum al Liov11lt1j ssm Cm:.nă11ţiului, Jn
planul de reconstituire a tramei stradale din evul mediu :!'I, drumul de
tranzit al Liovului era pn~luat de Uliţa Fruntea (azi Petru Rareş) şi Uliţa
Marc domneasc;.\ (azi str. Curţii Domneşti) ce trecea prin piaţa oraşului
şi era apoi preluat de Uliţa Poni (azi str. Ştefan cel Mare) care traversa
mahalalele Cut şi Arcni : de aici drumul Liovului se continua cu „drumul
cel mare" ce merge spre Cîmpulung sau „drumul Bistriţei" :.?:'i ;
- actuala stradă a Mitropoliei •• ce intersectează B-dul Ana Ipătescu
este cel de-al doilea drum de tranzit C:..,drwnul cel vechi ce vine de la
SuceaYa) cf1tre Bosanci, Liteni, JoldeştT:" de unde
ajungea la „drumul moldovenesc" şi „drumul Br1ii". In planul de reconstituire a tramei
stradale clin evul mediu, Uliţa Nouă (1523 - azi suprapune parţ.ial
traseul striizilor Mitropoliei şi Ana Ipr1tcscu) :!li şi Uliţa Ti1tiireasc<i
(1563) 2i preiau traseul celor două străzi amintite mai sus şi implicit al
drumului de tranzit. în planul clin 1856, aceste străzi poartrt denumirea
de Uliţa Sf. Ioan şi Uliţa Bosancilor :t<. în actul clin 178:3, cu ocazia
delimitării păşunii oraşului este amintit şi vechiul drum de tranzit ce
urmărea traseul „Drumului mare de la Bosanci" şi a „vechiului drum
cMre rr1sărit" 2!J ;
- actuala stradă Petru Rareş, fosta „Uliţă Fruntea" (1673) 30, este
~l n:yij vechi drum de traversare dună racordarea cu drumul Liovului. a centrului S11cew..L în direcţia pieţei şi a Uliţei armeneşti spre
Zamca, fapt dovedit şi de harta austriacii clin 1790. Documentele de mai
tîrziu îi precizează şi funcţionalitatea acestei uliţi „drumul de· cMe la
Zamca" (1783) :u. 1n intervalul secolelor XVI-XVIII, rolul pe care l-a
avut Uliţa Fruntea şi Uliţ.a Mare (~lomn.easc[1), în trecutul urbanistic al •
oraşului continuă să fie vădit pînr1 ast<'lzi în tipul de parcelare a zonei
centrale, in programul mixt al clădirilor (ateliere, dughene, pieţe, combinate cu locuinţe), gruparea hanurilor şi circiumilor, precum şi în existenţa pivniţelor şi bolţilor de tip depozit şi comercial. în corelare cu
planul din 1856, considerăm că, din vechiul drum de tranzit al Lio\·ului, ce urmărea la început Uliţa Mare, se ajunge în „capul uliţdor, unde
turn cu

se

• ) Din decembrie:> l!l89. -.tr. K. 1\larx !)i-a sch,imbat denumirea.
Din decembrie 1989, st r. V. I. Lenin şi-a s<:himbat denumirea.
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este fintfma Domnii" (aici se intilneau Uliţa Mare Arrneneasc<i, Uliţa
Fruntea, Uliţa Pone şi Uliţa Mare Boier'easdi) :r! şi de unde porneau
apoi drumurile spre Cîmpulung. Bii>triţa, Baia, Bacău şi Braşov ; precizările ulterioare din registrul de delimitare a proprieti"1ţilor oraşului
( li!l5). fac menţiunea la numi"1rul casei .182 (Toader R<ical) :::1, c;i aceasta
se afla la intersecţia Uliţelor Poni. Mare şi l;oruntea. în sp;itele bisericii Sf. Dumitru, în piaţa oraşului, un<le se afla o fintimi, ceea, ce (noi
identifid11n accast;"1 fintinc"1 cu fosta fir.tin<'1 <! Domniei din zoni1, aflatr'1
a?-i in spatele restaurant ului „Cent r<1l" şi al
ma~azinului „Aclam şi
Eva") confirmă de fapt o situaţie deja existent{1 cu mult înainte de
aceastf1 dat<-1 :Vi ;
'
- ultimul drum medieval de tranzit C:'Slt• actuala str. Gh. Doja
(din lţc;.mi se făcea le~;itura cu Burdujenii). pe <ii cf1rui trc1seu s-a grefat
vechea legăturii cu Dorohoiul, Ilotinul, Botoş;.miul şi Taşul. cunoscutii
şi sub denumirea de „drumul Verbiei'" .
Datarea schemei ele baz[1 a drumurilor ele tranzit poate fi stabilită
cu exces de pruclenţ[1 la sfirşitul
secolului al XiIV-lea
şi
cel mai tîrziu la începutul secolului ~11 XV-iea, cînd ruta
comercială se schimbii de pe drumul tMi'1r{1sc pe cel moldovenesc ;.•,; deşi trasarea ei putea ii cleterminm ;·? şi ele l<iptul C<-1 Suceava.
înc:<-1 ele la sfirşitul secolului al XIII-iea şi inc:eputul veacului al XIV-iea.
j uca rolul unui centru economic al unei formaţiuni politice de tipul voievodatelor:~;. Garan\ia p[1strfll'ii acelecaşi scheme pinii in zilele noaslre
este dati"t şi de condiţiile de relief. care nu puteau fi uşor modificate
pină de curind şi care dictau trac;l•ele. obligate in condiţiile tracţiunii
animale - s;1 evite zonele mlt1şlinoa'ie şi pantele abrupte. căutincl concomitent cele mai lesnicioase puncte ele traversare a apelor. în ceea ce
priveşto organizarea locurilor fle +.;ehimb, se poate presupune că în
primH fază de mobilare urbanei, respectiv ciupii mutan:•a „capitalei„ ele 1a
Siret la Suceava (1377 sau J3B5) 3 7, cinel Suceava apar0 cu numele de
„gorocl" sau „Stadt Soclsc:hoff Hauptstadt". principal loc d<.• schimb permaiwnt a fost ,,piaţa mare" (loc: situat intrf' bic;erica catolică Buna ,Vestire - azi dispi1rut[1 - . boh1it<-1 şi biserica domnease:-1 Sf. Dumitru) :lll
sau „Tirgul de Gios" („asupra Curţilor Domneşti" şi „poarta m<-m<istirii Sf. Dumitru") • unde duceau primei<:' uliţi (Mart• şi Frunka) cit.' la
intrare in Suceava şi unde era situată intersPeţi:1 c;"1ilor cnmerdale ele
tranzit.
Dac<i se admite ct1 „piaţa m;ire" ele pe drumul cip tranzit al Liovului a fost unul dintre CC'le mai vechi lo('ttl"i de schimb periodic, trebuie să admitem C'ă şi „tirgul br,i101·" clin apropierea lirgului ele jos
(„ca să fie din jos dl• Sf. Dumitru, in capul uliţui undt• a fost din
veac")"" este tot atit ck• vechi precum Uliţa ruseusd1 (1-181) ~• şi „uliţa
ce duce drept la cetate" (14411) ,;:: clin vecinf1rate:1 riului Suceava şi a
pîriului A reni (ulterior Cacaina), unde se aflau si vechi le meSC'rnite unde
se tăiau vitele'' "3 ; toate datele de mai sus de.finesc fun°~ţia acestui loc.
precum şi legătura intre tirgul ele vite, drumul Linvului şi drumul Bistriţei. respectiv din•cţiile principale ale exportului de vite cfttrL' Tr;msilwmia şi Polonia.
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î n act•st ca;.:, now partic:1llar;·1 a oraşului Suceava, rezultati-1 clin
1iri1•11tarea către trei direcţii principale (Liov, Bistriţa, Braşov) ele tran1o 11 ş i una de aprovizionare c:u vite (Bosanci, Liteni, Ilreaţca, Baia) a re\1·lei de uliţe, este dat{t ele îmbinarea schemei rectangulare, cu liniile de
11n fluenţ[1 ci"1tre ieşirile clin oraş, fapt care a determinat apariţia unor
„insule" incad1«1te de vaduri comerciale, construite destul de dens cu
du~ henc, pe tot perimetrul, parcelarea adoplind chiar o schem<i radiar<i.
2. REŢEAUA DE STHAZI AFEHENTE CENTRELOR DE SCHIMB

Strada u constituit elementul principal al planului. ea oferind
de-a lungul celor şnse secole de:> existenţ.ă a localiu1ţii desU1şurarca întregii
viPţ i a ornşului. Trama str<1dal<"1 iniţial [1 <1 Suc1~vei, din secolul XV-XVIII,
:1 inre_
g istrat n10clificări cu foc:epere din a doua jum<"1tate a secolului al
'\ IX- iea. Dacf1 1t'omcrţul de tranzit a definit la început schema de bazii a

rla:rnlui oraşului. in schimb evoluţ.ia economică şi social-politicii, ulterioa rii, a conturat pe deplin structurile tcritorinl-urbanistice nle Sucevei.
1 e funcţii şi pc categorii sodale. evidenţiindu-se o or~anizare compozi\ i o:wlă specific[1 evului mediu, deloc str;iină oraşului în comparaţie cu
celelalte!, fie clin Moldova ~i Transilv;rnia, fie din răsiiritul Europei. Structura urbană - prin care inţelegt>m centrul de producţie şi de schimb
- ck•finiU1 prin parcl'le im~uste , construite in front continuu sau disn-:·n tinuu. cu vaduri ele eornl:'rt. a constituit o c.ira<:teristic<"1 a tuturor
nrwwlor nwdievak "": dispoziţia strict f11ncţionali"1 a ac(•stora la Suceava
;1 pu tui fi sesizatf1 in zona centr;1li"1 prin ampl.:1s;1mentul şi ori1•ntaren
piv niţelor medievale (în 177!1 erau cunoscut0 „100 de pivniţe cu bolţi
:1clinci) .:•. ln funcţie de aceasti1 realitate urbanistic[! se poate crc~de ci."1
.d;-1 tu rarea primC'lor parcele în zona cc>nlrali1 s-a renlizat ci<.' la început
de-; 1 lun gu l unui singur ş ir . Topogra fia localii îşi spune cuvintul în sped ;1l prin intl'rmecliul condiţiilor ele n~Iit>f. acesta fiind destul de• plat.
cu o sl;1bi1 înclinam ere la \'e'>t c.;pre est (1 - 2( ). in zona fţcm1ii Vechi ~i
Zamca, textura a fost puternic inrluentat[1 ele conturul formelor mai
inal te de relief. art1•rele stradale cvitind ·pe dt posibil unii versanţi, cu
1nd inare mure. afcctali de <ilunecirri de teren. in zona centralf1, traseul
·.t r(1;.:ilor <'Sie rl:'iu tiv drept, acestea fiind amplasat.e pe teren plan (fig. 81).
lfoleritor la apariţia şi dezvoltarea texturii oraşului clin zona ccmtralii
pi nii ciitr0 1n:rn. formulr1111 urm<"1toarea ipotC'zii de.• evoluţie (etapn 1- a.
sec:. XV I 85H). E\·oluţia zo'nei cu fu neţ ie ele t.ir(I s-a dezvoltat pe
diagrama cf1ilor ele tranzit, aceastf1 ,.inimf1 a tîniului", reflectincl rolul
vita l al centrului de producţie şi desfacere. in viaţa oraşului. fn st.ruc-tu rn urbanc."1 aceac;t;"1 „inimii a tirgului" corespunde topografic cu modul
de amplasare <I pivni~eior medievale (1 50 OOO rnp) 1,1;_ La Suceava, iniţial
- sec. XV- X\i Jil - „inima tirgului'' c:ra ulci1tuil<"t clin patrn nuclee
pri ncipale: „pi aţi mare" sau „tirJ:!ul ele gios": „tirgul boilor" „tir{!ul
ele sus'' şi „tirg ul ele peştt"'· Str<"1zile s-;1u conturat aici odat<"I cu c:ons1ru irea mai dc~nsi1 a perimetrulu i comercial, dar corcspunzi1tor orient;irii primelor lnturi care erau dn?pte, dC' ltttimc cJife1·enţiati\ şi paralde,
respectiv perp(mclieulare intre eh.· („in q1pul uliţelor"). Pc~ mfomra ere~-
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terii tot mai în.semnate a localitt1ţii (sCirşitul secolului al XIV-lea şi
începutul secolului al XV-iea) se -formeazf1 dou[1 stdizi comerciale principale (Uliţa Fruntea şi Uliţa l\fare) aproximativ ·paralele {lun~i de
200 m şi la o distanţă una de alta de 100 m), legate printr-o piaţ.<i
transversală _.piaţa mare" sau „tirgul ele jos" (tîrgul vechi). Cel~
două str[1zi principale au respectat în principiu tot traseul drumului de
tranzit, cel 'a l Liovului, care se înscria în textura stradali"1 de aici.
De asemenea observi"1m pe planul oraşului din 1790 d1, datoriti"1 specificului terenului, cele două fronturi ale uliţelor menţionate mai sus, nu
erau perfect paralele, pajiştea dintre ele primind o nou; formf1 aproximativ triunghiulară. Din acelaşi plan observăm di amplasarea Curţii
domneşti explică traseul Uliţei Fruntea şi Uliţei Mari Boiereşti. care
unea curtea cu „piaţa mare" şi „tîrgul boilor", realizîncl in acelaşi timp
prin uliţele secundare cc duceau Ia Mitropolie (Uliţa Datornicilor) şi la Cetc.ttea de Scaun (Uliţa ce duce drept la Cetate), legittura cu drumul c.le tranzit al Liovului. Aceste uliţe pot fi datate cel mai tîrziu la începutul
secolului al XV-iea.
Prin parcelarea ulterioari"1 a zonelor situate la sud-vest de această suprafaţă, respectiv în dreptul bisericii, Sf. Dumitru, spaţiul neocupat
a devenit aproximativ trapezoidal, rămînind centrul liber în compoziţia
urbanistică a oraşului. Aceasrn soluţie se constat<i mai ales, in oraşele
mari din evul mediu, cu care oraşul Suceava avea apropiate analogii
(laşi, Botoşani, Bistriţa şi Braşov) 47.
Străzile perimetrale ale Sucevei
păstrat pin[1 tirziu aceeaşi importc.mţă în
nistice. Prima stradă situam iniţial la

•

din zona amintitei pieţi şi-au
cadrul acestei compoziţii urbanord de biserica Sf. Dumitru.
,,Uliţa Frontu 1' (ulterior denumiti"1 Uliţa Lungă, a?.i s tr. Petru Rareş)
pomenitii în catastiful din 1673, era „cea care vine în sus de Bolniţ[1
şi merge pinf1 asupra conacului armenilor
ling[1 dealul lui Bulai'',
(1768)" 8 , ea făcînd legiitura cu Uliţa Datornicilor (1761 - azi str. Mirăuţi) 4! 1 cc ducea la vechea Mitropolie şi în mahalaua armenilor : importanţa Pi pentru circulaţia publicfl şi a mărfurilor este subliniatr1 şi
de denumirea dată ulterior de „drumul de care la Zamcn". 1'.mplasarea
corectă a traseului său topogrnfic este confirmatii ulterior şi de acţiunea
de regubrizare a , „Uliţei Frontu", întrcprinSc~ de primăria oraşului în
piaţa principală, la 1855
Spre sud-vest de piaţa principală, care reprezintă clementul
central al compoziţiei urbanistice. unde drumul de trunzit al Liovului
face o puternic<i curb<\ s-a creat o dat<i cu construirea Curţii domneşti,
trnseul celui mai vechi drum principal. numit ulterior in documente
„Uliţa Boicreasc;;i" (1768) al, care începe de la poarta bisericii Sfintei
Treimi (1641 - bisericr1 cat.olici"1 clin apropierea Curţii domneşti, în „~rf1dina domnului") 52 şi duce în sus pe lîngf"1 biserica armenească, care
se află în mijlocul oraşului (este vorba de biserica Sf. Maria, localizată
azi pe locul halei de carne din piaţa oraşuluif•: 1 , „pinf1 iarcişi in curtierul
armenesc, care uliţl'1 a fost pavati"1 cu piatră" (cercetările · arheologice
au dovedit acest lucru) 5 ~. Ca un ax transversal, de la est spre vest, atît
prin liiţimea acesteia cit şi prin desfăşurarea traseului între douf1 puncte

"°·
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111 tn~nnte (piaţa principală şi piaţa de peşte), Uliţa Boierească (azi supr;1punc.· parţial traseul str. Curtea domnească) făcea joncţiunea Ja est cu
"11li\n cc duce drept la cetate" (1448 - azi str. Cetciţii) r.:., iar spre vc.•st cu
„Uli\~1 cea l\fore Armenească" (1591) :.G. Din apropierea bisericii arme,, ' li Sf. Cruce (în eolţ cu Uliţa Magazinului - a-1.i în zona ·PTTR) "7
ul1t-0 cobora spre sud (sub forma literei „U" răsturnat) făcind joncţiunea
~11 Uli \~1 Crimca (1673 azi traseul străzilor Dragoş Vod~i şi N. Băl
._-scu) :.~ i;;i Pone (1673 - azi str. Ştefan cel Mare):,~ inchizînd intre laturii·~ sale „pia ţa de peşte" şi !întina „domniei''. Acest traseu s-a putut
1 11Ji li pe baza registrului de delimitare a propriet<'1ţilor din 1785 unde
lJlila Boierească este denumită „Uliţa Mare". adid1 „strada principalii"
.1 11ra.5ului cc cuprindea casele de la numărul 287 la 320 tiO. Documente
ulterioare menţionează în zona bisericii SI. Dumitru „dughene cu sparc le la biserid1 şi cu intrarea spre uliţa cea mare Domneasdi" (1792) <ii,
cl1• asemenea „Arenda Mitropoliei" se afla pe aceeaşi „St.radii Mare" I 182 - (pe această uliţ{1 - 1660 - se afla una dintre casele mitropo11 :.:i unde se încasa „arenda vinzilrii rachiului. iar în pivniţe însă sfi fie
\' ind ut vinul şi miedul mitropolici, pe pămint deci să-şi ridice dughene
i pc acesta să poată sta cciruţele cu peşte)'' li:!, una şi aceeaşi cu
„S trada i\fare a Sucevei" (1824) marcată şi în planul cadastral al oraului din 1856. Documentele de epocă modernă ele pînă la 1900, o men1loneazii ~i sub numele de „Şoseaua Imperială sau Impiiri1tească"

(I 8:>î) . .

Pentru reţeaua stradală principal.:i din zona „pieţei mari", la fel de
importantă este şi „Uliţa Ponii" (1673) cc se „pogoar[1 asupra fîntînii
cf qmneşti, adică din clughiana lui Aron jidovul, de unele s-au pus stilpul
••I de piatrii (azi în zona restaurantului „CentraP') în r[1spîntfo" (1761)""·
1 care a devenit axă de compoziţie a zonei mai noi clin partea de sud

' oraşului. ln rcgistntl de delimitare a proprietăţilor „Uliţa. Poni" cuprindea casele ele la nr. ~5-286, ea făcînd joncţiunea cu Uliţa Crimca
(„în unghi"), „Uliţa Mare" şi „Uliţa Capri"·u:'. Uliţa Ponii considerată
,„·,cJi nioar[1 strndi1 principalii" traversa „şanţul vechi al or:1şului" şi continua spre gr[tdinile A renilor pînă la podul lui 1\facarie ( 1785) ci6. Docurmonte ulterioare o menţioneazi"1 ş~ sub numele de strada „principală a
Tr~msilvnniei" (1871) Gi ; azi ea suprapune in bună p:irte str. Ştefan cel
fo re (în perioada interbelică aceasta se numea str. Regele Ferdinand).
<'11 apa riţia acestei străzi principale - Uliţa Poni - s-a definitivat
1.lructura de bai'.ă a reţelei stradale din „tîrgul ele jos" (inima tirgului)
I implicit s-a conturat tipul de plan al oraşului pentru perioada secol•·l•)r XV-XVIII. Acesta s-a constituit din dou;I axe paralele transver-.a l · (U liţa Frontu şi Uliţ~i Mare - Boiereasd1) ~i dintr-un ax lon~itu
dir,;d (L'liţa Poni) cc le diviza în tronsoane, care converg la „Fintinu
Domnii", in „capul uliţelor" (17:HI) l~'I. din apropierea bisericii Sf. Du111itru şi a. turnului de intrare Al. Lăpuşneanu (1560-1561), situate
111 zona cea mai înalUi a platoului structura] Zamca - ce domina înlrl'aga vatrf1 a oraşului. Aceeaşi situaţie topografic[1 este consemnată şi
tn hotarnica delimitc'irii propriet1'1ţilor. din zona centrală a pieţii (1785),
unde in dreptul c<1sei nr. 382 a lui Toader B<ical se întretăiau cele trei
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uliţe: „Acest wren ce formeaz11 un unghi între doui1 uliţe princip;.d e
mc'1soari'i de-a lungul Uliţei Ponii, 8 stînjen i ~i tre i picioare. De la unirea numitei uliţ.i cu Uliţa Mare (şi) dl• aici pînf1 la terenul ne(.! ust orului
I.eibel SePlig au fost mi'1suraţ.i li stînjl'ni ::;i :J pidoarl'. i\fai departe nwnz
în comun aceste clou<."1 terenuri pe o lungime de H stinjeni şi 2 pic:10an:.
La sfirşit ins<'i. pinil la Uliţa Frontu s-au aflat. f> stinjeni şi :l picio<1:·e.
uncie m;tfel s-a încheiat a('eastă hoti1rnide" •·fi.
:\stfel. putem concluziona 61 la intenwcţiile <1xu lui longitudinal
cu axele transversale s-a crl'at cea mai vet'lw piaţi'1 principalii, „ele unde
plecau stri'tzile" (1865) 70 cl:ea ce rt'levi1 importanţa punctelor rC'Sj)el'tiVP
în structurc1 reţelei stradale şi pentru celelalte zone comerciule, tot a~il.
ele vechi ca „tîrgul boilor" şi „tîrgul ele sus''.
Amplasamentul relativ oxcentric iii „ rirgul1ti ele t:ite" se explică
!n primul rind prin apropierea sa di: riu l .sw„·c>m·a ş. de rn n u ~ " ~ n:
(Cac<Îin a). unde se sm:rifivau şi ani1n<1lcle. 1\-.::(:';t tirg <.1 0vol u at !-~ ci <igrama a <lou;i drumuri prindpale, drumul Liovului şi Uliţa Fruntea,
Intre grupf1rile ele locuintl' din jurul biseridi Coconilor şi Sf. Dumitru
în jos ,,in capul uli\l'i... la locul Vl'chiu" (l 751i) H. Din acb 1stfl zoni1 porneau spre tirgul de vite şi cele mai vechi uH\e - sccund<ire - cunoscute în docum<.'ntd<.' vn•mii şi c~1r<' ni s-au pi1strat în topogr<ifia vdr'-·i ;
,,uliţa CC' duce cln•pt la CC'talC'" (1-l-Hi). uliţa rtts(•as61 (1481 probabil
<izi traseul str<"1zilor L:nirii şi Dimitrie Dan), Uliţa Podgoriei (lt}i':l - adi~<'•
sub cetate, azi str. Luca Arbore) ; -_• ~ i Clil,a lJatornic:ilor (l i'('i). Stri'lzile secunclan'. atit longituclinall'. dt şi transv,·1·salt'. t•numc.•rak rn;1i !>Us. a u
lungimi rPc111s0 şi o pozilit• cll·fn\·orabilt1 faţi1 ele din?cţiil e majon·. dl·
circulaţi<•, realitat<' la <:<an• t·on tribuil• şi trnsNil lor sinuos.
„ 'firyu/ clin sus" e nwnţinnat. cu ac<'st nunw într-un document.
din secolul al XVIII-leu, ce stabilea locul şi modul ele organ izare a tirgului si1ptflminal ele la Suceava: s-a prelungit rectiliniu, din Uliţa Boiert•ască spre Ulit<t i\Jare ~\r mc1wasci1. !>irul foi#n•tl din bolti ·c·ome rch l<•
~ i cWcliri cr\•scind pin,-1 la fli5 m lunginw; .. s-a u pus pi atr:I pi>;L• ttli\<'1.
in pn•aj ma allii pPtn•.„. clin ~ ios cit• tTi1cima dumisale vornicului R1lsu.
denaintea unii pivniţi r<"1sipiti1, cc se numeşte a Tic[1i. Şi de acolo in
g ios, Pl' uliţa tirgului„. în dosul cluglwnilor din capul tirgului. cit' unde
s-au pus piatrii, pinii in clughiana lui Aron jidovul. pe mnincloi p;,irtUe tirgului, uncie s-a u pu<; şi acolo, in r;'1spintit• stilpu dt• pi::tr<.• " :"I.
i,Tîrgul ele sus". clin zon<1 bisC'ricii arm1•1w!jti Sf. Crtl<'<'. <..- :1 l'Xtins c<"1trl' tîrgul clc:> jos, ct•l vechi. ' inglobincl ~i tirgul cit• pc::;H•. d1· lini.:ă bis rica Bm·bovschi ;\ C('Pa C<' c·rN1 o zonf1 coml'rdali1 cit· pr stt• I :w OOO 111 •).
DezvoltarPa tirgu lui dt' sus. limitat prin clocunwntul dir; 1iii! !a m1i :1
str~zil~ryrindpah'. L' liţ a i\hm· ~i .Ulita .\foro 1\rnwm•w;ci1 (J!W7). m· •.-a
ea strnz1 afcrenlt'. St•ctmcl<ire mm ales. pl' Cl'll· clin nrnhalau:1 ;irnwnc<1sci1 : Uliţa Armeneasci'i (1623 - cnre nu este tot una cu Ulita cca
M<ire Armeneasci1 ; mai tirziu se va nt11~1i Sî. Simcon) ;:, : Uliţ.a c·rim ca
(rn7:J); Uli\;1 Dinvcw (lî î3 - „din sus cit• bisrrica Sf. Neculni - clinsprt' apuc;„; cizi supraputw str1-1zik· Veronka \liclC' ::;i ;\I. Emirwscu) ;•1.
ln partea ele vest a oraşului ele sr1s, in 1n<1halm1a m·ml•neasc;"1, elementul compozi\ional ck• baZ:1 l-a constitu it l'!iţa ct·a .\fon_• ArmenC'a:<;că,
0
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·u un traseu bine dezvoltat rectiliniu, la care trebuie adf1ugatii Uliţa
Fruntea („drumul de care") Cl~ vPnl'a clin tirgul de jos : in Cl~C'a ce priV• ~ll' ulitl'lP senmclan>, an•stC'a au o li1\inw J'C'cius[t, cu traiecte rectilinii,
i'ie trar.wersalc mai lungi (:325 m). fie longitudinale mui scurte (85 m).
De n~ma rcal c<"1 c•kmentul ele baz[1 dominant ul compoziţil'i urbanistice
din acest cartier ii juca Turnul Hoşu (J5l:l - Sf., Simcon) ii la capătul
ciiruia convcr~ mai sus menţionatele stri1zi, (•l marcind în acelaşi timp
-:;i limita Vl't.rC'i orrn._;ului în st•rolul al XVII-ll•a. Caractl•risticell• rc\dl'i
st.radule din ora.5ul de jos şi de sus diferă deci intr-o anumit;-, măsură.
îr: partea inferioar[1 a oraşului. prin extinderile repetate. s-a format o
tcxtur[1 relativ mai complicată cu mni multe străzi principale şi secunrlarc. CC'NI <'<' c!Pnoti1 pl' clt> o part(• V(•chimea re'ipl'ctiVl'i reţl'll'. iar pP
de alti1 parte confirm<"• ~cce<1şi vechime şi pentru cele douf1 tirguri,
„de· vitt"' şi „ci(' jos". Distinger<'a dar[1 a unor (.•ll•menl<' !ii tras(·<~ dominante in tirgul ele sus. deşi irnprirnf1 structurii urbane a oraşului un
caracter pronunţat, totuşi, in comparaţie cu cele din tirgul de jos. acestea sint mai recente şi niarchează ele fapt limita nrnximei cl0zvoltări
a ţ~su tului urban din p0rioada evului nwcliu. La dt•zvoltare<1 lall'rali.i a
ţesu~ulu i urb~m şi implicit a parC<'l{irii. s-a respectat in principiu tot
l.r;iscuJ drumurilor ele tr;mzit. C"':Xistentc. care• st' încruc:ism1 <IÎc:i. Eh•n1entu l dominant in compoziţia urb;111istictt a oraşului <1. format-o Uli\a
Ma!"C Boiereascft şi Uliţa Poni, a ciiror J;.iţimc difcrit;-1 in plunul din 1856,
faţ[1 de Cl!l('lalk străzi aferc•ntc> <'('litrului de scllimb.
Amplasarea central{1 a Curţii domneşti !-;ii a bisericii Sf. Dumitru
cu turnul d(• intran' :\l<.> xandru Lf1p11şneanu au constituit d<.• asl'nlC'nea
im porta nte clemente ale compoziţiei urbanistice medievale, in funcţie
ck• care s-a fiicut ordonarea locurilor de schimb şi a locuinţelor. În
st·nsul acestn trebuie de n'marcat d1 în toate cazurile analizate pe str.
Curţii domneşti (fosta UlW1 Boiercasci"IJ. locuinţele in î"ront ('Onlinuu cit•
epocii modern ă suprapuneau locuinţele medievale (sec. XV - XVI)' prevăzute cu pivniţe, fie cu carcasei din lemn. fie de pialr<i.
Relieful zonei <.J permis extinderea centrului oraşului medieval mai mult spre vest. unde şi parcelarea este
mai intensă,
C('{"<t C(' a determinat poziţia lateralfi a mn j orităţii zonei parcelat<' şi
nrcesitat('a realiz[1rii unor str{szi lungi (-150- 650 m). in zona centrală
r<•ţeaua stradală pn'zintf1. totuşi, un caracter urban pronuntat şi se
d<•Osl'beşte de c<'a din suburbii. Planului rectnngular clin zona ccntrali'i
i sl· a daugă treptat in partea de sud-vest a ora~ului o structurf1 radiarconccntric~1.

În lumina datelor istorice şi arheologice pr('Z('ntate aici şi în
cap. I. putem afirma că nucleul „pieţei mari" p<"1strat in linii generale în aceeaşi zonă pinii astăzi, datea11l cel mai tîr;-.iu de la începutul secolului al XV-lea, el grcfindu-sc pe diagrama diilor de' tranzit în perioada ele
maxim<i înflorire a comerţului, cind Suceava era „capital<!" şi întreţinea
intense legături cu oraşele poloneze şi hanseatice şi cu cele c.le la Marea
1'ieagrc"1. Tot atit de vechi poate fi considerat şi „tirgul de vite" (unii
cercet<itori considere! C<I „piaţa urbană ca element al texturii, a avut
in trecut o situaţie cu totul set·tmdm·c"l" realitate infirmat.<"1 de
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numeroase cercetări recente' îS, Pentru cei care ar pune la îndoială
nu atît vechimea istoric<1 a celor două nuclee com<.>rciale
amintite mai sus, cit mai ales vechimea structurii urbane a
tîrgului de jos şi de sus, respectiv reţeaua de străzi, semnalăm că Suceava oferă două
dintre cele mai clare exemple de
persistenţă a clementelor ele structură urbană, şi anume orientarea str<1zilor c{1tre Transilvania, păstratc"1 250 de uni dupii dispariţia' interesului
acestei orientări, precum şi dimensionarea tirgului de vite (delimitat in
1756 şi 1761, cuprindea o suprafaţă de circa 15 ha). ceea ce conduce
la ipoteza c[1 încă din faza de închegare a oraşului (fază de „tirg") aici
s-a aflat locul rezervat iarmarocului anual, unul dintre cele mai muri din
Moldova, dup;'l numărul negustorilor ce se ocup..1u cu comerţul ele vite
cornute w; aceeaşi importanţă a avut acest iarmaroc de vite şi in epoca
moderrn'.f. La aceste argumente trebuie să mai adăugăm alte trei clemente : primul element, documentar, este schiţa de plan a or;1şului clin
1790 şi lista de delimitare a proprietăţilor din cmtrul oraşului (1783),
care ne arată dt de dens construit.i era această parte a oraşului chiar
la un secol distanţă de prăbuşirea acestuia (după 1653). Al doilea element existent in structura oraşului este dat de confluenţa uliţelor amintite mai sus (Uilţa Rusească, Fruntea, Boiereascii şi Armeneasd'1): pf1stratc în această formă intactă în izvoarele cartografice ale secolului al
XVlll-lea, către o arteră majoră, Uliţa Pone, astăzi păriisitcl. Cl'l de
al treilea element se referă la reţeaua' de beciuri boltite, dispuse pc mai
multe nivele, care nu se g<iseştc dccît în zona tîrgului de jos şi de sus,
ceea ce ne permite să datăm - cu prudenţă - cel mai tîr:t.iu în prima
jumătate a secolului al XV-iea, textura urbană a centrului de schimb.
în concluzie, putem afirma că reţeaua stradală din zona ccntrali'I a p.1rcurs un drum evolutiv paralel cu dezvoltarea generaU1 a localiti'i\ii : de
la şiruri separate, la străzi înguste şi de la pajişti intravilane discontinuu
construite, 'la străzi largl destinate transportului cu „care".
Dar, o dată stabilite anumite elemente ale reţelei stradale in compoziţia urbanistică a oraşului, acestea au p{1strat o anumit;! continuitate în ciuda dezvoltării ulterioare a acestuia pină la începutul secolului al XX-lea, cînd, de fapt, s-a finalizat între tîrgul de jos şi de sus
întreaga reţea dreptunghiulară, cu parcelări foarte dense ~i continuu.
In etapa a doua (1856-1944) trama stradală a oraşului Suceava
a înregistrat modifid'iri cu începere din secolul al XX-lea ; acestea de
fapt s-au grefat pe vechea structură urbană, pe care au deranjat-o mai
mult de jumătate faţă de perioada anterioară, fapt datorat şi imigraţiei a circa 4 200 de evrei, care dispuneau de numeroase dughene în
tîrgul de sus. ~arcelele se deosebesc prin dimensiunile lor foarte restrinsc, atit în lăţime, cit şi în adincime, în comparaţie cu parcelele clin
fazele anterioare (vezi planul din 185()) w.
Caracteristice pentru această fază sînt parcelările de pe Strada
Mare. Uliţa Sf. Cruce şi Uliţa Lungă. In această etapă, vechea extindere
µe drumul cel vechi al Băii. dcgcncreaZi1 complet ; vechiul drum al
Liovului numit acum Şoseaua Imperială îşi menţine aceeaşi importanţii
în legăturile comerciale cu nord-vestul r:uropei. Treptat s-au clcs~his
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slr<1zi in lungul celor două drumuri de importanţi comercială (Şoseaua
!mpcrială şi Strada Transilvaniei) care se concentrau spre nucleul central. dind tramei stradale in această fază un pronunţat curacter radiar :
Uiiţa PHicintarilor, Uliţa Tăbăcăriei, Uliţa Hîrbu1iei, Uliţa Şcptilici (denumiri de străzi păstrate şi azi), Uliţa Capri (azi 6 Noiembrie), Uliţa
Zotcştilor (azi Vasile Bumbac). Uliţa Ţopa (azi str. Trandafirilor), Ulita
Sturza (uzi Samoil Isopescu şi parţial Alexandru cel Bun), Uliţa Gării (azi
str. M. Viteazu). Uliţa Fălticeni (azi M. Eminescu şi Mări"1şeşti). Uliţa Cutului {azi Cireşilor şi Ioan Vodă Viteazu), Uliţa Centura (azi Mărăşeşti) sa.
Către a doua jumătate a secolului al XIX-iea, •un ultim eveniment declanşează unificarea fondului clădit al zonei centrale dinspre
Sf. Dumitru spre "t.îrgul de sus", zonă cuprinsă acum între piaţa legumelor şi cea a cerealelor. Este vorba de marile incendii de la 1852, J85;J şi
1854 (ultimul a distruc 1/3 din centru)!!'.! care au determinat o masiv11
refacere a zonei. Probabil că acest incediu (1854) a inlfiturat ultimele
„dughene din paiantă", care existau încă din 1792 S3 şi a impus refaceri
insemnate ale nivelurilor superioare. aşa cum s-a intimplat şi la Botoşani. după marele incendiu din 1888 s-.. Cu ace.astă ocazie, fronturile clă
di:-ilor de pe Uliţa Mare şi din pieţele de legume, a olarilor şi din piaţa
princip~lă au fost unificate printr-o arhitectură de pronunţat caracter
occidental (neoclasic cu variante eclectice) şi de excelent.11 calitate care
in bună măsură reprezintă aportul principal al comunităţilor alogene şi
autohtone din Suceava, la îmbogăţirea valorilor arhitecturale ale oraşului, întrucit, în 1878, porţiunea amintită a centrului comercial se afla
în proprietatea marilor - negustori şi bancheri armeni şi evrei. Trebuie
ins<i precizat c<i arhitectura occidentală a faţadelor din vechiul centru
comercial constituie un frumos decor al str<izii. intrucit clădirile
inglobeazii nuclee anterioare, iar curţile prezintii ordonanţa cla sică a caselor de tîrgovcţi, cu galerii pc stîlpi de lemn sau pintri't, balcoane din
fi er forjat susţinute de. console din piatră, profilate. elemente de altfel
intilnite în toată ţara în zona centrului comercial al vechilo1· oraşe tG.
Un plnn cu caracter mai mult informativ al zonei centrale a fost întocmit în 1859 SG. Cu toată schematizarea şi lipsurile de cartare pe care le
prezint<i, planul oferă totuşi date preţioase pentru regimul de proprietate
i;;i chiar pentru structura urbană : sînt delimitate douci pieţe care ulterior vor fi sistematizate. Deşi documentele din perioada întocmirii planului (regulamentul pieţei a fost elaborat in 1853) ~;, fac precizi"tri
detaliate privind specializarea şi funcţionarea pieţelor pe anumite categorii de produse, totuşi ele nu sînt consemnate în plan. Din plan rezultă
că piitrunderea Stnizii Mari spre piaţi, nu mai avea ucclaşi traseu spre
.biserica armenească aşa cum este descris<i în documentul din 1768, ci
funcţia acestei porţiuni de stradă este preluată de Uliţa Crucii ; în schimb,
Uliţa Mare preia o porţiune pînă în dreptul Uliţei Apei, din fosta Uliţă
Pvnc, care acum va purta denumirea de Uliţa Transilvaniei sau str.
Franz Iosif. Rstructurările numai de pe partea dreaptă a Uliţei Sf.
Cruce marchează începutul unei intense parcelări (ve:i:i planul din 1907)
de ambele părţi cu restructurarea locurilor de vinzarc prin divizarea
fostei pieţe principale. II'oate parcelările ulterioare din zona comercial<'i
63
https://biblioteca-digitala.ro

n1[1r~in0au spre int<·riorul lor o sPrÎ(' ci<' pipţ.-• (vPzi pl;inul cli n HIOi).
F <ia rt1 • ~n'u de d<'sC'i frat din acest plan ( 1859). ffiri1 o c:t•rTt'tan' :1 rlwol0gic<i ck· mai mare (•xtinclt'l'C' {ct~rcet :1ri lP arheologic<' au fost li mitatt' m;IÎ
ales in zona Curţii dornn n~ ti şi •~ bis<'l'ici i Sf. Dumitru. C'll· furnizindu-1w

date preţioase cu privire la densit<1tea co nstrucţiilor ~i mai puţin asupra
.. bolţilor din piatr{1' care n<'-nr fi stH~<.'rat şi veche<i par t'elare), ne apare
iclentificurea nucleului celei mai vechi pieţe ;.1 tirg u lu i (pia ţa p rinci p al ă }, legatc"i de bisericile Sf. Dumitru şi Sf. Cruce : doar spre sud. pe vechiul trmeu
al Ulitci Mnri indicat d e planul din 1859, putem dPClucP l'Xistmta in
trecut a unei parcel<iri de t irg (dovada ff1cind-o cele vn•o 12 pivniţe,
C'<tl'f• ii ll suferit multipl<' moclifictiri în trN·ut şi în p1·0zPnt, într<' c:u·C'
n·a mai important<"i fiind 1 ridicm·0a Hanului Capri şi a d;"1dirii pritrni ric•i. hir mai recent a dow-1 tronsoane ci<' blocuri P 5. n• închid o curte
inttr-i·i<>ar;."1 b<>tonat;i). Mutaţii!<• pc cal'<' l<'-a suf<'l'it ac<';1st=:i 7.0n<i nu ne
impieclic[1 s{1 pr<.'supmwm în mod dincronic potrivit acestui plan ca, în
secolele XV-XVII, „piaţa tirgului vechi" a fost milrginili1 de case cu
cluglw ne clispus(• în rc-gimul parc·<•li1rii unui cPntru ci<' SC"himb. întrudt
pn•C'xistC'nţ;-1 um'i pic•ţe orqani1.<1t<' explic·;-1 a mplasar<'a bisPriC'ii clom1w'.'.'t i
Sf. Dumitru. dl·stinaU1 tîrg ului, nşa C'Um rezult.:'1 şi clin st;1thtica duglwnelor clin anii 1 î85 şi 17!12 clin preajma sa. Inedite in acest sens sini
informaţiile oferite de inventarul bis<'ridi din 1792 N'. „pentru rinduiala
:1~;ez<-1rii tutul'or bresll'lor care b <:<' Joc a tîrgului s<i fi<.>, şi ca sa nu M'
fac:;-1 iannaroac<.•le pe a foră d în vatra t irqului aproap<' ci<' bis<.'ricii. .. ~i
pentru cn s;i dea tirgovcţii :rn odi ri<mi la accast<i bist>rică dc> fk·~t<'carf•.
Una dughean:1 P(' partea bisericii d<>Spre apus cu faţ.a spre uliţa Chi\ eş
tilol'. el<.• l<.•mn„. ; Ull<I dughe.:mă iar[tŞi de lemn CU O ('{1sutii imprl'U1"']1.
i::ir a tirgului intru pc"1rctC' cu <.'<'a mai de sus, cnre duglwan<i împreună
t·u locul ei cuprind0 la faţa clespr<' Ulita Chiţeştilor doi stînjcmi ş i tr<'i
picionrn, iară locul patru stînjeni şi t.n·i picioare ; intre ace.:1st:i dughean:t
mai !'-iUs numittt şi înspre partea ogri1zii locului bisericesc se .:1 f!C1 un lnC'
deşert pl'ntru o duqlw.:mi1 ... ; una dughmrni iarf1şi de lemn cu c-.:tsa ei
num<-: rul 315. iar a t.irgului :J:J2. c-;1n• împr<.'un<i c·u Locul d c'uprinde
fronta despre Uliţ.a cea Mare cc s<• numeşte Domneasci1 şi dosul d<'Spre
biserică cite 2 stinjeni şi 3 picioare. Iarrt lat.urile în curmeziş despre Ulit~1
Chiţeşlilor în corn şi despr<' dugheana clumisah' Constantin Pante-zi dle
5 stinjeni şi 3 picioar<'; una dugheani"t iarăşi din l<'mn cu o cilsuţ~1 ...
impreunit cu locul ei cuprinde front.'1 dinspre Uliţa cea mare Domneasc:â
şi dos ul spre ţintirimul bis<'ricii cite' trei stinjNli si lr<'i picioarl'. J;tr
h1t(irilc in curnwziş c.lesprc Dimitri<.' Brnndavur. dreapta iar in stinga
despre Dimitrie Popovici dte 5 stinjl'ni şi :J pidoarc ; „.şaSL' dughene ~i
şase C'i'1su~ a lor iar<işi de lemn. care impretm<i cu locul lor cuprinde
front.a despre Uliţa cea marc Domncasctt şi dosul despre locul ţinteri
mului preste 10 stinjeni şi 5 picioare (cam 2:~ m de clughean<i, ceea ce rcflecti"t o parcelare foarte densf1, n. ns.). l<trc'"t laturile în curmeziş o parte c.lcspre dughiana Pentelei, ian-1 alta despre Mihai llotincean, 4' stinjcni ~i
5 picioare ; o dugheană iar<işi de lemn cu cf1suţa ci.„ <' li fronta despre
uliţa cca marc DomneasciL. ; două dughene una marc şi una mic<i cu o
căsuţii
inrăşi
de lemn, împreună cu locul ei cuprinde fronta
(j4
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c.h·sprc locul ţinterimului cite trei stinjeni, iar falturile despre dugheana dumisale Petru f<-"1clier şi .c.1l"t<i pmte despre a lu~
c ;corgc Stn1t, 4 stînjeni şi f1 picioare ; una„dughean<I iarăş i de lemn c.u
,.,-1suta ei... lmpreun<i locul cuprinde fronta despre Uliţa mare Domnea"c<i
!j i dosul despre Sfinta Biserieft, 2 st.injeni şi 5 picioare_ Jani laturile
111 cu rmeziş o parte despre dugheana jidovului Mendea Iacob iar<i alta
d1.~s pre George Tupilat cite 5 stinjcni ; o clughron~ ele kmn cu temt>lia
rlC' piatră.„ cuprinde fronta despre Uliţa c:ea m'nre Domnească ~i despre
lnc:ttl ţinterimului, 2 stinjl•ni ş i 4 picioare•. lar<I laturill' o pnrlP dC'spre
clu•1hcann lui Vasile Standul, iar;i alta dc.•<;prC' locul lui Io<in Str;it. de
~i ·.t în.icni. Tont<' acestl'.1 mai su<; . ar;-1tate sint fii cute cu c·he>ltuiala c<.•lor
1 : · <.;-au ari1tat cii le st<ipinc•sc ~i fiindc<i sint f;-1cutc pc locul bisC'ric-ii pl:i:. t•se pentru <linsele bezmenul după învoial<l şi contracturile cc·-au ffw ut" cu
(·pi tropii bisericii".
Prin co1·clarea acc~t ui plan c:u c0le din HlOfi ~i 1!l07 obţinc~m ur11 ;: : toan••1 imagine a zond comC'J'C'iall' din l'pocn moclc•rn;i, ima~in e C':tr<.' a
·; 11pr;i vicţuit . pîn<i în jurul •milor Hl25-192!i, cinel 1mde pil'ţC' au disi ';-iru1 datorim ofensivei constructive. iar al1('le (piaţa Cazarmei, Cerealelor.
! Ia~dor ~i Carol) nu fost încadrate dC' noi str;izi cu frontonm• ronstruitt'
f'On t inuu:
Astkl clin planurile din J!lQI) şi 1907
rl'zt1lti1 c-;i in perioada
1830-1 !lOO s-au .c;istcm<itizat v0ch ilc nrtert' fun.c·ţinnalP ~i s-;rn dezvoltat altele secundare foarte scurte. fie o?·izontalc•, fie transversale. <·c
au parcelat în mod unitar întreaga zonă cuprinsf1 între bisericile Sf. Dumi trn şi Sf. Cruce. in „pajişt i constructive" cli:9punghiulnrc. Part"l:•l.irea
<"entrului de sc:himb este in ansamblu uniformii sub rnportul dispoziţiei
·~cneralc a unor parcele foarte îngust0 şi alungit<'. :i~ezate perpendicular
pc axul V.'.\durilor comerciale ~i avind. ci'Ltre vad. dughl'nele construite
in front continuu. Pe una din laturile lungi ale curţii SC' în~irii locuinţc:1,
.- 111_•Jierele şi depozitele de m[1rfuri.
.
Potrivit planului din Hl07, Suceava av<'a o form :~1 rcctangular<i,
,.u o serie de construcţii in front continuu, cc se grupau in jurul tff mi11„arelor pieţ:e : piaţa de fructe. piat~1 ele C<'re.:ilc (fostul tîrg de su<;), piaţa
.,Jarilor. piaţ~1 micii ~i piaţa principală (fostul tîrg de jos). pia ta legumelor (fostul t.irg el«:> peşte) şi piaţI1 birjC'lor. Fost.ul tirg ;11 vitelor, din
apropien•a zonei centrale, a fost mutat în zona 1\reni (azi in zona Polil'. inkii). iar meserniţele de ling;i biserica Mirimţi au fost grupate în zona
•~i n apropierea Şipotului (azi Piaţa 22 Decembrie). pe Uliţa Mucelm·itor .
.Str•izilc care conturau centrul or.:işu lui se diferenţia u în tre ele, ca formă
._; dinicnsiuni. Acum apar numeroase str<izi scurte cu func·ţii .comerciale
;i me.şteşu gtircşti : Uliţa Croitorilor (azi str. Dimitrie Onc:iul). U liţa Cojocari lor (nzi str. Meseriilor), Uliţa Cerealelor, Uliţa Legumelor, precu m !) i Uliţele Sf. Ana, Uliţa Focului, Uliţ1 Curţii Domneşti, Uliţa Apei, Uliţa Sinagogei (azi str. N. Bi:ilcescu), Uliţa Pruncu (azi str. N. Bt11cescu), Uliţa
Sf. Ioan, Uliţa Sofia !11 1•
Acestea refl<!Ctă etapele de ali nie>re a construcţiilor. smt <:iclurilc de
:·: ;')C1eniizare a t1liţclor (pavarl? cu prundi~) ~i picţPlor („reg ularizarea"
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acestora). Dintre nodurile externe se puneau în evidenţă fascicolele de
arter~ cc-şi aveau punctul de pornire de la intersecţfa Uliţei Jţcanilor
cu a Burdujenilor şi cel ·de la intersecţia Mirăuţilor cu Ulit.a Berăriei
(h;d str. Th. Stefanelli) ·precum .şi altul in sectorul gării din piaţa fructelor (oraşul Suceava era legat de gara lţcani printr-o linie construită
între anii 189:J şi 1896) 91 ; toate aveau deschideri spre nucleul central al
celor şase pieţe şi nodul stradal dintre Uliţa Crucii, Uliţa Sf. Dumitru,
Uliţa Marc. Uliţa Lungă şi str. Franz Iosif.
ln perioada interbelică, zona centrală a oraşului a fost supusă pc
de o parte s,lefinitivării acţiunii începute ·în secolul al XIX-iea, de crearea unei tcxtw·i rcctang.ulare pdn amenajarea în piaţa de jos şi de sus
a 20 de „pajişti constructive". în rablă de şah, iar pe de altă parte s-au
restructurat şi numărul pieţelor, unele dintre ~le fiind chiar acoperite
(tip hală) : piaţa cerealelor, piaţa cazărmii (fosta piaţă mică), piaţa Halelor (fosta piaţii a legumelor) şi piaţ<i Carol (fosfa piaţă principală). Intreaga zonă era deservită de străzi scurte, înguste, dar trasate drept,
ce9a ce crea impresia unui adevărat labirint urb:m. Astfel, între arterele principal<' de circulaţie Petru Rareş (fosta Uliţ{t Lungă sau Frunt0a), Regina Maria (fosta Uliţ<i Marc sau Boicreas61), Re~elc Ferdinand
(fosta Uliţli Imperială MU Pone) ş i Pruncu - Vasile Lupu (fosta Uliţi
Mare) s-au trasat mai multe străii scurte perpendiculare (Pîrciilabului
Vornicului, Logofătului, Paharnicului, Armaşului, Croitorilor. Cojocaril0r, Olarilor, C<izannci) !l'.! ce înlesneau kg<itura între zonele comcrcialemeşteşugărcşti şi pieţele de desfacere a mărfurilor, <lCest<'a din U\m<"i cu
rol de aprovizionare. Această compoziţie urbanistică a zonei centrale a
oraşului a continuat să se menţină şi dupf1 23 August 1944. Schiţele de
sisJematizarc a zonei centrale din anii Hl60 şi f975 (reactualizate în
1980) c:i au avut drept scop asigur<irea funcţionalitlţii acestora pontru
un număr sporit de locuitori, pe care să-i deservească mna co111ercialf'1.
în perioada 1960-1962, acţiunea d<' urbanizare a afectat numai partea
de sud a centrului vechi, cuprinsă între străzile Ştefan cel Mare (fost.1
Uliţă Pone) şi N. Bălcescu (fosta. Uliţă Pruncu şi a Măcelarilor), s-au
expropiat spaţme vt'.?1-1.i şi s-a trasat o nouf1 tramii stradală care a preluat parţial vechiul traseu, străpungînd zona Şipot prin prelungirea
străzii N. B<ilcescu şi a bulevardului Ana Ipăte5cu. În aceast<.I zonă s-a
creat „Piaţa 23 August" unde s-..i. implantat un bloc turn P + ll. Cele
două blocuri P + 4 cu front continuu la str. N. Bălcescu pe o porţiune
de 200 mau afectat sapte pivniţe, dintre care una a fo<>t amenajatei în cram;i
(„ Vînătorul", de azi); săpăturile pînt1 la circa 12 m. din zona O.J.T. ;lU
secţionat şi exc>ivat o reţea de pivniţe boltite semicilindric, cu r:-imificaţii întinse spre Casn de Cultură. pc travee pcrp1mdiculare pc str. Şte
fan C('ll Marc dar şi paralele cu axul străzii. toate executate din piat.rc"1.
Este evident că asemenea structuri datează cel mai tîrziu din veacurile
:X·VI şi XVII şi regretăm absenţa unor cerceWri arheologice sistematice (în
perioada 1959-1962), cuprinzînd şi relevarea reţelei de pivniţe boltit<',
care ar fi adus date esenţiale şi concrete pentru cunoaşterea structurii
urbane medievale a fostei capitale a Moldo.vei.
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Ac<X'aşi situaţie

s-a întilnit şi în zona bisericii Coconilor cînd s-a
I rasat bulevardul Ana Ipătescu, afoctîndu-sc, la joncţiunea cu str. Petru Hm·eş, o imensă pivniţii bolti·tă pe care am identificat-o potrivit
documentului din 1761 cu pivniţa „Burdujeni" ; această pivniţă împrc11ni1 cu oasa se află pc locul „tîrgului vitelor" foarte aproape de pivniţa
Bu rdujcnilor m.
Potrivit schiţei ele sistematizare din 1975, reactualizată in 1980 9.i
s- a trecut la dezvoltarea intensiv<i, de implantare de noi blocuri în cadrul perimetrului constnuibil existent. Conform acestui plan s-a trecut
l:i restaurarea vechiului centru din secolul al ~IX-lea, care potrivit arl! itl'Ctului şef, acesta reprezenta „o parte a oraşului istoriceşte constituită
~i frumuseţea lui conste:'i tocmui in unitatea de ansamblu şi in varietate
d ementelor lui componente" 90, Astfel, dacă într-o primf1 frazei s-au întocmit relevee şi proiecte de rest<1urarc (1974-1975) in cca de a doua faz<i,
dup<"1 HJ80, s-a ajuns la concluzia ci1 o parte din zomi are un „grad înaintat ele uzurii" !17, întreaga suprafaţă fiind demolată (800/200 m). Noua
textură greoaie şi masivă din zona centrală foloseşte îmbinarea mai multor
elemente geometrice într-un mod mai puţin reuşit, eliminînd vechea parcelare a planului rectangular din seoolul al XIX-lea, prin crearea unui
ţesut urban modular format din patru mari „pajişti constructive" în suprafaţ[1 de circa 170 OOO mp (800/200 m), ambele fiind secţionate de strada V.
Alecsandri. Pe de altă parte, intenţia de modificare a structurii urbane moş
tenite a determinat blocarea străzii Ştefon cel Marc (fosta Ulit;."i Pone)
prin amplasan'a unui bloc P + 5 în apropierea bisericii Sf. Dumitru. Rezultatele acestei sistematizări s-au concretizat, in desfiinţarea a ce] puţin
~a pt!:. insule cu parcelare mcdievali'1 şi moderne:i, precum şi a pivniţelor
aferente acestora prin ridicarea în partea de sud c.t strc"1zii Curteu Domneuscă (fosta Uliţ<i Mare) a unui bloc de locuit (P+5) cu magazine („Stirex") la parter şi etajul întii ; dărimarea unui fronton de cll1diri din
secolul al XIX-lea de pe aceeuşi stradă, în partea de sud-vest (în fosta
piaţ<I a legumelor sau a halelor) a dus la crearea unui ecran cu arhitcclurci modernei (magazinul „Adam şi Eva") între „Piaţa ag,ro-alimentari1''
si .Casa de Cultură ; a fost transformatei de asemenea „piaţa principalc"I"
închisă pc trei laturi timp de mai multo secole, într-o piaţcu·1 cu fintîrui
arlezianc"1 prcvăzut<i pc latura de est, cu o hală pentru brînzcturi, iar
pe latura de sud cu un magazin tip hală. Noua piaţă constr.uită, din
:1propicrl'a fost.ci cazarme (azi Centrul de recrutare) pc locul „pioţei
mici" este complet modernizatti, fiind ncopE:u·it<i şi închisă pe toate laturile, (partea dinspre str. Patru Rareş fiind prevăzută cu magazine ale
cooperaţiei meşteşugăreşti). In vat.i:a veche comercialrl a oraşului nu s-au
!)<istrat decît ruinele Curţii domneşti, biseric.1 Sf. Dumitru cu turnul ele
intrare al lui Alexandru Lăpuşneanu şi fosta clădire din piatră a prim<"1rici (1784-1785) !lff azi Şcoala generală nr. 2; o seric de clc.icliri solide
din piatrei, din secolul al XIX-iea, trecute în lista monumentelor (la numerele 2 925, 2 926, 2 927, 2 929, 2 931, 2 932) 9!l nu au fost conservate,
ele fiind demolate, iar pc> locul lor s-au construit blocuri P + 5, care vin
ir. contradicţie .atît ('U volumetria zonl'i cit şi cu bisericile rest;1urate.
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.creind o ~videntă dezordine compoz iţionul ii. Noua compoziţie urbanist :c<i
clin zona cent ral<.·1 a Sucevei, deşi suprapune o veche generaţ.ie a unui
„oraş subter~m" (peste 100 de pivniţe), azi în întregime demolat, t01uşi,
l'a rJmine un unicui „şi nu poate.• n transferată <.tltor oraşe ih devenire"'
3. HEŢl~:\VJ\ Dl:: STl{.\Z[ :\FEH ENTE CF.NTJ1ELOR
DE PBODUCTIE !;I Ci\RTIEllELOR DE LOCUINŢE
<1,l Dac::"1 zona c:ornercialii CC'ntr.il<1 a Sucl've>i s-a remarcat in
n :t· v·rioaclt'll' ;inalizatt' printr-un rc·g-i m dC' parcelare foarte strins. în
schimb. zona mcşW!:mqărcascu-in<lustriolă s-a detaşat spre periferia vetrt!i oraşului, in upropierca unor sur<>P. ele apii şi unde regimul de construcţie s-n adaptat programului de loc:uint/1. Astfel. c·<.·ntrul meşteşu~ :·1:·1·~c ciin st•c·nlt'lr:· XV-XVT din partP<t d1.• '>llcl-vf'st a oraşului la perif<>rin
Vl't;·d. in apropil-rc:i valului ck ;ipc"ll"are (azi znn~1 c-upri1v-::"1 intre Hanul
D ·mmt•<;c, bisl'rkn Sf. Nicol;w şi rPstaurantul N;1tional). r·ra dC'ser\"it de
Uli~.a Crim(':t (IH7:1 ;1zi '>li". Draqoş Vocl .'1 si Nic·olal' B:ilcesc-u) 1111 • c·1•
f:"1c<'a joncţiune;1 cu uliţek• principale, !\fon.· -.:i Porw. O alt.<"1 zon;.i nw;:.t( ~~ugt."11easc·il (sPc:olell' XI V-XVI I) afl.:itti t•)t 1;1 pl·ri ft•ria oraşulu i, in aşa
numitul „C;1t !'.all Tit~fmia". '>uprnfaţ.:1 cuprin1;;:1 într•· Şipot. bisC'rica invicren si Minc"isUrea Sf. Ioan cel Nou. era cles<'r\"iU-1 ele doui'1 uliţi : Uliţa
l\'iitropoliC'i (lfi2!l ~i Hi33 - azi str. Ioan Voci;~ \"iti•azul) t<I'.! ~i Uliţa Nou<"1
( 1528 - azi B-d11l Ana I p;-1tescu) w:. ambele f;"ic'incl racordul Cl\ uliţa
principală, Pune (fi~. i).
Pentru ej)OCa modcrrni, zonu stabilimenl<:'!or inclm;trialc• se mut~-, in
lunca Suc·Pv<'i. dP unei<' C.'Ple clou{1 arl.l'l'l'. Uliţa Morii (18il - azi str.
Morii) HVi !jÎ Uliţ a Herill"iei (! 8H, azi str. Solidarit.{1ţii şi :1 Si't!ciilor) iu:;
f<iccau jnnc·timwa C'll Uliţ..:1 prindpal•i. Imperi:il<"1 sau str. lţcanilor. U e
<i<;emenea ~i in Itc<:n ii Vechi l'<\te n1C'ntionat;"\ o ulit.ă a morii. care in 18C>5
p11rt:t dcnumin•:-i ci<• „Ulit.. :1 d<> la riuJ SUC'<s1va pin[1 1:1 moar;:1 lui LBffclman din Poian,-1 ş i pin;i la Uliţa Mirii uţilor" 11 " : (azi Calea Unirii). Tot
aid arn1C'nii hi aw·au „dub;ili1riilc'' (I i82) uri pc! locul wc-hilor club<i!ilrii
cli n Poiana lui ŞeptiliC'i, undt• s-a cont.urat Uliţa Ti1băearilor !08 ce se
rac·ord;1 cu Uliţâ Lung;-1 (;1zi PPtru Har(;'ş) ; în zona Şipotului Mic din
!ţca nii V<>d1i, clatorWi lutului de bunii calitate s-a amplasat. clup;i 1920,
un atclic>r de 61rfirnizi. CC' v.:i funcţiona pe str. Ciir<imidarilor (HJ21>) 10!1•
în zon;:1 Cuiului, unde tradiţi<1 s-a p<istr<Jt şi în perioada modernă, în
ceea cc prive~te localizarea atelierelor ele fierărie', este menţionată Uliţa
Ţ'iganil or (lll59 uzi str. Grigore Vindireu) 1111, cc fficea joncţiunea cu
tTliţ.1 Sf. Ioan (azi B-dul Ana Ipătescu' şi apoi cu strada principală Franz
Iosif (azi Ştefan cel Mare). ln perioad<t contemporană . o dată cu dezvoltarea şi consolidarea celor cloui1 mari platfnrme industriale din Valea
Sucevei şi a Şcheiei, au ap<tl'.Ut <l!ja numitele str;lzi de extindere urbană.
Axul principal care preia fluxul ele transport al muncitorilor din cart.ien:•le rezidenţiale spre zonele industriale este compu~ din Bulevardul 1 Mai,
str. Ştefan cel Mare şi 13'-dul Ana lpi°ite!;cll (ace.'itea s-au Frefat pe fostele
l•
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111iţ i Pone, Nouă şi drumul Bistriţei sau, pentru epoca rnodcrnn. Caku Impt>riali1 şi Hcgele Ferdinand). Acest ax, fie c-i"1 sf' bifurci1 in pnrte;1 de nord
1n clo ui'i artere principal e fstr. Cerniiuţi şi Calcu l 1nirii) c:c de•;ervesc
pLitforma inclustrialf1 clin valea Succ·vc.•i, fi e c[1 focl' 1111 cot spl'e s ucl-\'cs tul
• :1rtil·rului George Em~sc:u (s!r. Obcin ilor), in dn•ptînd u --.e spre pl a t fonn <.1
.,<: C'ht'i:i". P en tru a spori acccsibilit.:ite>a spre zom:k industrbl(' ~i a evita
1l1 1xu l de tranzit de pe axa mai suc; mcn ţio 1wti . s-a cll">('hi<, p1•11tru tr:1fi n 1l g reu o artcri'i care şi'.'1 focă leg iit ura int re st ri1zilc.• Ili e Pintilie :;-i Cet:1lii
Schela, p rin satul cu acela~i nume. Aceasti'i arteră a fost duhla til tot pentrn traficul greu de str. Mill'ii~c~ti, ('<li"<' le>ag<i prin cartic•rcle Şep t ilid
:si 7.ă mca, strtizilc Cern<i uţi şi Mih ail Sadoveanu. /\cC'st ultim tra s::-u
de c0nt ură pc la \'est d e ce>n1n.i :1 introdu „ moclifi c:'i ri în tr:1m:1 s tl':1 d a l;i
in ca l't.icrele. noi const ruite Zam c:n şi G. F.nc>scu.

Trama stl'a<lalii cm·act·eri.'1ticii cm·tierelor de

lncninţe

( molwfalele /.

Cc·ntrul de producţie şi comerţ· al ora ş ului din e1:ul mecliu. în care> clu pă cum <1m viizut nu lipseau enclave cu caraclC'I' rezidenţi:ll, :i fo<;t
înconjurat de cartiere de locuinţe, g rupat e în jurul biser id lor parohiale
cn cimiti r propriu. Aceştc noi carti ere ele locuinţe m:lrginaşc se numeau
<..u burbii, „mahnlalc" sau „posadC"', aşa dup<"1 cu m le nurm.• sc documentele
se>colelor XIV-XVII. ln cadrul aces tor ca rtiere strada urb:rnii n const ituit
l'lc>mcnt.ul principal ni t0xturii, frtcind poţ;ibilil desf{J-:;urarca i ntrc•gii game
ele ~1ct ivW1ţi lmi.anc spcdficc orai?ului.
·
După cum cPrcetill'ilc ~ltl doveclit-n şi pentrn alte oraşt> 111. Psto
<;i:: ur C<i, înc<i ele la incc•puturill' vic>ţii o r<"1ş<.•1wşti. part<· di"n meşteşugari
i· i avc•au locuinţa în tirq. in continuarcn duqlwnii ele !a strad <"1 , in inci1n1 ·d înşirate pc una clin latul'ilc> hm~i ale p a rcd0i. Cc'l'CC'till'il<• arlwolPi.;icc 112 • din jurul Curţii dom1wşti ~i din zo n;i cartiPn1lui nwşt<'şu~iiresc
au rneut minutionse prcdzi"1ri in acPst sens. În aci.•laşi timp, 1r<•bui<• si1
fi ex istat, la f<.'1 ca şi in secolul ul X\ill-l<•a. acPi ,,me~l<'ri ffir<i du!,! hr>un<1",
1>-mwniţi in c<it:isti'ful br<'slPlor bl;inarilor ~ i C"ojocarilor din Hii3 m. c~ire
lu crau h1 C'ascle lor in nnumitc carti<•rc.>, ~i nirc. la ziua tirgului, joia,
oLi!'.>nuiau s<'1-şi scoată m;1rfa la vinzarc pc anumitl' uliţ e conwrd:1ll• stabilite de administraţia oraşului : de e xl•mplu blăna rii, in e vul m ed iu h i
1·xpuneau marfa în tirgul de sus 11 ~. pc „uliţa tirg ului''. c:1r<' în perioada
moclernf1 se va numi Uli(a Cojocarilor (vezi pin nul clin I !JOI). Fenomenul se repcti şi la nivc.•lul 1wgustoril or: uni i locui:1u in tirg . în aceeaşi
c-l<lcl il'c c.·u dugheana. ca : Ti-anclafir. Stan, Aril;-1<:, Lupul ş i Vicol toţ:i neg t~stori de pc Uliţa Ponc (Hiî:l) 11 :•; alţ ii , cei mai de frunte aveuu locuinkle în mahal:ile dc>numire folosil:'i la Suc:onvn incit din 144C) (Gheol'~h<' he>rc•.c prul şi-a construit o cas(1 „in mahal:iua Suc·PvPi'' : Dr:-1g an D.anovac care avea casf1 în mahal:uw armencasei1, stăpînt•a ,,11 11 loc
de dugheani"t în tîrg - loc de cîrciumi:i în Tiro<>veci-u - intre „d ughiana
lui Simion armanul şi a Friinr· w~C>i cc:lui Bitt r i;1 ~; alte trei mis<"1r ni ~l.
un ul intre.' ale lui Marco, i:-il' :1Itul h1 cnpi1tul misfirniţt'i miin<"1~ tirii !\l'nwn cş ti, ce le ţin cioclii 15!Jî 111 ;) n•spt•ctind i-Jrup;in•<i pl' colc.•ctiviti1\i
c'.nicc !5i social-cconomkc.
li!l
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în situaţia ele · ast.'.izi, cde mai vechi case de locuit care s-au consen·at în Suceava, dateazii din veacul al XVIII-lea (potrivit listei de monumente din 191)!), H.C.M. 1160) şi ele se grupeaz<"i numai în partea de
\"est a oraşului în vochiul C<Irtier armenesc; pentru celelalte: zone nu
avem date docît clin cercetările arheologice care s-au desfă~urat cu prc>ponclerenţă în cartierele Cut şi Şipot, precum şi parţial în zona centralii
~omcrcial<i a oraşului. Totuşi, statornicia regimului de proprietate şi tradiţionalismul criteriilor de grupare trăsături caracteristice oraşelor
noastre pînă ccitre mijlocul veacului al XIX-lea - no permit să reconstituim. flirii teama de a greşi prea mult, tabloul evoluţiei zonelor de locuit legate organic de tirg, dar grupate dup1.i naţionalităţi, meşteşug sau
clasă socială în ~urul lăcaşului de cult, cu cimitire proprii, insule diferenţ.iate prin amplasarea parcelelor şi prin caracterul arhitecturii, toate
însii avînd un caracter comun : izolarea locuinţei într-o curte cu livadă,
plantaţii astăzi aproape dispărute, dar care în trecut au constituit farmecul şi bogăţia oraşului. Numeroase documente fac asC'menea precizări
cu privire la cac;ele din ·vatra tîrgului „cu Joc de grădină şi curte" (Jfi261f327, 1635, 1767, 1768) 117: spre c>xcmplificarc redăm mai jos un pasaj
dintr-un document de la 1768, care se referă la o situaţie anterioară,
,unde se precizează că „pivniţa de piatră împreună cu casa, curtea şi loc-ul de grădinii" au fost cumpărate de la Ştefan Şeptilici care le moştc
dse aşa dup;i cum „arat;"1 <1mănunţit 7,apisul ac-estuia" llR.
Pentru faza anterioan.i veacului al XVIII-lea, am procedat în mod
diacronic, prin coJ"clarea datelor istorice, arheologice, cartoqrafica şi cele
privind regimul proprietăţilor clin registrul de delimitare? a caselor şi
C.'.lrticrclor din Suceava anilor 1782-1787 li!\ ceea ce ne-a permis în
final să putem preciza următoarele zone de locuinţe :
h) Armenii care tr<l.iau în foarte „mare pompă şi libertate" in Suceava erau grupaţi într-o mahala consemnată documentar de abia în
.J. 785 120. La Suceava au existat şi grupuri de saşi, tm~uri, ruşi şi greci;
dar locul cel mai însemnat 1-a deţinut pînă foar·t e tîrziu comunitatea
armeană, numeroasă încă şi la mijlocul veacului al ~VII-lea (3 OOO lo(•uttori) şi care, spre deosebire de celelalte comunităţi asimilate de că
tre români. îşi va păstra individualitatea şi după includerea Bucovinei
la Imperiul habsburgic ' (1775). Această comunitate prin însăşi natura
profesiunilor pc care le exercitau membrii ci a fost vreme îndelungată
in fruntea patriciatului sucevean, istoria sa fiind legată de cca a Sucevei, ea nvînd un rol însemnat în viaţa economică şi culturală a oraşului,
la a cărui conduc<.'rc participau prin organele sale administrative (alături
cle „şoltuzul rom<încsc", funcţiona ~i „şoltuzul armenesc" cu pirgarii sfii).
Poziţia celor două biserici armeneşti, (Sf. Cruce 1521 şi Sf.
Simion - 1513) 121, ne arată c.:1 axul celui mai vechi nucleu de locuire
a armenilor, conturat cel mai tî1-,du la începutul Sl?colului al XV-iea,
legat direct cu amplasamentul tîrgului de jos este „Uliţa cea Mare
Armenească" (azi str. Armenească) denumire consemnată în izvoare la
1597 I~>:?. AceasU1 constatare ne este int~irWi şi de faptul că uliţa arme-
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ncasc[1 se prelungea pma m piaţa de jos, unde a existat o biseric<i nrmcnească care din secolul al XVI-lea •nu a mai funcţ.ionat. una dintre
pietre cu ipscripţia datat<i în 1428, fiind mutat<i Ia actuala bisericii Sf.
C:-uce 123. Accastli biserică clin mijlocul ornşului a fost idcnti fic<itft cu
Sf. Maria şi se ;:1fla la circa 120 de metri nord-vest de Sf. Dumitru (în
1880, cu ocazia amplasiirii unor construcţii pe locul de azi a h.:ilei de
earne, în piaţa de lemne, s-au scos la iveală fundaţiile unei biserici armeneşti) 12". ln sensul acesta putem presupune că uliţa armenească podită
rn „calapod'' încă din 1563, avea ca !imit.ii inferioar<i în secolul al XV-iea
biserica Sf. Maria, din zona · „pieţei mari" (azi hala de carne), iar ca limitei
:;uperioarii prin extinderea teritorială a cartierului armem•sc, biserica
Sf. Simion, din secolul al XVl-lea (de remarcat că în 1693 biserica „era
~ usţinută de 150 familii"). A<X>.ste limite conturcaz[1 <loja cartierul armenesc, a cărui ţesi1tură de .strcizi pomenite în secolele urmiitoare, clt•finitiveazit laturile de nord şi de sud ale mahalalei : în 1623 est<.~ menţionată
•. Uliţa Anneneascft" l:!a paralelc"t cu cea „Mare Anneneasc[1" <u lterior clenumit<i Sf. Simion (azi Ion Creangă). Dacă această uliţă făcea joncţiunea
in partea superioară ou Uliţa Fruntea, cealalt<'i, Uliţa M<.1re Armc1H:~asc;i,
se lega in partea inferibarc"1 cu Uliţa Mare şi Pone. Ambele uliţi travresau cartierul armenesc şi coborau spre tirgul de jos. ln bmm acestor
etate putem aprecia pentru secolele XV-XVI suprafaţa cartierului armene5c la circa 50 OOO mp. Potrivit datelor oferite de registrul ele delimitare a proprietăţilor din 1785, acest nucleu era mult mai extins in
partea de nord a vetrei oraşului, C'Xtindere pe care o bi"muim că s-a fftcut pîn[1 cel inai tîrziu în a doua jumătate a secolului al XVll-lea, cinel
foarte mulţi <.1rmeni din Suceava, din cau7. a persecuţiilor religioase ~i a
ri1zboiului din }()53, s-au mutat în Transilvania, în spt•cial la Gherla,
uncie au întemeiat o companie comercial[1 şi au primit îns(\mn;itc privilegii de Ia Mihc.til Apafy l~i. ln respectivul registru de la 1i85, erau mmţionate urm<itoarele str[1zi ce delimitau „mahalaua armencasci'1" : strada
ar:nenea<>că cu numerele de casă, de Ja 70 la 112 (fosta Uliţii Marc ArmeneaSc<i) ; uliţa armcncasc<"1 cu numerrle de casă de Ja 121 la 143
(Uliţa Sf. Simion) !?Î Uliţa Pl<idntarului (azi Cărămidăriei şi M. Kog<.°1l11i<'eanu) cu numerele de casă 144-181 l'.!i. Dacă la nceste "uliţi" mai
adi1ugc"11n ~i cele menţ.ionatc în planul din 1859 şi HJ06 (Uliţa Crucii şi
Ulţa T<ib;ic<il'iei) 1:?8 deducem di mahalaua 'armenească în epoca modernă
ocupa o suprafaţă de circa 125 OOO mp. ln planul din l!J07 sint achh1gatc
alte trei uliţi scurte, longitudinale (\Jliţa Turnul Roşu, Uliţa Botuş;m şi
Uliţa Filip) l'.!!•, cc parcelau cartierul armcmcsc jn şase „pajişti" urbane
la capcitul cărora, în jurul bisericii Sf. Cruce, se găseau pieţele de fructe,
de cereale şi lemne, cu hanurile „Ll.1 Par.a de Aur" şi „La trei Coroane'',
p1 ecum şi cafeneaua „Armeneasc<i". Tot în aceast<"i zon[1 era amplasată
şi „şcoala armeneasc<i" care a fost reclăclit<i mai triziu 1:M 1• in <tfara acestor
strJzi cu fw1cţii comerciale (Uliţa Crucii şi Uliţa Plăcint~1rilor) in cartierul armenesc mai exista şi o uliţă a meşteşugarilor tf1b;ical'i (Uliţa
Tc"1băcarilor, azi str. T<ibttcarilor), unde îşi aveau amplasate armenii „dubi.iliiriile'', în partea de nord-est " oraşului, in apropierea „Fintinii Frigu-
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.rilOJ" 11 (l i8!i) 1:: 1• intre ltc<mii \'(•c'hi şi Poiana lui Şeptilid. At<.•st tarlil'r
a c·ărui texturfi urban<-t a fost eonscrvatf1 pinii în zilele noastn.• sub
aceeaşi denumire. este singurul din Suceava actualii care m<ti pi1stn•<1zi1
~i l·cle mai numeroase case cu arhite·cturt.'1 spedfic<-1 secolelor XVI I-XIX.
şi care nu a fost supus sistemal.iz<irii m;ii ample (s-au construit doar
dteva locuinţe particulare tip \"il<-1).
c) „:Halwlmw S.f. Nicolae". c·ons('mnat;-1 c;i denumire in I 7i:l 1 : 1~
nc-upa zona dintre cartierul armenesc şi m.:1halaua „Areni" (azi carti<.'rnJ M. Viteazu). Dae<-1 ţinem seama el<! foptul cit limita oraşului în a doua
jumătate a secolului al XV-iea. potrivit tr.:1seului valului de ap<·1rarc»
oc1))ea la drca 150 m V<.>st bist•ric.:1 Sf. Nicolae (prima menţiune documentar;! despre existenţa aC:<~Slei UiS(' rici d<1teazi1 clin ] 519 ; între anii
rnto şi Hil 1, biserica a fost renovaU1 de Nicoar;~1 Priijescu) ~::t, rezultr"i ct1
cde mai vechi zone dt.• locuinţe ale m<.•ştt•şugarilor olari, dcscopr-rite aki.
~i dat.:1te in S(~colde XIV-XVI 1 : •~. au fost cele care s-au grupal în
jurul bis<.>ridlor dC' bn•.islJ Sf. Nicolae• ~i Sf. ArhanghC'li „Mihail şi Gavril '· (in 1542 bisc•riea cu „hramul sfinţilor arhist.rategi Milrnil ~i Gavril
din tirgul Sucevei" primea de Ia Toader Baloş logofftt, un Tetraevanghel. executat la comanda sa.; cimitirul ucestci biserici se g~isea in
.1785 Jingr"t cC1sa arnwanului Io.:111 Capri. azi teren :iflat pngc't IIanul Domnesc) n-.. Dacc'1 admitem. potrivit cerceti1ri 1or arheologice. c<i in aceastit
zon;.i l'Xista un cartit•r mc!:'leşugi"1resc (intre parcul „S. FI. Mari.:m". H:mul
Domnesc si r0staurantul Naţional - in fosta zon{t IRC - . ~-au descopc>rit prin cPrcebiri arlwologice 21 cuptoaro de ars Cl'ramic<-1) 1 :~;. kgat
de mahalaua mai sus nwnţion;.1t:1. putc•m pn·supune ct't şi cel<' dout1 litca~111 i ci(• c·ult sus-nwnţionate CP grup;1u locuinţ<> din a doua jumi1tate a
secolului al XV-iea cl a teaz;-1 cel mai tîrziu de la începutul secolului
:1 l XVl-l0a.
ln c.:at.a~tiful din lfi73, s inl menţionate uliţele Crinwa (azi s tr.
Dragoş Vodă şi str_ N. Bi1lccseu) şi Sf. Nicolae (azi M. Viteazu şi S. FI. M<trian) al cf1ror tr<iseu topografic identificat in mahalaua Sf. Nicolt1e i1t 7
trnvC'rsa cartic·rul dl' la v<•st spn• l'St in-;prl' „tirgul de sus" şi piaţa de
p11~ lf' ( !1)511) ; ultC'rior. in l"i'i3 : „in mahalaua bis0ricii svt'1ntului NN·ulai,
din sus de bisericii dinsprt> apus. din gios de d1si11i Aniţii" este mcnti nm1t i1 ~i uliţ ;1 ,,Dinvoc•· (azi s tr. M. 1': 111i1wscu) i :L". l{p;w1t~·1 ea a t<i rc cit
te xt u ra urba n;i a uceslll i cartfor. const it u it <'• in linii ~encr<1l c in secolt; I
a l XVI-iea se c·ompu nl":t din trt•i ;1rtt•1·p s<:•eundare (uliţa Crimca, !)inv oc
şi Sf.
Nkolal'; ce coborau 1x•rpendic·u la r pe zona eomercialt'1 intr-o
piaţe Ui , u~a durii cum rw C'sll' în f;iţisati"1 şi in harta Otwllov„·itz. Ace as1:1
pa rcelam f o;irh. ma l't' în pa ji:':;t i I ri unghiu t ll'•' (30 OOO mp) cuprind t~<i o
s upra fa ţ[1 ele circa 150 OOO mp. De re nw rca t c;-1 U liţ a Crimca ca re pi1t rundc<1 in zona c:cn tral<-1 a oruşu l ui. inspre nn t in;1 domni~i. era pav<i t•i
cu d ale mari de pia trit a sezal<> pc> un pat de pr undi ş , a~a după cu m au
demonst rat s;ipf1turilP arlwolo.~i < e din zon;i IHC- ului n9.
Dezvolta rea g<-•npr;tl<'1 a oraşu l ui în secoll'll· XV 11 l-Xl X, a detvrmin at aparii. ia în mahala ua Sf. N icolae a doua pajhti constructive noi,
în partea d l' s ud- es t ;1 sa (zonc'1 cuprinM1 a zi intre Casa de Cui rnrit şi
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l1olclul Arcaşul). delimitate de Uliţa Poştei, care mai conscrv[t vechile
mine ale unei biserici armeneşti numit[t Sf. Treime (HlOli; azi str. Ciprian
l'(iru mbescu) MO. Uliţ.a Pruncu (1!107; preia o parte din traseul fostei
: )iţi Crimca, azi str. N. Bălcescu) Ml, Uliţa Mare (1907) şi Sticber (1~106:
, Li str. Aleea Nucului). ln partea de vest-sud-vest a cartil•rului, potrivit
plan urilor din 1906 şi 1!107, apar uliţe scurte transversale ce vor c.-ontur:.t
ll(•i parcele constructive : Uliţa Capri, Uliţa Torni, Uliţa Grigore, Uliţa
I-:li:na, Uliţa llarion şi Uliţa Feldinger (sau drumul spre fi1lticcni) '""·
Cea mai important<.°"1 arter[1 de C'irculaţie era „Drumul ce nwrgc din oraş
i. /\reni" (1785) l'i:I ~tre prl'lua o parte din traseul fostei Uliţe Crimca şi
. 1 str.:izii „F'.:ilticeni" (190()): a<:est drum contura dinspre vest-suci-vest.
•.! XtC'riorul mahalalei şi-implicit al vetrei oraşului în secolele XVl li-XIX
(•:'l poate fi identificat azi pe traseul str.:b:ilor : M. Eminescu şi M<.'irăşeşti).
T rJI in acest cartier, in 18115. este mC'nţionatc'i „ Uliţa Grecea'ic.:·1 ·• 1'•". ce ·
~ ru pa o parte a acestei populaţii ; de remarcat c.:"1 şi în e vul mediu in
ilL"-:!ast.:-1 mahala este pomenit ,,locul Grecului" (1768) clupă cum au „măr
:u;·isit înaintcn noastrc"1" bfltrînii tîrgului, „c.:i ci de cind sint şi cpn p<irinţii Jor, aşa au apucat şi aş~t ştiu'' acel loc ,,ci1 se cheamă" M:•. Din păcate,
pe ntru Suceava medicval.:i nu dispunem ele date documentare- privitoare
la existenţa unei mahalale care s[1 grupeze populaţia grcc:ească din
oraş; ceea cc se cunoaşte potrivit documentului din 1639 este c.:-1 domni torul Vasile Lupu scutea pc 100 ele supuşi ng1·eci" ai Mitropoli<'i. aşe
za ~ i in două cuturi lingf1 tirgul Suceava. numite „Greci"', ele toate d;"l!"ilc
do mneşti l'i•i. E posibil ca, aceşti supuşi ai Mitropolici să fi fost „aşc
z;1 ţ i" cel puţin pc o uliţ;."1 scparat.-1 în cadrul vc.'trei şi nu este cxclU:"
<„ 1 ca sfi fi fost in jurul bisericii Sf. Nicolat!. De altfel. în catastiful clin
!ii73, pc Uliţa Crimca. este pomenit şi „Ghcuca grec" cu ,.Chira". fra~C' le s<-1u, nwnţ.ionati clocunwntar inci1 din 1638 : în acelaşi context trebuie menţionatc"1 şi una clin pietrPlc funerare cu inscripţia în limba slavonr1 şi greacii (,,pan lane, cc i s-a zis Calu~hcrc Kolighcropolos, marele
\"Î'.'ot icrnic, care s-a prisU1vit ... aici în anul 7104 - 1596) afbt.:"1 la biseric:;1 Sf. Nicola<! Hi.
În perioada interbelicii întreaga ţesf1tur:t stradală a cartierului şi-a
.::-chi mbat denumirea (str. li Noiembrie, str. Mihai Viteazu. st r. Vasile
Cocirli1, str. S. FI. Marian. str. Nicoar<i Pri1jescu, str. M. IO:minescu, st r.
Laz.:°11" Vicol. str. Gherasim Buliga şi str. Vasile Alecsandri) 1'•' : mulle
din tre aceste denumiri s-au piislr<1t pin;i în zilele noastre. Zonele parcl'la te nu s-au modificat. clar in schimb s-au acliiugat în parte:. de vest
no i parcele care. potrivit reformei agrare din 1921 s-au d istribuit astfel : 30 ha pentru locurile ele casii ale funcţiomrilor; 12 ha pentru două
<;esii ale cooperatorilor; 15 ha pentru agronomi: 3 ha pC'ntru terenul
de sport şi 5 ha la dispoziţia primi"triei lt,:•. Noua zona parcel:-it:1 in „pajişti " mici dreptunghiulare era delimitată ele . o arteră principaEi (str.
Mc'irăşeş ti) şi de mai multe uliţe secunc.Iurc notate cu litere.
Noul profil urban <1 1 zonei s-a sch imbat total începînd c:u anii
1960-1962, l'ind s-a u pus bazc-le cartierului de blocuri Mihai Viteazu, care ; 1 înlocuit vcche:1 denumire. in perioada 191i0- 1903, in acest
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cartier s-au dat în folosinţă 2 300 apartamente, desfiinţindu-se valoroasa grupare de case cu arhitectură popularii, de pronunţ.at caracter
rezidenţial orc:·1şcnesc ele pe stăzile i\li'mişeşti, 6 Noiembie, Mihai Eminescu şi IvJihai Viteazu. Noile ansambluri de locuinţe (P+2 şi P+4. P + 6,
P + 11) distribuite în jurul unor puncte nodale (Liceul Petru H.areş, hotelul Arcaşul, Baia or{1şeneascii) se caracterizeazi'1 printr-o reţea rec:tan~ u
lară de alei le~ate la străzile principale ale oraşului prin striizile Mihili
Viteazu şi Mărăşeşti. Din punct de vedere al ansamblului istoric. din
fostul cartier nu se mai păstreaz[t decît cîteva case răzleţe integ1·atc în
noua arhitectură a cartierului (casa Simion Florea Marian) 1:,0 precum
~~ vechile construcţii de pe str. Dragoş VodO:i (fost Uliţa Crimca), unele
declarate monumente de arhitecturi't (casele nr. 2. IO, 13, 23) 1'• 1 cu mare
valoare istorică şi" documentară pentru veacul trecut.
d) Alături de mahalaua Sf. Nicolae, în registrul ele delimitan· a
proprietăţilor sint amintite şi „Casele clin zona nu-mită Malurln sem Tli tă
rnşi către Areni (1785) 1"!. Sînt înregistrate 15 case şi două biserici p[lr[1site de· la numerele 248 şi 264, pe o suprafaţă ele circa 180 OOO mp. Zona
era <·uprinsă intre strada Imperială (fosta Uliţă Pone), Uliţa Giirii (azi
str. Mihai Viteazu), Uliţa Sturdza (azi Alexandru cel Bun) şi \'alea
piriului Areni (azi str. Serelor). Acest cartier este menţionat şi mai
tîrziu (1793). cinci Grigori Chinzerschi pune amanet pe „o casit ce am
eu dreaptă a mea în mahalaua despre Aretii" ir.:J. Cel mai vechi indiciu
despre gruparea caselor în această mahala îl avem de la 1673, cînd este
pomenită Uliţa Sf. Theodor (1907, Uliţa Zoteştilor; azi str. Vasile Bumbac) "'"; pe lingf1 existenţa meşteşugarilor (croitori, zugravi, <_>lari. dzmari, ciubotari) sînt amintite şi personalifftţile Sucevei, cu funcţii administrative („Chirilă şoltuzul''). bisericeşti („Toader ţircovnic") şi milit ~1rc
(„Costin puşcaş"). Curţile boiereşti au anunţat profilul unei str[1zi cu
caracter rezidenţial (în 1785 în această mahala îşi aveau casele Toader
sp<.itar, Georg Mexiner, maistru berar, şi Ion Andronic, maistru dulgher),
dar mai ales meşteşugăresc, fapt confirmat, ulterior, şi de ex·istenţa în
această zonă a doui'1 biserici : Vovidenia sau Intrarea Maicii Domnului în
biserică (1785 - „biserică de piatră părăsWi") 155 şi Sf. Toader (1785 - ,.bisericii moldovenească în ruine,· dărimat<i") 1511• Bisericile au fost marcate ~i
în planul Otzellowitz (1790). Cele mai vechi menţiuni documentare le avem
pentru biseric<i ,~Vovidenia·-. din 1637 1:;7 şi 1711, cînd este pomenit „un loc
de casc în Suceava, lingă Vovidenie, biseric<i lui l:frsachi, cu pivniţe cu hrube 1:,i;. ln schimb, putem deduce că biserica Sf. Theodor, menţioncttă
doar ' ca uliţă în catastiful din 1673, era o biserică ce patrona
această mahala
şi care grupa în jurul său nu mai puţin de trei
croitori şi doi cizmari (dintre care unul „ciubotar"). ln mahala mai exista
o circiumă („Ursul cîrciumar"), care ulterior se va transforma in „han cu
circiumă şi cafenea" 159. ln comparaţie cu celelalte două cartiere zona
a fost foarte slab parcelată, sugerind .prin planul din 1856 un
caracter semiagrar destul de pronunţat, partea sa centrală (azi
zona cuprins<i intre Consiliul Municipal şi Prefectură) fiind destinată livezilor şi agriculturii. Chiar şi din planul din 1907, zona este

https://biblioteca-digitala.ro

.l b parcelatU, casele aliniindu-se, de o parte şi de alt.l a noilor uliţe
!rasate: Uliţa Zoteştilor (fosta Uliţă Sf. Theodor, azi str. Vasile Bumluc), Uliţa Ştefan Vodă, Uliţa Ţopa(azi str. Trandafirilor). Uliţa Sturclza
(a zi str. Samoil Isopescu şi parţial Alexandru cel Bun) şi Uliţa lngustii.
St ră zile de acces la locuinţe preluînd în general, numl•le prnpricturilor,
sint racordate la strada principal<i (str. Imperialii - Franz Iosif. azi str.
Ş t dan cel Marf'.) ; excepţie face fo$la Uliţă a Tîmplarilo1· (azi' str. Şte
fan Tomşa) cc indică profilul mcşteşugiiresc al acesteia şi Uliţa Cimpului
(azi str. Doamna Maria Voichiţa) al ciiror traseu este orientat spre Dealul
T<H <"1 ruşi. Singurul drum ce lega mahalaua de celelalte, prin exteriorul vet rei, era „drumul din oraş la Arcni" (1785) im care dl•scria un mart> arc
de cerc, înlesnind un contact lesnicios între centrul comerdal, mahalale,
satul Areni şi Măniistirea Sf. Ioan cel Nou. Străzile care descriu acest
arc de cerc spre exteriorul vetrei, fac trecerea de la planul rectangular
central la cel radiar-concentric dinspre periferie. Dad"t, în celelalte mahalale, dominantele erau reprezentate de biserici, în cartierul descris
mai sus, dominantele erau două construcţii ele epocCt modernă ce stri"1juiau ieşirea din oraşul Suceava (Judecătoria Districtuală - Hl85) şi
intrarea în zona sa central-comercială - Primăria Comunalii ( 1903-Hl04).
Aceeaşi structură ·urbană s-a menţinut pînc'.'1 ln zilele noastn~. cu
excepţia schimbiirii denumirilor stri"tzilor, vechea mahala clevt>nind unul
din cele mai frumoase cartiere ale oraşului, cu blocuri P + 4 şi casl:
lip vilă. Schiţele ele sistemalizare din HJ65 şi HJ75 au luat în studiu
intregul complex de factori istorici, geografici, amplasincl proporţional
în spaţiu blocuri cu regim mic de .jniilţime şi punind in evidenţ<i cele
două constmcţii de epocă modernCt mai sus menţionate : excepţie face
complexul Moda întrutotul nepotrivit prin efectele pe care le genereaz<i
ca profil.
e) "Mahalaua „Colţul sau Cntul ele la biserica lnvierecr lui Cristo.c;u
(1785), este cel mai vechi cartier cunoscut din documente: in 1449
este menţionat Gheorghe hercgarul care „sin~ur" şi-a (·Ji'1dit ca.'ie în ·
„mahalaua Sucevei" 161 ; localizată în partea de sud a or<işului unde acesta
se cxtinsese in secolul al XVI-lca, mahalaua era străbătută de Uliţa Nouă
(1528), de „lin~r1 biserica învierii lui Hristos; unde au fost Tătt"1raşii" tGz.
Limitele mahalalei, potrivit hotarnicei din 1785, erau cuprinse între podul
lui Macarie dinspre Areni. piriul Areni şi Şipot, iar dinspre vest cnr.tierul era delimitat de Uliţa Pone (circa 40 ha) w:i. ln lumina datelor
de mai sus, mahalaua „Cut" (d~m1mire probabilă datc"1 după forma sa
geograficii), deşi topografic a suprapus în linii generale aceeaşi zonr1 din
jurul Mitropolici, totuşi denumirea sa a cunoscut unele OCluctuaţii în
funcţie de populaţia aşezată aici şi de caracterul proprietăţii : „Tigă
nia Mitropoliei" (documentele din anii 1453, 1460, 1581, 1593, 1621, 1626,
1627, 1641, 1650, pomenesc mereu ţiganii Mitropoliei care nu trebuiau să fie
,.întrebuinţaţi decit pentru slujbele" acesteia, ei fiind în acelaşi timp
scutiţi şi de „df1ri") HVi; cu ocazia delimitării Tigănici în 1785, s-a constatat pe baza spuselor „starostelui ţiganilor" şi a altoi• oră~eni că acest
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„Cul" era în interioru l ora~uh1i, Mitropolia „dobinclind acest loc de b
voievoz!" 11 :·•• pc care 1-a e~:tins treptat cuprinzind părţi din s<1tul .'\r,~n i.
Aceasti'i constatare este confirm ati1 ulterior si de document ul clin Hl20,
::ind ::'\'litropolin, în lnţC'lc·f!ere cu or<i~enii. cedeazf1 „Culul" care clin „vc•r: i
îşi avea cel aclPvfu-at nume .tlre11i şi Ţigcl11ia mitropoliei, iar nun1C'le ele
Cu t şi-a luat. d<.> la o vreme încoace. fiinckf1 este c:a un cot" rnn. De la
aceast<I clnti1 cartierul este trecut sub „j urisdicţia oraşului. hcuitorii - ii
fiind liber i a-~i paşte vitele alături ele vitele oră şen ilor, ffir<"1 a avea i;,_.
pliitit ceva".
:\ŞC'Zilrt'a mahalalei 1x· o fişic de tC>ren impropriu, c:uprins;I în t. r1·
dealul TMi'1ru:;>i şi lunca inundabild a pirîului J\reni, c:e era t1-;1n.•rsati1 de pirîul Şipot cu rer;im torenţial (aici Mitropoli::l i~i avea am enajat un „Himnic" - W26). a impus ele timpuriu o parcelare mai acn' :1tuatf1 numai a zonei din jurul bisericilor Învierea şi Înălţ.area Domnu hi
Zona din jurul 1"1itropolic.>i (ctitor ită între C1nii 1514-1522), pe o <>Upr-ifuţ;i d0 circa 10 ha, nu <1 fost afoctat<"1 dt• rnno;;trucţii, aceasta pi'istr i:-idu-şi muWi Yreme farmecul un('j adevi'1rate „insule" ele verdeaţă in
mijlocul mahalalei. stri1juit <i de tumul-clopotniţ<I al lui Pet ru $chiop ul
(1589) 11>7• Ca atare, şi pf'ntru locuinţele medi~vale s-a folosit tipul p:trcelelor alungite cu spaţiu foarte mare rezcn·a t grădinii dispuse• cu "P·•tele la celf'· cloui1 uliţe menţionate în documentele vremii : Uliţa Mitropolici (1629 şi 1633, sint consemnate casele lui „Ionaşco Ilolea, zlătariul
din Suceava") u;,q şi Uliţa Tătfirasd1 (după infrîngerea lui Alexandru Li1puşneanu ele la Verbic 1561 - . Despot Vod[1, relateaz[1 Nicolae Co~
tin, „au mersu la SuceaYa ~i au pus de au zugrf1\"it pe păreţi la uliţa ce
s[1 chiami1 Uliţa TMărasd1, r[1zboiul lui Dispot cu i\lexandn,1-vochi ... ") rn~1 •
Uliţa 1Vlitropoliei avea un traseu foart0 sinuos (ca suprapune azi in linii
rnari străzile i'\na Ipătescu şi AleC'a Ion Vod[1 Viteazul). P9rnea din
lIIiţa Pone (azi clin dreptul i\fognzinului Bucovina). trecea prin faţa bisericii Ispasul sau l nfllţarea lui Isus Hristos (îl_l 1563 Şte>fan Tomşa clf1ruia
un clopot „bisericii cu hramul Ispasul clin Suceava" : în memoriile fc"icute de tîrgoveţii suceveni - din 1813 - este amintilf1 şi biserica Ispa!;u], din lemn, pe o fundaţie din piatri1 „aflatf1 la 50 stinjeni ele Mitropolie") tiO. unde făcea un unghi (fundaţii ele piatră au !ost sesizate la intersecţia strf1zii Mitropoliei cu B-dul Ana Ipiîtescu) 1;1, de la care se· in dreaptl1 spre biserica Sf. Gheorghe. „Fintina Mitropoliei" ()(i3tl) şi Hîmnic:ul (1626) acesteia de la Şipot. Pe aceasW uliţi1 sînt menţionaţi în ca-.
tastiful din 1673 atît meşteşugari (zU1tar, pietrar, tălpălar, scfmiar, plu<>tar), cit şi familii ale patriciatului sucev~an (Andrei pisar, Semion Grama.
Căzacul, ginerele mitropolitului etc.) ti:!. Uliţa T<."1tărască ce pornea din
preajma Mtini1stirii (cu ocazi<t delimitădi propriet[1ţilor - 178il - . ori1şenii suceveni nwnţion:m dou;-1 uliţi ''cehi cu numele de „T[lt;.-1raşi" ~i
„Ti"itarca") li':l spre Cetatea de Scaun suprapune parţial traseul ele azi al
stri1zilor Mitropoliei şi Parcului.
Cca de a doua „pajişte constructivf1•1 ş i cea mai VC'che din ac!'<>t
cartier s-a închegat incepincl cu prima jumf1tate a secolului al XV-ll'a
în jurul bi!>~ridi ,.Învierea" (circa 5 ha). Potrivit pisaniei bisericii din
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1;1:11 •ea a fost „f[tcut;.-1

şi isprăviU1

de Elena, doamna lui Petru Voie-

vud ' 1 ·~. C(.•rcet<1rile arheologice efectuate in interiorul acesteia au c.lus la

d1·/ \'clirea unei temelii de piatră ce apar ţinea unui lăcaş ele cult, din
h•r:m, c;.irc a fost incendiat la începutul secolului al XV-iea 11:;_ Rcfăcut{1
te clin lemn, biserica ;1 supravieţuit pinZ1 în a doua jumc':tate a secoluiu i

1l XV-lea, cînd în urma altui incendiu a fost

rcfăcut.~1

din nou

i\'Ienne
I· ··rc>ază procesul destul de devansat al parcch:"'irii zonei, la care trehu ii.: s;i adfa1giim şi L"liţa învierii (1 î35) r::'. ce definitivPazfl acest proce'i
t r in crea1·ea unei paji~tî ele forma unui patrnlater. Vcchime:t acc~t.cia
1 Cu.'>t confirnrnlit şi de ccrc:etJril e arheologice efecluate aici
în an ii
J'l.-\\l- 1960 (sectorul „Parc-TBC") i:''. ta re au stabilit cii. pentru prima
1, ::<1 de dezvolt are a Sucevei, zona me:;.te~ugf1reasdi (s-au descoperit 1•1
:!Loarc ele ms ceramica, locuinţe:-, depozit cit' obiecte din fier, tontc dnt, ;t.' la sfîrşitul secolului <il XI\'-lca şi prima jumătnte n st>colul ui ;11
.'..:\--lea) li<11 era concen trat ă intre Şipot. ::;i zon:: „Pan:", în nwrginea vet1 • i. clupă care s-<1 mut<1t, oclatii cu cxtinckrc:1 mahalaki în zona de vest
1; cfd L· s-a conturat t1fl nou cartier meşteşug;."ll'esc (IVIa hal:1ua Si. Nicolae).
i · u ncţia meşteşugl'1rcascc"1 a acestei mahalalei nu a încetat s(1 exÎ'>îe nici
ult erior. aici avîndu-şi sediul frăţia zugm?.'ilor, on:;anizată probabil p·~
l!:igă Mitropolie (un indiciu fiind şi donaţi<~ unui tetrueva nghel împodobit cu miniaturi, dăruit în 1570 Mitropolici de către frf1ţia mai sus
men ţionată} 1::: 1. Nu lipsite de sens sint şi funcţiile conien:iale ale ~:cc s
IC' ia, aici localizinclu-se un „han polonez" (Casa polon;i azi Tc:1trul J'l'lunil ipal) pomenit în documentul clin 1408, cînd Alexandru cel Bun acorda
negustorilor din Liov dreptul de a avea in Suce:iva o „casă" unde sfi
„îo.tcă bere, mied şi piine" precum ~i „mf; :."ei<i rie" de S<"t pl<1teascc"1 „cu
1i rgul" I~.!
Indisolubil legat de dispoziţia şi direcţia celor cinci str<lld medievale menţionate mai sus~ din planul oraşului, de l;:i 1856. putem ~le
duct' că parcelarea ne permite să identificăm lr<1seel~ originalP prin
respectare<Î perpendicularităţii sau a paralelismului cu laturile slr;."1zii
pri ncipale - Uliţu Nou[1 - clupf1 cum parcelarea din zona bisericii Ispas
ne permite recunoaşterea modificărilor din traseu ale Uliţei l\ltropoliei,
prin anomaliile de dispunere ale acesteia în raport cu Uliţa Nouă. Constfirile ce se desprind clin analiza acestui plan 1 ~: 1 , cu pri vire la parcclnrea zonei în epoca modernă, în raport cu structura urbanii a celorlalte mahalale, sînt urmf1toarele : absenţa străzilor secunda re ele •lprovizionare ; inversarea raportului intre suprafaţa construit ii şi cea Jiberr1 rezervaffi grădinii şi livezilor ; fragmentarea ritmică a frontulu i străzii
numai in dreptu\ PO!?tei şi a spitalului militar, în care cast'lc se înscriu
cu latura scurtă, păstrîncl pentru curte accentul festi\· al intrării principale, clc'1 impresia unei dezordini în compoziţia urbunisticf1. Trasarea
după 1838 a unei noi uliţe (Sf. Ioan, azi suprapune B-dul Ana lpă
lescu) uv. paralel cu str. Imperială şi implantarea în zonf1 .a douf1 construcţii -dominante prin volum şi înălţime (prefectura 1903 - şi biserica
.eatolică Sf. Nepomuk, 1832-1836, a condus la o nouă organizar-c a pajiştilor
tii;.

1i ·;·1:irea în 1528 a „Uliţ1:~i Nouf1" i;; din preajma biseridi învierea

„

1
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constructive. al ci"iror numiir s-au ridicat la 12, accentuînd in ucelaşi timp
o fragmentare mai denst1 a acestora. Astfel, în planul din HJOi, putem
deduce cit densitatea reţelei secundare urbane (Uliţa Cutului, Uliţa Mt1ni1stirii, Uliţa Valeria. Uliţa Ţigănească, Uliţa Bisericii, Uliţa Ducele
Rainer) lilă creaţie destt1l de rccentt1, a contribuit la delimitarea în Iorme
direrite a „paji~tilor constructive"' a căror compoziţie urbanistici"t inl·erca s[1 imbine într-un cadru nou sistematizat zon~1 din jurul bisericii
catolice, Sf. Nepomuk, cu unul vechi din jurul bisericii invierii, c:reat
suh formi1 triunghiuh1r<i. De remarcat c[1 traseul străzilor prin('ipale
Uliţa Sf. Ghc>orghe (fosta Uliţa Mitropoliei), Uliţa Bosancilor şi Sf. Ioan
(fosta L'liţa Nouâ) prch1 vechile drumuri medievale. Ceva mai ,ios de
l\J itropolie spre piriul :\reni se aflau „Ţigăniile", localizate la 18i8 1 ~ 1 ; pc
Uliţa 'figtmească Mnre şi Uliţa 'figănească Mică, unde se aflau şi cele
„doui1 cîrdumi (1871) 1 ~i cu renumita breaslă de muzicanţ.i" conch.1si1 ele
Gri~orc Vindireu. în perioada interbelică, spaţiul liber din jurul M<"m ~1s
tirii a fost transformată în „Piaţa Sf. Gheorj:!he" 188.
Conform noii schiţe de sistematizare di.n anii 1960 şi 1965 tfl!I, noile
nnsambluri de blocuri P+4, din cartierele Ana Ipătescu şi zona „Minăstirii
Sf. Ioan" suprapun vechea mahala („Cut'') a Sucevei, dcsfiinţ.înd, prin
regimul dens de construcţii, vechile case cu plantaţ.iile existente şi reţeaua
de strl1zi secundare, cu excepţb. vechilor artere principale (Uliţa Nou<"1.
liliţa lnvierii, Uliţa :i'vlitropoliei) care au fost preluate ele str[1zile Mitr?poliei, Tudor Vladimirescu, Ioan Vodă Viteazul şi B-dul Ana Ipc"itcscu . ln
l'Ontrast. cu dominantele istorice, noul bloc turn (Hotelul Bucovina) :1mplnsat în curba B-dului Ana lpr1tescu, distorsionează întreaga compoziţie
urbanisticii a cartierului, de altfel unitară, creind impresia unei dezordini
în profil arhitecturul a acestuia. Printre detaliile de sistematizare in
care dispoziţia noilor c:lădiri s-a soluţionat cu intenţia evidentf1 privind
raportarea lor li.1 monumente istorice invecyrnte, este grupul de blocuri
din preajma ansamblului Sf. Ioan, a ciiror nmplasare marchca:d1 liniile
de! forţ;1 ale reţelei stradale din zonft, ce conduceau cfttre monument.
f) Prima malwla sigunl cu f u11cţie meşteşugărească consC'mnati1 în
'documentele vremii este cea a blci1wrilq1' şi cojocarilor, Existenţa acestei
fr[1ţii, de la sfirşitut secolului al XVI-iea, în jurul unei biserici p<\tronale cu hramul Sf. Paraschiva şi gruparea acestor meşteri pc Uliţa Sf.
Vineri (16î3) t!"'. reprezintă un indiciu cert ol existenţei „Mahalalei cojocarilor" şi „blclnarilor" suceveni focă din secolul al XV-iea, aşa e:um
au dovedit-o !;'i cercetările arheologice din zonc'1. Depistarea în sectorul
„Şipot" a unei biserici de plan treflat (21/8 m) l!ll, ridicat[1 ele Ştefar.
cel Mnre şi identificarea acesteia cu bi~erica Sf. Para<;chiva vin sf'1 confirme nu numai vechime!\ mahalalei, dar şi existenţa unor vechi grupiiri de locuinţe in jurul bisericii şi în partea de sud-est a tirgului. întreaga zonă cuprinsf'1 intre pîrîul Şipot (unii istorici au denumit-o mahalmw Şipotului) 1112 şi vechea mitropolie, deşi a tr~1it cea mai intens;1 istorie incepînd cu secolele VI-VII, totuşi e;1 a cunoscut cea mai tristii J:?COgrafie incepind cu secolul XIX. cinel zona a fost afectat;1 succesiv de
alunecări de teren, nstflzi covorul verde acoperind un trecut plin ele
ifl
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via t;'t. pe care ochiul trec<"itorului nici nu-l poate biinui a fi pulsat cindva
in ;1c:eastf1 zonft. Implantată în zona unui cimitir din prima jum[ltate a
· ··~ olului al XV-lea, biserica Sf. Vineri, ctitoria lui Ştefan cel Mare
ş i · :t încetat existenţa probabil dupii 1695 cinci „s-au spart tărgul Sucevei" l!J:j şi cînd o parte din obiectele sale bisericeşti au fost duse la
alte biserici, fie din oraş (Sf. Ioan Botczătorul), fie la Cimpulung MoldoVPnesc. Cu ocazia delimitării proprietăţilor, în 1785, la nr. 434 era cons~ mnat locul p;:irf1sit al unei „biserici cu numele de Vinerea Mare" t!Vi. în
l'O nscripţia 'cadastrală din ·1829, proprietarul locului era trecut Ioan Teul ul care a „moştenit imobilul de la Iuoan Neculce care a refăcut biserica
S f. Vineri pe o temelie care se află pe acel loc 14 l!l:>. Procesul transforn1ărH
mahalalei in cartier de breaslă prin menţionarea bisericii mai sus aminei te ne <>ste confirmată şi de vechimea uliţelor din aceasti"1 zonă : ,,uliţa
ce duce drept la cetate" (1448 - azi str,. Cetăţii) l!Jfl ; Uliţa Sf. Vineri
(I 6i3 - azi str. Ştefăniţă Vodă) 197 şi Uliţa Podgoria (1673 - azi str.
Luca Arbore) 1!111• Paralele intre ele (cu excepţia Uliţei Podgoria), uliţele
conturau trei mari „pajişti co!\Structive" de formă aproximativ dreptunc: hiulară, cuprinse intre Şipot şi Uliţa Sf. Vineri (45 OOO mp)_ între acestea
ş i uliţa ce duce drept la Cetate (24 OOO mp); intre Uliţa Cetăţii şi Uliţa
D~tornicilor (30 OOO mp), ·perpendiculare pe pîrîul Are.ni, ele erau delimitate în partea de vest ele Uliţa Podgoria, traseu confirmat de însf1şi
et imologia cuvîntului - pe „sub Cetate" 1rni_. Caracterul predorn.inant
meşteşu~ăresc al mahalalei este confirmat nu numai ele cercetririle arheologice din zonf1 (s-au dezvelit locuinţe atelier, gropi de provizii, cuptoare
de redus minereul şi de ars ceramica, locuinţe ele prelucrat osul) ~ 111 , dar
!;ii de structura profesionat.:i a locuiţorilor amintiţi în catastiful din 1fi73
şi 'de conscripţia din \1785 ce surprinde de fapt perioada de sfirşit a
<.?v ului mediu. Pe Uliţa Sf. Vineri întilnim croitori. brăhar, bărbier. sluh ar, circiumar dar şi slujbaşi milituri ai cet<lţii : „Martin puşcar şi Vicol
puşcar" 201. Uliţa Podgoria (cu excepţia Uliţei Fruntea) o putem con~ idera cea mai lungfl uliţă clin perioada evului mediu (circa 800 m) . fapt
confirmat şi de cei 45 de locuitori înregistraţi in 1673; structura profesională a acestora a anunţat profilul unei străzi cu caracter rezidential meşteşugăresc dar şi coiriercial. asem11nător Uliţei Pone. Ca locuitori ai acestei uliţi intîlnim un vătăman. ţircovnic. aprod şi un „vc"1tar
de puşcari", cei mai "'lumeroşi fiind· croitorii (fi) şi drciumarii (6); alc1turi de aceştia mai intîlnim şi alţi meşteşugari (friHar, suronar. olar).
negustori de peşte (trnljar) precum şi un braşovean (,,Lupul braşovea
nul") stabilit la Suceava. tn componenţa acestei mahalale, potrivit planului de delimitar.e a proprieUiţ.ilor („Casele de peste groapa numit;"\ Ripa
de la Fîntîna Doamnei") 202. mai făceau pnrte „baia domnească" (înregistrată la nr. 404) şi o „biserică calvină" (la nr. 427). Această biserică cato·lică din apropierea celei ortodoxe Sf. Ioan Botezătorul, des menţionatei
în izvoarele călătorilor străini, o identificăm cu biserica Sf. Treime (sau
Sf. Sacrament), unde slujeau dilugării franciscani (1643) 203 şi de la care
pornea Uliţa Boierească, aşu cum indicau tirgoveţii suceveni într-un docurn~nt de la 1768 :o". In legătură cu această biseric<I, Bandini relata că
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domnul Vasile Lupu ar fi dorit să o dc7.afectcze „fiind părăsiti"1 şi ruinatc'i", dar s-a opus mitropolitul Varlaam, pentru ca regele Poloniei, urmind exemplul sţ1u. sii nu procedeze~ la fel cu bisericile greceşti din
ţara sa '.!Oj. Georg Gross (1650) menţiona cii aici se afln mormîntul lui
Despot Vod<\ ':l(l(J. 1n primii ani ni veacului nostru, un sucevean pare să
fi găsit într-un mnl surpat o plac{1 de metal, cu această inscripţ.ie C<ll"e
<n- confirma m enţ.iunca lui Gros.<;: „lohanncs focobus Heraclides Basilicus
Dcspota, dominus rc~ni Molclaviae ingratitudine nefei~da proditus.· miscrrime, trucidatus, interiit nonis Novembris MDLXITI. Req11iescat in
pace" m.
Rezult ·1 . ea <ttare, din planurile .oraşului ck la 1856 şi 1907, cr1
în structurn urbanc't a mahalak•i nu s-au p1:odus modificări radicale nwnţinindu-se acccasi veche tramă stradală (Uliţa Sf. Vineri, Luca Arbore.
Uliţa Ştefan Voclt1 ş i Uliţa Sf. Ioan) 20.~ în care parc0larca s-<i fiicut in
front discontinuu. c.:1racterizată prin dorinţa de rezervare a terenului
nec<.•sar unei producţii agro-alimentare. chiar în imediat~ vecinătate a
„tîrqului de jos". fiidi mari dt>osebiri ele supr;1faţi1 intre curţile meştc 
şugariJrJI' (zona în epoca mod<•rn<'1 era locuihi mai ales de croitori şi m i1 celari) '.!0! 1 sau ale oamenilor de aface1·i (Ioan Capri. Anastasia Iamandi.
Ion Ti~tutul, Caiman Selig, Ion Vieru etc.) :mi. fapt care conferea Succvc•i
vechi o notă de demnitate şi respect reC'iproc pentru toţi membrii comuniti1ţii urbane:'. Transformări în epocn modernă a cunoscut şi zon a
Sipot, unde s-a reamenajat vechea fîntînii a Mitropoliei prin folosirea
verhilor conducte. ele asemenea s-a construit o moară şi un atelier de
fabric;irea Si-1punului.
1n perioada contemporanf1. zona, suferind succesive alunecliri de
ter<'n (azi orilşelul copiilor şi terenuri ele sport) datOt'<'lte mai ales distrugerii şi astupării Şipotului, nu a fost af Pctati1 de planurile ele sistematizare ale oraşului. ln situaţia planului de sistematizare din 1975. vastele curţi alC' caselor din o..,trt1zile Luca Arbore, ŞtE1făniţă Vodft şi Cetă
tji a u fos t intercnlate intre construcţii tip vilii, -parcuri de agrement
~i ter<'nuri ele sport. zona conservînd numero:1sc case cu arhitectură
specifică se~olului al XIX-lea, dispuse con for n parcelărilor din Hl07.
ceea ce:• îi asi(1t1ră o 1v>tă apari<• ele linişte şi calm patriarhal într-o oazf1
ele vcrdea tc.i. und('I memoria istoriei este înct1 vie.
„
q) O ultimfr .g rupare pe criteriu etnic. cc s-a format de asemen<'a
într-o zom\ c:u o veche ş i fr<lmîntată istoric este „ma1wlaua ... cea dinaintea tărmtlui Sucez;ei" (1461) 2u. Mai tirziu aceasta se va individualiza
~i sub numele de „Mnhalau<1 Mir.:'."1uţilor~' 2 12. In acest cartier se află cea
mai veche~ bisericii a ornşului (l 380-1390), Mitropolia Ţării Moldovc-i.
cunoscutf1 sub numele de biserica Mirăuţilor (Sf. Gheorghe) 21:1. în jurul
acestei biserici s-<1u descoperit cele mai vechi unne ale oraşului ele la
h1ce putui secolului al XIV-lca ~i a doua jumătate a aceluiaşi secol m.
UJterio1·, la sfirşitul secolului al XIV-lea, centrul de greutate al oraşului
se va muta în jurul Curti i domneşti şi al bisericii Sf. Dumitru. din
preajma „pieţei mari''. Rămasă in afara zonei centrale a oraşului. bic;eric.a :i'viirduţi a fost multă vreme cea mai. importantt1 ctitorie relig-ioas;i
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<lin Su(·e<1va, sC'rvind drept catedralii mitropolit:ini'l <.1proape un secol
i jumi1tatl' şi ad<ipostind pin<"1 in 158!) moaşt<.'lc Sf. Ioan c.~l Nou. Pc
11t 111:1 dreptate s-a <.1prcciat că „evoluţia nccstui monument constituie în
linii nrnri expresia zbuciumatPi istorii ;1 Sucevei, pe care o conce ntrează
r){• întreaga ei durat<-, mcdieva];-1" :!Iii. Vechimea accst.ui cartier C<t si importanţa JJe care a <ivut-o in secol ul al XIV-Jea in istoria S ucevei sini dove1lite indirect şi ele documentPle din sct:olul al XV-Jca care menţioneazfi
in nceastc'i zonCt existenta n înc;-1 n două biserid ortodOX(! („nu arsu şi
l;iserica cc.:1 dinaintea tîrgufoi Sucevii. cc s-:m nprins de tunet, mai la
vall' dC' Sf. At..11rnsic•") :itn şi n unei .,uliţi ruse.şti" (1481) '.? li. Mmţionarea
unui „preot rust1sc" (1461) '! t:-: şi a unei ulif;i mai sus amintite presupunea
Pxistenţa şi a unei biserid intr-un anumit C<ll'til'r: La aceste constatări
1 rebuie sii mai ndăug<"im şi informaţia lui Bnrtolomeo Bassetti (1644) '! t!l
r[1liltor str;'iin, care relata, di la Sucenva una din bisericile catolice aflate
în faţa pieţei (Buna Vestire) nv1x1 un nltar care apnrţinca frăţi0i măce
larilor din ornş. Cercetările arheologice ele la „Drumul Naţion<Îl" (borna
kilometricii nr. ·134) :?'.!li, din anii H1!>4-HJ56, au dus la dezvelirea unei
biserici catolice din piatrJ, din a doua jumătate a <;ecolului al XV-lc.>a
biseridi .identificatei cu Buna Vestire ~ 1 • ce aparţ.inea ţ,poporului" sa<; şi
un.ele slujeau călugfirii dominicani"'.!'.!'.!_ Toate aceste informaţii ne îndreptăţesc la douf1 const.at<iri, dintre cele mai importante pentru existenţa acc>stci mahalale : pe de o parte, atestarea sigură în aceast.ci mahala, încă de JX! vremea lui Petru Muşat, a dou<i grupări etnice distincte
saşi şi ruşi, primii veniţi mai ales ca m~.ştcri lucrători în piatră zi.1, iar
pc ele altă parte se confirmă vechimea mahalalei şi caracterul său comercial şi meşteşugăresc prin patronajul ac<>ki biserici catolice (Buna
Vestire) ce slujea breasla m ~cclarilor din Suceava, cea mai veche organizare meşte.şugărcascii c:unoscutf1 in oraşele clin Moldova '.!2'>. Acest nucleu, care păstrează cele mai vechi monumente ele arhitectură m0dievală, includea in componenţa sa şi „tîrgul de vite":!:?\ ceea ce ii conferea în raport cu celelalte mahalale o textură urbană aparte : o structurii
parcelar~i mult mai strinsă, organizată în fro11t discontinuu de-o parte
ş i ele alta a celor două uliţe (Uliţa Huseasci1 şi Uliţa Datornicilor azi str.
Mirăuţilor) ni venea in contradicţi e cu una dispersată din jurul bisericii
catolice 227. Suprafaţa cuprinsă între riul Suceava şi cele două uliţe menţionate mai sus era destin ată „tîrgului de vite" (circa 180 OOO mp). O
imagine asupra structurii parcelare din 2011[1 ne redă documentul clin.
1761 care indict1 loc:urile unele si1 stea „carele cu fc:iinii sau cu alte
legumi" în tirgul ele jos : „adică ) a locul ce este slobod deschis,
intre dughenile lui Constanti n băcalul ~i intre dughcnile lui Ioniţă Foti,
unele s-au pus ~i două "petre hotarnici : pc locul ce se numeşte a Blebii.
Şi de acolo către rilsărit (înc;pre mahala) alăturea cu casa Aniţăi Trcnchioaia pînă la tîrgul vHilor şi iari'iş i din dugheana lui Iwm arman pină
la pivniţa dumnealui vornicului Balşe, unde s-au pus piatra ce dintăiuJ, fiind loc slobod'':....... Treptat în secolele XVI şi XVII, o parte din
funcţiile mahalalei dispar : funcţia religioasă este preluată de catedrala mitropolitană Sf. Ioan cel Nou. iar C'aracterul etnic al mahalalei
dispare treptat prin asimifarea de câtre populaţia românească a elemen0
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lelo"r Rl'rm.111
111 ·•: , cel mai tîrziu la sfirşitul secolului al XVII-iea 2w.
Tu 11 h111tl• ,
, ! .htrat. şi in secolul al XVIII-iea caracterul meşteşug<iresc
:11 m:tli 1!.1l1 •I cu specificul său tradiţional, cel legat de sacrificarea ani111 ild11r şi vinderea cărnii. Amplasarea „meserniţo.lor" pc locul „unde
• liiea vitile, înspre Suceava, cum şi trunchiurile ce taie şi vindu carne"
lingă pivniţa lui Solomon „pc drumul ce mergi la vali asupra Mitropoliei Vechi tn Uliţa Datornicilor" (1761) 230, ne poate sugera şi o altei faţetă socială a mahalalei, cea unde „calicimea" Sucevei se concentra.
Existenţa vechii Mitropolii în zonă poate explica această constatare mult
mai tirzie, pe care documentele medievale nu au f<icut-o. ln lumina datelor istorice prezentate mai sus, putem afirma că cele mai vechi şi mai
dense parcelări fiicu ţ e în jurul bisericilor Mirăuţi şi Buna Vestire s-au
păstrat şi în epoca modernă, ele grefîndu-se, potrivit planului din 1907,
pe diagrama strilzilor Mir<i uţi şi Iţcani. Prin mutar~a tir,gului de vite
în Areni, zona cuprinsţ1 intre străzile Morii şi Ber<iriei :r:i a fost larg
parcelat<i, cele patru „pajişti con<;trnctive" de formfi cireularf"1 accentuîncl şi mai mult caracterul radiar <11 planului oraşului, în secolul al
XTX-lea. Funcţia meşteşugi"1rcască a mahal.:1lei este accentuatft şi în epoca
modernă, aici fiind amplasate o berărie, o moar;! şi un :1bator.
Schiţa de sistematizare din 1965 şi 19Î5, reprezentind o nowl etap<I
în fixarea perimetrelor de dezvoltare a oraşului. a inclus şi sistemaliz:lrea parţialil a acc-stui cartier. S-au pc'istrat vechile parcelări inclusiv
trama stradală. admiţindu-se doar executarea de <:onstrucţii-plombf1 tip vilă ; puternicel e alu nec<'lri de teren clin anul l!l77 au afectat în mod
serios vechiul fond rezidenţial al zon<.~. ceea cc> a impu'> amenajarea unui
,,parc de joacă al copiilor". la est de biserica Sf. Gheorgh e şi sistarea oricăror acţiuni cil' sistC'mntizare a vechiului cartier Mirc.·1 uti .
h) i'n afara acestor mahalale ce s-au cl>nturat in perioada evului mediu şi p<>ste c:irc s-a grefat ulterior textura urban<"1 modernei .şi oontemporanf'I a ora~;ul ui. trebuie amintită încă o' <1lti1 zonei topo~n1ficc'1. distinct<i sub aspfft social ş i etnic. cc grnvit.a in jurul „veehiului centru
comercial'', numit.-1 ultC'rior „ourada domnească" :m .
Delimitarea in t~ren a acestei paji!;'ti const.ruct.ive, efa~
tuată la 178!1 („cas!•lc de> pP ten'nul bist•ric-ii Sf. Ioan ") :r.~ 1 surprind e de
fapt o situat.ic topo1Jraficf1 mult mai veche. cel puţin din secolele XVl XVIT : delimitat;i în pa rtea de <.•st, de Uliţa Pocl!?oria (1673). lu sud ele
Uliţa Sf. Vineri (lli73). la nord de Uliţa Sf. Ioan ( 1764 azi suprapune
parţial str. Cet;lţii, ea fiind desfiinţată odat<"l cu trasarea in 1960 a B-dului
Ana Ipătescu) ~" ş i Ul iţ a Mare - Boicreasc<i (1768), i<ir la vest de ograda
bisericii Sf. Dumitru. „locu) domnesc" cuprindea o suprafaţf1 de circa
20 OOO mp. întreaga zonf1 gravita în jurul Curţii domneşti ca punct
central, şi era oric:ntat.ă cu una din laturi (nordidi) spre „piaţa marc".
biserica Sf. Dumitru, bolniţa oraşului şi biserica catolicft Buna V~stirP .
Din componenţa „oqrfizii domneşti", potrivit informaţiilor călătorilor
străini făceau pa.rtc : •• prea frumosul palat .al domnului" :!:Iii, „o bisericf1
în grf1dina domnului" (în 1632 călător~! Paolo Bonnicio pomeneşte
în Suceava dowi biserici catolice din vremea lui Ştefan cel Mare, una
pentnu popor - Buna Vestire - şi alta inliiuntrul Curţii clomnaşti, pcn-
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I r•u doamna sa şi pC'ntru slujitorii sili") 2.'!G, „băi turc~ti" nu departe do
palat" :m şi „fint.îni cu ap[1 rece•' (o asemenea fintînă din vremea lui
Ş t e fan cel Marc a fost surprins[1 in cercetările arheologice iniţiate in
j urul bisericii Sf. Ioan Botcz<itorul) 2:~. Dacr~ palatul domnesc din piat ni era punctul central, remarcat prin volum (68/40 m) 21!1 şi vcrticnlilatc (cUidire cu cel putin un etaj) Yiu din ansamblul clădirilor din lemn
ş i paiant[1 (sec. XV-XVI) :!" 1.cc compunea „ograda domnească" totuşi
trebuie să amintim şi controversuta existenţă a unei biserici · de curte
clin prc<ijma sa. Existenţa siguni în secolul al XVII-iea a bisericii Sf.
Ioan Botezătorul (sau biserica Fetelor) :!'i:! ca paraclis al Curţii domneşti
(potrivit pisaniei, biserica a fost „zidit[1" de Vasile Lupu, 16-12/1643) ~:J
nu convinge ridicarea . acesteia p<mtru necesităţile domneşti într-o perioad<i relativ scurtei de timp, cind palatul din Suceava eru in declin, el
fiind apoi abandonat spre sfîrşitul aceluiaşi secol al XVIr-lea 2""·
In sensul acesta putem afirma că, pentru n9cesităţile Curţii domnc~ti din Suceava. la început ar fi. putut slulii biserica ortodox<i ,,;5!f.
Dumitru" (ruine descoperite in preajma actualei biserici Sf. Dumitru ~i
datate la sfîrşitul secolului al XIV-iea, pe care noi le consicler<"im a fi
ctparţinut vechii biserici cu acelaşi hram menţionată la 1395) biserica catolică ,,Sf. Treime'' din "inliiuntrul curţii'', ridicată de Ştefan cel Mare, iar.
mai apoi biserica ortodoxii cu hramul Sf. Ioan Botezătorul, pc care V<tsile
Lupu a gilsit-o in preajma curţii şi a refăcut-o. ln sprijinul acestei ipoteze,
concludente ne sînt informaţiile din secolul al XVI-lea, care atribuie biseriC'a Sf. Ioan Bote?.ătorul lui Bogdan ul 111-Jca (1515) 21 O altă informaţie ne
provine dintr-o însemnare făcuti1 pe un minei de la Mănăstirea Probota :!r.J :
,,aceastci ciirtidciL .. am r[11;CUmpi1rat-o eu Gligorcca şi-am dat-o pentru rugă
ciunea mea şi a soţiei mele şi a copiilor unde este hramul sfintului şi
slăvitului prooroc şi înainte mergător Ioan din tirgul Sucevei... In anul
7077 (1569) in vremea preotului numit Stiglea". Deşi în secolul al
XVI Ii-lea, bisei-ica „Fetelor" se afla pc jumătate dări mată (1777) m, ca
nu a putut fi demolată aşa cum s-a susţinut in unele lucrări de speciulitatc, datorită opoziţiei orăşenilor suceveni care în secolul urm ător
au refăcut-o (1884) 2'i~.
Implantarea de timpuriu (primul nucleu al curţii aparţine lui
Petru Muşat şi consta dintr-o construcţie de lemn ; Alexandru cel Bun
este primul voievod ce ridică o curte din piatră în veci.nătatea prqcedentci) 21,9 a unui program de curte domneasc<"i în structura specifici'•
zonei de tirg (prima menţiune scrisi1 a curţii clatea7.ă din 1397 cînd palatinul Poloniei vine la curtea lui Ştefan I de. la Suceava - „ad domum
nostram"; ulterior - 1442 - Iliaş Voievod va întări două sate carP.
trebuiau „să asculte de curtea domnească din Suceava") 2:i() se va caracteriza prin exploatarea la m<iximum a teritoriului, ceea cc contravine
într-un fel logicii generale de funcţionare a oraşului medieval, prin sacrificarea pe care o implică, pentru scopuri de reprezentare feudalii,
a unor terenuri rentabile pentru domnit>, tocmai prin folosirea lor de
ccitrc tirgoveţi. Din ~•cest motiv, Curtea domneasc;i din Suceava s-a ridi-

„'.
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cat în a propien'a zon ei ele tirg („piaţa ma re " sau ,;tirg ul de jos'·). fă r<i,
însi1 a pi1 trundc în zona rezervată act ivitiiţ i lor meştcş ugiin.~ti şi comerciale (conclude n t.ii în acest sc•n'> este „parcela eon<;trucliv<i" din pla nul
o r;işu l u i de la 1856. u nde era impJa n taE1 curte<i ~i ean· era a mplasa t.;-,
lalL'l'al faţ{1 ele zona pieţii) ; repreze n tarea domnitorul ui in t irg a fost incrNl i n ţaU1 bisericii d om ne~ ti SL Du mitru
(in formaţ iile
dc..cunw ntare
mention eazii in aceeaşi zon<-1 e xist<"nt<1 a trei biseriri cu acelaşi hram :
I :J~l.'i. 1minăsti rea lui Iaskos - Iaţc·o : după v:ctori<i de la V<1slui sa u de J.=.t
Codrul Cosmi1folui, Ştefan cel Man~ a„ începu; a zidi o înfrumuseţată m<-1n<i.~tire, sveti Dimitrie, ce iaste îmtintea curţii domneşti" ;Petru H areş a c titorit alcituri de cele <low-1 biserici ruinate actuala bisericii. intre an ii t:J:H şi
I ~a5) :!r.1. care s-a r idicat în „pi:tţ1 marc". Ftmcţia administra ti vii jucati1
de Curtea domneasc[1 ~ constitui t un factor determ inan t in consolidarea
~i <•xti nderea pietii interne a ora~ului . sporind in ac<"ln~ i ti m p pn">tigiul
ei i nternaţ.ional. atiţa timp cit Sucea\·;1 ;i fqst capitala Mol dovPi
Interesul constant al d omniei, mai ales in 'iee. XV-XVI. nwnifestat pentru activ if<'tten „tirqu lui" de la .Suct-ava s-a materializ.:tl ~i în
desf;lşumrcn cu preponderenţ[a aici. - a sfatului domn0sc '..!.7.!, curtea incll·plinind în nu meroase cazu ri. mai ales comerciale>. ~i funcţia cit' „sca un
de judecat<\ domneasc<i" (repre:1.entantu l domnec,c pe lin_g[t aclmi ni str ati<•
or a~ului a purtat numele de namesnic. vornic S<1u uread nic; la 23 :1ugust 1481, Ştefan cel Mare a inclicnt Mntraventiile_ delictt>le ::;i cri nwle
C-m·c puteau fi j udecate ele vornici : „.sfod.'.l i:i tirg" ~i „furtu r ile care se.
vor întimpla de faţă în ti r~") '.!:i:i. Prezen\a ~i funcţia Curţii dom neşti ca
inst itu ţie în ~n ter va lul secolelo1· XIV (sfirşit.) ~i XVli-rămi ne insi1 o r m li tatc istoricii ş i soci al-adminis t rat.i v~1 ~ i. dacă aparit,ia ei la Suceava s-a datorat avn ntajclor 1;w~iq rafi ce şi economice a le tin~ ului, nu este mai p utin
a devărat că funcţionarea acestc>ia a in fluentat in mod pozitiv dezvoltarea economică a oraşului sub r aport ul producţil'i meşteşu~~treş ti şi a l
schimbului de m ă rfuri_ D<'C<°ideren ormiului în sucolu l al XVI Ii-lea şi p<.-1răsirea Curţii cl omne.şti (.. un palat domnesc de zid. pustiu, în care m ai
înainte, în vechime . aici locuia u domnii Moldovl'il') -5". a dus trept at la
parcelarea zonei şi construirea în front continuu a numeroase cli'1diri şi
dughene_ Acest început este conse mnat ~i în documentul din 1764 cinel
se menţionează un „loc domnesc ~ este împotriva bisericei. ce s-a numit' ogradă clomn&'\SC'.<1 ling<'i curţile do m neşti , fiindcci şi biserica a fost in
ograda domn iască lingă curţile domneşti . ca s;\ fi t' acel loc sub st<ipînirea bec;ericii, şi fiind şi (2) case jidove şti ş i (12) case c reştin eş ti pe a ceea
buca t ~'t de loc. care este la faţa Uli ţei tirgul ui. ca s1'i dee ace i locuitori pe
an cite ceva pentru chiverniseala bt'Sericei" :!:.:>_ Planul clin 1907 ne înfi"tţişea7.<'i o „pajişte constructivă" foa rte de ns parcelată , m ă rg inită de Uli ţ;1
Şlefa n-Vodii . Sf. Ioan, Uliţa Sinagogelor {fosta Uliţă Sf. Vineri, azi str.
N. B<'i lcescu ; restaurantul „Buc u reş ti" şi blocul turn din colţul restaurantului suprapun cele dou;1 sinagoge, din 1830, şi fosta ,,baie turcească ") :?:JG şi Uliţa Sofia (fosta stra d<'i a Curţii domneşti)_ Această zonă
„inconjuratrt din trei p<irţi de căsuţe mici ş i dese" :?:,; ce s uprapune fosta
„ograd<\ domnească" va purta numele, în e poca modernii de „ca rtierul
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• vn•i1'<;c·•• . în mni man' m;isurJ d<'Cit nrnwnii, c-vreii clin Suceava s-au
·•t "llJX~t pP lim~il nc·~11storie - şi -cu meşt0şuguril<'. nvincl în ve<1cul
ii XIX-ll'a breslt> IY.' nw~tf'!o;'Ug: dubotari, croitori -:-i casapi <·vrl'i. Spre
d1•n-;{•bin: d<' <'<'ll'l;1lt<' n:1tio11;1Jit:l(i stnbilit<.' la Succ•m·a. care nu rim1a<\
• 11
mult în urma rom<inilor sub r<tport numeric. creşterea popul:tti<.'i evrei<.'şti a cunoscut un s<1lt spectanilos după 1850. fapt
1• ,:plic<1t prin omi1~ran'a provonstii de rn'.lmin1C:-irile sociale si economkf'
rlin Galit.in, atraşi fii?1d <..i dt' :ivant=~kle l'XCeptirm::i!P comerd'.1ll' :ilc> ora~ulu i, m'ai ales în ceea cc priveşte cnmertul intern:-iţion al cu vite.
Carndc-rul ocdclc•nt:il nl nnsmnblului Pckctic de Iocuinte si · clă
r1iri ;idmi ni<>trniî vf' c]p JW ·~ trt1zilc Şt<'f:inită Vocf:1. Sin n ~ot?elnr: S;)fi:1 si
Curţii domneşti îşi ~ăseşte cor0sponclentul în noua înfflţişnre pc car" a
(':'1 pi1t:1t-o CC'ntn1l l''>nWrci:ll 1;1 sf irsitul venculu i al xrX-k:t. în special
Tl! iţ:i Sin;1gOf.?t'lnr. clup"1 inc"'ncliul din h111i0 185..t 2~·~. J)0')snbin•<l d r· prn11:·;:!··1 m1 impÎt'dic:<
i manifr~tn rC':'l prNlilr>c·tiei p0ntru nrhit<'C't11r.1 apusPnn:"i
;i
sfir~i I 11 J ui de> v0ac, faC'tor11l df' uni ficm·C' fiind !)r0lucr:ir0n <'lPnwntr-lor ncc:i cl('nfa!P în nroportii şi structuri ele stniv<'cll<' trnditil' !neam.
În p0rinacla C(' :i urmat dt1T):i 1!144 s-<l rf'curs ln rcdistribuire;i rnwi
p~ir(:i a fondului locath· din zon,~1 s! ln schimbarea dC''1in:1ţiPi unui numi1r inscmn<lt. de locuint<'. Tn :ic0<>t context. zona a fost rr'<>iru<'lurnFi
in dou;i C'lape succPsiv<.': prin s('hitn el<' si<;tcm<ttizarc din 19fi0 s-a stră
puns str. Ştefănitfi Vodii crein<~u-se B-dul Ana Ipiitescu. iar prin tronson ul de blocul'i con<;truit<' în pm·t<'n de su d-vest a c:-irticrului s-Cl pr<'lungit. str. N. Bălcescu : in C'C'a de-n doua fază de restructurm·e urbanii
(schiţa de sistcm:-itii'.<lr<' din HIRO) :?i'l!I s-n d ;irimat frnntul el<• nord-vC'st al
e:1r1 ierului cu f'X<.'f'Pt ia $colii g0n<'rnlc nr. 2. Tronsonu I de' blocu ri în
formfi de „L" închide o micii piaţctf1 interioari't, cu rnl cl0 parcare. N(li!c•
formule de or~aniz<lrC' sp;:iţial:t acceptat<.' în emirul VN'hilor pro(!ranw el<'
„piaţii centraU-1" şi „<;tri1zi comercinle", azi nutP<ti cu circulatie picton alc"1 .
au 1<'1sat posibilitatt'n proi0ctantilor sţ1 crC'C'ZC' o largii „Daji şt<> in erbatc"1''
în jurul celor două mom1mc-nl<' nwclicv.:ilc. bi<>c-ric<t Sf. Dumitru cu 1urnul ele intrare Alc:-wndru L i'1puşn<'~111u şi Curtt'a domneas~ă. ace[1sta din
urmă nccesitîncl ~rabniN• artiuni c10 con<\olid:tr<' ~i restm1rar0 pf'nlru a
preintimpina o C?ventu t11it aulo~lcmol:irc 2~ 1 ; foo;;tul centru istoric ~i comPrcial (sec. XIX) al Suc<•vei ~' fost complet demolat şi esc'!ivat.
St:-ibilitatcn în timp [I t0xturii udxnw a C<'ntrului ck schimb. c·:i
'ii raporturile s:ile c11 cc.•lc· ~as0 ma1wlole ist.nriceşte constituite, în cnrc
memoria străzilor <''ii <' pmă în Pviclenti'i de ins'.1şi vf'chinwa nc·c•stnra. vr1desc logicn implac<1bil;-1 ~1 procC'sului de crcştcr0 ~i dcqeiwn-sc:r• nţii. cnncliţionată cu precădere' ele.• factori 0conomici intc•rni ~i PXtPrni. ilustrind
concomitent importanţa i<;toricii pc care au :ivut-o aceste z0nc t0po-urbnne
mni sus menţionate. în economia 1\loklov0i. timp ele peste şase secole.
.
i) Acestor cartiere istorice li SC' pot achluga nite douC:-1. înglobatP în
perimetrul urban in (•poci'! modL'rn;i. :'\1alwlmw Jţcanii \lecl1i. fost nucl<'ll
mfiniistin'sc (l:W5) - Adormirt'a 1'vlaicii Domnului :•r. 1. apoi snt c10 coloniznre (numit Tţcnni) '.'ll! . i1f1:1t in Hi:l2 „în limitele tirP,ului Suceava". rlin
~,cnr0 a fost scos" :!n ş i cl0finitiv inglobat în perimetru l urban ~ii SuC'evc.>i în l 796. cinel .,or:-i ş11 l c·ump:-1n-1 moşia Fondului bii;criccr.,c, lţcnnii
~
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Vechi, de lingă oraş. cu toţi supuşii şi obliga\me lor, apoi cu toate privilegiile de folosinţ~'i aparţinătoare, pentru suma de 3 787 florini, 35
Kreuzer, cc vor fi pl<itiţi la casa administraţiei (Administraţia imperială
a moşiilor statului din Galiţia) in cel mult şase săptămîni d<,? la ratificare" 21l'o. Ulterior, acest cartier a fost arendat de către Magistratul ora~ului Suceava lui G. Meixner :lG:i, care ridicase aici o berărie, după c&-i
arsese cea din Arcni.
Datorită alunecărilor de teren, zona nu a fost supusă mei unui
proiect de sistematizare, ca conservînd vechea parcelare din epoca modernă, unde casele în stil popular, atît prin valoarea intrinsecă a fiecă rui exemplar în parte, cît şi prin gruparea lor în jurul fostei biserici
de brcaslc"1 a cizmarilor. Adormirea Maicii Domnului, dovedeşte că acE.'6t ea au fost locuinţe obişnuite ale meşteşuţ.?arilor şi agricuUorilor romfmi.
Cnractcrul industrial al mahalalei (în epoca modern<i aici funcţionau o
fabrică de bere şi o moară) s-a păstrat pînă in zilele noastre, aici funcţio
nînd platforma industrială cunoscut<i sub numele de „Traian Vuia".
j) Satul Areni (1586) 200 fost domnesc, cc .făcea parte din ocolul
Sucevei :!lli, ulterior intrat în posesiunen Mitropolici (1747 ; 1767) 268,
potrivit planului oraşukti din 1800, a fost înglobat parţial în perimetrul
său m·ban cel mai tîrziu în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. în
sprijinul acestei constatări trebuie luată în consideraţie şi .afirmaţia Mitropoliei, din 1820, în care arăta or<işenilor suceveni cu care se afla „în
conflict" că satul "Cut" „din veci- s-a numit Areni şi Ţigănia" 269• Cunoscut în evul mediu ca loc unde se aflau „ariile domneşti" 2iO şi unde a
fost ucis Despot-Vodă, („unde era ţara adunat<i" - 1563) !!it, „mai sus
de Suceava, la Areni" !!i!!, suburbia de aici avea în secolul al XVJII-lea
doar ,, 15 case" 273. ln schimb, hofarnica din 1783. a satului Sf. Ilic face
o precizare deosebit de importantă pentru mahalaua de la Areni : „De
la aceasU1 movilă, Sf. Ilie se întinde pe lingă Areni, mai în sus ele un zicl
vechiu ele biserică şi cele două izvoare ale berarului (Gh. Meixner), care
a fost acoperitei cu o movilă de hotar. La aceast.i movi1ă se întîlnesc
locul caselor 'cte oclinioarli. ale Sucevei, seliştea _Areni şi Sf. Ilic" 27".
Conform planului oraşului din 1800. accast<1 ,.movilă de hotar"
se afla, raportată azi la topografia locului, în zona Institutului de Invă
ţămînt Superior*. 'Tot aici, cu ocazia construcţiei Institutului. s-au dezvelit puternice temelii din piat.ră (datate în sec. al XVI Ii-lea) 2;5 pe care
noi le-a m considerat a fi de Ja fosta berărie a lui Meixner, care a luat
foc la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. Localizarea în planul din 1800, a
bisericii din Areni, între Institut şi fabrica „Zimbrul". unde se afla unul
dintre izvoarele pirîului Areni (azi str. Universit<iţii), confirm<1 datele
de mai sus că fosta vatră a satului Areni a devenit „mahala" a Sucevei
in cursul secolului al XVIII-iea. În alt plan, din 1906, în această mahala
nu sînt marcate dedt 19 case. intr-o zonă ce nu avea nici .un contur
parce.lat, fiind mai mult o suprafaţă agricolă. Actualul ansamblu Arcni
(2 200 apartamente), ridicat între anii 1964 şi 19()6 :!iU reprezintc:i primul

* Vin

„Ştefan

1990, Institutul a lfosl tran:o.Cormat ln Cni\'ersitate, cu denumirea de
cel Mare".
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„<'vartnl" de locuinţe amplasat în g<'ncral pc un teren „curat", la marginea oraşului, for{1 elemente aleatorii, greu de incorporat in compoziţii
geometrice noi. „Tinereţea" fondului· construit s-a rcisfrînt în difu:i'.area
la scani mai marc, prin crearea unor structuri industriale (fabricile „Zimbrul" ~i „Confecţia'') şi de înviit<-11nint (Institutul de Jnv;iţiimint Superior),
ceea ce a multiplicat funcţ.ionalitatea zonei şi le-a extins la dimensiunea
unui C'artier cu un specific aparte.
k) Cartiere noi. în faza. urmiitoare de proiectare şi sistematizare
a oraşului, cuprinsă între anii 1965 şi 19î5 :m, construcţia ansamblurilor
de locuit marginale, a condus la apariţia unor adev;irate „oraşe noi",
precum cartierele Zamc;a (1965-H>80), George Enescu (1971-1982) şi
Obcine (s-a desfiinţat jumătate din sntul Sf. Ilie; 1980-1988), cu o popuh1ţie variind intre 10 OOO şi 40 OOO de locuitori. Realizarea în etape a acestor trei mari cratiere geografice, ce nu suprapun locuri cu inc[n-c<itură istorică, a p('rmis verificarea programelor prevăzute pentru extinderea prin
modul de funcţionare a componentelor deja construite (J\reni), experienţ<-1
necesar{1 fo abordarea problemelor de reciclare. Concluzii u.tile au fost
trase şi de pe urma cercetilrii modului de alăturare spaţial-funcţionahi
a unor ansambluri rezidenţiale cu cele ale industriei uşoare, trame stradale (B-dul George Enescu), reţele de dot~iri comerciale (piaţa „Micii"),
sanit.'.lre (amplasarea noului spital) etc., din diverse etape de construcţi<.".
1n schimb, dotf1rile social-culturale din aceste cartiere sînt aproape inexistente, cu excepţia do<ir a unei filiale a Bibliotecii Judeţene în „Obcine". TotodatI1, prin preluarea de d'1trc aceste „cartiere dormitor", destul
de uniforme arhitectural şi uneori strident colorate, a presiunilor în domeniul solicitărilor de locuinţe, au putut fi ponderate, pînă în. 1980, intervenţiile restruct•uratoarc asupra centrului istoric din cartierul Ştefan
cel Mare.
Schiţa de sistematizare din 1975 rPprezint<i o nouă e.tapă în fixarea perimetrelor de dezvoltare a oraşului, în plină ascensiune economicosocialc"l, cu o populaţie de 2 ori mal nrnre decît în 19ll0. Schiţa trate:w..<1
trama stradalii, zonarea internii şi marchează principalele artere de circulaţie. Trama .stradală este proiectat.<1 în perspectiva deservirii unui
oraş de peste 100 OOO de locuitori. Schiţa propune rectificarea traseelor
stradale din cartierele istorice şi centru, prin reducerea sinuozit.<'iţilor şi a
fundacurilor şi legarea funcţională a celor douii platforme industriale
(Valea Sucevei şi Valea Şcheii) cu centr.ul civic modernizat. S-a pi"1strat
configuraţia liniar[1 a arterei principale nord-sud (pe traseul fostului
drum- de tranzit, drumul Liovului şi dr~umul Bistriţei) şi s-a deschis posibilitatea unor legături laterale (şoseaua din Jţcani şi Şcheia ce ocoleşte
platoul Zamca) care să avanseze pînă la nrnrginilc oraşului Suceava.
Schiţa renunţă la vechea tramă stradală rectangulară din zona centrală,
dens parcelată şi la reţeaua unitară de centurii. Astfel, sistemul rutier
cuprinde trei treceri principnle : una ocoleşte perimetrul urban pe ln
vest - via Şcheia, iar celelalte două îl traverseaz[1 în zonele sale marginale. In acest fel se urmăreşte reducerea traficului de tranzit din zona
central<i. In ceea ce priveşte circulaţia majoră, în relaţia oraş-industrie,
pentru a nu supraaglt>mera princjpala arteră, B-dul 1 Mai - Ana Ipătescu,
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zona dens populatei a cartierului George Enescu-Zamca a fost le!-latil direct
cu zona industrială. Valeu Sucevei, printr-un drum cu traseu in serpentini1
pc versantul nordic al oraşului, pi.:stc ro„ta „Coasli1 Şeptilici". în j)('l'Spectiv;I se prevede asigurarea unui nou ncces rutier înspre plntforma
industrinlcl „Valea Suc·evei". care sii facă le.Q<itura cu noile cartiere Obcine şi Georqc Enescu şi cu drumul naţional 29 Si.1ceava - Botoşani
în aval de cel existent, precum şi lărqirea artcrt>i ('Xistente cnrc traversează zon<1 induc;trial<-1. la patru bem~i de circulaţie .
. În concluzie. valoarea istoricc"t a vechii Suceve a constant in exprimarea - prin intermediul trairt.lei stradale, al parcchlrii şi al organizf1ril
teritoriale - trecutului prin constituirea unui centru puternic de meş
teşugari şi neguţf1tori, dezvoltat la o nlspîntic cfo mari drumuri comerciale şi a c<lror vrednicie aclue<'itoare ele venituri pentru statul feudal
n impus timp de pC''ite două secole rărnincrca aici a capitalei l'l'loldove1.
Relativa echilibrare a modului de viaţă din secolele XVIII ~i XIX s-a
făcut şi prin continua refacere, extindere şi indesire a locuirii in vatra
oraşului (reflectată, pinii către 1900, în trăsf1turilc comune, tradiţionale,
ale tipului de locuinţ<.1) ca şi prin conservarea unor vaste cartiere medievale.
4. TIPURI DE PROI„ILE DI<: PLAN - GENERATII
DE TEXTURA URBANE
Aşezarea zonelor de locuit ele tipul mahalaklor in jurul nucleului
central-comercial propriu-zis, diferenţiate pe hn•sle, pe etnii şi dup<I starea socială. a.vinci ca <;cinn clistincth• propriul hica~ ele cult. ilustn•ază
pentru fiecare comunitate importanta pe care acN1sta a avut-o in viaţa
oraşului, nivelul ele stare material[t pe care l-a alin" sau la care~ aspira.
precum ~i cultura proprie.'. reflectată în relaţia dcml:'ntc-lor arhitc•cturalf'.
O trăsi1tun-1 comunc'1 vechilor zorn~ de locuit este n·zt•rv~irca unui spaţiu
generos - dar nu excesiv - pcntm amplasarea indepcndent!i a locuinţPi. cu o participare la viaţa uliţei. care nu c.tn ihilca ![1 personalitatea individuală şi care reflect<1 în final mindria tîr~ov<·ţului ferit de as0rvirc·a
fcuclali'1 p1:in insăş i cnpacitatca sa de producere a bunurilor ncct•sare
întregii sorietă\i. in lumina accstC'i concepţii de viaţii. „afinal'<.'a" curţilor
nu poate fi privitc"1 ca o risipă de spaţiu, evident in condil.iilc de viaţ<'.'1
nle unui oraş mC'dieval. a c-<inii populaţie nu depă!;'<.'n 7 000-!) OOO loC'uitori la inct•])lltul secolului al XVJl-lea. În comparaţie cu m;1ha lalt'lc.
parcelarea centrului ele• producţie şi de.schimb Pstc m:ii unitar;-1 sub r;iportul cllspozitid ge1wr.:1le a unor parcele foarte ingustP ~i alun~ite.
aşezate p('rpendicular pc axul vadurilor comerciale şi avind. c[1t,rc vaci.
dughenele construite în front mai mult s:iu mai puţin continuu. ~\CC'W>t<'i
~itu aţ ie e<;le evident<-1 m~1i •tlcs pcmtru perioada mocl('l'l1<i. aşa clup<i cum
reiese din pl<murile de la l85li ~i 1907 (fig 8!i, !l·I).
Distribui.ia difcrcntiatr1 a texturii Sucev~i pin;I in a doua jumătah' a secolului ;11 XIX-iea (vezi planul clin 185fi). clup{1 care s -;1 trC'cut la ,,r<'gularizar('a" sh·i1:t.ilor şi a pieţei, cl(•mon„tn·az<i supt>rficialitaka
afirmaţiilor privind d ezvoltarea haotică !;>Î 1wcontrob1I1 a ora~elor romimeşli :! · i-.
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I·'uncţiile străzii au fost tot atit de multiple; in general, ins[1 spel.i liz1\rv.1 lor este destul de putin avan•mtă, cle~i aceasta este considPratri
.i inclhpensabil:'i într-un oraş puternic dezvoltat demografi c:.
Neccsit<"1ţile funcţiilor urbane şi organizarea vic•ţii cotidiene s-au
ill'ilTis. potrivit datelor ele mai sus, într-un· anumit cadru fixat ele 61trc
r>l<inul oraşului. Plednd ele la o;tratifi carca istorică în profil topografic,
pe generaţi i de străzi reconstituite in mod diacronic, pentru evul mediu , planul orn~ului Suceava s-a d<.'zvollat pc trei niveluri distincte clin
punct de vedere cronologic {nwdieval, modern şi contemporan) şi spa\ial. Ceea ce este insi1 comun tuturor c:dor trei proCile de plan, e~te
faptul cf1 el a fost ordonat in toate perioadele in .iurul unui punct central: o piaţă uncie se inc.:ruci:;;au str<'1zile în „capul uliţ.ilor" !ji de „uncie
porneau acestea". o l>isericcl clom1wască şi un turn, cu funcţii administrative, precum ~i p Curte clonweascci c:u fintinf1, baie ~i i.:r:1clini (în perioada modernii primf1r.ia oraşului, iar azi magazinul tip „HalO:i'\ cu trei
et<.tj('). in jurul acestui punct centrai, c.:.1sele şi strf1zile au fost cli<>puse,
in linii generale, dup;'1 urmi1tom,:l•le scheme: potrh·it planului clin 17\10,
pinf1 la „regu larizarea" str5zilor ele ct1tre autorit;-1ţi. putem presupune.
potrivit informaţiilor documentar(' din secolele XV-- XVf. ci1 planul orn~ului avea o te;rtură rectc111gufo1·c1 cu tendinţa rndiar-conc;entrki1 a uliţelor clin partea ele vest şi ele est a oraşului ciHrc piaţa sa ccntral<'1. :\stfl'I, pentn1 acea-;t.:1 fazii, Suc:cava a avut o evoluţie concentric;i, unui
nucleu iniţial (Piaţa ~i Curtea clomneasc~) ad;1ugindu-i-sc parcelilri ulterionrc, devenite neces~1re pc m;1sura creşterii oraşului. Găsim totuşi şi
in <1ceast{1 situaţie elemente clin c:onceptul urbanistic medieval '.!';'!t; nslf.:.·I, in orn~ul de jos, slr[1zile Pl'lru Hareş ~i Curtea Dom1wasdl (fostC'lc uliţ.i Fruntea şi Mare Donmcasci1), dcbuteazi"t. in
{'Qlţurile
.Yicţii Mari" (sau tirgul ele jos). in mod asemc"1m·1tor ca la ora~el<.> concepute ciupii un phm ideal, unde pia ta l:'Sle un careu · drept unghiulur.
ri11n<1s liber înire doui1 striizi p~milelc. ln parl<-'a ele vest. în zona „tirgului ele sus", dat<·• fiind existenţa mai til'ide a ace<;tui nudeu com<.'rda l. acest principiu nu a mai fo!>t realizat. cele douC:i slr;'1zi arme1wşti
fiind orientate e<"1lre acest spaţiu comercbl. nemaputind continua în
latura pieţei. Dimpotrivf1. la piaţeta (in compar:1ţic cu existenţa „pieţei
mari" putem presupune existenţa unei pieţe mid) dinspre latura sudic:fi
" Uliţii Boiere~ti. unde Sl' delimita un spaţiu distinct de n•pn~zent<ire
(,,ograda domncasd"i"). format dintr-o biseric:ii. dom11casc·~1. un turn
de intrare, o fint.inc"t domnească, baie turceasd1, ~r;idini şi bineinţ.elt's,
Curtea domneasd1. se crea un plan „idPal" al omşului medieval. in cnzul act'sta este de nctăgf1d uit şi faptul c:<i ora~ul Suceava, orescut in
decursul timpului, are în gene1·al, prin traseele drepte şi curbe rtle slL'ă7.il01', prin clementele surpriz<"1 (turn de intrare, bolţi, fintin;i domnească etc.) şi multitucline:1 formelor urbanistice, un plus ele oriQinalitnt~i de multe ori şi de valoare estctid, faţă ele cele concepute clupf1
un plan geometric ri ~ icl. ·Trebuie ţinut cont la o astfl'l ele apreci<.•re şi
de caracteristicile terenului. care a contribuit în mod est·nth:il la v<1l r1.irea
~rtis t.i(il a acestui ansamblu urban ce este c;.ipit<ila 1\Ioldovt'i --- ornşul
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5uceava. Treptat, prin extinderea oraşului (secolele XVII-XIX). incinta
~xterioart1 nucleului central, parcelat dreptunghiular, capăti'1 treptat fie
) formă eliptică (zona Areni) fie una drcuh1ră (azi zona cinematografului „Modern"). AstCQl, clacă pentru perioada secolelor XV-XVI, planul
r:-ra dirijat in cele dout1 direcţii principale (drumul Liovului şi drumul
Bistriţei), · care se întreti'liau perpendicular în zona „fintinii domniei'',
acesta căpătind în mod evident o formă rectanguladi, ulterior, prin
extinderea teritorială, pe această bazil centrală s-a grefat, in partea de
sud-est a oraşului, o textură racliar-concentrică, uliţele („drumul din
oraş 1a Arcni, Uliţa Mitropoliei şi Uliţa Podgoria") ce delimitau la exlcrior vatra oraşului aveau un contur circular. Din orice punct se putea
ijunge cu uşurinţii in centru, uncie erau concentrate prindpaleJe fun c;ţi,i
social-culturale, comerciale şi administrative ale oraşului. Planului rectangular iniţial i se opunea în secolele urmt'1toare planul radiar-concentric. Cele două tipuri de planuri s-au adaptat la cadrul geografic
~xistent : clacă în prima fază s-a :urm1irit extinderea est-vest, ele la
Mitropolia veche la miin~istirea Zamca, zona pretindu-se la o textun1
rectangular[1, în cca de a doua fază, condiţiile geografice au impus dezvoltarea radiar[1 a principalelor artere de circulaţie şi ocoJirea zonei
mlăştinoase din Areni şi Şipot. In acest ·sens putem aprc-cia că relieful
peste care s-a implantat oraşul Suceava a fost elementul cel mai prezent în conturarea siluetei sale.
1n perioada modernă (vezi planul din l~Oi), folosirea planului
1·ectangular a fo~t mult accentuat<i, creîndu-se cea de-a doua · zon<i (intre
Sf. Dumitru şi clădirea Prefecturii), parcelată dreptunghiular, care s-a
grefat perpendicular pe prima. In cadrul acestui echer cu laturile egale
s-au dezvoltat in exteriorul incintei sale o reţea de stnizi riadiare, c:u
nuclee circulare (în zona veche a poştei şi în zona Şipot). Vechilor scheme
li s-au opus în perioada contemporană un „Plan. raţionalist-negatit,ist'' ~80,
ca rezultat al dezvoltării concepţiilor urbanistice mpderne, folosindu-se o
mai mrire varietate de elemente ~eometrice. În cursul anilor 1965-1985
s-a pus problema remodelării vechiului nucleu şi .adaptarea sa la noile
condiţii create prin activitatea unei populaţii de multe ori înzecită.
Dacă, într-o prlmă fază s-a aplicat „tehnica retuşurilor" şi cea a „migrării" centrului urban prin construirea de noi d1rtic>re pc terenuri
„curate", ulterior s-a trecut la restructurarea totală a planului oraşului.
vechea. textură a ·centrului istoric fiind înlocuită prin trasaraea de stri"1zi
lungi tmnsversale, vechile strttduţe longitudinale ce parcelau zona fiind
desfiinţate. Aceeaşi soartă au avut-o şi străzile din zona cartierelor mă r
ginaşe.
Astfel, prin acest plan raţionalist-constructivist s-a creat
un ţesut format din veritabile celule urbane din d,rnent d~
formă
rectangulară,
delimitate marginal de artere de circulaţie
majoră
(pornind de la nord la sud putem contura în cadrul
acestui plan patru celule urbane : vechea zonă centrală ; .Zona
Mărăşeşti Mih:..1i Viteazu - Ana Ipălescu ; zona Areni - George
Enescu şi zona Obcinelor), cu o viaţă intensă, asigurat;-1 în mod optim
Ja nivelul cerinţelor curente (dowri sociale, spaţii verii. terenuri de
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10:1.:1 ~ i <. port, spaţii comerciale etc.). Această textu:rr1 introduce o delimitare nctii intre arterele de circulaţie majoră şi aleile secundare. avînd
1 1 1lu~ i d eficienţa în cazul primelor încercări (cartierul Areni, Mih<ti Vil. ·.mi ele.). ele ia nu fi fost ~indită în ipoteza unui important trafic auto.
Jn general, s-a mers mai mult, iniţial, pc ideea spargerii frontului eoni inu u al străzii (în zona B-dul Ana Ipf1tescu) dar revenirile ulterionr~
tind să completeze numărul excesiv de spaţii goale lăsate în acest fel
(de exemplu pe str. Mărăşeşti). în situaţi•a actuală trama stradală ovoluleazi"1 spre o structură polinucleară în care se conturează cîteva nuclee
au xiliare în cartierC'le noi.
Densitatea tramei stradale este o consecinţă a tipului dominant
de plan şi ~1 elementelor' funcţionale care umplu reţeaua respectivă. Astfel , dac[1 în 1921. densitatea medie a tramei stradale era de 11 km la
o suprafaţii de 273 ha (24 km), in schimb, în 1985, la o suprc1faţă de 5 Clri
mai marc 1 024 ha (117 kg), densitatea a rămas tot aceeaşi de 11 km,
ea fiind foarte aproape de media oraşelor din Moldova. Raportată la
populaţia actuală, densitatea tramei straqale, de 1 m/locuitor scoate
în evidenţii un indicator optim (faţ[1 ele alte oraşe)~•. cerut pentru asigu rarea unei întreţineri normale a străzilor, ca şi pentru optimizare~'
reţelelor de apă, electricitate, gaz, canalizare, telefon. Faptul că Suceava se află pe locul al t reilea în Moldova la acest indicator, dupi1
G a laţi. şi nac<iu :?..<:'.!, clo,vedeşte di la nivelul acestei regiuni a ţilrii, municipiul Suceava se află printre oraşele evoluate. Aceste probleme actuale ale remodelării privesc mai ales acum nucleul central în jurul că
ruia s-a dc:1.voltat oraşul ; fizionomia acestuia depinde acum !?i mai
mult înri'1, ele noile sale cartiere, ce-au conturat un profil arhitectural
nou masiv şi greoi, în comparaţie cu epoca modernf1 şi cea medievală .
CAPITOLUL II

PUOFILUL URBAN AL ORAŞULUI IN EVUL MEDIU
Valoarea urbanistică a unui oraş rezultă din folosirea unor date
obligatorii (dii de comunicaţie, natura reliefului, sursele de apc'1 etc.) pentru
autoafirmarea comunităţii orăşenilor prin interm';ediul unui ansamblu
arhitectural capabil să exprime organizarea economico-socială din trecut
şi prezent în forme specifice locale şi cu o certă calitate artistică. ' ln
sensul mai general al definiţiei, profilul urban reprezintii dimensiunea
oraşului în plan vertical, element fizionomic influenţat şi el la rîndul
său de evoluţia specifică a oraşului în diff?rite etape istorice, de formai·ea
zonelor funcţionale şi de anumite particularităţi ale structurii urbane subterane. în lumina acestei definiţii, Suceava prezintă o valoare urbanistici•
de primă importanţă, rezultată din :
- folosirea raţionam a denivelărilor terenului în trasare.a unei
reţele de striizi ce urmăresc, fără rigidibate, curbele de nivel, fiecare
stradă avind în final o personalitate proprie (pină ·în a doua jumătate
'! secolului al XX-lea), cu deschideri şi capete de perspectivă merHt noi:
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- clifcrenţier<>a funcţionalc'1 şi soc:ial[1 a cartier::-lor \·ech i, deosebite şi în acebşi timp în_ruclitc p rin int egrarea într-un organism urban
înfloritor ;
- ierarhia regimului de in.-il ţi ml'. in t"<ll"L' domină -- prin mas;i
~ i prin :uwzarea pc un lor l'f'lltra l vizibil din orice marr.: ine a orasului „ tirgu l el e jos" cu celt· <1011,·1 pk•ţe. semna late prin biserica Sf. Dumitrn
s i turnul luj :\I. l. C1 pu~nean11, p recum şi C11rit•:t domnl'asc;.'.1 (i:1 secoll'le
XV- XVll). :-imbnl a l pnitectiei c·om<.>rţului nwcliPvnl cip ci1tr(' putere~
cent mira. Jn JX'rÎ<>ada modl'rn<"1. pentru ncc~·;1şi zonii s-:1 achiug~1t !-;>i ;tltt1
\'ertiC'illi1. di1clin•a primf1riei cu turnul si1u. B<.•H imul ele înc·11tinw car:::·lL•ristit: epoci i contPmpo rane este domina t in zona c:entrnJ;"1 de bloct!l
turn J>..!. 11 şi ele bloctll"i 1'+ 4 ş i P -f-5 ce clominu p rin masivitate;
- cladi pentru pcrio.1da srcok?or X V-XIX toate celelalte zone
(mahalalek•) C'r<tU subordonate .,inl!1,ii l ~ rgul ui", afirmimlu-şi prop··h
pen;onalitnte prin carnctcrul nrhitect urii şi prin siluctn - expresiv clifcrenţiati1 în forme şi pro porţii turlelor ele' bi serici"t. în schimb. în perio<1cl a contem po rană put e m \'Orbi dl' o ,,clesac r•dizare" a zondor reprezentativ urbanC", prin uniformizarea car tiL•rclor. di spa riţia centrului unic
şi apariţia unor noi dominaJ1te, blocurile tu rn. Aspect ul istorico-naturill
al oraşului şi implicit indi v idu~11itatea · sa au di spi1 rttt o clatii cu ind ustrializarea, acest.a devC'nincl o ,,casă mare'' a celor p este 100 OOO ele Joc:uitori. Urbanismului rcprewntn tiv-reli g ios din trecut i se opune azi
unul dvil-fun c ţional ;
- în cursul unei asemenea dezvol tft ri. Succnva a acu mulat o
scamf1 clC' triisături urbane, CC'<.'a c1~ o sitm·az<-1 la inter1'-.'rcnţa intre u·acliţiilc arhitecturii orientale şi occidentale. faptul în sine constituind cel
mai reprezentativ exemplu al urbnnismului de R1ctur[1 rl1sfll'itean{1 din
zona extracarpatic:;"t, ac:esta c:arac:terizîndu-sc dintotcll'attna printr-un p rofil neuniform. cu o clinamici1 a dominantelor în trepte succes ive. ele la
est s pre vc•st şi de la suci spre nord. Act•sta este rezultntul tmei indelungal-e cvolutii istorice. în care di a logul edificiu -oraş a fost dintotdeauna subordonat ultimului ;
- pinit în secolul al XIX-iea, fondul constru it al ornşulu i a :1vut
un profil 10 gc.•neral scund, (·u o predominare absoluta a c:aselor-partl'r
din lemn. acccnlC'le aceo;tuia fiind date doar ele turlele b isericilor ciin
piatră;

- profilul înalt al or:işulu i (majoritatea cliiclirilor. peste BOO/o.
sînt blocuri P -l ;I şi P+5) a început s[1 se contureze~ a bia lirziu. înc:epînd
cu anii HH>5, J!170. acf'st:1 genera lizîndu-se pe întreg perimetrul ora ~u 
lui. cu excepţia zonei de nord-ve!.t (carliPrul anm.·nesc: ş i zona Şeptilh:i).
unde prcdomin i1 di1clirile-partt·r sau cu c:l'l mult 1- 2 ni\.'<•le. :\ce:1sta
acc:entuc:wi1 şi mai m ult asiml'tria profilului urban. cu ct>l<• mai mnsin·
grup:·1ri cit• elitc!i ri inal te clin partc•a de sud ~ i sud-vest a ora şului (cartierul :\reni, !\ff1rf1şeşti, George' · Enescu). neechivalate în egaJ{i m i1su r.;
ele con stru c ţi i in:1ltc în a ria periferic;"1 n ordi<:i'1 ;
- clad1 în cele m~1i multe cazuri cre~terea pc \·erticalii a oraşti
lui a avut 1·ezultatc pozitive din punctul ele vedere ~11 unei ocup<"1ri efi·.
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dente a spa ţiului ~i chb r din fJunct de vecl(•re estdic:, ne C'Xprimi1m
opinia că în centrul istoric ,exagerarea verticalili-t\ii arc efecte negative, estompind siluc-ta monumentelor ele valoa re arhitectural[t. Ceea ce
a '>l himbat n u numai profilu l centrului istMic, ciur şi trecutu l si1u.
I. IMAGINEA ORASULUT SUCEAVA lN VlZlUNEA Ci\LATOH.II.(JJl
STRAINr (SECOLELE xv-xvm)

Dac:[l dovezile scrise şi cele cartogr:;ifice sînt inc;"1 destul de puţine,
necesare pentru reeonstituirea profilului urban al Sucevei
I ntru primele clupe clin viaţa ornşului sin i şi mai S<-tra<:l'. Documentele
iconografice lipsesc cu desl1virşirc pînă fo secolul al XVII-iea, ele cinci
dat•.:-azii prima gravură - destul de fantezist{1 - ce infiiţişen7_.f1 oraşul ~i
PL' rn rc o dator[1m publicării ei în „Descrierea Moldovei" ~ ·:1•
Cele 1>estc şase veac-uri dt> exhtenţt1 istorkf1 <itestntc document;ir :ir fi tr<-l)Uit. si1 ne bse m:1i multe dovezi ac;upra faptelor şi intî111pl<irilor din Suceava. Dar, prea multe au fost rc-1ut[1ţile in cal0a ciirora
~1 fost pus acest oraş, prea mari nJpa~te s-.:iu abiitut asupra lui. pc• care
urm ele de viaţC1 să mai poat[1 ·ajunge pînil la noi. Jat~i ce declarau oriişenii suceveni in 1813, cinci se aflau în proces cu Mitropolia pentru
„hol'r1rul" oraşului : „Din toate p<irţilc ţara <1ceasta au fost incungiurat<i
de ră.zboaic", ~i din această „mulţime a rf1zboail'lor sau pusteit acest
or;1~ Suceava, îmlprăşteindu-s[1 norodul unii în \am li:jcasdi, a lţii în Ardeal, şi aşa-u rilmns tii rgul multi ani pustii şi pc urmă după cc s-au inpi"iciuit au început a să aduna cr.tre puţinei oameni clin toate p:irţile, da r
norodul er•1 rari (!) şi toate clucamenturile acestu i o raş în vremile acele
cc s-au împreştiiet . scrisorile s-au pr:~pt"1dit sau din ardere focu lu i s-au
prefăcut în cenuşe'' ,,.„cf1 t[irgul Si1cevii mt fost un oraş de:.• căpl•teni c
unde scaun a ţă rii domnesc au.fost ~i re:%11dcnţia aşij derc episcopnscf1 ...
ilir. acum da r[t dup.-1 cum si1 vecii, nu <1re ni mi c<i, dit pfm la ati'tta au
rfimas de şi cetate ce veche a SucC'vi i cu mf1hfilalile ei şi cu 2 biserici
siin l cuprinsu în hotarul Mitropoliei" · \.
In toat.[1 aceastil penurie ele su rse s-a dovedit imperioasă necesitatea de a se recurge - pcnt ru o fireascf1 completare a t·a bloului ele
ansamblu - şi la izvoarele externe, în speda l la m<.-trturiile provenind
de fa călittorii străini care. în pereqrin{irile lor de-a lungul Europei s-au
oprit şi la Suceava, ff1sîncl dovezi revelatonre pentru cunoaşter<>a fizi onomiei oraşului. într-adevăr. aşa cum am n'lai a firmnt :.111·\ „m ărturiile
. ci1lătorilor străini", alcătuite într-o viziune inevitabil subiediv~1 şi fragmentară, dar beneficiind de spontaneitatea eontactului direct şi a detaşării,
<1tunci cinci n-au fost alterute printr-un caracter de circumstanţ.,ft sau de
c:onvenţionalismul unor prelucrări tardive, con~tiluie surse preţioase dt• informare ; ele intregesc, nlături de izvoarele scrise in tern<' c;i de c<'le arheologice, aspectele atit ele variate şi complexe ale dinamicii in timp a fizionomiei oraşului, ajungindu-se azi, la o sinteză mai mu lt sau mai puţin
retL5iti'1 a valorilor arhitecturale ce s-au păstrat şi perpetuat ele-a lun~ ul timpului.
mărturiile
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Datînd din secolul al XV-lea, primele informaţii se refereau mai
ales la Cetatea de Scaun şi mai puţin la celelalte monumente, uccste date
.:implificindu-se în cursul secolelor urmc'."1toare.
Din punct de vedere al examinării globale, dil[1torii străini remardl mereu că Suceava este „cel mai de seamă ornş" din „ Valahia" :?..1\6, „capitulă n ţării"'.!.~•. fiind „intărit[l de minune şi aproape de
necucerit" ; nceste însuşiri urbane au creat o imagine realc"t a or'1şului
secolelor XV- XVI, acesta fiind descris ca o „capitală" „fonrtc înfloritoare", adică „un oraş fnmws din toate punctele de vedere'" ~. Dar,
dacii aceşti călători privesc imaginea oraşului Suceavn şi a locuitorilor
săi într-un ansamblu, există şi alte mărturii, din secolele XV-XVI, care
adinccsc, după preferinţe, un aspect sau altul despre fizionomia oraş ului . !n
sensul aces ta, cea mai veche descriere o datorc"1m lui Giovanni Mari a Angiolello, care l-a însoţit pe sultanul Mehmet al II-lca la Suceava, în
anul 1476, cind a fost asediat oraşul. Angiolello vedea un oraş „înconjurat cu şanţuri şi palisade. Casele şi bisericile emu de lemn şi acoperite cu şindrilă. Numai castelul Succvii era clădit di\l piatr[1 şi tencuială
pe o constă în afarn oraşului" w>. Cele mai numeroase detalii privind
arhitectura Cetăţii şi silueta sa ce domina prin masivitate şi îniilţim c
oraşul ne sint oferite de cronicarii turci., ce l-au însoţit pc Soliman
Magnificul în expediţia- sa din 1538, în Moldova. Ajunşi la Suceava,
aceştia văd o „cetate minunată, cu ziduri numeroase şi puternice, asemenea celor ridicate de Alexandru cel Mare, şi avînd dintr-un capăt la
altul, trei rînduri de turnuri care se înalţă la cer" wo. ~Cetatea este
înaltă, turnul'ile sint solicle, . porţile înguste, şanţ.urile largi, deci este cu
neputinţă de pătruns chiar pentru zborul unei pf1sări. în turnurile sale
se găsesc aşezate tunuri de toate mărimile, muniţii şi provizii din belşug. !n şanţurile cetf1ţii sint înfipte ţepuşe de fier şi ele lemn, care alc<"uuiesc alte piedici. Cetatea este aşa de bine întărită, ind t foart e greu
poate fi cucerită. l n turnurile clopotniţelor construite cu grijti, bat indatc'."1 la ochi chipuri lucrate cu meşteşug" w•. Un alt cronicar turc (l\'lustafa Ali) 2!12 vedea un „oraş plăcut" şi o cetate cu ..,turnuri puternice.
mici şi mari, de formft concavf1, inălţîndu-se spre cer", cu „şanţ lat şi
adinc... De asemenea, pentru apitrarea ccti:iţii, pc lingă că avea turn uri
puternice, era şi plină de tunuri şaklos, darbzenuri şi havane, nvind
totodată şi diverse locuri de trecere întărite cu copaci". Alţi
căH"ttor i
strilini fac remarci interesante şi asupra oraşului „de sub cetate". Astfel, din rapoartele lui Belsius către Maximilian, privind activitatea lui
Despot-Vodă la Suceava, aflăm că aici exista o ,,piaţci mare" (1562) ~::
iar în apropierea acesteia o „curte" unde domnul după ce a „încheiat''
audienţele, „s-a dus la biserică, „unde a zăbovit puţin timp" şi apoi „s-a
întors". Aceeaşi curte este remarcată de un alt c<'1lător în trecere prin Suceava, la 1537, ca un .•,preuJrum·os palat (pulcherium) :.!!!•. ln secol ul urnui tor XVI - descrierile sint tot mai cuprind1toarc şi puse pc kmeiuri din
cc in ce mai ştiinţifice; călătorii incearc:i acum sit întemeieze
istoria l\foldovei şi a reşedinţei domneşti (,;Oraşul Suceava este a doua
reşedinţă a domnului'', şi este „un oraş foarte puternic" - 1636; 1644) :.!!15
~14
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pe realitatea faptelor şi preciziunea amănuntelor, pe examenul datelor
demografice şi analiza situaţiei claselor sociale, pe viaţa religioasă şi
înfăptuirile edilitare. Chiar la începutul secolului (1603), dilătorul Ioan
Argento, în trecere prin Moldova, spre Polonia, remard°l existenţa în
oraşul Suceava a „două biserici catolice („catolicii însă aproape că nu
sînt în afarl'l de negustori şi de ostaşii poloni") ... şi mai multe biserici
şi călugări şi preoţii" 200 schismatici (ortodocşi). Din punct · de vedere al
examinării de ansqmblu a monumentelor religioase, cele mai cuprinză
toare date ne sînt furnizate de un călător anonim italian (1606) şi de
cfltre armeanul Sfrneon Lehati (1608). Primul observa că oraşul este
.,mare şi populat, foarte vechi, reşedinţă nu numai a principilor Moldovei, ci şi a mitropolitului, care-şi are a<>tăzi scaunul acolo", şi unde
se „află peste 24 biserici şi mănăstiri de rit ortodox, de zid". într-una
din aceste biserici, care este foarte mare şi frumoasft pe dinăuntru şi
pe dinafară, (catedrala mitropolitană Sf. Ioan cel Nou), se păstrează într-o raclă de argint moaştele aproape într~i ale unui oarecare Sf. Ioan,
rillugăr martir, fourte venerat de acei schfamatici, care in fiecare an
înainte de Rusalii îi sărbătoresc ziua cu mare solemnitate şi mulţime
de oameni. In acelaşi oraş se găsesc clouă biserici romano-catolice (Sf.
Treime sau Sf. Sacrament şi Buna Vestire sau Sf. Maria), cl<idite de
ac;emeni din zid şi refăcute de actualul domn (Ieremia Movilă), împodobite de asemenea cu frumoase altare şi odăjdii. lntr-una din ele, care,
in temeiul picturilor vechi ce se mai văd int.r-iP-'ia, se crede că ar ifi
a parţinut cillug[lrilor dominicani (este vorba de biserica Buna· Vestire,
„pentru poporul" sas din oraş), In cealaltă, un călugăr franciscan. polon
(biserica Sf. Treime servea curtea şi slujitorii ei), acesta din urmă arc
g rija duhovnicească a polonilor, iar cel dintîi, al saşilor ce locuiesc
aici" ~9;. Pentru a completa cadrul urbanistic al Sucevei secolului al
iXVII-lea, trebuie să adăugăm la acestea şi informaţiile ciilătorului armean Lehati, ce privesc în special monumentele armenilor din oraş.
După ce remarcă "priveliştea frum~asă" a oraşului şi a împrejurimilor,
acesta fiind situat „pe un podiş înalt", Lehati descrie în continuare monumentele acestora : „Ei aveau trei biserici de piatră (Sf. Cruce, sr.
Simion şi Sf. Maria - -azi dispărută) şi două mănăstiri tot de piatră,
afară din oraş. foarte frumoase. una în apropierea orw~ulu i (Zamca) ~i
cealaltă la o depărtare de două mile (Hagigadar, cu hramul Sf. Maria).
Acolo era un episcop armean localnic, numit Horhannes„. Populaţia era
joarte primitom·e, cu frica lui Dumnezeu şi iubitoare de semeni'' :..>98.
Călătorind în prima jumătate a secolului al XVII (1632) :?ro prin· Moldova, Paolo Bonnicio constată că „Suceava este locul cel mai .l>un care
se poate afla şi mai ferit de ncivălitori" din toată ţara, oraşul fiind
situat „sub munţii Transilvaniei şi unde se vor fi găsind \'reo 1 500• de
case" ; acelaşi călător mai observă 11 0 cetate întăritţ1 cu turnuri pentru
apărarea domnului şi două biserici catolice" atribuite lui Ştefan cel
Mare, „una pcntrn popor (Buna Vestire) şi alta înăuntrul curţii domneşti, pentru doamna sa şi pentru slujitorii ei". Detalii mai amănunţite
despre aceste două biSerici catolice ne oferă călugărul minorit Barto·
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lom.~o Bassetti, ;1fl<1t în J(j4;3
oraş sint clou;1 biserici de zici.
Bun·:'i-Vcstiri şi este lungii ele

in trec<.•re prin ora~ul Suce;1va : ..în ncest
Cea care este in faţa pieţei este inehinat{1
:!2 p;wi. brţ~i1 ele 7. 1\rc .3 altare, cel m:1i
m:trc• a fost ridkat de prea luminatul domn Ieremia ::\.fovil:i ~i este audt... ,\colo sint trei clopote m"ri Se mai aflf1 aici o casii cu [.!r<'"1clina ;.;a
de zarzavat. lfrwrit'a n·alalt;-, c:arc se ~[1sc!51 C' in apropierea palatullli
domnesc <>ste ele zici ~i P"te inchinat f1 prea Sf. S:-icrarnent. Este lung;i de
~ O ue pa!ji, lar!_!;:1 de.· 10, ;1re trei altare, ale c::·1ror chipuri sint ~terse n1
tot.u : sînt ·Jow-1 clopote, unul 111:1n\ altul mijlociu. :\ re !J vii ~i o c:.1.s;-1
cu .:~r;-1clina <;:1 de z;1r~:.1vat" :~·~ 1 .
Dacf1 relatările de pină acum prin•sc mai mult monunwntde catolicilor tlin Suc0ava. in schimb. datPIP cons1mrnatc de Bogdan B:.iksic. d l'Spre m-.1şul Suceava. Ic putem considl'r:t cc>lc m<1i complete privind inrnginc-a acest11ia în qeneral şi a centrului istoric în special. Aflat la 12
octombrie 1641, în Suceava ;~i 1 • Baksic constat~! cf1 ,,oraşul este neîmp„<'}muit (cu ziduri), dar uliitqri de oraş sc aflt1 n cetate foarte .frnmoasci :-:;i
puternici'1 aşezat;i pe un deal, la prmlel1' c•[1ruia curf~e un rîu numit Suceava„. :\cest. oraş este aproape ele g1·aniţ~1 Poloniei. tn ţinut se ;1fliî
din b~lşug griu şi poanw„. Vitele nu ~înt în numr1r mai mic decit în
~1l te p<"irţ.i ale l\ loldov0i, ci sint şi m:ii ele soi, fiind aproape cil• munti:-.
Oamenii sî1it mai şlefuiţi, deoarece au mai dese legMuri eu polonii ~i
ungurii şi acest or:iş este şi reşeclinţa ele cclpetenie c1 clomnullLi. care arc
;'ici un palat (Curt('a domnease1) şi altl' lucruri ce-i npartin şi vine adesea sr1 st<~a dtva timp. Este un oraş mai ele seamă şi capilnla întregii
:Woldov2, şi totodat11 reşed mta :ilitropolic•i. c,:tatca numit(1 mai sus a:·r.·
trei-patru turnuri mari şi altele mai mici şi deasupra p1wţii are s5pat
un cap de bour. care este stema t<'1rii : dedesubt sint inscripţii slavone
:ilc diferiţilor principi (dou~i steme din nemea h1i Ştefan C'<'I )\fa re 147Î,
1492, s-au descoperit în şanţul clin faţa porţii de intrare in C0t<1te) ::.-r.?.
E bine P<izita, inzestrnt;~1 cu arme şi C'Ste ţinut<-1 totdeauna ferecati"1. în
piaţti , în faţa pal:itului domnului se afl<'i un spital pentru bolnavi şi sriraci (bolniţ[1 ctitoril<i de .-\n<istasie Crimca - 1G 10) ~0:.. clar nu este prea
mare. Mai sint băi turceşti, nu departe de pah1t. Se aflf1 acolo multe <ipe
~·urgutoare (Şipot, /\reni, Şchcia, Suceava) şi fintini cu <11x·t rece" (finti na
domniei şi fîntîn:i l\'1itropoliei) :io~. În afor:\ cc-lor douci biserici catolice.
Baksic mai remarcă o „bisericii închinatr1 unui oarecare Sf. căluoăr Ioan",
adidi m1mf1stirea. unde este · şi „rer;,cdinţa mitropolitului, deşi el <M1
aproape tot timpul cu domnul. ~i în mf1rnistirc st.-1 vkarul s[1u cu :ilţi
cf1lugări. Mai este o biserică mare în piaţi, n Sf. mucenic Dumitru. Cam
acestea sînt cele mai însemnate, de zici, :1poi mai sint altele de zid şi dl·
lemn.„ Armenii au cinci l>iser·ici, un:i L•stc de!:>tinatr1 episcopului , ~; t.ri\ie~c în foarte mare pompl'i şi libertate". Dar, clncă aceşti c<ilători ne red ;1 u
imaginea oraşului Suceava şi a locuito rilor s;'.ii într-un ansamblu. exist:!
şi alte mi:irturii care adincesc, dup[1 preferinţe, un aspect sau altul din
trecutul Capitalei. Aşa ele pildă, episcopul catolic :\'1. Bandini, aflat la
10 decembrie 1646 in Suceava .'.li:;. unde „ciuma făcea ra\"agii", consem na
că „cetatea a fost zi dită pe \Temuri de germani şi italieni", iar oraşu l
.• ~ra intflrit şi cu un val şi cu un zi d ck• apărare". Biwrica catolid1 clin
1
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principelui'' era pf1răsită, „schismaticii scoţind cu forţa, pe fucu două canaturi şi balamalele ele fier,· distrugînd podelc>le pa'' a te cu pietre dop1itc>". Cele trei case cu hambar şi J,!rftelinft ale bisericii
l'r:1 u „acuma în posesia rmm\nilor". Cea ele-a doua bisericit catolicft (Runa
\'e!--.lire) n fost „renovat;-, în 1638, fiind acoJX•ritii cu şindrilft, o dati1 cu
I 11rnul". Casa parohiah"t şi bi!\erica a.c easta au fost „df1dite în cea mai
lmpnrtant;i parte a oraşului. Cimitirul este împrejmuit cu bîrne. ele> mult
tim p nu a avut nimeni nici o grijf1 nici de grf1din;-1, nici de cast'.1". în
1 ontinuare, Bandini desnie cu lux ele amfmunte
obf<•ctel<> bisericeşti
n•-au aparţinut acestor dou[1 bis(•rici catolice. Aliituri ele biser'ic<~ Bunu
Vestire din zona pieţei se afl;1 o „cram{1 sau pivniţ;l de vin şi ele alimente pe prom'ontoriul principelui, unde sint trei iu~iire ... Acum sînt
adinc întristate bisericilP părc"1sitC:', care oclinioarc"1 1' rau renumite prin
ad ministrarea sacramentelor ~i prin num;'irul mare de oameni, clupc"1 a
t·i1ror monrte unii · din urmaşii lor au trecut la schismatici". În s<>nsul
acesta, Banclini socoteşte cft .,dou<i au fost relele care au cauzat aceste
de fecţiuni nici, primul fiind cil preoţii lor. de la care trebuiau s:i clobindeasd1 doctrina creştinf1, nu le cunoşteau lim;ba, tar al doilea, ca aceşti
preoţi, prin viaţa lor sdrboasft. ('rau conducători la viţii. .. Un pater religios din corounitatea Sf. Dominic, fiind prins în nelegiuire cu o fatI1
~i fiind pus împreun{t cu aceasta la stil]JUl public al infamiei, a fugit in
Ţara Romftneuscă.„". tn schimb, acelaşi e<"1l{ttor observ;-, c<i „1·omânii ' şi
rinnenii di11 St1ceava sînt in flom·e ... Romtmii au în oraş 17 biserici. Arhiepiscopul Moldovei se intitu1eazfi ,.de Suceava". unde îşi nre sediul.
situat · în mc"mc"1stin•;i i milţi'irii la cer. în care S<> pc"1streaz1'i cu veneraţie
!·d icvele Sf. Ioan •. Exist<i şi o minăstire dC' c[1lug<iriţc sau maici (lţcani Adormirea Maicii Domnului). Tn afar[t ele cetate se observc"1 în apropiere
trei mi'tnăstiri. .. Armenii au în oraş patru biserici. episcopul lor locuieşte în nforf1 de oraş, într-o mfmăstire r(•numit[1 şi artistic clt.idit[1. Pri:n[:vura şi vara princ<:•pelc obişnuieşte s[1 pctreac{1 adeseori în acest oraş .
De aici este şi o c<irare spre Transilvania intre Alpi şi vîrful munţilor,
unde se poate ajunge în trei zile şi trei nopţi" .
'
O sint<>ză a acestor informaţii cu privire la profilul urban şi epoca
de înflorire a oraşului Suceava în secolele XV- .XVl. ne este reclat{1
n t m111t{1 claritatC' şi realism istoric. dC' C.-1tre marelt' nostru istoric Nicolae Iorr~ a :AIH: „Suceava avea pe vremea aceea o frumoa să infftţişatP.
C'etatea cea veche. care fusese începută în imprejur[iri mod<>ste ele cei
di 1nii domni, fu~ese întf1riti't foarte muJt ... Pc vremea lui Ştefan trebuia
~;-1 fi fost mai mic<.i decit acum. S-au găsit ceva dintr-un paradis .... şi
pe lîngf1 clinsul, oclfdle ele straj[1, subter•mele unde se puneau proviziile
ca re> serveau pentru apfirf1torii Cehiţii. şi. fflr[1 indoial<"1. acolo erau şi
odt"1ile de 'şedere ale domnului. Căqi nu credem si'1 se fi aflat lîng;'i vechea
bist>ric{1 clin Mir[mţi, uncie Alexan~ru cel Bun adusese moaştele Sf. Ioan,
str<"imut<tte apoi în biserica Sf. Gheorghe din aceeaşi Suceav<"1. unde se
g<isesc şi acum. Cît pri veştp stilul in car e vor fi fost făcute acestf' biserici, se poate şti din atitea alte zidiri ale epoc:ii... Ornamentele gotice
• Ht.'!icv<.•le .Sf. Jonn e rau ele filpl cl(•ptN? la mfinl1slir(•a Sf. Gh eorg he.
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erau modeste, clar liniile care se taie între dinsele sînt foarte elegante, 1
căci liniile gotice, chiar foarte elegante, simple, produc totu„5i o puternică impresie.„ Clădirile care se zic a fi „în stil românesc" asUizi nu dau
nici cea mai depărtată idee despre zidirile acestea cu caracter laic ; în
cele de acum s-au îngrămădit o mulţime de elemente de împodobire.
mai ales coloane scurte, care au o înfăţişare grea, pe care clădirile de
.odinioară n-aveau. Erau puţine încăperile ţu ziduri foarte groase. Se
păstra sprinteneala caracteristică întregii noastre arte. Cit priveşte împodobirea dinăuntru se pare că se acopereau pereţii ·cu pătrate de smalt
înfăţişînd deosebite figuri. S-au găsit astfel în ruinile Sucevei elemente
de acestea care s-ar putea să aparţie şi unei epoci mai vechi. Ieşind din
cel:.."\te, după ce făcuse cunoştinţă cu biserica şi cu casa de locuinţă a
domnului, călătorul întîlnea prăvălii foarte asemăpătoare cu cite una
din cele ce se mai văd şi acum în vechiul Iaşi. In pivniţe enorme erau
instalate cîrciumile : clientul se cobora cîteva trepte supt pămînt ca să
guste vinurile aclimatizate în Moldova, cu vieri nemţi de la Tokaj, nduşi
de Ştefan cel Mare la Cotnari - căci alt loc ele vii nu se afla în Moldova.
Prăvăliile exterioare aveau un pridvor sprijinit pe coloane, cel puţin
într-o vreme mai tirzie. Dugheni de lemn, ca acelea care se văd încă
la Hotin, nu lipseau, fireşte. Ele aveau acoperişul mare ale vechilor case
româneşti. Obloanele, scnra, se prindeau. în cîrlig. Unde lucra meşterul,
el· se aşeza, ca în Orient pe acelaşi oblon, . prefăcut în masă de lucru.
Casele particulare se înfăţişau, cum se înfăţişează şi acum. pierdute în
mijlocul grădinilor înconjurate cu un gard de răchită sau de scînduri.
făcute după un obicei care n-a fost părăsit nici pînă acum. Era ma~ mult
satul pătruns în oraş clecît oraşul întinzinclu-se fn dauna satului„. Tîrgul
era împărţit cum e şi astăzi în mai multe părţi, după vînzarea ce se
!făcea în fiecare piaţă: Tîrgul Vitelor, Tîrgul Grînelor. în afară de
aceasta, voiţii-şoltuzi şi pîrgarii ţineau condica oraşului. Ea se numea
... catastiful oraşului sau a tîrgului" ... Suceava · însăşi se înfO:iţişează mai
bogată în epoca lui Petru, decît înaintea lui. Dacă de la Alexandru cel
Bun rămăsese biserica Mirăuţilor (ulterior s-a dovedit prin cercetări arheologice, că acest monument aparţine domniei lui Petru Muşat) 307, pe
care Ştefan cel Mare a prefăcut-o, dacă, lingă ac~astă biserică, existau
curţi domneşti, datind din secolele al XV-lca (anterior curţi din zid,
Petru Muşat a construit o curte din lemn) :ios. Cele mai frumoase biserici vin din epoca lui Petru Muşat. Astfel e biserica Sf. Dumitru, care
în liniile ei generale se păstr~ază pînă astăzi, înfăţişînd, într-o formă
deosebit de frumoasă, stema Moldovei deplin înflorită. Tot aşa bisericuţa pe care a întemeiat-o doamna lui Petru Rareş."
In contrast cu această imagine înfloritoare a oraşului, începînd
cu sfîrşitul secolului al XVII-lea, numeroşii călători străini ce-au trecut
1
prin Suceavâ, ne prezintă o altă • înfăţişare a acestuia in plină decădern.
„ruinat" de războaie şi părăsit de populaţie. Perioada de prosperitate
relativă atinsă de Suceava în decurs de un secol şi jumătate a fost ur_J
mată mai ales după războiul din 1653, de alta, caracterizată prin declin !
economic, instabilitate, anarhie politică şi dese intervenţii ale oştilor
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turco-tătare, polone sau ruso-austriece, în cursul direia se remarcă molime pustiitoare, incendii şi masive' distrugeri de bunuri 309. Conse.cinţa a
fost sărăcirea generală a ţării Moldovei, şi implicit ruinarea oraşelor,
Suceava suferind cel mai mult în acest sens datorit<'.'1 deselor ocupaţ.ii
;ile trupelor polone. Concludente în acest sens sînt mărturiile tîr,goveţilor suceveni, din a doua jumătate a secolului al XVJII-lea, care la
diverse hotarnice de locuri „părăsite" din vatra oraşului, ar~1tau cui
apa rţin acestea „cind oraşul era întreg înainte de tulburi1rile r<"1zboiuJui şi de distrugerea oraşului" 3lO. încă clin anul 16i3, oştile polone ocupaserii Cetatea Neamţului şi a Sucevei „socotind că după cc vor lua
cetăţile prea lesne vori lua şi ţara" 311. Timp de un an au stat în Cetatea Sucevei, jefuind în jru·ul ci, prădînd locuitorii oraşului, ceea ce a
determinat „bejenia" multor orăşeni. Dacă la toate acestea mai adăugfim
~ i evenimentele anterioare legate de persecuţiile religioase declanşate
de voievodul Ştefan H.areş asupra armenilor 3 12, şi pustiitbrul riizboi dintre Vasile Lupu şi Gheorghe Ştefan, din 1653„ pentru ocuparea tronului
l\foldovei, război care s-a soldat nu numai cu cel mai lung asediu asupra Cet<"1ţii de Scaun (două luni) :11:1, dar şi cu cel mai marc dez<:st nt
asupra economiei oraşului, cu evidente consecinţe asupra evoluţiei sal~
ulterioare. avem o imagine comprimată a declinului oraşului.
Aceastii nouă imagine a oraşul1:1i în pJin declin i-a impresion;:1t pe
mulţi dintre c[llătorii care au trecut prin Suceava secolului al XVIII-lea.
(ntr-o însemnare a lui Vito Piluz21i, din H>74 se aratf1 ci1 „toate bi~e
ricile clin Suceava au fost devastate de către turci... în Suceava puţine
case au mai r:Jmas" :ll", oamenii „au fugit în Polonia şi Transilvania" din
cauza războaielor. Aceeaşi situaţie o constată şi Giovanni Dattista (1687).
care arat<'.'1 că în urma luptelor dintre poloni şi turci, in oraşele din Moldova - Baia, Suceava şi Neamţ - „nu au rămas <lecit doar zidurile
goale, nu zic de case, dara încă şi de la biserici" :u:•. Framcesco Antonio,
consemna di, polonii care se aflau în Suceava „au luat o mănăstire episcopie a armenilor - şi şi-au fflcut acolo cetate" (Zamca, 1691) :irn.
Aceeaşi descriere a cetăţii, dar cu mai multe date privind ima~inea Sucevei ne este redată şi de solul polon Francisc Radzewski (1700) 317, in
trecere prin Suceava, spre Poartc"1. El observa că, „con;icul (Zamcn) este
aşezat în nişte locuri rele lîng<'.'t m<inăstirea armenească, întiirită de ai
no~tri. pe un deal ceva mai jos, spre rc"1sărit era ~1şezar(>a oraşului Vc>C'hi
(zona Sf. Dumitrn
- :!\1irăuţi), unde se aflau zidurile pustii ale m;.lnfls' .
tirilor încărcate cu podoabe şi ale caselor mari de piatră precum şi ruinele unui oras odinioa1~<l populat".
La întoarcerea tot. prin Suceava, alt sol polon, Rafael Leszczynski
(1700) observa în zona centrală a oraşului „zece biserici ele zid. dintre
care una este soborul (S!. Dwnitru) 31S, zugrăvită pc diniluntru ~i pc
dinafară, zu~răveală care se păstrează pînă acum... Lîngă biserica soborului este un palat de zid (Curtea Domnească), pustiu, căci mai înainte
în vechime, aici locuiau domnii Moldov,ei". Din relati'irile · 1ui Dnniel
Krmann (1709) 319 se poate desprinde aceeaşi imagine a mwi Suceve
cîndva înfloritoare, dar ,ucum toată în ruini:!, cu o „cl'tate care odinio<ir<'.'1
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fost bin(• intărit.:"1", dar ~cum e d;"1rim~i.ti1; cele 15 biserici en1u pu.<;tiite
ruinate, precum şi o cet1-1ţuie mici"t (Castello) clf1ditil din piatrii (Curtea
domnem;ci1). C<isole ri1mase sint cam toate din lemn, iar cele care au
fo:;t odinioan-1 din piatrit zac in ruin[1. Căci "turcii nu ..:or s[1 aibă cet[1ţi
in ac:east;·1 tarii, de teama unei rebeliuni".
In pra~ de epoc·[1 modC'rni1. unul dintre ultimii căhHori în trecere
prin Sut·pava (l 713, Erasmus Heinrich Schneider) :i:!I•. mai remarca in61
,.orn:;;ul minunat•• de „odinioari1". aşezat într-un loc „frumos şi vesel pc
un deal m<"inos pe sub care curge apa Suceava'"· Bisericile le gi1seştc
„m:1re\P şi minun:1te", din care unele s-m1 ruinat iar altelP s-au mai
p;"1strat incf1 intr-o stare destul dr> bunii. „Cele dou[1 cetăţi car0 s-au
meni.inul. una „este· in ruină, in afara oraşului". ccalalt[t „au fftc11t-o
poloPii în rt1zboiul trN:ut pentru a stabili legătura cu Neamţul şi -~HI
int:'trit -o cu o mi111i1stire în apropierea ornşului (Zmnca) ~i pe aceasta
au predat-o turt·ilor ciupii încheierea pi1cii". Pi1r[1sind Suceava, călMorul
consl•m1waz[1 în jurnnh1l său aceeaşi imagine a unui oraş „dC'stul ele
ruinat" ca ~ i a celorlalte din !\foldovn I><' c;-ire le-a \'izitat.
în concluzit'. din cele expuse anterior in linii foarte generale se
poalP l'Onstata intert'slll pe care ii prezintii relat(trilc căhHorilor str[tini
pl·ntru n•constituirca in continuare a profilului urban al Sucevei în perioada l'Vlllui mt'diu şi unicitatea unor date ce pot fi detectate numai
într-un asE>mcnea gen de i7.voare nârative, in epoci dnd sursele interne '
sint fie mai puţin subst;:inţinle, fie prea laconice sa u fragmentare.
<l
~i

2. Vt\l.OAHEA ISTORICA A VEC1IIJ STRUCTURI MEDCEVALE
ÎN PROFIL UHBAN

Interesul istoric al vechii structuri urbane const.-1 în evidenţierea modului de organiz<1re social-economic[1 din trecut Şi punerea în valoare a
gradului reprezentativ al arhitecturii, clin ceea cc s-a mai păstrat în
condiţii politice date. :\ccasrn relaţie întn• „locus politicus" (Curte:1
domneasc<11 ~i „IOl"ll' ~a11l'ills"' (Mitropol it:} :1 io-;l binv prcl'iGa1(1 şi ddali atC1 d" unii istoriC'Î de• art{1 .:.:•, în cadrul dialogu iui o.,tilistic rmrlat pestl~
decenii de monumente!(' unor oraşc-rcşedinte domneşti. Intr-o atare
civilizaţie a vizualului, dialogul politic dublat de cel religios, demonstreazi"1 cu claritate concepţia puterii voievodall' în asP.menea oraşe reşe
dinţe. Suceava nu a fftcut excepţie de la această regulă.
Valoarea istoric;1 a vechiului oraş, · Suceava, deslu~il<·· din text~.
cercetfiri arheologice şi prin monumente const{1 în :
- Heflectarca înaltului nivel al vieţii ("conomice din trecut ' prin
intensa parcelare a vadurilor comerciale şi prin deosebita lor dezvoltare
în raport cu .s uprafaţa redusi1 a vetrei. Insula de dughene cuprinsă
intre fostele Uliţi Fruntea şi Boierească este un exemplu in acest sens,
tot atit de concludent, dovedit pentru această zonă. ca şi reţeaua de pivniţe boltite, unC'le suprapuse, din piatrii (secolele XVI-XVII) a ciiror
arhitectură exprimă un anumit program comercial specific evului mediu românesc;
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- Afirmarea importanţei sociale a breselelor şi a patrkiatului
rnedieval romi'incsc prin salba cl1• ctitorii biserke~ti c<ire inconjoari1
„inima tirgului". dominati1 de biserica domnPasc~1 (ulterior a „soba1·uh1i")
:-;r. Dumitru. Acest g rup ci(' lc"1c:ai;;uri de cult. unde mitropolia Mold<Wl'i
clC'ţin·ea acel „locus sanetus·'. din intC'rvalul secolelo'r XV- XVII. impn•sioneaz:'1 prin continuitatea de gindin• reprezentativ;·, şi simbolic:i1. \"c"1clit<"1
~ .ub haina schimb:"1toarc a curentelor artistice :
- Un numi1r apreciabil de case nwdit'vale, descopL•ritl' arheol1>~ic
ş i derivate ele arhitectura populară, reflec1I1 prin modul ·de construcţie
~i tipologie, r(')aţii cu toate ţc'1rile româneşti. Dar, princ:ipala grijii a
domniei. într-un oraş reşedinţ[1 domneasd"1, c:a Suceav;1, în materie de
constntcţii, a constituit-o Curtea domnească, nwreu distrusă de incendii, dar mereu rC'fi1c11tri şi extinsi1 în decursul secolelor XV-XVII. Din
catl•goria construcţiilor laice sau „domestice" m1~dievale. ;1zi. nu s-a mai
pi1str-.t nimic. cu excepţia Curţii domneşti şi a pivniţelor subterane.
D;1d'i din oraşul ele paianttl. şi lemn nu ne-a mai rfunas c:a 111<"1rt :1rii decif nivelele de arsurii ( l - 3 m), în schimb a suprn\·:i<'tuit pin<'1 azi.
MG:jlll ele piatră, subteran. în toată 1nr·1rcţia ' arhiteduralc"1 ~i funcţiona1:·1.
Accastii realitate urbanii d'trPia ct•rc:c>tm·t-a istoricii i-a ac'lrdat mai puţin{1 atenţie :m, ex primii ideia tmit;-1ţii in ansamblu urban al localiti1ţii
şi contribuie într-o mf1sur[1 mult mai sporit;i la inţele~C'rea fenomenelor
economice şi urbanistice ale ('Vului mediu rOJrnînesc. Prezenţa trecutului medieval, în ora~ul istoric. ne e<>lP. rclevati1 de clouf1 irrtagini. ak•
unuia şi acelaşi timp istoric; una vizibil<t - Curtea ·domnească şi bi '> t'ricik• ş i o nlta ascuns{1 privirilor noastre - pivniţele subterane.
a) . Structura
subteranii
a. oraşului.
Acumularea
tncirturii lor
i~toric:e,
în subsolul vetrei
medievale. pi1streazi1 elemente de
primf1
importanţii
pentru
cultura orăşenească
nwdîev<1li1,
ţapt
certificat de structurn subteranf1 a unui oraş ,,depozit" . în continuft exp~nsiune, timp de peste şase secole, în limitele aceluiaşi
perinwtru. Importanţa istoric;-, a reţelei subterane ele pivnit.e boltite.
capabile să contureze precis Jimitele - variabile în timp - t.îrgului
Vechi şi Sit contribuie la datarea celei mai înfloritoare faze ele evoluţie
11rbarr[1, reiese şi din depistarea, cartarea !ii clat:1re;1 c<.>lor „aproape I 00
de pivniţe cu bolţi aclincite". nwnţionate în documentek• sc•colul11i :11
X\.'ICI-l<•a (1779) :i:i:: şi în registrul de delimitart" a propri...ti1ţilor din oraş
(Vi85) :1:!.'i_ Chiar la începutul administraţiei militare, Enzenherg. guvernator
al Bucovin(.li, într-un memoriu al său către Curtea din Viena :I:!=>, rf'marc<i
faptul c[1, in ,,ora~ul Suc<'ava, se mai pot numc"ira inc<i ~aptesprel.ece
biserici mari, di1rimatţ>, poate t.>l'eo .~ulei <lin cele mai pl'eţioa.<:e pit:nit""
boltite, unele avînd pinf1 la 80 de trepte. o reşedinti1 foarte intins;·1.
dnr di"1rîmat<l. '' Aceleaşi preciz;'lri pri\·ind numi"1rul acestor pivniţe le fac
şi documentele mai vechi tot din secolul al XVIII-iea (1786), dar în alt
context mult mai favorabil cu privire la vcchinwa !'?i starea lor : „ ...noi
am ri"1scumpărat aceasUI cas<i vf1zind cii aceasta se af1[1 pustie de 100 ·de
ani încoace, la Iei ~um stau - pustii - 100 ele pivlliţ.e de acest fel ele
colo ..." :t::tt. Potrivit datelor arheologice ~i celor documentare putem cieo!Ol
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sebi sub aspectul amenajării două categorii ele pivniţe, atit ca timp de
execuţie. cit şi ca mod de construcţie, materiale folosite şi mod de dispunere în teren. Astfel că, cercetările arheologice din vatra medievali'L.
a oraşului au dus la dezvelirea, fie in zona centrahi (zona Curţii domneşti şi Şipot) 32 7, f.ie la periferia vetrei (în zona de vest a ora')oului în
apropierea autogării şi a fostei Case a pionierilor):r.?S a unor locuinţ~ de suprafaţă cc suprapuneau pivniţe executate din material lemnos, căptuşite
cu tencuiulă de lut amestecat cu tJaie şi datate, în genera], în secolul
al x·v-lea. Asemenea locuinţe cu beci din structură lemnoasă au fost
descoperite şi pe platoul din faţa cetăţii 3:!9. In cadrul acestor ce1·cetări
s-a constatat aceeaşi tehnică de execuţie a pivniţelor din lemn ceea ce
dovC!deşte că ele au fost ridicate într-o anumită perioadă de timp, calitate
de altfel caracteristică şi altor oraşe din Moldova 330. Toat.e pivniţele au
fost săpate de la humusul medieval pînă la adîncimea care variază între 1,60 ; 1,80 ; 2 şi 2,50 m.
Fiecare podea lutuit[1 din cuprinsul pivniţelor cercetate erau în-'
cadrate de birne cu t.ilpi pi1tratc cu ~iametrul de 0,40 m, fasonate de
dulgheri. Pe aceste tălpi constructorii au ridicat bîrne verticale care
sprijineau pereţii pivniţei, cu diametrul de 0,30 m. Resturile arse ale
stilpilor s-au găsit fie înfipte în lăcaşuri săpate în tălpi, fie atîrnind
deasupra lor, lipite de pereţi, din distanţă în distanţă. între bîrnele verticale şi pereţii gropii (pivniţei) au fost introduse scînduri '3vînd dimensiunile de 2/0,40/ 0,80 m, cu rol de a căptuşi în interior pivniţele. ln spat ele stilpilor, pereţii pivniţei sint arşi (la Suceava s-au constatat mai
multe niveluri de arsură, toate datate în secolul al XV-lea). Amprentele
clare împietrite de f oe, cîteva blăni carbonizate şi mai ales resturi din
ele ii acopf1r ca nişte benzi orizontale întrerupte la distanţe diferj.te
în dosul a cîte unui stîlp: Aceste amprente sînt de la scîndurile de stejar
care căptuşeau pivniţa. r..utul a fqst îndesat bătut pe măsură cc s-au
aşezat blănile in golul dintre ele şi limita gropii săpatrt pentru pivniţă,
aşa incit s-a format o dată cu cadrul de lemn un perete de lut gros
de circa 0,25 m, de jur împrejurul pivniţei. Pereţii de la .suprafaţă au
fost lucraţi din lut (chirpici) care în întregime s-au prăbuşit în interiorul pivniţei. Unele fragmente de chirpici purtau pe ele urme de var.
Ca şi pivniţa. la fel au fost căptuşite şi gîrlicele, mărginite de două
tă lpi paralele, acoperite de lut pîmi la suprafaţa ele călcare . Ele urmează in general panta intrării, coborînd cu ea sub un un~hi de 35°.
Şi a ici elementul de susţinere al lor îl formau stilpii prinşi în tălpi.
Nici umplutura de .lut compact din spatele cadrului de lemn nu lipseş te . Astfel, pretutindeni meşterul constructor a izolat pivniţa de infiltra rea apelor pluviale şi subterai;ie într-un mod simplu, dar, care pune
în evidenţi priceperea lui în domeniul hidroizolaţiei. chiar dacă această
pricepere a fost m umai empirică. Treptele de coborîre . în pivniţa care
m ergea la adîncimi diferite erau lucrate din pămînt cruţat bine, bătă
t~rite şi podite cu scînduri în lungime de 60 pînă la 75 cm. In unele
dintre aceste pi\'niţe s-au găsit sobele de cahle prăbuşite de la parte102
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locuinţa ele pe str. Petru Rareş şi din zona Curţii
•
In funcţie de materialele depozitate au fost amenajate şi interioa,·r.•le acestora : ustfel, pe podeaua unor pivniţe au fost amenajutc
liknşuri unde s-au introdus bîrne paralele cu intervale între ele variind
de la 0,40 m l:a 1 m, cu scopul depozitiirii" butoaielor cu vin. De formă
d1·eptunghiulară, depozitele au dimensiuni destul de mari (de 15/ 6,50 m),
cuprinzînd de fapt douf1 compartimentări,' despărţite de un perete plin,
dispus transversal 33t ; alt tip de pivniţă era special amcnajaUi pentru
depozitarea mărfii ce trebuia vîndută. O asemenea pivniţă-depozit s-a
descoperit pe str. Dragoş Vodă 332, unde o parte din vasele ceramic<~
erau dispuse pe o banchetă lipită de unul dintre pereţii pivniţei, îar
restul materialului feros (lacăte, tigăi şa cnzane de aram[1, cuie etc.),
era depozitat pe jos în grămezi distincte şi pe categorii de obiecte.
Dimensiunea acesteia era de 5/5 ' m, iar dispunerea ei laterahi fatI1 de
a locuinţei prăvăliei indică ' un alt mod de amplasare topografic<i în
raport cu casa. Cel de-al treilea tip de pivniţ"i şi cel mai numeros.
de formil rectangulară (5/2 m) suprapunea parţial locuinţa şi era folosit
pentru depozitarea mărfurilor curente sau a alimentelor. În zona Curţii
domneşti s-a constatat că ele erau dispuse la circa 2-3 m una de alta :13.1.
Studiul tehnich de construcţii şi cantităţile de materiale folosite ~ pentru ridicarea acestor construcţii ne permit să le atribmm populaţiei
înstărite a Sucevei medievale, adică patriciatului acesteia. în cazul . nostru calculele - medii - pc materiale de construcţie ne dau următoarele
date : pămînt săpat pentru U1cnşul unei piyniţe - 20 m3; lut galben
adiv> pentru amenajarea pereţilor pivniţei - 2 m 3 ; bile fasonate de
dulgheri pentru ti'llpi şi pentru susţinerea pereţilor pivniţei - 4.22 m~ ;
.scînduri sau loazbe pentru pereţii unei pivniţe - 1,40 m=1• Dac<i admitem că din cele 1 250 de case existente în secolul al XV-iea, circa jumătate c-rau prevăzute cu beci, avem un volum de munc[1 materializat
în săparea gropilor (p[1mînt săpat 12 OOO m 3) pivn'iţei şi a materialului
lemnos folosit (3 600 m3) destul de ridicat, acesta dublîndu-se sau triplîndu-se dadi luf1m în considerare şi construcţi'a pentru prelucrarea
căreia au fost folosite grupuri de meşteri lemnari, dulgheri şi stoleri. ceea
ce demonstreaz[1 că proprietarii locuinţelor prevăzute cu pivniţe dispunea
de importante mijloace financiare pentru amenajarea construcţiilor ~i
plătirea miinii de lucru necesar.:i execuţiei lor. La aceasta, dacă
mnj ad[1ugc"11n ~i faptul că tmele di.ntre ele ay. fost refăcute pe
acela~i Joc. clupă incendiile din anii 1476, 1485 şi 1497 <·are au: pustiit
oraşul,
amploarea lucrărilor reprezintă un indiciu preţios c-.re
dovedeşte că locuitorii din , zona centralii a oraşului
(din jurul
Curţii domneşti) reprezentau pi1tura cca mni înstf'IJ'it[1 n · ornşului. dispunînd de sume importante de bani. Concludente sînt cele şase tezaure
monetare din secolul al XV-lea descoperite in oraşul Suceava (bloc
Hotel Central, str. Mihai Viteazu ; internatul Liceului Ştefun cel Mare ;
cartier Mihai ' Viteazu; biserica Sf. Dumitru} :J:lă.

rul

locuinţei

(de ex. în

domneşti}.
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î ncepînd cu secolul ni XVI-iea, Suceava cunoaşte nu numai · o
lungii perioadă de linişte aducutoarc de prosperitate economidi, dar
şi una domini1ti1 de patima construcţiilor. Sl' construieşk• durabil din
pi.atr;1. Acum se ridică şi se refac cele mai multe şi mai miireţe edificii religioase. ·care s-au pi1strat pî.ni1 asti1zi (Catedrala Mitropoli~mi1 Sf.
Ioan, Sf. Dumitru, Sf. Nicolae, Sf. Cruce, Sf. Simion, Invierea) .
Acestui secol îi datorăm şi primele construcţii ale patriciatului sucevean,
executate din piatri1 . Tot acum se construieşte şi cca mai întinsf1 rcţc>a
de pivniţe din piatri1 cunoscuti1 · în Moldova, atit ca extindere cit ~i ca
vechime. Necesitatea construirii acestora s-a datorat în special lărgirii
schimbului com<:>rcial. ceea ce impunea (într-un ora!;'-capitală, cu dreptul de depozit, unde toate mărfurile ce se vehiculau în Moldova trebuim1 s[1 trcadi în mod obligatoriti şi prin Suceava ) ca o necesitate existenţa unor hanuri previ1zute cu „bolţi" p~ntru vinzarea mi1rfurilor ş i a
unor pivniţe durabile în timp, atît P\'ntru depozit<1rea miirfii, cit ~i pentru comercializarea acestora. Rezultt1 de aiqi, în secolele XVI-XVII, o
intensi1 activitate comercial[1 in domeniul desfacerii produselor meşte~u
g;-1reşti locale şi a Cl•lor provenite din alte ~one . Aşa .se expli că de cc
pn-1vi11iile (casele) şi pivniţele au constituit pentru a~east{1 perioad[1 obiectul central al tuturnr actelor •Îl'<-1şencşti ele vinzare-cump[1rare. lntre interesaţii in deţinerea unor astfol de proprietfiţi, la Suceava, a fost biserica,
urmitrind prin aceasta, mai ales desfocerea produselor moşiilor sale pe
piaţa ori1şeneasd1. Primul act cunoscut de noi care se refed1 la o asemenea tranzacţie, este cel din l 5fi4, cinci Ştefan Tomţja „int~ireşte mă
ni1stirii Sf. Ilie st<ipinirea asupra unei pivniţe" :tai, in oraşul Succav<1. în
102:3, fiii lui Nico;1ri1 Prc\jescul, fost vistier şi ctitor de bisericc"1 in Suceava, „df1ruiau" mîni1stirii din Solca „casele lor ce au avut ci în tirgul
Sucea va pc• Uliţa Armeneasci1 şi cu pivniţi1 de piatri1~' :m . începind cu
secolul al XVII-lea chiar şi unii membri ai familiilor domneşti manifestau interes pt>ntru activitatea comercialc"t desfftşurat[1 la Suceava. Astfel, Miron Bnrnoschi, di1ruia in W2i Mitropolici din Suceava propria
sa eas[1 din oraş „cu pivniţ. i1 de zid unde s<i se „vindă vin, rachiu şi
altell• fi1r[1 dobindi1 şi v{1muir<.•" :r.~. Accastii casii cu pivniţ.[1 a fost cumpi"1rală de ' la Iurc<i Mi"1riţeanul „cu 80 taleri ele argint". Mai tirziu aceleaşi
Mitropolii, prin actele de inl:irire ~mise (Hi30, 16:.J2, 1()51, 1659) I') de
diferiţii donrnitori, i se acorda venitul a nu mai puţin de la „şapte circiumi zidite din piatră" şi a „caselor sale'' („împreună cu beciurile") şi
„dreptul de :1 'produce şi vinde b{1uturi alcoolic~" in aceste pivniţe .
Trebuie s[1 presupunem ci1 o îns<.'mnat.-1 parte din marei<.' număr tle
pivniţe construite la Suceava, aflate in st ~1pinirea mănc"1 s tirilor, negustorilor şi boierilor au ţinut loc de circiumi, mai ales începînd cu secolul al XVII-iea, cmd Suceava îşi încetC'azi1 funcţi.1 ~le reşeclint<i domneasc[1 şi de ora~ cu dreptul de depozit, („cei mai mulţi din tîrgove\i s~
hrănesc cu vinzarea bi1uturii. a\"încl crîşme la uliţa tîrg ul'i.1i. de unde
Ic curgi agonisita lor" - 17(51) ::'tu. Concludente în acest sens, ni se par
documentele din anii Jt)5! ş i 1653- 1657, care privesc vechiul loc cumpi1rat de Miron Barnovschi in centrul Suc·t•vci si care ulte rior se va numi
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„Arenda l\Iitropoliei din Slr.'.lda Mare" (locul măsura 10 stinjeni) JH
undl' se specific[1 faptul t·i1. in „cas<-1" trebuia s<1 se incasc7.e ·numai „arendtt
' vînz[1rii rachiului" iar „în pivniţe să fie vindut vinul Mitropolici", în
schimb pe „p<imînt" Mitropolia avea voie sf1-şi ridice du~hene şi pe
acestea să stea căruţde cu peşte" Y.il. Ulterior acest loc se va numi
„tirgul de peşte" :M3. Pentru toate produsele aduse şi vindute aici, Mitropolia era scutită de orişice fel de vam<-t, iar .„d1minarii mari şi mici"
şi „mortasipii" şi alţi slujitori „portarul, .şoltuzul şi nici un pîrg<1r 11
nu aveau voie sfl se „amestece" in veniturile dobindite de Mitropolie.
Singurul st;ipin era mitropolitul Sucevei care trebuia să dirijeze „toale
veniturile pentru nevoile 1{11npilor Sf. Ioan cel Nou şi pentru Mitropolie„ 3'\~. Cei care luau în arendi"1 pivniţele Mitropoliei erau scutiţi de
o scrie de dări {„se iart<i de cami-ini1, bezmen, cep[irit şi de boar şi alte
belealc ce siint pre cfirşme şi de cei 5 lei de pivnit<i, să aibă pace pentru arce ar vinde vin sau mied") :w. in schimbul obligativitfiţii acestora
de a furniza Mitropoliei „unt de lemn. ti"1mîie şi ceară dup;i obicei".
De scutiri de dări pentru circiume amenajate în pivniţe au beneficiat
şi alte mănitstiri. ln 1727, Grigore Ghica poruncea lui Constantin Zbiera,
fost şetrar şi, vornicilor de Suceava s[1 aleag;i „locurile de dugheni şi
cu pivniţe" <ilc m[mi1stirii Dragomirna 3ţo şi s[1 pun.-1 chirie tirgovcţilol'
care le vor srnpîni. Mai st;'\pîncau pivniţe în oraşul Suceava, biserica
Sf. Ioan Botczătorul („pivniţi1 de piatrf1 ce este în tîrgul Sucevei de-nainte unii biserici de piatri"t ce-au fost hramul ei Sfeti Ioan" - 1761) :Vi 7,
Episcopia clin Hf1d;1 uţi (aceasta a c:ump;irat-o de la Solomon staroslde
evreilor din .Suceava. care o ri"1scumpf1rase de la Costin Şeptilid 1761) ~ şi mfm[tstirea din Burdujeni („şi a.ccast1I pivniţt1 imprcuni"1 cu
casa - a lui Solomon starostele evreilor - se afl{1 pe locul tirgului
vitelor foarte aproape de pivniţa Burdujenilor e<'itre rc-1siirit 11 ) :w•. Trelmie :-;<"1 mai amintim şi faptul c:<I, în diferitele hotarnice' din secolul al
XVIII-iea ce privesc locurile din vatra 01·aşului sînt des amintite „pivniţele risipite" ce au aparţinut vechilor familii de pat.ridcni suceveni.
care ulterior le-au înstrăinat fie prin vinzare, fie prin donaţie, mănăs
tirilor. In 16{i8, i\ndrei Armeanul, vind~ lui lanachie spi"ttarul „casele
din tîrgu Suceava cu pivniţf1 şi cu loc cu tot. clirept o sut[1 lei bf1tuţi" :~;o;
Dima .Jolc"1ş din Suceava diiruia în 1738 o pivniţt1 m[lmlstirii Sf. Ilie :i;i ;
Solomon starostele evreilor, c:ire răscump{1ra<;e pivniţa de la Costin
Şeptilici a trl•buit sfi „cheltt1i<Lc;c(1 mulţi bani pentru ~ repara aceastci
pivniţ.:-1 foarte ruinată ... pc care pivniţ[1 cu am cff1dit chiar o cns<i" '-1761 l:i2; „din gios de crikima dumisale vornicul Balşu, dinaintea unii
pivniţi n-1sipitcl, ce se numeşte a Ţicf1i" 17111 :11".:l; „pivniţa lui Harb1-1lată" - ' 1761 :"'" ; „pivniţa dumnealui
vornicului Halşe'' - 17{) I :i;,;,;
l\falcef Argintnriu vindea în I 761, armeanului Simeon „dou<.1 od;-1i supt
un at·opcr ;ş şi o ~u!i1, C'U pivniţ;-, ş i loc"', pentru l) i">O lei -~ · ·; în I 7li:~. monahul Dosoftei Goea di1ruia măniistirii Sf. Ioan o pivniţi"1 „răsc-1pită" pc
care cu am „tocmit-o .._ şi am fftcut şi casii şi ce rdac şi şur[1", pivniţ[1
pe care o cumpărase de la Ştefan Şcptilici :i,;•,; ; într-o hott1rnicie din
1765 ce privea o „casă cu pivniţ,-, şi livad~t" de pe „Uliţa Fruntea" se
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aduc documente din anii 1655 şi 1,671 prin care Grigore Caraman vinde
locul lui Boul Vornicul iar acesta lui !ani care „ridică bolţi pe acea temelie" 358 ; „Axenia dăruia in 1767, m5năstirii Sf. Ilie „o boltă în oraşul Suceava" :.i:,!J; tot in l 767, Nastasia Şf1trăreasf1 impreum1 cu fiul ei,
vinde negustorului Constantin Pantazi „un Joc de casă cu pivni ţ.il in
Uliţa Crimca 300 ; în hotarnica din 1768, orăşenii suceveni arătau di „in
timpurile de odinioară, atunci cind oraşul Suceava era incă fo floare,
boierii aveau casele şi pivniţele lor de piatril, intre care chiar şi postelnicul '.fica îşi avea casa şi pivniţa sa" Jill. In rezolvarea diferendu rilor
ivite între orăşeni de un real folos le-a fost ,,vechiul cadastru,
aflat în miinile cojocarilor şi întocmit în timpul domniei răposatului
domn Vasilie". In •as;:est cadastru erau menţionate „terenurile de casft,
pivniţele de piatră şi dughenile" din UJiţa Fronti şi Uliţa Boiereasc[1
ce-au aparţinut lui Ştefan Şeptilici, şi ce]e ale postelnicului Ţica „unde
se vinde vin". .
.
Interesante date privind starea lor de conservnre, riispîndirca
topografică şi statutul juridic ni-l oferă registrul funciar din 1W5 3ti2,
cnrc consemnează numai pentru zona comercială a oraşului circa 40 de
pivniţe (autorităţile administrative informau Curtea din Viena în raportul. din 1776... de · existenţa a „vreo sută din cele mai preţioase pivniţe boltite" aflate la Suceava) 363. Potrivit ac~tui registru de delimitare ia proprietăţilor (vol. II) 3Gt, în Suceava anilor 1782-1785, pivniţele se grupau pe următoarele uliţi : Uliţa Poni (Ştefan Zota moşte
nea o casă cu două beciuri părăsite aflate sub stradă ; Constantin Balş
cump;!rase de la Nicolae Pădure, cu 650 de florini o pivniţă veche zidită din piatră; Ioniţă Başotă cumpărase de la Toader Călian, o dugheană cu o veche pivniţă zidită) ; Uliţa Mare (Iordachi CantacuiJno
poseda o veche casi"1 cu beci, cu boJtă, ; Ion Capri moştenise o cas~1 cu
pivniţă; Cirstea Tăbăcar, moştenea o• boltă cu pivniţă; Petru Cheşcu,
moştenise casă cu pivniţă ; Ioniţă Foti cumpărase o casă cu pivnit<'i
risipită; Safta Pădure moştenea o pivniţă veche); Uliţa cu casele de la
Sf. Dumitru şi din piaţă (Gh. Tupilat poseda o casă moştenit[t, cu o
pivniţă risipită şi una căzută; Maria Voitoaia moştenea o veche pivniţă; Ioniţă Foti. moştenea de âsemenea o veche pivniţă; Maria Buşă
loaia poseda o pivniţă risipită) ; Uliţa Armenească (sînt enumeraţ.i locuitorii : Toma Bogdan, Grigore Găină, Axenti Moise, Ariton Pruncul,
Ioan Saul, Ioan Capri, ca proprietari de „case şi pivniţe" ce le „moş
teneau ereditar din neamul lor") 3G5• 1n acelaşi perimetru mai sint consemnate pivniţele aparţinînd Mitropoliei, Episcopiei din Rădăuţi şi Mă
năstirilor Burdujeni, Dragomirna, Ilişeşti şi Solca : Toate aceste constată ri de ordin documentar (secolele XVII şi :XVIII) cu privire la existenţ._"l
pivniţelor de piatră din Suceava exclud afirmaţiile potrivit. cărora acestea ar data qin epoca modernă 366. Datele documentare mai sus menţionate ca şi observaţiile făcute cu ocazia demoli:irii
unora din zona
centrală a oraşului (sistemul de construcţie şi compoziţie a mortarului
folosit) 3G7 ne furnizează suficiente date pentru a le încadra cronologic,
intre începutul secolului al XVI-iea şi ultima parte a ~ecolului al
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XVH-lea. Din observaţiile făcute cu ocazia cartării unor pivniţe din zona
centralii, nu s-au constatat întretăieri între pivniţe, ceea cc presupune că
ele au fost amenajate într-o perioadii relativ scurtă de timp (mai ales
în secolul ial XVI-iea) fiind mereu refolosite pînă în epoca modern;i. Ele
au adăpostit timp de sute de ani mărfurile tîrgului, constituind concomitent şi lpcul de refugiu al popul<1ţiei în timpul repetatelor năvi"diri
ce s-au abătut peste fosta capitalrt a Moldovei. La Suceava, aceastii dublă fun·cţie este relevată atît de existenţa lcgi"~turilor transversale între
pivniţele parcelelor dispuse perpendicular pc strad~1, cit şi de reţeaua
ce se dezvoltlt sub pieţe şi străzi (asemenea date ne sînt azi oferite' de
spaţiile din jurul Curţii Domneşti, a bisericii Sf. Dumitru şi din zona
Casei de Cultur~i - O.J..T.).
Dimensiunile mari ale unor pivniţe (fi~. 11-15), precum şi foptul
C<i la mai multe din ele accesele sint tratate cu atenţie deosebit;.·1 prin
ancadramente decorate (intrarea de la pivniţa Langcr, fig. H, t'rn
decorată cu bolţari şi sculpturi geometrice), nişe şi inele pentru susţinerea
corpurilor de iluminat, conduc la concluzia că acest spaţiu nu a fo"t
folosit. exclusiv pentru depozitare ci şi pentru schimbul de mărfuri ~i
circiume, fapt cunoscut de altfel şi pentru oraşele Sibiu şi Regcnsburg :'.I;"·
Din cite cunoaştem pîni"l în prezent, reţeaua de pivniţe boltite,
dispuse pe un singur nivel sau pc douii (cunoaştem doar douii cazuri) nu
se gă.c;eşte decît în „tirgul de jos" şi „de sus" şi urmărirea atenti"t a
acestei reţele, cu ocazia lucrărilor edilitare şi de construcţie clin centrul oraşului (1980-1988) ne-a permis delimitai-ea vechiului centru comercial, administrativ şi politic din evul mediu. Perimetrul acestui c<mtru tr.edicval, menţinut pină în secolul al XVIII-iea in aceleaşi 1.~mit(',
cuprindea o suprafaţă de 150 OOO mp 36!1 şi era delimitat spre exterior
de bisericile Mirăuţi (azi str. Luca Arbore), Buna Vestire (azi str. Petru
Rareş), Adormirea Makii Domnului (azi str. N. Bălcescu) şi Sf. Cruce
{azi str. Vasile Alecsandri) ; datele oferite de aceste monumente în context istoric, ca şi caracteristicile constructive ale clădirilor din secolele
XVHI Şi XIX, care au înglobat vechile pivniţe din zona . centrului medievnl istoric, ne-au permis să identificăm şi să cartăm următoarele
pivniţe;
'
- pivniţele caselor 41 şi .43 din str. Curţii Domneşti, formate dintr-o
1>ingură sală (8/4,50 m) sau din două trasee (10/4,50 m), am.beie cu
bolţi semicilindrice (iniţial cele două ·case au constituit „Otelul Moldavia". „La zidirea acestui Otelu s'aru fi aflatu pivniţe imense, unele
cu duoa nisduri"f 1i 0 . Tot pc str. Curţii Domneşti au mai fost înregistrate pivniţe la casele cu nr. 56 (pivniţă formată din două travee boltite semicilindric), 54 (pivniţă împărţită în trei travee boltite semicilindric şi despărţite intre ele j)rin arcade susţinute printr-un şir de trei stîlpi puternici), 52 (o pivniţă fornmtă dintr-o sală dreptunghiulară boltită semicilindric; cca de a doua pivniţă este formată din trei travee boltite
semicilindric şi despărţite prin pereţi cu arcade), 48 (trei pivniţe formate dintr-o singură sală mică boltită semicilindic, o pivniţă formată
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dintr-o sal<\ mici't . ele aclimatizare şi una lungfl - 9,50/2, l O m boltită
fiemicilindric). 20 (pivniţ{t form<it{1 din dow-1 travee despărţite de un
perete boltit semicilindric), 22 (pivniţ[1 cu o înci1pere dreptunghiular{1
'boltită semicilindric ce suprapune o altt1 pivniţă), 16 (pivniţ-t formatO:i
din dou{1 travee despf1rţite de un perete ·boltit semicilindric); 14 (pivn.\a lonnntf1 dintr -o 1nc<'qx •re Dolti ••-, ... e~1~ 1 c-i li ndric);
- "La trei Coroane", numit ultt!rior :•Casa Bucovineană" ingloba
·clouc1 pivniţe cu dte clou{1 travee boltite semic.:ilindric şi desp;irtite
printr-un perete cu araad;-1 (str. Meseriaşilor nr. 5, 7. 9) precum şi trei
pivniţe cu eite o incf1pere drcptunghiular.-1 boltite sen1icilindric (str.
PU1ioşilo1· nr. 18, 20) ;
- - casa din str. Ştefan cel 1\Jare nr. :>, suprapune> trei pivniţe
:lin c·un• doua c·ci cit:· un c-orn pa1tim<•111 1,;o„1L „.1 vo.•ta'". liff c•.·.1 d :: .1 !r :·:a
era formatii din trei tmvee · boltite în leagiin. Vechiul han (Cap..,i sau
Langer) - depozit ele m<-1rfuri - dărimat în anul Hl82. suprapune douf1
mari pivniţe feudale boltite Sl'miC'ilinclric (fig. 8, 14, 7:3) .. Prima pivniţ[1 l'ra
:"ormati1 din clou;i compartimente inegale ca m~irime (8/9 m şi -t.5018,50 m). iar
cea de-a doua cu camer[1 de aclimatizare, formatt1 din alte douf1 travee
(5/7,50 m) suprapunea o altei pivniţii. M<irturii interesante despre aceste
pivniţe ne-au rnsat martorii ocuh1ri clin secolul trecut: „Şi erau pivniţe
de acele cu dou<i rinduri, cum ar fi buni'1 oarf1 cele ele sub hotelul de
asWzi „Langer" şi cum se mai ~1flă inc:[ţ acum pe Jocurile unde oclinioani a fost palatul domnesc. Tot aşa Pe locul unde odatii a fost „Hotel
Moldavie". citeva ied de paşi mai k1 vale de hotelul Langer. Apoi, sub
o casf1 ele lingf1 liceul de bi'ticţi. Peste drum de biserica Sf. Dumitru,
cam pC' sub liceul de fete şi hotc>lul Bogen. Aceastl1 pivniţ{1, clupf1 tradiţia rom;,incascf1 local<"1, cică nr fi st;-1tut în legMurf1 cu pivniţa de sub
dispf1rutul .,.Hotel Moldavie". dt şi cu CC:-•1 ele sub hotelul Langer; clucind pe sub biserica sr. Dumitru. spre rîul Suc~avu. Dar asemenea guri
de pivniţf1. Suceava mai are şi in apropierea bisericii armeneşti a Sf.
Cruci, apoi ling<"1 Caz~u·ma reginwntului de infanterie, precum ~i aiurc:. l:1""' · J

:

- pc fosta strud[1 l. C. f<"rimu au putut fi identificate mai multe pivniţe
vechi la casele cu nr. JO (pivnit<-1 format:-1 din douf1 compartiment<.> boltite semicilindric; pivniţ{t ,,în balanţ[1" cu trei c;,un'ere boltite „•·1 vela"):
12 (pivniţ{1 cu tr(•i travee dispuse în ,.lung". bolt.itc în leagfln); 8 (pivniţă în formt1 de litera „T". compus[1 clin şase travee boltite în lca_gi'm):
6 (pivniţi în forma literei „L". cu patru travee inegale ca dimensium>.
boltite în leag;in şi cu ieşire în clo\tă uliţe) ; ·1 (pivniţ[1 formalii din doui1
travee boltite în leagfm); 2 (cff1clirea dE.' l'pocf1 modernă cc suprapune
5 pivniţe în suprafaţi de 2ti/9. m: clnui1 pivniţe formate dintr-un singur compartiment au dispus central un stilp legat cu dom'i m·cade de
pereţi ce preiau greut;1tca bolţilor semicilindrice ; o pivniţ<'i de- forma
literei „U" cu trei travee. bohitf1 semicilindric:; o pivniţ;,\ cu trei c;in;ere
boltit<' în lcag<-tn ~i o pivniţf1 cu o singurii carncrc·1 boltit{1 semicilindric);
- cU1dirca han din str. V. Alecsandri nr. IO, îngloba în perimetrul sf1u trei pivniţe, unele rd;icute ('li bolţi din cf1rf1miclă (pivniţ[1 în
forma literei „L" cu ieşire pc sub strada V. Alecsandri inspre Liceul
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~ll'fan cel Mare; pivn1ţf1 cu două t.ronsoane paralele clispuşe transvcrs; d, cu bolţi semicilindrice şi cu legf1luri in toate cele patru compartimente realizate din prima camen-1).
Paralel cu aceste observaţii trebuie si"t rcmarcrun c;-1 unele pivniţe
erau prevăzute şi cu galerii de comunicare fk intre ele, fie de, refugiu,
constatare pe care nu am putut-o verifica în întregime. datorită unor
surpi"1ri ce s-au produs in timp. Din cercet<1rca sumar(1 cfec:tuatii in pivniţele din. ·zona centrului istoric. rczull;.'i ci'1 ele au putut funcţiona datorit•~• tri'1iniciei lor pinf1 în epoca noaslri1 în condiţii de perfcctfi uscar~.
datorit{1 unui ingenios sistem de rf1suflf1tori amenajate in grosimea zidurilor, care asigurau ventilaţia fieci1 rui nivel, indiferent de adincime.
Abia în veacul nostru acopcrin?a stri'1zilor şi a curţilor cu îmbr;k{1minte
impermeabilă din asfalt, introducerea unor reţele de ap<i şi canalizare
care - in condiţii de neîngrijire -- m1 devenit surse du infiltraţii nocive
(in sensul acesta concludente sint pivniţ~le de sub Oasa de Culturii şi
O.J .T .. pline cu apf1) şi· mai ales, înzidirea nesocotitei a ~urilor de r[1suf1(1tori ce se deschideau la nivelul soclurilor au provocat o creştere a
umezelii la toate nivelurile, care le face cu greu prncticabilc şi care
s-au soldat in final cu priibu~irea bolţilor, aşa cum s-a intimplat în anul
l!J77 la inci:ucişarea str<1zilor din zona O.J.T. şi din faţa bisericii Sf.
Dumitru. Heţeaua de pivniţo subterane, piirf1site, sau cu funcţie de depozitare (cu excepţia a cîtorva pivniţe clin zona fostului holci Langer)
din cauza proastei îngrijiri. a fost redescoperită doar cu ocazia construcţiilor noi introduse dupit 1980 în inima tirgului ~i a fost excavată
Uiră mili'1 în proporţie de circa 70~Ro 0/0 . Dad'i <isemenea reţele se mai
păstrează asti'1zi doar în cele două piaţete create din zona P.T.T.H.. a Şco
lii generale nr. 2, faptul se datoreşte costiilui sporit al construc:ţiilor
noi. obligate să-şi coboare fundaţiile uneori pin{1 la adîncimi de 10- 15
m ; reţeaua' de beciuri a rnntinuat astfel să-şi îndeplinească funcţia de
apărare, punind pe ginduri pe edilii doritori ele restructurări radicale. în
sensul acesta soluţia a fost de altfel dată la şedinţa de lucru de la sediul
c.c. al p.c.r., din 24 februarie 1975 :172, in privinţa oraşelor „în general
~i a oraşului Bucureşti în special". „1\ceastă realitate trebuia sfi conducă
la o concepţie unH:arci, care să · aibii în. vedere analizarea stradă cu
stradă, casă cu casr1. pentru folosiren a ceea ce există în prezent bun şi
. valoros din punct de vedere constructiv şi edilitar, evitindu-sc la maximum posibil demolttrile, ·risipa de spaţiu şi modificarea arhitecturii
tradiţionaleu. Acest principiu a fost în realitate încălcat în mod flagrant.
Din analiza datelor menţionate mai sus se pot desprinde sub aspect arhitectural citeva concluzii ce privesc în. special viata 1fostuluj
oraş subteran din piatră din zona centrului istoric al Sucevei.
Majoritatea pivniţelor din cadrul caselor construite în. secolele
al XVI-XVII-lea, sînt boltite .semicilindrice n.r.; în afari:'1 de acestea se
întîlnesc şi bolţi în cruce n.r., mai ales pcr;i.tru acoperirea unor spaţii cu
deschideri mai mici şi bolţi „ă vela'' pentru acoperirea unor spaţii cu
deschideri mult mai mari n.r. Pentru împiedicarea alunecărilor şi a deformărilor în timpul construcţiei, dar şi ulterior, cit şi pentru preluarea
unor împingeri laterale au fost întrebuinţaţi tiranţi de lemn prinşi în
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masa de zidărie la nivelul planului de naştere a bolţilor (const..1tarea
s-a f•icut la pivniţele de pe fosta str. K. Marx - fig. 11, 13). Avind în vedere
intervenţiile rare făcute în aceste pivniţe, ele pot fi folosite deseori pentru
stabilirea planimetrici originare şi la nivqluri superioare. În sensul acesta
credem că lipo1ogia lor sub aspectul formei poate conduce la asemenea concluzi : 1) pivniţe care se desfăşoară „în lung" pe două trei tronsoane perpendiculare pe stradă şi cu acces din aceasta ; 2) pivniţă de formă rectan~ ular<i cu traveclc dispuse în balanţi, legătura dintre cele două compartimente fiind făcută de o camer[1 mult mai îngustrt ca dimensiune;
:J J pivniţele în forma literei „L" cu cameră de aclimatizare sînt cele mai
numeroase; '1) pivniţă în forma literei „T" ; 5) pivniţă în formă de patrulater ce descrie litera „U" cu capetele de sus prelungite in 'llnJ!hi
pinc-1 in dreptul scărilor ; 6) pivniţe de formă rectangular<i, masiv<.>, c·e
impresioneaz[1 prin caracterul lor monumental şi prin suprafata pe cMe
o ocupă (16/10 m) ele fiind dispuse pe 2,3 şi 4 rînduri paralele dc>sp[irţite de ziduri cu arcade. Traveele pivniţelor cad perpendicular pe arter.a de circulaţie.
ln toate cazurile pivniţele nu ocupă decit o parte din suprafaţa
delimitată de soclu : la toate s-a constatat că piatra este ciopljtt1 ~i fcltuitt"1 cu deosebită atenţie. La marea majoritate, intrarea in pivniţ;i se
face din gnngul de intrare sau din curte. Excepţie fac cele care îndeplineau funcţii comerciale - crîşme - unde intrarea se făcea din stradr1.
Tot la unele pivniţe (fig. 15), s-a constatat că din stradă pornea un tobogan
pentru descărcarea butoaielor sau a altor mărfuri. în ceea ce privesc intri"1rile din gangul acoperit, acestea pot coborî lateral în pivniţă SitU pot
fi accesibile printr-un „chepeng", peste care, în mod normal, se circulr1.
Sc[1rile sînt. executate în general din zid[trie sau bîrnc de lemn ce conduc fie direct în pivniţă, fie într-o mică cameră de aclimatiwrr. Rolul
acestui hol de distribuţie n.r. a fost probnbil s[1 ajute la menţinerl'n unui
climat constant in interiorul pivni\elor. Varietatea dimensiunilor pivniţelor ne relev[1 d<'plina stiipînire a celor mni variate sisteme de bolti re şi iAaltul grad de specializare la care au ajuns meşterii constructori
ai Sucevei perioadei secolelor X\(1 - XVII. Sub acest aspect putem distinge urm<"1toarca tipologie: 1) pivniţ;.·1 cu un singur compartiment şi cu
l'aiot[1 scmic:ilindrici1 inti1ritf1 de arcuri dublouri sau ffari1 ; 2) pivnit<-1 cu
o singur[1 travee de dimensiuni mai mari (7 /8 m) în care un stîlp unic
central legat cu două arcade de pereţi preia grc•utat<:'a bolţilor semicilindrice întărită de cîte un arc dublau în dreptul stilpului ; 3) pivniţ[1
împiirţitt1 în trei travee boltite la fC'l. despărţite între ele prin .1rcade
susţinute printr-un şir de trei stilpi puternici. Jn aceeaşi manier;i s-au
construit şi pivniţele de la Curtea domnească 3;3 ; 4) cele mai numt'roase sjnt pivniţele cu 2- 3 înciiperi d~părţite însi1 prin pereţi cu desd 1ideri în arcade, iar sistemul de boltire fie c<i este semicilindril-. fie
<."!t este în leagăn. In uneie cazuri, încăperea boltit<\ dreptunghiulară în
plan, este împărţită în două travre prin intt:!rmediul unui arc dublou
transversal, care se prelungeşte pe zidurile laterale pinii la p<ir<lose;i l<i.
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Pentru ·boltirea unor încăperi de lărgime convenabilă s-au folosit, începînd cu veacul al XVII-lea mai ales, boltirea „<i vela" :m.
1n acest fel arhitectura, modul de construcţie şi funcţionalitatea
acestor pivniţe dovedesc legături tipologice şi stilistice cu exact aceleaşi
zone - Transilvania, Turu Românească, Polon~a. Silezia 37;; - unde se gă
seau în secolele ul XVI-lca şi al XVII-iea, exemplare cu care avea însemnate
afinităţi arhitecturale, explicabile adesea prin prezenţa, aici şi acolo,
a unor meşteri şi arhitecţi itineranţi - ca şi în secolul al XV?-lea veniţi direct din Slovacia, Italia sau Polonia.
In paralel cu asemenea forme interioare ale unei plastice înnoitoare în raport cu perioada unterioani, unde viaţa oraşului pulsa zi dc,?
zi - fapte mărunte. dClr legate de viaţa cotidiam'l, ce inriurea ochiul
contemporanului într-o măsură pe care nu e prea greu să ne-o imaginăm Curtea de la Suceavu a lui Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Ale:<andru Lăpuşneanu. Ieremia Movilă, Miron Burnovschi sau chiar Vasile
Lupu, mi'irturisea un gust şi el înnoitor, al domnului şi familiilor sale,
care s-a materializat şi in forme exterioare de arhitectură sacr<"i şi prof!lnă, o ~trhitectură instituţional-reprezentutivă· şi numai reprezentativă.

3 VALORI AHHITI•:CTURALE EXTERIOARE REPREZENTATIVE
.
PENTRU EVUL MEDIU
l\'Ietamorfoza urbanr1 de-a lungul celor şase veacuri de existentă
o viziune clară şi realistă asupra aspectelor pe care le-a îmbră
cat fizionomia Ofaşului în prefigurarea compoziţiei sale în diverse etape
istorice şi conturarea personalităţii şi siluetei sale.. Trăsăturile fizionomice, în afar~i de expresivitatea exterioară, vizuală, reflectă şi o intuire
aprofundată a caracteristicilor morfologice propriu zise, forme puternic
influenţa.te de activitatea umană şi de varietatea
funcţiilor oraşului.
A vînd în vedere dificultăţile ce le întîmpinăm atît în înregistrarea şi
calcularea unor date cit şi în datarea lor, am recurs la reconstituiri bazate pe informaţii diverse (arheologice, documentare şi iconografice) ce
ne-au conturat atît în plan geografic (în special topografic} ·cît şi istoric,
o anumită zonificare a vechiului centru istoric cu anumite grade de compactizare specifice fie arhitecturii profane (destinată funcţiilor şi serviciilor}
fie celei saQre (Suceava ca centru mitropolitan a fost o zonă de convergenţă şi reprezentare a cultului ceremonial) şi politice („locus politicus"
- Curtea domnească). In oraşul sacral (aducerea moaştelor Sfîntului Ioan
cel Nou în timpul lui Alexandru cel Bun şi adăpostirea . acestora la prima
mitropolie a Moldovei, biserica Mirăuţi, pînă în 1589, i-a conferit capitalei Moldovei această funcţie) 376 spaţiul orizontal era subordonat de
monumentalitatea verticală a turlelor de biserică, a Curţii domneşti şi
a turnului de intrare Al. Llpuşneanu.
.
a) Fizionomia oraşului în re~ezentări iconografice. Inconfundabilă din punct de vedere stilistic şi a fizionomiei concepută ca o sinteză
a întregului oraş ocrotit de Sf. Ioan cel Nou, piaţa cu turnul de intrare
al lui Alt?xandru Lăpuşneanu şi Curtea domnească cu biserica domimplică
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nea<;că Sf. Dumitru din centrul oraşului au reprezentat funcţiile simbolice' cele mai vizuale şi mai durabile din toat<i existenţa . evului mediu.
~n compa!·aţie cu alte or~1şc c:.ire in cvu l mediu au c.1vut· mi'll"imca Succvc!i,
s-au păstrat pînă în zilele noastre puţine reprezentări ale acestui oraş,
datind din secolele XVI - XVII.
·
in leg;itur[1 cu oraşul medieval, alegorismul reprezentativ constituie o notft distinctivă . Grav•1ra din Cazania lui Varlaam {1643) 3; 7 reprezcntind in plan ul secund oraşu l Suceava. infitţişeaz{t in prim plan JX:
Sf. Ioan cel Nou sub veşmintele căruia oraşul apare cu modestele sale
case şi cu m[1reţele turnuri udunate sub un înveliş elegant şi sigur al
sfintului protector. Pe o ca hl it d:„, secol ul al XV-iea ::;.". cu o scenei de
c.'l.lrte observ[1m că întreg rmsamblul este dominat de imaginea ale~o
rică a cerbului cu crucea intre coarne (Sf. Humbert). O alti"t imagine alegoricii priveşte c{1derca lui Despot. 'ea reprczentind in prim- plan o
scena de luptă, iar in partea de jos a imaginii este redat oraşul Suceuva :mi (fig. 18-20).
.
Cca mai veche imagine despre oraşul Suceava. cunoscut<i astăzi, este cea de pe cahfa din secolul al XV- lca. descoperită într-o locuinţ[1 din apropierea Curţii domneşti :iso. Cnhla este nesmillţuită Şi
redă cu destulă acurateţe un peisaj de curte. Realizatit în mediul sucevean, bănuim că această imagine este reali-1 şi ea reprezinti'1 Curtea domneaseă. într-un peisaj specific medieval de grf1dină cu flori, pomi şi fintîni este bine rcdatit intrarea în curte străjnitr1 de clouf1 turnuri rotunde
cu partea superioară sub formă tronconică. Turnurile erau legate printr-o
arcadă monumentală cu trei turnuleţe mai scunde. In spatele intrării
este redati1 fragmenţar un capi'1t al clădirii propriu-zise cu acoperiş înalt
în două ape, acoperit cu „şiţă" şi cu chenarele dreptunghiulare a două
ferestre. Clădirea era înconjurată de un zid de incintă care se termina
cu creneluri libere. ln partea de jos a cahlei este redată ima_ginea unei
biserici catolice tip sală, cu o turrn conică dispusf1 în imediata apropiere
a .frontonului unde se găsea şi intrarea in biserică. ln imediat.a, apropiere a bisericii în mijlocul ~ r;"1dinii este r<Jdat un personaj monahal.
Modul ele reda,-c şi varietatea elementelor înfăţişate ne conduce la identificarea in această imagine a unor realit;"1ţi urbane des menţionate în
izvoarele vremii la Suceava : Curtea domncasdt, biserica catolic-.1 Sf.
Treime din „înăuntrul curţii. pentru doamna sâ şi pentru sÎUjitorii ei",
precum şi „grădina domnului" şi „Fintinile" pc care le vedea aici Baksici în Hi41, cînd s-a aflat la Suceava. Intr-o ilustraţie la cartea lui
Sommcr, Vita Iacobi Despotae, din !1.587, Suceava este văzută din partea de nord, unde riul Suceava făcea o imensă buclă. Dacă datele privind topografia sint de natur[1 să "ne permit<.i o cunoaştere mai aprofundat<i a oraşului in· secolul al XVI-iea în privinţa arhitecturii civile
remarcăm analogiile apropiate cu casele de locuit clin secolul al XVIII-iea,
care ne permit concluzii destul de realiste asupra formei acestora la
acea vreme. prevăzute cu a'coperiş în dour1 ape şi foişor central sau lateral, care se citeşte în intre~ime în faţada locuinţei. în prim plan apar
turnurile bisericilor (presupunem Adormirea Maicii Domnului ; Mirăuţi ;
Buna-Vestire şi Sf. Dumitru) din zona centrală a oraşului precum şi
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lllrnurile

Curţii

domne$1.i. . Fidelitatea cu care este redat turnul din m1JU1puşneanu, remarcat prin planimetria
şi prin deschiderea în- arc de la parten1 I si1u (şi azi se cunoaşte aceasti"t deschidere opturatit acum în zid) pe
11n<le se făcea intrarea, ne conduce la ideea că Sommer. care l-a însoţit
1:1 Suceava pe Despot Vodă, a putut şi în acelaşi timp a reuşit sfi ne
transmită pînă azi o imagine apropiat[t de realitatea urbanistică a Sul'cvei secolului al XVI-lea. Redarea exact<i a formei acoperişurilor ne
face s{1 credem 61 la baza acestei &rravuri a stut o schiţă desenată la faţa
locul ui, fapt sugerat mai ales de formele de teren pe care C'ra amplasat
oraş ul şi Cetatea de Scaun. separate de pîrîul Areni, forme ce exprimă
o realitate geografică, greu de- b[muit c;i ar fi putut fi executati1 din
imaginaţie, fftră să le fi cunoscut direct. Importnnţa acC'slei ima~ini a
Sucevei este cu atit mai mare cu cit ea transmHe elevaţiile şi formele
multor construcţii care azi exislil, dar care au suferit numeroase mol11c:11l pieţ.ii, construit de Alex.
i monumentalitatea sa precum

dificări.

O alt[1 stampu, realizată probabil de un ci1lu~ăr, şi folositf1 ca
frontispiciu la Cazania lui Varlaam, tipi'trită la Iaşi în lfi43, prezint<'1
Suceava, de data aceasta vf1zută din parteu de sud. ln prim pltm, în partea stingă a Sf. Ioan cel Nou, apar turnurile din fosta Uliţi'1 Domneascft,
de asemenea se pot vedea zidurile de incintă ale Curţii domneşti, cu
două intrări în arcadă, învelişul fragmentat, de inspiraţie gotică şi un
turn central ; al[1turi de curte c.>stc reprezenkî.t turnul lui Alexandru L~1puşneanu, care prin masivitate şi înălţime domină întreg oraşul. Hedarea exactft a formei sale in partea superioari't, inli'1tură orice supoziţie
făcută în legătură cu folosirea sa numai ca turn tip campanelă :n!I. In
comparaţie c:u stampele Braşovului :IB:?, putem stubili unele analogii atît
in ceea ce priveşte forma şi arhitectura sa precum şi poziţ.ia centralii,
din zona pieţii alături de biserica domneasC'ii, ceea ce îi putea atribui
şi o alt<"\ funcţionalitate, cea de tu.Yn. al primclriei. Alături de acest turn
este redată şi biserica domnească Sf. Dnmnru. In partea dreapt[i a
Sfintului protector este înfăţişată cu elemente romanţate, Mitropolia
Moldovei cu biserica Sf. Gheorghe şi turnul clopotniţ.[1 ridicat de Petru
Şchiopul (în 1589) ; reprezentarea aceastri conţ.inc multe informaţii valoroase cu privire la planimetria şi volumetria caselor de locuit. În sensul acesta distingem două tipuri : locuinţe cu un singur nucleu compoziţional şi cu o singură fereastri't şi cu acoperişul . in două pante cu
f.rontoţt; locuinţe cu două nuclee compoziţionale (poate chiar şi mai
multe) mi'u-imea lor ifiind sugeraui de numărul mare de frrest.re şi de
lungimea acoperişului în două ape ; intrarea în locuinţ.{1 se fficea direct.
nu prin foişor, acesta avînd o prispă înălţati1 .
Tot i'n rindul gravurilor din secolul al XVIJ-lea, poate n inclusă
~ i cea publicat{1 în „Descrierea MoldovC'i" de Dimit1·ie C:mternir · ,
unde în privinţa arhitecturii civile şi eclesiastice remarcăm un grad mare
de convenţionalitate, care permite concluzii foarte prec:autc asupra formei acestora la acea vreme şi chiar a siluetei oraşului. Dacă am da
crezare reprezentă:rii, . oraşul Suceava ar fi ·f ost fort~ficat cu 'iziduri,
toate casele din zidc1rie ar fi avut fronton către stradă şi ar fi existat

.
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patru mari tl}rnuri-locuinţă, ceea C<? este inexact ş1 m contradicţie cu
alte surse de informare. înclinăm să credem că gravorul a reprezentat
aici imaginar un tip specific de oraş medieval apusean care apare atit
de curent · în gravurile din secolul al XVII-lea :w., valoarea informativă
pentru Suceava fiind astfel redusă doar la silueta celor 6 turele de
biserică din care una este catolică.
Din datele documentare şi cele arheologice de care dispunem constatăm că profilul ar}litectural al centrului istoric a fost unitar pină în
jurul anului 1500, fiind aproape exclusivă din lemn. cu excepţia Curţii
domneşti şi a bisericilor, din piatră. O dată cu apariţia caselor zidite
~ a turnului de intrare, imaginea arhitecturală a oraşului a devc>nit
mai variată, aşa cum de alt!~l ne este înfăţişată în cele douft gravuri
din secolele XVI şi XVII. În orice caz, toate detaliile converg în a întări importanţa acordată zonei centrale unde era polarizată viaţa economică, religioasă şi politică a oraşului. Nucleul central era compus din
„piaţa mare" (1562), din· edificiile de cult şi profane, precum şi clin
turnul primăriei şi palatul domnesc. .:Piaţa vitelor" corespund<', ca
orientare spaţială laturii „pieţii mari" unde se afla biserica Sf. Dumitru ; locul' pentru reprezentaţii corespunde laturii de Vl'St a .palatului
voievodal în apropierea fintînii domneşti, poate în aşa numita piaţ<:.•tii
(în comparaţie cu amintita „piaţi1 marc'' trebuie sci fi existat ş i o piat.:t<i).
b) Profilul arlliteclurii civile - locuinţele. Tipologia şi evoluţia
construcţiilor din zona centrului iştoric se poate reconsti,tui în bună
miisură pe baza datelor arheologice şi documentare. Potrivit opiniei unor
cercetări se crede că oraşele noastre medievale clin Moldova n-au avut
o arhitectură originalft, ea fiind de tip „balcanică". ln sensul acesta
prof. arh. Grigore Ionescu arată că : „înfăţişarea oraşelor. caracterul l()r
funcţional şi estetic, din această perioadă (secolul XV- XVI) s-au dezvoltat mai mult la voia întîmplării şi după alte forme dedt cele car<icll'rist ice ora~til ui medieval occidental. Pliţele erau arareori drepte, iar
casele, cu excepţia celor cu prăvălii, construite strins unele lin~[1 altele
şi aflate într-un foarte mic nucleu central, erau răsfirate avîncl în jur
curţi şi igrădini„. In afară de biserici, construite în număr mare şi mai
întotdeauna cu artă, vechile oraşe romfmeşti n .:au avut pieţe publice
încadrate de edificii impunătoare, palate comunale sau clădiri administrative" 385. Aceste constahlri sînt infirinate nu numai de cercetftrile de
la B.aia (aici s-a constatat cft "locuinţele erau orînduite dup[1 un plan
impus de conducerea oraşului şi respectat de locuitori") :i8G, Orhei :!87
şi Suceava, dar şi de alte studii de arhitectur<-1 care au demonstrat că
„arhitectura civilă din secolele XVIII şi XIX este în cea mai mare parte
repetarea fidelă a arhitecturii civile româneşti, ţărăneşti, urbane şi boiereş ti din chiar primele S<'Cole ale evului mediu .li'· . Acelaş ·
tutor
citat subliniu : „Cu voia s<1u fără voia specialiştilor. cu şti :~· •· sau
cu neştiinţa lor, arhitecturn urbană românească exism, definită perfect
în caracterele ei, cu formele ei clasice, înţeleasi1 sau nu de arhitecţi,
istorici sau de marele public. A fost însă negam .sistematic de specialişti nevinovaţi de fapt pentru că nu o cunoşteau, dar vinovaţi pentru
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ci\ nu-ş i puneau problema existenţei sau inexistenţei unei arhitecturi
urba ne autohtone, pentru că au considerat arhitectura medievală a ora!.!IOr noastre balcanică, pentru că nu credeau de fapt în valorile plasllcc ale artei noastre, uluiţi de caracterul zdrobitor prin dimensiuni al
arhitecturii occidentale.... Noi nu am fost nici un popor sărac, fiiră
:1 rtă şi arhitectură, nici strivit de năvălitori şi de rf1zboaiele care au
lrccut, nici uluiţi de f'!stul şi arhitectura vecinilor. Ne-am urmat destinul culturii !Ură şovăieli pinii la 1800, cînd am început să cedf1m
tentaţiei occidentului" 3...119.
~
Spre deosebire de arhitectura religioasă a oraşului Suceava care
a fost temeinic cercetattt timp de 100 de ani, arhitectura civilă, „domestică", profană a sci'1pat atenţiei cercetătorilor. Cind ne imaginăm
profilul urban al oraşului şi in special al zonei sale centrale trebuie
su admitem că sensul orizontalităţii - al caselor fără etaj - domina
întreaga compoziţie a pieţei cu volumele unitare, fără prea multe accidente. Piaţa însă trebuie sfi fi avut un ax vertical care să tfixeze spaţiul orizontal profan ,să fad1 o corespondenţă la fiecare volum lungit
la n~ximum. Biserica Sf. Dumitru şi turnul de intrare ridicat de
Alexandru J,.ăpuşneanul şi-au gi'tsit locul exact în acest spaţiu variat
ca formf1 topografico71 şi ca arhitectură. Oraşul medieval, dominat de bis~
'rica domnească şi turnul de intrare realiza un spaţiu urban ll~ cnre
urbanistica modernă a secolelor XIX-XX l-a desfiinţat. Astfel că,
nimeni nu a îndrăznit sr1-şi imagineze oraşul Suceava în secolele XVXVIIJ, deşi i se găsesc urmele în lSecolul al XIX, iar arheologia k-a
dat la iveală. timp de aproape 40 de ani.
1n abordarea problemelor arhitecturii laice nu dispunem, insr1 de
o bazf1 de informare tot atît de clară şi cuprinzătoare ca în cazul arhitecturii religioase. Dacii acceptăm ideea unei legături genetice aşa cum
de altfel unele cercetări le-au acceptat, între construcţiile orăşeneşti
medievale şi cl•le mai simple, ţurăoeşti, constatlim o anumită continuitate de planimetrie şi volumetrie. S-a afirmat că, întocmai ca şi în alte
p[1rţi ea "este rezullatul trecerii în major a arhitecturii ţfirăneşti" adaptarea acesteia „la condiţiile spirituale şi de confort ale oraşului" 3!1(}.
„Dacă ţ.inem seama de această legătură genetică, va trebui sii acordftm
toată atenţia martorilor „fosilizaţi" ai arhitecturii ţi'trăneşti ; astfel s-a
putut dovedi c<i de la întemeierea princi'patelor pînă. în secolul al
XVlll-lea, aceasta era singura arhitectură urbanr1 în toată ţara, cu prid•
voar~ deschise sau închise" 39 1•
S-au exprimat şi opinii opuse acestei păreri. Astfel. s-a con!;iderat că modul de construcţie a locuinţelor tîrgoveţ.ilor nu dPrivă în
mod nemijlocit clin arhitectura populară care nu poate fi luată în considernre, ci acestea işi au corespondentul în „construcţiile cu caracter
militar (<>ic !) ş i din complexele legate de domnie· sau ele virfurile sodetilţ.ii moldovene, cu alte cuvinte din arhitectura feudal;i 'l!r2• ,
Dacă ţinem scama de împrejurarea că aşezarea ci~ la Suceava a
fost distrusă de mai multe ori ele incendii ele mari proporţii (mai ales
în secolul al XV-lca), ntund va fi necesar ca. în studierc'a di fc>ritel nr
categorii de construcţii, S<-1 se aibi1 în vedere nu numoi plasarc;1 lor in
11;;
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spaţiu

ci ş1 m timp. Pentru a se urmitri mai bine acumuli'trile realizate in acest domeniu. în tratarea construcţiilor, trebuie să se ţinii
seama şi de funcţiile pe care le-au îndeplinit, in acest spaţiu urban fiind
cll'sC'OpC'ritL' nu numai loc1Li11ţe (in zona centrului istoric - „inima oraşului") ci şi alte construcţii
cu caracter profan : Curtea clomneasd1,
Bolniţa, turnul de intrare al lui Alexandrn U1puşm'anu, iUrnul locu. ;1 :1
al lui Petru Mu~al, sediul Mitropoliei.
Si'1p[1turile din zona cC'ntrali1 a oraşului Suceava efectuate în mod
sistematic inccpind cu anul . I rn>:J. au surprins în cele 57 de secţiuni,
!11 de locuinţe. Dc'un mai jos repertoriul acestor descoperiri îăcutc în
decursul anilor, în zona vechiului centru istoric.
I. Locuinţ<"1 adindti1 în sol la drc•1 I ,:iO m faţ[1 de humusul medieval. În peretele de vest au fost surprinse bîrne carbonizate provenind
de la partea lemnoasi1 a locuinţei. De ~1semenea s-au observat urmele
parilor de la pereţii locuinţei. O cantitate apredabilă de chirpic ars
zi1cea pri1buşilă. Locuinţa a .fost clatat[1 la sfirşilul secolului al XIV-leu
şi începutul celui urm;-1tor. ea fiind dezafec:tatf1 de zidul de incinU1 al
Curţii domneşti ·c1in vremea lui Ail'xandru l'el Bun :19:1.
II. Locuinţă adindtc."1 şi clatat;"1 cu monedi1 anepigrafă de la J\lexandru cel Bun :l!Vi.
III. Locuinţf1 adincit:i în sol. din vremea lui Alexandru cel Bun :!9ă.
IV. I.ocuinţ[1 adîncitii în sol, din lemn, datatf1 în vremea lui Alexandru cel Bun :l!"i.
V. Locuinţ;"1 de suprafaţI1 cu temelie din piatri'1 legată cu lut, situată la circa un metru faţ{1 de nivelul solului de b care s-a săpat. J,ocuinţa se suprapunea peste o alta mai veche din prima jumiitate a secolului al XV-iea. Formată dintr-o înc<iperc. locuinţa -are laturile de 7 m
lungime şi 5 U1ţime. Jn interiorul locuinţei ·s-au descoperit creuzete din
lut pentru turnarea cuprului şi argintului, fapt dovedit de analiza spectrală a reziduurilor clin creuzete. Locuinţa a fost atribuiti't unui meşte
şugar, ea fiind clatalc'1 în a doua jumi'ttate a secolului al XV-iea şi in..ceputul celui urm{1tor :m.
VI. Locuinţă adîncit.ă, din lemn. cu podea lutuiU1 şi arsă, din a
doua jumătate a secolului al XV-iea.
Vil. Locuinţţ1 adîncit<."1 pină la circa 0,60 m faţă de nivelul actual
de călcare. Locuinţa cu podea lutuitii dispunea de o vatră situată în colţul de SE. Pereţii locuinţei nu au fost dipluşiţi cu birne sau chirpici.
Pe podeaua locuinţei s-au descoperit cuie din fier cu urme de lemn . pc
ele, fapt care ne indicii prezenţa unui acoperiş din clraniţ[1. Acesta era
pri'1buşit şi carbonizat în interiorul locuinţei. Cu laturile de 3,5/5 m.
locuinţa a 'fost datati'1 în a doua jumătate a secolului al XV-lea, cînd a
fost distrusă prin incendiere 398.
Vllf. Locuinţă de suprafaţi"1 cu pivniţi"1. Groapa care a servit ca
lăcaş pivniţei a fost săpată de la humusul medieval pe o adîncime de
I,Bl>-2 m. Pivniţa (5/2 m) a fost căptuşiti"1 cu scîncluri lungi de 2 m şi
late de 0,40 m. În nivelul de umpluturi't şi arsură s-au descoperit pereţii de scîndură şi parii carbonizaţi ai locuinţei. La 2,10 m adîncime
în casetă, în partea de vest au apărut două bîrne talpă carbonizate, care
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încadrau o podea cu urme de pietriş: cenuş;I şi o vatr~1 amena.iat i1 in
~ o lţ.ul de NV al casetei. Birncle formau un unghi de !JO" în partea de
:-.lld a casetei. ln spaţiul rezervat locuinţei propriu-zise, meşterul n fixat
"in cheotori" tălpile nefasonate de stt.'jar, ale constru('ţici. realizind un
:; paţ.iu interior de 7 /5 m. Constructorul acestei locuinţe a sp1irt urnwk•
ele chirpici şi lemn carbonizat ale unei locuinţ.e mai vechi. Deasupra podt>lei s-au găsit fragmente ceramice şi cahk din a doua jum{1tate a secolul ui al XV-lea şi foarte multe cuiP arse cu urme de lemn de la acope riş. în urma cerceu1rii intr'e gului complex s-a aj uns la condur.ia c11
in caz ul de faţă avem de a face cu o locuinţ{1 a direi pivniţ{1 a fost
nl ptuşiti'1 cu seînduri fixate intre birne \'erlicale. De la suprafaţi1, c:onstructorul a folosit birnele verticale ca 'schelet al unor pereţi clin chir- '
pici care s-au prc"1buşit în pivniţi1 din cauza focului care a distrus lot'uinţ<1 . Perforarea podelei pivniţei a scos la j>;·ealit o nou ~1 podea incadratit
de alte birne marginale. Pc accasti1 podea a fos t descoperit un mat0ri al
cl'r<imic din a doua jumi1tate a secolului <li XV- iea. Sub a doua podea
a fost gi'1silă o u ftimă podea cu material ceramic din vremea lui Alex andru cel Bun :l!I!•. Alături de t"eramici1 s-au descoperit numeroase cuie
d€' dimensiuni mari şi mid. acestea din urmf1 fiind folosih... pentru fixarea draniţei de pe acoperiş.
IX. Locuinţ{1 de suprafaţ,-1 cu pivniţi1 (5/2 m). Cu suprastructura
din lemn, locuinţa a fost incendiat{1 in vr~mca lui Ştefan cel Ma re ·1011 •
!n interiorul pivniţei s-au ch..>scoperit un lacfit. încuiat. un virf de lance
şi numeroase cuie ele şiţă. Faţ;-, de locuinţ~1 nr. VIII. aceasta se afl(t ln
o distanţă d~· 3 m.
X. Locuinţi1 de suprafaţ ă din se('olul al XVII-iea l'ar(' a spa rt
pavajul din secolul al XV-iea ""'· Dime nsiunile lot"uinţei osci le<1z~1 intn'
7 şi 5,50 m.
XI. Locuinţ"'1 de suprafatf1 cu pivniţi1 (5'/2 m). incencliati1 in vremea lui Ştefan cel Mare.
XII. Locuinţi1 ele suprafaţ~1. probabil cu beci şi suprastructurii din
lemn. Orientam N- S. locuinţa s-a adincit faţ(1 de nivelul de c~1kan•
actual pină la 3.50 m şi la drca 2,:iO m faţr1 dC' nivelul de si1pare. Una
din laturi avea lungimea cit~ 5 m. Pe baza materialului ceramic şi a celor
douci monere descoperite, locuinţa a fost atrilmitri p1:.•rioadci lui Alexan clrn
1
cel Bun "1r2•
•
XIII. Locuinţă din lemn. construit{1 in pi1mintul de umpluturf1 al
locuinţei nr. XII. Ea a fost aclindt:i pin;-1 la circa :! m faţ.;-, de nivelul
solului actual şi la 1,50 m foţii de nivelul contemporan de s:'1parc. Orientnt[1 N- S, una din · laturi atingea lungimea ele 5,50 m şi era ci1ptuşiti1
cu bl[mi de scinduri carbonizate. p,-unîntul de umplutură conţine bucr1ţi
mnri de chirpici, mult ci1rbune, pi1mint ars, oase dc animale şi pf1s[1 ri.
resturi ele obiecte din fier. fragmente ele cahle ncsmftlţuite traforate,
toate fiind datate dupf1 a doua jum;ltate a st-colului al XV-iea lom.
Aceastii locuinţ.{1 n suferit o a doua refac1:.•rc. t<it în secolul al XV-iea
dovada tfăcînd-o şi prezenţa a trei g ropi de pari circulari. cu un .diam<'tru de circa 0,45, dispuşi în ~ir. Dispunerea planimetri61 a stilpilor
in r<1port eu p,ro~1pa pivniţ•. i m<ii rL•tr<~'><"t :w condtt(·;,• b ipolc;m C'<1 J"<!<.,11 i'
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pectiva locuinţă a fost construită în sistemul „bîrnclor verticale" · şi ·a
„cununilor ori zonale", acelaşi ca la „casa domniei" de pe platoul Ce-

tăţii' 10~.

XIV. Construcţie de piatră orientată NNE-SSV, de formă aproximativ dreptunghiulară, cu dimensiunile : 2,60 m lun~imc, 1,90 m lă
ţime, grosimea pereţilor variind între 0,50 m şi 0,26 m. S-a conservat
doar latura de vest a construcţiei, pînă la înălţimea ele 1,20 m. Restul
a fost distrus de lucrările de construcţie, păstrîndu-se doar pe o inăl
ţime de 0,40 m. în interior exista o vatră de cărămizi nearse iniţial care
s-au p[1strat numai în partea sudică, pe două şiruri. Cărămizile zăceau
pe un pmint de umplutură format din lut, pietre, cenuşă, cioburi şi
moloz. întreaga umplutură zăcea pe un strat de mortar asemănător celui folosit în construcţie. Stratul de mortar acoperea întren~a suprafaţă
a interiorului ; s-a observat că acesta prezenta urmele unei nrderi puternice. Vatra încăperii era arsă şi ea la roşu, iar pereţii a(u111aţi. Accesul in încăpere se făcea pe latura de nord unde s-a observat un prag
din piatră printre care se găsea multă cenuşă. Latu'ra de est se prelungea spre nord legîndu-se probabil de o altă încăpere, care, se pare,
intra în peretele de vest al secţiunii. Intregul complex era săpat în
pămînt şi zăcea pe resturile locuinţelor mai sus amintite (nr. XII şi
XIII). El era căpăcuit de un strat de nivelnre care conţinea mult chirpici, oase, cătbune, cenuşă, arsură şi fragmente ceramice din a doua jumătate a secolului al XV-lea. La rindul lui, acest strat este acoperit ele
un altul datat cu fragmente ceramice din secolul al XVI-lea tio:-.. Ca funcţionalit<.1tc, acestei construcţii i s-a atribuit rostul de cuptor, noi incliinăm sfi credem, avînd în vedere şi existenta unei alte camere. că avem
de a faţe cu un sistem de încălzire medieval folosit probabil la „baia
turcească" pomenit documentar în secolul al XVII-lea.
·
XV. Locuinţă de suprafaţă cu pivniţă, care cobora în trepte pînă
la circa 1,80 m adîncimc. In pămîntul de umplutură al pivniţei s-au
gcisit fragmente ceramice din a doua jum;:ltate a secolului al XV-lea.
Toate aceste depuneri sînt căpăcuite de pavaj, din dale de piatră, (gros
de 4-10 cm) atribuit domniei lui Alexandru cel Bun t.oo.
XVI. Acest pavaj (I) în partea sudică este întrerupt prin săparea
unei alte pivniţe de locuinţă săpată tot în trepte, pînă la adîncimea de
2 m. Din peretele de nord al acestei locuinţe s-au conservat blănile carbonizate care căptuşeau pereţii pivniţei pe o lungime de 2 m şi pe o
înă lţime de 0,80 m. Pămîntul de umplutură al acestei pivnite este for- ,
mat din chirpici ars la roşu, cărbune, cenuşă, oase, cuie de şiţi, fragmente ceramice din a doua jumătate a secolului al XV-lea m. Locuinţa incendiată era acoperită de pavajul II din vremea lui Ştefan cel Mare.
XVII. La rindul său pavajul II este spart de trei pivniţe de locuinţă săpate în trepte. Şi la aceste locuinţe s-a surprins peretele de
nord căptuşit cu blăni carbonizate, pe aceeaşi porţiune ca şi la locuinţele XV şi XVI. Pămîntul de umplutură al acestor pivniţe cuprinde
mulţi chirpici, pămînt ars şi fragmente ceramice din secolul al XV-lea.
Peste aceastt1 umplutură se suprapune o placă de mortar ~roasă de
circa 5 cm, datată în secolul al XVI-lea 408.
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XVIII. Locuinţi1 de suprafaţă, cu fundaţie de piatră (0,60 m grosime), din secolul al XVII-lea. Locuinţa are o lf1ţime de 3 m, şi o lun~i m e de circa 5 m ; ea este orientnti'1 est-vest t,O!l.
XIX. Locuinţă de suprafaţ[1 cu pivniţă, din a doua· jumi'1tate a
secolului al XV-lea 1,m. Groapa pivniţei coboară faţ=\ de nivelul actual
de d1lca re pinf1 la adîncimea de 2,50 m. Blănile care căptuşeau pereţ ii
pi vniţei s-au păstrat carbonizate pe o înălţime de circa 0,70 m. ln interiorul pivniţei s-a gi'1sit o mare cantitate de chirpici masiv provenit
de la pereţii construcţiei, bucăţi de bîrne arse, fragmente ceramice din
a doua jumi'1tatc a secolului ul XV-lea, obiecte din fier, aramă, oase
de animale. întregul complex era căpf1cuit de un nivel din secolul al
XVI-lea.
.
XX. Locuinţă de suprafaţii cu pivniţă (4,50/2 m). dezafectatii prin
incendiu în a doua jumi'1tate a secolului al XV-lea. Faţ0:-1 de nivelul .actual de călcare, pivniţa ·s-a adincit pînă la 2,50 m. Ulterior terenul a
fost nivelat şi folosit ca cimitir catolic m.
.
•
XXI. Locuinti'• adîncită în sol pînă la 0,70 m. De plan rectangular
(3,75/1,55 m) locuinţa a fost dat..'l.tă în prima jumi'1tatc a secolului al
XV-lea. · Pe podeaua locuinţei din lut bf1tătorit s-au găsit numeroase
fragme~te de cahle aparţinînd unei sobe m. Distrti ~ă prin incendiere i::e
pare că tot ocupantul ci şi-a clădit o altii casă pe acelaşi loc, dar a că 
rei dimensiuni sint ceva mai mici (3,50/1,40 m). Podeaua acestei locuinţe se afla la adîncimea de 0,34 m foţ.ă de nivelul actual al solului •
şi era bine bătătorită. Pe podeaua locuinţei II, destul de bine marcati'1
pe' laturile lungi cu resturi de lemn ars aparţinind atît tălpilor pereţilor cit şi unui „amnar" vertical, s-au descoperit în afara unui vas
spart, un cuţit de plug şi un brăzdar, ambele în stare nefinisat<'i. Descoperirea unei monede de la Bogdan al Ii-lea plasea7„~ locuinţa la mijlocul secolului al XV-lea. Cele două locuinţe mai sus menţionate sint
suprapuse de o a treia locuinţă, de tip adîncit, a cărei suprafaţă este
mult mai mare - 4,15/2,60 m. ln raport cu nivelul de călcare al veacului al XV-lea, locuinţa <! fost adîncită pîrir1 la 1,15 m. Locuinţa a
treia a fost datată între a doua jumătate a secolului al XV-lea şi sfîrşitul secolului m. S-a putut totuşi stabili că după săparea gropii locuinţei de tip adîncit (III), de jur împrejurul ei, aproape lipiţi de pereţ ii
gropii, au fost îngropaţi pari al căror diametru variază între 0,15-0,25 m.
Rostul parilor era nu numai acela de a susţine acoperişul, ci şi de a
permite căptuşirea locuinţei cu scînduri. Astfel, s-a constatat cf1 la intersecţia tălpilor pe ·colţuri, erau plasate ' în poziţie verticală „amnare".
astfel pe latura de sud-est s-au găsit· gropile de la cinci pari. în unele
aflîndu-~e şi resturi de lemn putrezit. Distanţa dintre pari este în
medie de 0,65 m, iar· adîncimea gropilor nu depăşeşte 0,30 m. Intţ"a rea
se făcea pe latura de sud. Ea apărea în profil sub forma unor trepte
păstrate relativ bine. Podeaua locuinţei este bine bătătorită, fftră tutuială sau urme de refacere. ln colţul de sud-vest al locuinţei s-a am~
najat ulterior o lentilă de pămînt galben care depăşeşte ca înălţime
restul peretelui şi putea fi folosită la amenajarea unei laviţe.
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XXII.

Locuinţi1

atclit•r a unui

mc~teştl~ar

care prelucra metalele

preţioase. în bun[\ parte locuinţa u fost distrusă de intervenţii tirzii.
porţiune din partea de est a locuinţei, peretele de sud şi cupatelierului, o suprafaţ-1 restrînst1 de podea şi doui'1 gropi de pari
verticali sînt singurele resturi ale locuinţei, r[1mase după st1parea unei
gropi in chiar cuprinsul atelierului şi dupt1 amenajarea unei străzi din
secolul al XVII-iea. H.esturile pereţilor constau din fragmente carbonizate de bîrne, găsite in situ, bîrne dispuse orizontal (talpa pereţilor)
şi vertical. Construcţia puţin adincWi (O,liO m) a fost executată în sistemul „amnare". Cuptorul situat pe latura de est a atelierului arc
!ormfi rcctangulart1 (0,60/0,40 m) cu colţurile rotunjite. Pereţii lui se
p1istrau numai pînă la în;Hţimca de maximum IO cm, restul fiind distrus cu prilejul unei răzuiri. Dintre m:-1terialele descoperite· în interiorul
locuinţei-atelier un loc important ii ocupau nasturii met<!lici. De asemenea s-au descoperit numeroase resturi de plăci de cupru folosite la confecţionarea. nasturilor globulari. Tot în acest complex s-au mai descoperit un inel, o piatr{1 semipreţioasi1, o c<1taramii, creuzete de lut folosite la turmirea metalelor. precum şi dle.v a fragmente de foiţe de argint. Mai ad;-1ugăm descoperirea în cuprinsul atelierului a unui tezaur
compus din 47 de mofied0 ele argint aparţinind domniei lui Ştefan voie\'ocl cel Tin..'ir, precum şi douc'1 sigilii d0 plum,!b '• 1" . Construcţ.ja a fost
datati1 lc:1 sfir~itul secolului al XV-iea şi prima .ium<itate a secolului al
XIV-iea.
XXIII. tn apropierea locuinţc>i :ttelier (XXII) s-a dezvl"lit parţi('\!
o 11Jt[1 locuinţi1 tot de tip adindl, contemporanii cu cea menţionată mai
sus. Şi aceasti1 locuinţ;, a fost clistrust1 cu ocazia amenajt1rii unei st.ri'1zi
din secolul al XVll-lea m•.
XXIV. Locuinţ<i de tip adincit, cu structura din lemn, din a doua
jumătate a secolului al XV- iea. D<' dimensiuni modeste (5,50/3 m) locuir.ta a fost inc0ncliatf1, pi1strindu-se parţial o parte din talpa acesteia. Matt:>rialul ceramic descoperit constr1 din cahle ~i vase de uz casnk ·H<1• De remarcat c·;i, pe acelaşi loc s-au mai dezvelit inci1 patru locuinţe cu materiale ceramice din secole!(• XV- XVII, asupra 61rora nu
s-au :f<ic:Ut nici un fel de observaţii sub raportul tehnicii de con -

O mid1
toraşul

strucţfo 1,i;_

XXV. Locuinţf1 de suprafaţ_.-, cu t<.>mclie din piatră legat<"i cu lut.
QP formi1 · dreptunghiularft (3.50 ·'8 m), locuinţa taie pavajul• atribuit lui
Petru l Mu~at ~i este contemporanei cu pavajul Alexandru cel . Bun din
jurul Curţii domneşti. Faţ"i de nivelul actual, locuinţa s-a adincit pinf1 la
2,15 m. Ea a funcţionat pină în a doua jtunăl.:'ltc a secolului aJ· XV-Je;i,
cînd pavajul lll, Ştefan cel l\fare o ct1pc'1cuie~te " 1R.
XXVT. Loc:uinţ{1 de supr<ifaţ;'1 cu beci
lucrat din structun-1 de
lemn. Beciul locuinţei a fost secţionat. de fundaţia · bisericii Sf. Dumitru şi de mormintele M 52 şi M 53. Groapa pivniţei se adinceşte pimi
la 2.40 m. La baza gropii s-au gf1sit urme de sdndură carbonb~ati1, pronmi m 1 cl1 • ia loc: uintil, 1c·ase ele animale•, fragmente de ţesi1turf1 şi C'Îlt•vu
fragmente ceramice care duteazi:i complexul la
sfirşitul secolului al
XIV-iea •rn1•
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XXVII. Locuinţf1 adinciti1 (O,HO m), puternic arsf1 şi deranjat<i de
r11 orrninlelc M. 70, M. 72, şi M. 73_. ln umplutura locuinţei s-a gi'1sit un
i ·1..a ur de „onede moldovcne4ti din prima jumi'1tate a secolului al XV-lea.
Lo cuinţa ~-a încetat existenţa în a doua jumi1tate a secolului al XV-iea
inel a rost inc<.'ndiată un.
XXVUI. Locuinţf1 adincit;i faţf1 de nivelul actual pîni't la - 1.80 m.
1n umplutura locuinţei ~ ap[1rut o aglomerare masivi'1 de d1irpic ars la
r nşu .• cf1rbunc, fragmente cercunice, cuie de şit<-1, pietre calcinate. Aceasti'1
11111plutur<-1 se întindea pe o lungime dl" H.20 m şi pe o li'1ţime ele c:irca
•I m. O parte a umpluturii a fost cleranjali'l de un zid de piatr[1 cc apar\inca unf'i pivniţe. u1turile lungi ale locuinţei (circa B,50 m) erau orientat1:.• nord-sud. Descoperirea la circa 0,80 m faţ[1 de nivelul medieval
de c;ikare datat în secolul al XV-iea .. a unor pietre uşezate sub formi'1
de temelie, ne sugt.•rcazft c:{1 locuinţa era uşor adincit<i prevt1zuti1 cu
lt-mclie din pi<1trf1 şi acoperiş de şit<-1. · F.xistcnţa unei sobe de cahle este
indicatii de prezenţa grupatf1 tn partea de nord a locuinţei a unPi mari
1: a ntit<'1ţi de ~1semenea piese. Descoix-rirea in colţul de sud a două bîrne
l·arbonizate în poziţie verticnU1 ne sugera7.<-t d1 ea a fost lucrat<-, în tehnica „amnart'lor'1. Locuinţa a fost incendiati'1 in timpul campaniei din
vara ~ 111ului M7li, intreprinsi't de sultanul Mehmed II in Moldova ·m.
Dupii acest incendiu. resturile locuinţei au fost nivelate şi s-a ridicat o
;1 doua construcţie a suprapus parţial pe prima ; construiti1 clin lemr.
~i accaslf1 loc:uinţ~-, avea laturile lun~i (7.40 m) orientate nord-sud. Pe
latura de sud a fost amplasati't soba, identificatfi dup<i marea canti~;1tc dC'. cahl<.• clcsc:operite aici. Din inventa-rul locuinţei S-"all mai descoperit fnigmenh~ de oale cu toartt1, stri1chini, str~1chini-farrurie. Locuinţa a fost incendiatf1 în anul J.185, în _
urma l'arnpaniei intreprinse de
sultanul lfoiazicl al ll-lca în . Moldova. PC'ste resturile acestei construcţii
!'Ht ridicai una din piatrt1 dalatii în cursul sceolului al .XVII-iea cu o monecl<i de la Ioan II Cazirnir (lf1'48-Wfi8) descoperitei în mort;rrul zidului .ţl:!,
XXIX. Loc:uinţi1 de sppraraţ,i prev[izut;-1 cu pivniP de lemn. Groapa
pivniţei s-a adincil pini't la 4 m faţ:-1 de nivelul aclu;il dt• d1lcare. Stratul de arsurt1 se întindea pe un;1 din laturi pe o lun~im~ de 2,20 m. La
b<tza gropii s-au observat birnele talp<'t ele ror111[1 dreptunghit1lar{1. ln
colţuJ de sud s-n dezvelit şi un amnar vertical pe o lun~ime cit.• circ<1
20 cm. Pe baza fragmentelor ceramice complexul a fost dat;tt in sN:olul al XV-lea t,:?.'l.
XXX. La adincimea de 1,70 m faţ-1 de actualul nivel de d1kare
s-n dezvelit unu clin laturile unei construcţii din lemn . (2.50 m) incendiati'1 probabil ln mijlocul secolului ~•I XV-iea. Din umplutura locuinţei
s-au recoltat fragmente ceramice. zgurf1 şi numeroase buct1ţi ele bronz,
c-eea cc• presupune existenţa unei locuinţe ateli(•r .Uţ.
XXXI. Loc:uinţt1 de suprafaţ,-1 ·previ1zut<-1 cu pivniţt1. L(l aclîncimea de 5 m raţii ele nivelul ~1ctual de dilcart• s-a dezvelit o masf1 mare
ele chirpic urs ~i frngmcnte ceramice. suprafaţt1 de form[1 dreptunghiulară.
Dup{1 in){iturarea umpluturii s-a constatat pe fundul gropii dreptunghiulare . ('1,30/3,~JO mj urmele unei bi.rne talp<-1 clin stejar şi a unui amnar
1•
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' din lemn suferind un puternic
în poziţie verticală, întreaga structur~i
incendiu. Din 'arsura pivniţei s-au recoltat mai multe fragmente ceramice de la vase de uz comun, cahle de sobă şi piese de fier de la construcţia locuinţei. Pe baza acestui material, complexul a fost datat în a
doua jumătate a secolului al XV-lea. La . circa 20 m est de locuinţă s-au
dezvelit doui1 fînt.îni alăturate, căptuşite la interior cu lo::idbe groase din
stejar aşezate pe verticală. Din umplutura unei {intîni s-au recoltat fragmente ceramice datînd din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, iar
din cea de a doua fintînă obiecte datate în prima jumătate a secolului
al XV-lea, cîncl a şi fost abandonatit "25.
XXXII. Locuinţă adîncită, cu structura din lemn, ineendiată la
sfirşitul secolului al XV-lea. La 1,30 m faţă de nivelul actual de călcare
s-a dezvelit peretele de nord al locuinţei pe o lw1gime de 3,70 m. f..a
nivelul podelei s-au descoperit mai multe fragmente ceramice şi cahle
cu un bogat repertoriu decorativ (cahle cu stcmn dezvoltată a Mol•
•
dovei) 4.26,
XXXIII. La 4 m est de locuinţa mcnţionatr1 mai sus, la aceeaşi
adincime (l,00-1,30 m) s-a . dezvelit o altă locuinţă de tip adincit, din
lemn, din a cărei umplutuni s-a recoltat un bogat material ceramic
şi fragmente de cahle. Şi această locuinţă a suferit un puternic incendiu la sfîrşitul secolului al XV-lea 42i.
•
XXXIV. Locuinţă-atelier aclincită pînă la 0,75 m faţă de nivelul
actual de călcare. S-a dezvelit latura de nord a locuinţei pe o lungime
de 4 m. In colţul de nord a apărut un cuptor de formă trapezoidală,
cu baza mică la partea superioară (0,70 m) şi baza mare de 0,75 m la
· cea inferioară. Pe baza materialului ceramic locuinţa a fost datată la
sfirşitul secolului al XlV-lea şi începutul celui următor r.28.
- XXXV. Locuinţă de tip adîncit, cu structură clin lemn, incendiată
la ~firşitul secolului al XV-lea. Faţă de nivelul actual de călcare. la
adîncimea de 1,40 m, de pe podeaua lutuită a ·locuinţei s-au recoltat
numeroase :fragmente ceramice de la vase 'de uz comun şi mai mu11e
cahle ce proveneau de la o sobă r.29.
•
· XXXVI. Locuinţă de suprafaţă, adincită pină la 0,60 m faţI1 de
nivelul a'ctual de căkare. Latura ' scurtă a locuinţei, <'li direcţia vest-est
era de circa 3 m. Construită din lemn şi chirpici, locuinţa a fost distrusă prin incendiere în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Din
inventarul locuinţei s-au putut recupera mai multe fragmente ceramice
smălţuite şi nesmftlţuite, precum şi o cămaşit de zale fragmentară '.30.
XXXVII. Locuinţă adîncită. faţă de nivelul actual de călcare pină
la 0,70 m. Executată din lemn (una din laturi are lungimea ele circa
3 m), locuinţa a fost i.ncendiată în â doua jumătate a secolului al XV-le<i.
Din cuprinsul arsurii s-au recoltat fragmente ccram!ce şi cahle.
XXXVIII. LocuinţI1 adinciti't fată de nivelul actual de dikare pină
la 1,00 m. Resturile locuinţei din lemn carbonizat au fost surprinse pe
o lungime de 3 m. Din cuprinsul locuinţei s-au recuperat fragmente
ceramice şi cahle din a doua jumătate a secolului al XV-lea.
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XXXIX. Locuinţă adîncită faţă de nivelul actual de călcare pma
1., 1,35 m. Ul'mele locuinţei din lemn carbonizat au fost surprinse pc
lun~ imc de circa 3,50 m. La nivelul podelei locuinţei s-au recoltat
fr ir. mente ceramice şi cahle din a doua jumătate a secolului al XV-lea.
XI:.. Locuinţă odincită foţii de nivelul actual de călcare pină la
o.~10 m. Construită din lemn, locuinţa a fost incendiată în a doua .iumă- '
1.i1c: a secolului .:tl XV-lea. S-au recuperat fragmente ceramice. cahle
~ i cuie de şiţf1.
.
XLI. Locuinţă adîncită faţă de nivelul actual de călcare pinii la
1.00 m. Pe o lungime de circa 2,50 m s-a dezvelit birna talpă carboniz;1t şi mi amnar în poziţie verticală. S-au recuperat fra~mente ceramke şi cahle ce au aparţinut unei sobe. întreg materialul arheologic
poate fi datat în a doua jumătate a secolului al XV-lea.~
XLII. Locuinţă adincită faţ[t de nivelul actual pînă la 0.80 m . Cons t.cucţia este din lemn, cu una din laturi măsurînd circa 3 m. S-au recupc- ·
rat fragmente• ceramice şi cahle, toate datind din a doua jumătate a
secolului al XV-iea.
XLIII. Locuinţă adincită faţă de nivelul actual pînă la adîncimca
de circa 0,90 m. Latura scurtă de pe axa est-vest măsura 3,70 m. Din
umplutura locuinţei s-a recoltat un bogat materi'al ceramic şi numeroase fragmente ele cahle, toate încadrate cronologic în a doua jumătate
a secolului al XV-lca 431.
XLIV. Locuinţă adîncită faţi de nivelul de călcare actual pină la
0,75 m. Latura de est-vest a locuinţei a fost puternic afectat[1 ele construcţii moderne. Pc baza fragmentelor de cahle recuperate s-a · putut
data complexul de locuire la sfîrşitul secolului al XV-lea.
XLV. Locuinţă de suprafaţă cu pivniţi 432. O parte a resturilor
incendiate ale construcţiei s-au pri'1buşit în beciul locuinţei, singurul care
a putut fi cercetat în proporţie de 800/o. Groapa beciului a fost săpat[1
de la adincimea de circa 0,40 m faţă de nivelul actual al solului şi s-a
adinci t circa 1,50 m. După săparea gropii beciului, aceasta a fost căptu
şită cu scinduri (cu o lăţime de 0,25 m). Beciul
de plan rectangular
(4,50/2,50 m cercetat parţial) avea dispus pe toată lungimea pereţilor
un prag lat de 0,10 m şi· înalt de 0,18 m, pe care se sprijinea căptuşeala
de bîrne a beciului. Pragul păstra urmele de arsură ale bîrnelor care
se sprijineau pe el. O altă observaţie referitoare la tehnica de amenajare a beciului este aceea că între groapa săpată a beciului şi pereţii
de scîndură ai acestuia existase iniţial un spaţiu gol, lat de 0,05-0,08 m.
umplut cu p<imînt la terminarea construcţiei. Pe latura de nord a construcţiei, la îni'1lţimea de circa 0,70 m de la baza beciului, s-a constatat
că in spatele peretelui de lemn al• acestuia, groapa beciului fusese lăr
gită cu circa 0,50 m. Această amenajare era destinată să servească la
îngroparea stilpilor de lemn verticali, care slujeau la amerrajarea parterului, stîlpi între care erau fixate bîrnele orizontale.
Girliciul beciului era prevăzut cu trepte lucrate din scînduri, a
ciiror capete ernu prinse în lodbele laterale din lunj:?ul acestuia. Tot
în zona girliciului ·s-a păstrat şi o parte a peretelui de est, ceea ce a
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permis s[1 se observe c[1 intrarea in bed l'ra ci1ptu~it[1 cu scinduri, c:a şi
groapa· beciului. Latura dinspre girlici a beciului era mi1rginit[1 de o
birmi in sccţ!ur.eu pt1tratii (0.:~5 m), incnstrutci într-un prat! de piimint
cruţat, care s-a p~1strnt pe o U1ţime de 0.20 m. Pod('aua beciului a fo">t
amenajati1 prin biitf1torirea pi1mintului '. Podl•aua beciului era acoperil[1
cu un strat ele 61rbune rncirunt şi cen-uşi1 prove-nite dt• la structura de.
lemn a plafonului pivniţei.
Pereţii parterului construcţiei nu erau in con tinuarea pc.>rfcct;"1 .1
pereţilor beciului. c:i depi1şeau in afarft planul acestuia. in sensul a<:csta
\'ine şi observaţia di stilpii verticali ai pereţilor parterului erau plasaţi
in afara limitelor beciului, c:d.•a cc obligi1 si1 admitem cit pereţii parterului erau în afara limitelor bedului. în suprafaţa {.'Cr{.'etati1 a beciului
s-au descoperil nunwroase buci1ţi de chirpic provenind de la pereţii parterului locuinţei. Parterul locuinţei ·avea podeaua lutuiti1. Pereţii acesteia erau executaţi din birne lutuite, a d1ror suprafa~i1 planii mai p;"tslrPazi1
incc"t urmele a trei strnturi de lut fin de> ln „sufit•• (nu s-au constatat
rn me de var).
Locuinţ.a care avea c(•l puţin cloui1 in6qx•ri t•ra dotati"1 c:u dou.:-1
sobe din cahle nesrmilţuite. Majoritatea c:ovirşitoare a descoperirilor fftcute I.a nivelul podelei beciului. cit şi in ~Hirimi1turik• incendiate ale construcţiei este reprezentati1 de ceramie<"i şi obiecte clin met<il in <'are incluck'm şi balamalele, inchiziHorilc de uşi. lac[1t, cercuri ele fier, cuie etc:.
Varietatea inventarului ceramic (cimi c:u toarti1, ukioar0 cu tub de S{.'t1t·~
gere, oale cu toartă, pahare. str<ichini, farfurii, castroane, vase de provizii) ca şi a cahlelor (Cavalerul şi doamna sa, Sf. Gheorghe omorind
balaurul, Centaurul înaripat. Cerbul cu eşarffi, Vulturul bicefal, Leul
„rampant", cahli1 placi1 cu onrnmente geometrice şi florale, cahle traforate) ne conduce la conduzia că locuinţa aparţi1wa unui meşit'r olar
tnst;:,·l\. <l:n Suc: ava.
Construcţ.ia poate fi încadram printre l'ele mai impuni1toare clin
mediul urban rom<inesc extracarpatic. de la mijlocul secolului al XV-iea.
Locuinţa a fost incendiaff1 şi a fost in „grosso modo'' atribuită primei
jumf1tăţ.i a secolului n l XV-lea şi mijlocului aceluiaşi st"'·ol (amintim
:1
dat<1rea acesteia s-a fflcut şi pe temeiul unl'i mo1wdc> t-mise ele> voievozii
Ştefan al Ii-lea sau Petru al II-iea, a ci1rei drculaUe nu a dcpi1şit mijlocul secolului arittat).
XLVI. Locuinţ{1 de suprafaţ<} cu pivniţ.i1. :\dinc:iti1 pinu la 3,50 m
faţI1 ele nivelul actual de C:1lcarc.>, sub forma unei aglomeriiri de nrsur:·1
şi chirpic cu o grosime de drca 1.50 111. s-a putut delimita latura dl'
vest-est pe o lungime de circa 3 m. Pereţii construcţ.iei C'rau lucraţi din
lemn şi chirpici. Frngmentelc ceramice recolt~1te dateaziJ locuinţa în a
doua jumf1tatc! a secolului· al XV-iea, dnd a suferit un puternic: incendiu ',:::i.
•
XLVII. Locuinţi1 dl' suprafatt1 cu pivniţi1. La o dist:111ţi1 de circa
3 m faţi't de locuinţa menţionati1 mai sus (XLVI) s-a delimitat latura
i3,5 m) unl'i alte lo<·uinţl', marc·ati1 în profilul ~anţului d(~ fundaţi<' pr:intr-o mare aglomerare de chirpic ars, fragmente {.'eramicc şi ('ahle. Gro124
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"1 1111-.1 ;1cestei arsuri era de circa 1.25 m şi se afla la adincimea de circa
111 f:1([1 de nivelul actual de călcare . Ca şi precedenta, locuinţa a sufe' 11 un pu tNnic incendiu în a doua jum{1tate a secolului al XV-lea 1i:v..
XI.VllI. Locuin(t1 de suprafaţ.[1 cu pivniţii. Faţă de nivelul ele ·c[1l' 1rr· ad ual. arsura de pe latura nordidt a şanţului de fundaţie a apărut
lt 1 dn·a 2 m, pe o grosime de I m. Locuinţa a fost construit.ă clin lemn
~ I l'hirpic:i. ea fiind incendiatc"1 în a doua ju1mHate a secolului al XV-lea ~:s=..
XI L. Locuinţ{1 de suprafaţi1 cu pivniţă. adinciU't pîn<t la circa 4 m
L1\ i1 dl' nivelul actual de cc"1kare. Atit pe latura de sud cit şi pc latt1ra
d • norei a şanţului de.• fundaţie s-a delimitat o puternici"1 ag lomerare de
, hirpic \;i lc>mn nrs. cu o grosime.> de circa 2 m şi o lungime de 3 m. Din
umplu tura locuinţei inl·endiate s-au recoltat fragmente ceramice şi cahle.
toa te datate în n doua jumi'ttak a secolului al XV-iea ~36.
·
L. Locuinţ[1 de suprafaţii <:u pivniţii . .-\clincitii pini'1 la · 3 m faţ[1
dl' nivelul .:1clual de d11care, locuinţa executată din lemn şi chirpic a
fos t incendiati1 în a doua jum{1t<1le a secolului al XV-lea. Niv<.'lul de
arsur{1 gros de~ J,50 m, se întinde P<' o lun~ime de 4 m. Din umplutura
lo<:uinţl'i s-au putut n?colta fra~mente \ :eramice şi cahle. în apropiere<.1
;1c:estch1, în marginea unei rupturi apfLrutr1 în limita şanţului ele fundaţi(· a blocului s-a recuperat un tezaur format din 73 de monede emise
de Alexandru cel Bun şi I liaş 1ir.. De rem:-ircat cf1 toate cele cinci loc:uin\L' menţionate mai sus se aflau la di stanţe ce variau intre 3 şi 4 m.
LI. Locuinţ.[1-atelier adinciti1 pinft la I m faţi1 de nivelul actual
cit.> cillc:are. De forma unui patrulater cu lat11rile de :J,50/3 m. locuinţa
;1 fost atribuitii unui nwşte~ugar- fierar şi a fost datalI1 în a doua jumă
tate a secolului al XlV- lea. Ea a fost piiri1sit.f1' la începutul veacului urm~1tor dnd s-a construit Curtea donmeasd1. primul nucleu din piatr<i
clin vremea lui Alexandru cel Bun 4.. '
LII. Locuinţ-1-atelier. adîncit<'l pînc"'1 la 1 m fat<i de nivelul actual
de ci1lcare. Ca şi precedenta locuinţc"1 a aparţinut unui meşter-fierar, ea
fiind abandon.:1tc"1 în prima jutnc"'Ltate a secolului al XV-lea cinci pe acest
loc din apropierea bisericii Sfintul Dumitru s-au intreprins ample construcţii voievodale, legate de ridicarr a Curţii domncşt.i 439.
LUI. Locuinţi"1 de suprafaţfi cu piv!1liţi'l. Cerceti'irile arheologice
efechwte pe latura de nord a zidului de incintă al Curţii domneşt.i au
dus la dezvelirea mai multor locuinţe care nu sfirşit prin incendiere. In
s upr<1faţa camerei 1, latura nordică a zidului de fundaţie, la adîncimea
de 1,20 m, suprapunea tin nivel foarte puternic ele arsurc"1. Zidul ele fundaţie amplasat pe arsura locuinţei a distrus-o parţial. Pînfl la nivelul
podelei, arsura s-a mai piistrnt pe o adincime de 1,80 m. La nivelul podelei nu s-a·u g[1sit straturi de lipitun-1 de la vreo eventuală refacere ca
la locuinţele din exteriorul Curţii. ceea ce dovedeşte că imediat dupf1
marele incendiu din 14 76 care a cuprins oraşul Suceava, domnul a luat
hotărîrea de a extinde Curtea domnenscă din piatrf1, adi1ugînd constructiei de la Alexandru cel Bun noul tronson de camere de pe latura nordici'1. Pe latura nordic[1 a beciului locuinţei s-a pf1strat talpa acesteia
carbonizatf1, de asemenea au fost surprinşi şi doi stîlpi în poziţie verti~
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cală pc o înălţime de 30 cm. Din examinarea
ca şi a negativelor imprimate pe lipitura de

structurii lemnoas<.> carbonizi:lte
lut amestecate cu paie cu care
au fost acoperiţi, pereţii, rezultă că nu numai tălpile şi amnarele. ci
întregul material lemnos utilizat fa ridicarea pereţilor -acestei case era
fasonat. Nu s-a putut stabili limita laturilor construcţiei, deoarece arsura nu se întindea pe întreaga fundaţie a camerei (7 m). Din umplutura
arsurii s-au recoltat numeroase cahle cu o mare varietate 6rnamentali1.
întreg complexul a fost datat in a doua jumătate a secolului al XV-iea "·~ 0•
LIV. Locuinţă de supraf.aţ[1 cu pivniţii. Depistatei in camera 4 n Curţii
domneşti, locuinţa era suprapusă de zidul de fundaţie ( 1,30 rn) al <1cesteia
Grosimea arsurii se întindea pe o înălţime de 1,70 m. Nu s-au putut face alte
observaţii prhiind dimensiunile şi sistemul de construcţii.. !n preajma
peretelui de est s-au remarcat porţiuni discontinue dintr-o podea de lut.
în umplutura locuinţei s-nu găsit numeroase cahle provenind ele la o
sobri prăbuşitf1 de la parterul constmcţJei. Construită din lemn locuinţa
a sfîr!;iit prin incendic.•re, evenimentul petrecindu-se în a doua jum{ltate
a secolului al XV-lea 1o1o1.
LV. Locuinţf1 de suprafaţă cu pivniţă. Depistată în cam('ra 5. locuinţa era suprapusă ele zidul de fundaţie nl acesteia. Latura scurtă a
locuinţei, nord-sud, nvca o lungime de 3 m. Grosimea arsurii ele circa
2 m suprapunea o podea din lut bine bMătorit. Pe latura de nord-est
s-a depistat o bîmă şi un amnar vertical înalt de 25 cm, ambii executaţi din lemn fasonat. De asemenea şi chii·picul din interior ponrfft negativul birnelor fasonate, utilizate la ridicarea construcţiei. In umplutura
locuinţei incendiate s-au găsit numeroase fragmente ceramice şi cahle.
toate datate în a doua jumi'1tate a secolului al XV-lea "~ 2.
LVI. Locuinţă de suprafaţă cu pivniţf1, depist.'ltă în camera numărul 6, a fost adîncită faţi'1 de nivelul de ci'1karc actual pînă la <1clincimea de 1 m. Locuinţa era prevăzutf1 cu temelie din piatră lcga1f1 cu·
lut. Suprastructura din lemn a construcţiei este dovec!Wi de c;'m titntca
marc de arsură (2,50 m) pr<"1buşit.~1 în pivniţa locuinţei. Latura nordicii
a locuinţei în lungime de 4,50 m. a fost distrusă parţial de zidul de
fundaţie al camerei Curţii domneşti ce cădea perpendicular pe zidul de
inc:intf1. Alte obşervaţii nu S-'<lU putut face din cauza infiltrării apei
sul:>terane. Din umplutura locuinţei s-au recoltat fragmente ceramice
i;;i cahle, · daţate în a doua jumătate a secolului al XV-lea ""a. Imprejurarc-a cf1 dupf1 incendiere locuinţa a fost ~cilpi'1cuită de un strat ele ni\'elarc foarte subţire şi că imediat peste acesta s-a ridicat zidul de incintii
al Curţii, permite sfi presupunem că a ·rost distrusi'1 tot in a doua jumî1tiÎtc
a secolului al XV-len, foarte proba\jil aşa cum am mai menţionat, în
14 i6, cinel oraşul a ars in întregime.
LVII. Locuinţ.ă de suprafaţi'1 cu temelie din piatră (zid sec). în
camera 7 s-au surprins urmele unui zid de piatdi legată
lut, secţionat de .zidul de fundaţie (1,30 m) de pe latura nordică. Pentru cercetarea acesteia s-a impus deschiderea unei casete pc latura de nord ;
pe ace~stă direcţie s-a surprfos, la adîncirea de 0,70 faţă de nivelul
ac.:tual ele cftlcare latura de nord-sud a locuinţei, în lungime d.c H m.

cu
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de fundaţie al locuinţei s-a păstrat pe o înălţime de 0.40-0,50 m.
S ·.1 constatat că, mai întîi meşterii au săpat de la nivelul pavajului' din
vrt."mca lui Alexandru cel Bun, pavaj mereu remarcat în cercetările de la
1.;11rtea domnească, suprapus parţial de zidul de incintă al Curţii ridicat în
r. 11.a a doua (post 1485) Ştefan cel Mare, lăcaşul pentru locuinţa LVII
pină la adîncimea de 0,60 m, pămîntul rezultat din această operaţiune,
1mpr[1ş tiat in jur, marca astfel faza constructiv<.i. Locuinţa a avut o
· I ruclurlt din lemn care a suferit un puternic incendiu spre sfîrşitul secolului al XV-iea aşa cum de fapt au dovedit-o şi fragmentele ceramice
r•:"Coltate din ·umplutura acesteia. Locuinţa a fost prevăzută cu o sob[t
din cahle. Una din cahle, smălţuitr1 în verde, reprezintă stema dezvoltatii a Moldovei"""· Chirpicul din interior poartă neRativul bîrnelor faţe1ate utilizate la ridicarea construcţiei. Resturile de lemn carbonizat ne
îngăduie reconstituirea părţii superioare a · acesteia. Ţinînd seama de
adîncimea fundaţiei (0,60 m) de la care a fost săpat şanţul în raport cu
nivelul de călcare din secolul al XV-lea,' putem aprecia că îniilţimen
interioară a locuinţei se situa în jur de 2 m, cea a· acoperişului fiind de
peste 1,80 m. Nu s-au putut face observaţii asupr& intrării, situată pe
latura sudică, aceasta fiind distrusă de zidul de incintă al Curţii. In
interiorul locuinţei sub un strat gros de chirpic, d~ fragmente ceramice
ş i ·1cmn carbonizat a apărut podeaua lu'tuit<i. Cercetarea arhcologici1 ne-a
oferit şi unele elemente pentru datare. Dat fiind că lăcaşul acesteia a
fost tăiat de zidul de incintă al Curţii ridicat după incendiul suferit la
1485, cit şi existenţa pavajului din pietre de rîu din vremea lui Alexandru cel Bun amenajat în preajma locuinţei, trebuie să admitem că
aceasta a fost construită în vremea acestui voievod.1 împrejurarea că
după incendiere a fost căpăcuită de un st.rat de cultură din secolele
·XV-XVI, permite să presupunem că a fost distrusă la sfirşitul veacului al XV-lca, foarte probabil în 1485.
LVIII. Locuinţi1 de supratraţ<i cu temelie din1 piatră nelegată. Faţi .
de nivelul actual de călcare, temelia din piatră (nelegată) a locuinfoi era
situată la 0,80 m. I:.atura de nord a locuinţei a fost distrusă de latura
nordică a zidului de incintă al Curţii ridicat anterior anului 1485, atunci
cînd a fost dezafectată şi întreaga construcţie. Din examinarea profilului
vestic al la.turii locuinţei în lungime de 6 m, ca şi a planului, a rezultat
că meşterii au săpat, mai întîi de la baza stratului de cultură de la sfîrşi
tul secolului al XIV-lea şi începutul celui urm<1tor, o suprafaţă clreptunghiular[t de aproximativ 6/4 m, care trebuia să constituie lăcaşul locuinţei pînă la adîncimea de 0,80 m. ln acest spaţiu, ei au fixat Pe o temelie din piatră o structură din Ierni{ obţinînd o suprafaţă interioară de
5,50/3,50 m, orientată cu laturile lungi pe direcţia nord-sud. Cu prileiul
îndepărtării chirpicului purtînd amprentele bîrnelor s-au făcut şi alte
observaţii interesante în legăttJră cu intrarea în locuinţă : aceasta era
nmplasată pe latura scurtă a peretelui de sud, în formă de tobogan a
cărui structură de lemn părea a fi executată în trepte. Considerăm că
scîndurile carbonizate descoperite pe podea în preajma peretelui sudic,
dispuse puţin oblic în raport cu a~sta, ar putea proveni de la o eventuală uşă. q'inînd seama de adîncimea lăcaşului şi de lăţimea construc-
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ţiei, se poate admite că ini1lţimea interioarii s-a situat în jur de 2.25 m,
iar cea a .acoperi~ului la circa 2,60 m. F.Jemcntelc stratigrafice, şi materialele arheologice (fragmente ceramice şi cahle tip oaUI) ingf1duie încadrarea cronologică a locuinţei la începutul secolului al XV-iea. ea sfirşind prin inc(mdiere Ia sfirşitul aceluiaşi secol Mr••
LIX. Loc ui,nţă adinciti't faţt1 de nivelul actual de d'ilcarc pind l.a
O, 75 m. Locuinta executnt;~1 din lemn a fost incpndiat<"1 in a doua iumi1tate a secolului al XV-iea, aşa cum au dovedit-o fragmentele ceramice
descoperite în arsura accstei<1. In respectivul şanţ de canalizare s-a delimitat latura de nord a sa, lungă de 4 m ; grosimea stratului ele ar:sun.1
oscila intre 0,30-0,40 m "'• 11 •
LX. Locuinţă adincit.:1 . foţii de nivelul actual de c[1lcart• pin<'1 b
0,75 m. Situatfi la circa 15 m faţi"1 ele locuinţa nwnţionat[1 mai sus şi
at'l'asta a fost secţionată pe Iungul ei ele către şanţul de canalizare săpat
în· 1980. Latura de nord a lQcuinţei avea o lungbn;e de 4,50 m. Executatei din lemn, locuinţa a fost incendiată in a doua jumi"1tate a secolului al XV- iea; in colţul de sud-est s -a putut surprinde birna· talp[1
carbonizată a locuinţei. Din stratul de· arsur[1 s-au recoltat numai fragmente ceramice specifice epocii lui Ştefan cel Mare H7.
LXL Locuinţi1 ele suprafaţc"1 cu pivniţ<"1 -~ -'.!\. Pentru cunoaşterea
arhitecturii laice de la Suceava prezintc"1 interes şi zona situată la 150 m
nord de Curtea domnească, unele o datii cu dc"1rimarea construcţiilor din
secolul al XIX-lea şi construirea a dou[1 blocuri de c[1tre C.F.C.H„ s-au
dezvelit mai multe complexe de locuire. Cu aceast[1 ocazie s-a putut
constata o datI1 cu săparea şanţurilor de fundaţ.ie pentru amenajarea
acestor construcţii din lemn cu beci, cc"1 meşterii au sf1pat de Ia limita superioar[1 a actualului nivel de călcare pin<'1 la adîncimea de 3,50 m. o
supmfaţii drc>ptunghiulară de 3,50- 5 m destinat<! pivniţei şi o alta
care suprapune partitil pivniţa, de 7,50-5.50 m. destinat<"• locuirii. Pe
.latura nordicei a locuinţei, birna talpi1 puternic incendiat[1 a fost. aşezat<"•
Jaţ[1 de nivelul actual de d1kare la adincimea de J ,50 m şi de O.HO m
faţi"1 ele nivelul de cc"1Icare clin secolul al XV-iea. întreaga construcţie a
suferit un puternic incendiu în a doua jum<'1tate a secolului al XV-iea.
dup[1 care a fost refăcut[1 pe ~'lC.'elaşi loc într-un timp foarte scurt. dovada
ff1cînd-o şi cele două rinduri de podele clin lut din pivniţt1, separate
printr-un puternic strat de cenuşă şi arsură.
Pe fundul pivniţei. pc laturile de nord şi de vest s-au g[1sit ti1lpi
de stejar carboniznte, suficiente totuşi ca să se vadi"i ·C<i formau două
rame de aceeaşi mărime. în colţul de nord-vest s-<.1 dezvelit şi stilpul
vertical de formă p<itrată cu diametrul de 0,30 m. de care se prindeau
scindurile aşezate orizontal. late dC' 0,25-0,30 m. Pc latura de nord
s-au mai găsit urmele unui stilp vertical ridic:it la mijlocul birnei talpă
ce sprijinea pereţii pivniţei format din sdnduri Iun~i de 2,50 m. În
spatele stîlpilor, pereţii pivniţei, pe o înI1lţime de 2 m sint arşi. AmPrente clare împietrite de foc,. cîteva blăni carbonizate (pe latura de nord)
~i mai ales rcstud din ele îi acoperă ca nişte benzi orizontale întrerupte
la distanţa de 2,50 m. Ca şi pivniţ..,, la fel a fost căptu'şit şi girliciul
acesteia care se afla dispus in partea nordiclt, intrarea fcicindu-se in
/
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1 , 1 d in·C'l din eumeril, w~a cum ne sugerează panla ~ub un unghi
d• :1r.0 !;>i o Jiiţime de l m. Sp<trgerca de cMre constructorii actuali a
fi1 111hll11 i pi vniţei pentru 1:1 amplasa fundaţia pe solul viu a dus la dcz' .-J l n ·t1 unui tunel din pia'tri'I, înalt de 2 m şi lat · de 1,25 m. :\flat la
.1d r;, imC:'a de 1,50 rn faţă de nivelul podc!Pi pivniţei şi la 5 m foţii de
1.t '"î 1il <ictual de cMcarc, acest tunel cu bolt[1 scmicilindricf1 şi pereţii
I ·•· · r ~ili drepţi, executaţi din pk1tr[1 prins[1 cu mortar, era orientat sud11 urd : podeaua era din lut bine bf1tătorit. Tunelul din piatrii s-a p~1strat
l"'I " luni.:i me de 7 m. Dup[1 dimensiuni şi mod de orientare înclinăm
'·, 1 atribui m funcţiom1litatca unui tunel de refugiu :Cc lega Curtea
do 111nl'asc<"1 cu valea Sucevei. Elementele de datare ne lipsesc: luînd în
• „1~-.idera re culoarea mortarului (alb} şi cantitatea mare de var din
•'ornpoiiţia sa inclinf1m s[1-l dat[1m în secolele XV-XVI.
.
Cei trei stilpi verticali de pe latura de vest şi alţi doi de pe latura de nord
d1 p:1<;;t.•se in ambele sensuri limitele pivniţei. Amenajarea intrării s-a făcut
1
1-.tura ele su<l, unde s-a piistrat un girlici sc-urt, cu o li1ţime de 1,20 m.
1 c ~I<.' care s-au amenajat. tr('pte de l<.•mn. Ca şi în mzul pivniţei pe lat11r;1 de nord s-au fixat direct pe solul viu tălpile de stejar, de circa
·;,ao m pe laturile lungi şi de circa 5,50 m pe laturile scurte ale con•.trucţiei. imbinate între ele „în cheotori" obţin1ndu-se astfel un ~spaţiu
1ntc-rior de 6,90/4,90 m. Grosime.1 tlilpilor oscila între 0,25-0,30 m. Atît
pr. colţuri cit şi pc mijlocul laturilor lungi.· ale locuinţei se ridicau de
Jll' t<-1lpile de stejar stîlpi verticali (amnare). Stîlpii verticali de la col~urile ~i de pe mijlocul laturilor lungi, întăriţi prin ._contrafişe" ce se
11hsl•rvi'1 mai ales pe latura nordicii a casei, formau ,.o~~tura" acesteia
~„ i :iveau menirea de a suporta greutatea acoperişului. Ilîrnelc de lemn
11le pereţilor au fost acoperite cu un str;1t gros de lipitură de lut amesll•i:at cu multe paie. Cele mai numeroase fragmente de lipitur[1, g[1site
lnc:c>nd iate în moloz aveau grosimi de 0,09 şi O, 12 m. Este greu de pre. izat dac{1 prezenţa majoritarei a acestor dou{1 grosimi ele lipitură se claltircaz[1 provenienţei lor de la interiorul sau exteriorul pereţilor. Pereţ.ii
au fost cu siguranţii văruiţi în interior, iar dacă exteriorul de lemn al
d <"1d irii a fost şi el lipit cu lut, atunci vriruiah1 se întindea ~i aici. Un
număr destul de marc ele cuie de şiţă descoperite mai ales i.n zona
pivniţei arată că locuinţa a fost. acoperitii cu şindril~1. Veri_gi, încuietori
.~. i balamale de uşi s-au găsit în dărînuiturile peretelui de vest. Exisl •'nta la circa 1 m de stilpii verticali, pe latura de vest a unei puter11ii:e arsuri pe aceeaşi lungime cu latura scurtă a locuinţei şi descopt'rirca a numeroase pietre calcinate de la ardere ne îndeamn[1 sfi presupunem c[1 locuinţa a fost prev1izutr1 cu un pridvor din lemn · aşezat
pe o temelie din piat.rr1.
I
Din mijlocul masei de dărîmf1turi ce se întindeau_ spre nord şi
sud pc o fişie destul de mare s-au observat resturile unei sobe prăbuşite.
Din felul în care zăceau diferite~ resturi de cahle fie în pivniţă, fie
pc podeaua locuinţei din lut bMătorit, se poate deduce fără greutate
că soba fusese centrală şi S-Q prăbuşit în bloc spre sud-est. Cahlele sînt
nesmf1lţuite şi pot fi datate cel mai tfr1.iu spre sfirşiiul secolului al
XV-lca, cind probabil locuinţa a suferit cea de a doua incendiere.
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in timpul incendiului care a mistuit această locuinţ\, au fost
ciistruse piesele de mobilier, '<!numite obiecte din lemn de uz comun etc.
LXII. Construcţie de suprafaţ;·1 cu fundaţie de zid ""!I. Construcţiile de zici au ocupat un loc mai puţin important in ansamblul arhitectonic <il Sucevei. Ele tJ·ebuicsc puse de obicei. în l~ăturf1 cu lăcaşul
de cult. construcţiile domniei (Curtea
domneasd1) şi poate clădirile
social-nclministrative nwn\ionatc in documentele vremii (spitalul, clădi
rea sfatului oraşului din „mijlocul ornşului" şi clădirea vămii). In apropcrea locuinţei menţionate mai sus, la nivelul fundaţiilor sf1pate (faţă
OL' niv1·lul adtml de c:ii k.tr<!, zicli1ria Vl'c-he de piatrei a apilrut la 0,500,60) pc o suprafaţf1 de circa BO m ~. a apărut o ma~ă marc de zidărie
din piatrfi ele carier[t leţ!aUI cu lut ~alben.
Faţ;·1 dl' nivelul actual dl• l·[1lcarc, zidul din piutră leg<.1l<"1 cu lut
a apărut la 0,50 m şi se continua pe o adîncime de 1,70 m, el suprapunînd un str\1t de lut negru wnestecat cu lut galben (0,70 m), din
"care s -au recoltat cil<.• v•a fragmente C(•rnmkc din secolul al XV-iea.
Zidul de fundnţie nu se funda pe solul viu, ci pe depuneri medievale.
P · l:t1L1;·ill• dt• nord ~i t'-„, zidul d(• fundaţie al comnrucţiei afoctca7.i1 doui1
!twu inţ.t• incendiat.•. din s1.·c·olul al XV-Jc.•a. U1ţimea zidului cit• 1,2'1 m.
ca şi fundaţia sa destul ele puternică ne sugerează că întreaga construcţie a fost ridicat[1 din piatră. Laturile de est şi ves't ale construcţiei au
fost dezvelite parţial, pe o porţiune de 1,50 m. Observaţiile făcute cu
ocazia a mplasării ce1nalizf1rii în zona trotuarului unde se prelungea zidul
estiC' al C'onstrucţ iei ne-a determinat sc"1 precizăm că aceastcl laturci a
constrncţici nu d~păşea 12 m. Latura scurtă a edificiului măsura 9,50 m.
Doui1 ziduri desptirtito<irc împart interiorul construcţiei in trei inci1r)eri
l'll climenc;it'rn i variabilt- : 6,50 4.iiO m; G,50 /:3,00 m; (i / 4 m, Jn colţul
de nord-vest zidul construcţiei se adosa unei pivniţe din piatri'1 legati'1
cu mortar clin var, reprezcntincl o ' al tel fazii de construcţie. Se poate
bănui di respectivo construcţ.ie a integrnt în spaţiul său şi aceast<'.'1 pivniţă prevăzută cu irei încăperi boltite semicilindric (înălţimea acestora
c•rn de 2.:>0 m). dintre care una, c:<1n • se prl'! ungC'a spre Şcoala gencrnl:t
nr. 2 •.•ra. p ri1bu~it i1. :Materi:.1lclC' urht'ologke rPcoltate clin stratul de umplutur{1 (0,00-0,50 m} pot asigura datarea acestei construcţii în secolele XVII-XVIII. Faptul că în şanţul de fundaţie al zidului s-au depistat dteva fragmente ceramice specifice sfirşitului de secol al XVI-lea,
ne determină să înclinăm cii respectiva consh'ucţie nu a fost ridicată
mai tîrziu de începutul secolului al XVII-lea. ln legătură cu rosturile
ncestei construcţii aflată la 7îl m nord de Curtea domneasd1, în faţa
acesteia, pe fosta „uliţa Fruntea", noi propunem identificat·ca sa cu
prima „bolniţă'' cunoscut[! în Moldav.a clin documentele vremii ca,
fiind ridicată de mitropolitul Anastasie Crimca la Suceava. Datele topografice indicate de izvoarele vremii au putut !i. uşor reconstituite în
planimetria zonei şi identificarea acestei construcţii cu spitalul mai sus
amintit pare destul de plauzibilf1 ; astfel, dacă documentul din 1619
menţiona „locul în mijlocul tîrgului nostru al Sucevil din locul domnesc, din sus de unde se face tîrgul, în potriva caselor Felten, ca să
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. : t'•l t1 pP acel locu spital'', in schimb, un <1lt il'.vor din Hl41. re marca
J n pia\<"1, în faţa paliatului domnului... se afla un spital pentru bol, . 1 ,,
l s<lraci ", care nu „este prea mare" 4:i0, ln legături'1 cu această
L. •lni tr1. in afara documentului din )()20 care îi acorda dreptul de a
f ' 11il uiumul de I.a „o moari'1 de pe riul Succvii" "51 alte menţiuni nu
·H · 1 0:11noal1tcm şi nici alte informaţii tîrzii nu mai pomenesc rosturile
• • 1 i construcţii.

I.X III. Lo ("uinţ;I puţin adindt{1, fftnl pivniţi1, distru<;;I parţial ele o
ui n\i• din secolul al XV~lea şi ele construcţia ele zid mai sus meni 11o1 l.1. Llicnşul necesar amptrasării construcţiei a coborît faţi1 ele nivel 11 11· t11a l de ccilc<1rc pîni'i la 0.75 m. T[ilpilc nrnsive ele stejur. carbon i, .~ , . (' 1mbinau la eolţuri „în cheotori". Dt• form;·1 drPptunghiul a ri1
1/ 1 m) dintre pereţii construcţiei cel mai bine s-a pi'1str<at cel de pe
, Hll r<t vestică şi pe porţiuni mult. lmai restrîll'Se. cel ele
·l atura
11lic;i. Merit[• sri menţionăm aici !1i faptul că deasupra · podd<'i. lutuită,
1 ralde cu latura vestic[1 au apărut scînduri carbonizate. Buci'iţile m a1 \' • de chirpic purtind amprenta bîmelor arată d't pereţii casei au fost
hd ui ţi. Il'ragmentele ccrmnice descoperite în partea de nord-vest a lo:i ii ntci la nivelul podelei pot fi datate în prima jumătate a secolului
' XV-lea r.s:i. Dncă ţinem scama şi de faptul că stratul de cultură din
• doua jumătate a secolului al XV-iea suprapune resturile carbonizate
d u loeui nţei, putem admite c<i accastu u căzut praclc"t inccdiului din 14îti.
LXIV. Locuinţ[t de suprafaţă cu pivniţ11, distrust1 prin incendiu.
CfJ nstructorii au săpat, mai întîi, de la baza stratului de cultur;i din
r 1·ol ul al XV-lea pe un ter0n denivelat, pînă la clîncirnea de I.10 m
(! 1\•i ele nivelul actual de cf1lcare adîncimea se situează la 1.80 m) atinsi'i
T11 colţul ele sud-est al şanţului de fundaţie, în care au fixat „in chco' r i" titlpile de stejar fasonate, rcnlizind un spaţiu de 6,50/ 5 m. Pivni ţa
ndinccşte faţă de nivelul actu•a l pînă la 3,80 m şi ea suprapmw parţial
ronstrucţia (4/5 m). Sistemul de construcţie al acestt•ia este.? cel cunos"L1I ; scindurile suprapuse pe cimt şi îmbinate cap in cap in spatele u nu i
.tilp de colţ se susţin liber intre stilpul vertical şi per(>tele de lut al
t ) i v niţt•i. G irlieiul pivniţ(>i nu a fost depi stat. l.emniiria, foţctat<'1 . s-a
11 H' n ţinut deasupra tălpilor, între amnare, mai bine pe perekle sudic,
r, i11[1 la i1~;ilţimea de 0,25 m. Toate nceste date duc la concluzia că lor ui nţa a fost construită în tehnica amnarelor, din bîrne faţetate. fapt
•' On firmat şi de urmele lăsate pe masivele bucăţi de c:hirpic <lrs descoperit în incinta acesteia. Intrarea în formă de tobo.g an se făcea pe latura sudică, către uliţă. Invent'..1rul locuinţei se compune din fragmentct<'ramice şi cahle ce pot fi datate la sfirşitul secolului al XV-lea "53 .
LXV. Locuinţi'i de" suprafaţă. cu pivniţt1. Situată la 2,50 m de locui nţa menţionatrl mai sus, cu care este contemporană, aceast ă locuint<"•
~<· remarcă prin două compartimenti'lri şi printr-o pivniţă care suprapune
pn rţ ial planul construcţiei. Faţă ele nivelul actual de d 1lcare, pivniţa
: fost adincită pînă la 3,70 m, ea fiind căptuşitI1 cu scînduri suprapuse
pe cant pe o înălţime de 1,90 m ; în col ţurile de est ~i vest au fost su rprinş i doi stîlpi verticali , pri nşi în bîrna talpă .. Intrarea în pi v niţ11 i;e
focca din interiorul camerei p e trepte din lemn, gîrliciul păstrîn d în mod
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('Viclent amprentele scîndurilor care-] căptuşeau. Întoom.:1i ca la alte lodeja analizate, me~terii au fixat „în cheotori" tăl1,ile masive din
stejar fasonat. cu diametrul de 0,35 m. la adincimca de 0.90 m. foţii de
nivelul ele călcare clin secolul al XV-iea, obţinindu-se un spaţiu de
fi.f>0/8 m.' laturile scurte fiind :1mplasate la est şi vest : pe una dintre
ac0st0a (pe latura estic<"•) s-a surprins intrarea in locuinţi sub fonrni
de tobogan. Aslicl, s-a renrnrcat ci1 deasupra unor ti"1\pi de stejar s-au
:iş(.-;:at in poziţie verticahi pe ambele laturi ale toboganului stîlpi care,
probabil susţineau un acoperiş. Observaţ.ii interesante s-au putut face
asupra modului în care s-a construit peretele sudic al casei. Peste talpa
masivf1, la aproximativ 4 m intre ele, s-au pf1strat in poziţie verticah-1
trei amnare carbonizate, faţetate, cu diametrul cuprins intre 0,25-0,30 rn.
Din examinarea chirpicului din umplutura locuinţei rezuWi că pereţii au
avu t o „imlmiciunintc" de lutuială mnestecatr1 cu paic, aceştia avind
pe partea fotuili1 un strat de var compus din domi sau trei pelicule. Jnleriorul locuinţei a fost compartimentat de un perete gros de 0,50 m. In
funcţie cil' inf1lţimea probabilă a cadrului intrf1rii pe tobogan şi de adindmca li1eaşul11 i locuinţei, se poate aprecia c[1 inf1lţimca interioară a accst0ia a putut atinge circa 2 m. Din umplutura locuinţei s-au putut recolta
fragrrwntc ceramice, cahle, cuie de şindrilfl şi dou(1 bal amale de uşii. Jnt reg nwh'rialul ct?r<i mic poate fi datat cel mai tirziu la sfirşitul secolului al XV-iea, dnd loC'uinţa şi-a încetat existenţa în urma unui puterniC' incendiu. probabil cel din 1485, care a distrus pentru a doua oarf1
n1inţ0

ora~ul Suceava"~·~.

LXVI. LoC"uinţI1 adincitf1 faţf1 de actualul nivel de ci\.lcarc pinf1 Ja
1,20 m. ln urma degajării depunerilor mai recente, de pc o adincimc
de O,llO m s-a <lut de o masă compactă de arsură, pe o inC:llţime de 0,60 m.
De formf1 dreptunghiulară 4/5 m, locuinţa a fost construit.ci din lemn şi
:i su ferit un pu1„rni c incl~ndiu in a doua jum:'itate a secolului aJ XV-iea.
Podcm1a locuinţ ei cr<t t\.Xccutatt1 din lut bine h;-1t;itorit şi avea o culoare
roşictki1 din cauz:i arsurii. Pc latura dl' sud a fost surprinsii birna talptt
C'arbonizarn şi intrarPa sub formc'i de tobogan. Peretele nordi c a fost distrus d<' o alti1 locuinţi1 mult mai tiI-.1.ie, cu fundaţie din zid. Din inventarul locuinţei nu s-au putut recupera <lecit cîteva fragmente cera mice
specifice celei de a doua jumătăţi a secolului <11XV-lea 1,55 .
LXVI I. Locuinţii de suprafoţ[1 cu temelie din piatr<I. Faţă de nivelul actual de c<ilcare zidul de fundaţie a apărut la 0,7:J m şi se· continua
pe o înălţime de 1,25 m. Observaţiile fftcute în cele 4 puncte, unde şanţul
de fundaţie al blocului l-a interceptat, ne-au relevat că zidul era construit
din piatr<i de carieră legnt.\ cu lut galben ~i avea o grosime de 0,75 m.
Latura do sud n locuinţei suprapune un nivel de arsură datat in secolul
nl XV-lc<i. S-a putut aprecia ~ă dimensiunile locuintei oscilau între 3,50
şi 5 m. Materialul ceramic recoltat din umplutura locuinţei, inclusiv
cahle smălţuite, pot data in „grosso modo" locuinţa în secolele XV:XVI 156.
•
LXVIII. Locuinţ.ă adincită faţă de nivelul actual pinii la 1,10 m.
Tn preajma peretelui estic la o adincimc de 0,60 m (aţ;1 de nivelul de
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t· 1

din secolul al XV-iea s-.:iu remarcat porţiuni discontinue dintr-o
<i putut fi cercetatu <lecit pe o lungime
.i. . 1 :n : in coltul de sud-est s-a interceptat birna talpf1 .a locuinţei şi
!•' · 1 ii i; ln poziţie verticalii, carbonizat. PP. latura sudicii .s-a d!'zvc•Jit
1, :•0; :ral birna tnlpi'1 a locuinţei pc o lungime de 5,50 m: cantitatea mare
•'· •l drpk din zonii po1.1rl;.i ncg<.1tivul birnclor faţetate, utilizate la ricli, 11 • .• c·cm · trucţid. Unele indidi par :1 sugern intrarea pc lat u ra d e est
J„ 11intl'i sub form(1 de tobogan. Din umplutura locuinţei s-au recoltat
• i 11 · cil' ş indrilfi. fragmente CC'ramice şi cahle, materiale ce pot fi data le
I :~ ' ' doua jum;.'1tute a secolului al XV-lea, cind loc-uinţa şi-a încetat cxic;1· 11t•• in urma incendiului din 1476, care a pustiit întrcq oraşul "'•7 •
Importante obse rv;.1ţii arheologice privind modul de ocupare al
1°•1n·i oraş ului in evul mediu s-au făcut şi în exteriorul centrului co1i;1•rci11 l-meşteşugi1resc, administrativ şi religios al oraşului. in aşa num ikh zone. mahalale. :\stfel, în :1.ona „Şipot" cc corespunde ampla">;·1rii
1 .po·:raficc a mahalalei cojocarilor $Î blănarilor, unde s-;i identificat ~i
l)i·.t:rica de brea<;lă Sf. Vineri, s-au descoperit urmi1toarclc complexe de
(, ·11ire:
'
LXIX. Locuinţ<i de suprafaţă cu pivniţ<i. Locuinţa a fost constru.ită
11 douil etape aproximativ pe acelaşi loc:, ca clcranjind un complex de
lrn uirc ele la sfîrşitul secolului al XIV-lea ~ : în prima fazii bt'(:iul a
,1\ llt intrarea situată pc latura de răs;irit. fiind săpat pc toată supral n ţa lui in pămintul viu. Intrarea era prevăzută cu trei trepte, fiecare
din ele înUirită la baz<i cu o sdndur[1 ~i realizată prin cruţare in timpul
~ '1p;lrii beciului. Atit 1.reptelc cit ~i podeaua beciului au fost lutuit0. In
prima foz;i beciul •• avut dimensiunile de 5,60/5.20 m. Pc toate cele patru
hturi ale beciului erau dispuse paralel. in poziţie verticali.I cite dowi birnc
i.:roase. a ci1ror lt"1ţimc era ele 0.30 m. Pereţii beciului, păstraţi în eonditii relativ bune. erau diptuşiţi cu sc:induri1, pc toatii înălţimea lor. Pe
l;1t ur.a ele est a beciului s-au pust.rat. în afara birnelor-t<"1lpi ~ i gropile
cit> la parii verticali sau de la intr~irea beciului. Distrugerea prin in('cncliu în a doua jumiltatc a secolului al XV-lca a dus la p<ir<isirea vrcnwlnicc'1 a locului. La foarte !-iCUrtii vreme după inc:endi u, pc acl'la~i loc
a fost construit un al doilea beci, care se suprapune în parte cel ui abia
distrus. De data aceasta intrarea beciului s-a construit pe lutur<i lui de
nord. Modul de construcţie se repetă ca şi la primul bc•ci : birna-talp{1 ,
stilpi v0rticali ele prindere ~i pereţii căptuşiţi cu scinduri. Intreaga struet.urc'1 a , suferit şi de data aceasta un puternic inc0ndiu. La construin~a
celui de-al doilea beci s-a ivit probabil ncvoin unei amenaj;"1ri suplinwntare lui. Astfel, pc latura de vest a uedului ~i p:irţ.ial pc latura ele sud a
fc>st adincit un al treilea beci, a c·iirui podea se afla cu circa 2,10 m mai
jos dccit <l('Cea a bc>dului din caw se intra în el. Acest beci a ro~t prl'\'[1zut cu noui1 trepte, fi~cnre lati'1 de circa 0,20 m şi inalti"1 tot a tit. Dc-;;i
treptele nu au fost întărite cu lemn, ci numai lutuite, ele au ~i acum aspectul iniţial. Materialele arheologice descoperite in cele trl'i pivniţe
constau în majoritatCLI lor clin fragmente ceramice provenind de la vase
ele uz casnic şi din cahle oal;i, ca .~i clin material feros (balamale de u~i.
1

·•

I· • d•• lut. Laturn aceasta nu
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l'Uil'. bci1te, cuţite). P~ baza acestui material putem încadra cronologic
acest complex de locuire în a două jumătate a secolului al XV-lea şi
sfir~itul act•luia~i secol t,5.'1.
LXX. Bordei. /\cest tip ele locuinţii a fost descopt•rit în apropien•a complexului de locuire· amintit mai sus. Săpat într-un p;imînt de
umpluturii. bordeiul arc laturill' d0 3,50/3,50 m şi adincime.:1 de 1,70 m
fal<i de nivt•lul actual de c;iknn•. PC' baza materialelor ceramice dt•scope~itc pe pod<·:n1a sa, <•l a fost datat la inc·<'put.ul secolului al XVI-h~a 'or.o.
Podeaua c·a ~i p<•rl'ţii lui au fost lutuiţi cu un str;1t ele lut galbcn .::t1bici0s,
~ros de drca 2 l"lll. PI' baza ~rosimii şi suct·1·'>iunii acestPi hth.•i<'li putPm
aprecia că hnrdeiul n ;avut o folo<.;inţ<-t inch•lun~ati1. 'în colţul ci<-• c.;ud-vest
al -Oorck·iului c·.c.; te situat cuptorul de formi1 alun~illi. construit pe o plat formă de• lut,' C'l"ll(ată la săpar<•a bordeiului, pl:1tform~i cart' dt>păşc~te margin ile cuptorului cu circa o.:JO m. Atit platforma cit ~i cuplorul sînt lu1uitc destul dl' bino. Cuptorul nn• lun~inwa cit• circa 1.25 m, lii.ţimea ele
0,fiO m şi ini1lţimea eh• 0.iO m .. lumfitate din lal11ra dP sud a bordeiului
Pra nc·upati1 dt- intrarea lui , ean• an' forma unui plan înclinat. SC'mn:1 J;"11n inr;i1 faptul cf1 pt• amb(')l' pi1r(i ah• intriirii pL•rctii l'i sînt inti1riţi cu
rincluri suprapuc.;(' ele pietn• k•!.{at0 intre ele cu lut galbc.'n. Buna cnnscn·are a intn•gului bordei a p<·1·mis s;'i se clcscopl•rc atit gropile paril0r
de la uşa bordl'iului cit şi ac:elea ale pPrcţilor ele susţinere a acop(•rişu
lui in clou(1 pantt•. p,. latura de vec.;t a bordeiului. in spaţiul r;'imac.; liber
intrC' prispa cuptornlui ~i pt•r<'t<-"le de nord s-au putut sesiza qropilc
pidoarC'lor unei laviţl', a c;irl'i li1(imc nu putea fi mai mar" de l m,
i:ir lunginwa dl' circa 2 m. ln afara ceramicii dC' uz casnic, în umplutura
brwcll'iului s-au mai de<.;C'Op<•rit fragn1l'nle de cuţit, mmwdc ş i llJl miner
de sabie.
LXXI. T.ocuinţ;i ck· suprafaţi1, cu b0ci. adinciti'i faţii de nivC'lul actual ele cftkan' pinii la 2.30 m. Construit<-, din lemn. Jocuin(n a fost incC'ndia1;·1 în a doua jumi11ah• a sPcoJului al XV-lea. în profilul Ş<mţului
si1pat. una clin laturile locuinţei · at·ing<~ cirC':t 3,:10 m. ln umplutura locuinţei s-au desC'Op<·rit atit fragnwnw cPramic<' cit şi cahl<-' intn•gi 'oiil .
LXXII. J,oc:uinţf1-atclier de prelucrare a osului. adînciti pînc""1 la
1,00 m foţ<i dr:> nivc>lul aetual ele c;'ikar<'. Dl'zvelirl•a mwia din laturi
(circa :l.~0 m). indirt1 o conc.;trueţie clin f(>mn dl' lip adincit. A"tfcl. in
"trntul ele• eulturi1 al acestei locuinţe, datat în st•colul al XV-iea, s-au
clc•scnpcrit o mar<• <'antitatc c!C' coariw ele cerb şi de ovi-capritw aflate
in c·urs de ~lc-fuire. dintre care uncie erau deja Uti~1tc in S(•gnwnte ele
formă cilindricf1 sau chiar tronconicii de înălţimi ce variau intre 4-6 cm :
:ic·1·st rnaterinl s(•miprelucrat <'ra apoi folosit la confecţionarea de minere
de C'uţit. nasturi ~i c:hiar podoab<-• foti'..!.
LXXIII. Locuinţ;i atelier de tip adincit. De form<i dreptunghiular~·,
(5/;l,5 m), aclincit<i pinii la 1 m fa\;"! de nivelul actu;il de c<ilcarc, locui'nţa a fost construit.I clin lemn la începutul secolului ni ·X V-k•:-a . Din
interiorul ei s-au descop<·rit numero<tse obiecte semifinite ce proveneau
de la prelucrarc•a metall'lor fieroase (locuinţa a aparţinut unui meşter
fierar). Locuinţ<1 a fost surprinsfi într-o zonit <-'xtrem de bogati1 în zgur<i
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'• 11iml dt• la redUC('t'(\:'l minereului (s-a ci(•scopt!rit )i un cuplor de
lt1·. minereul) r.r. 3, întregul complex fiincl dat<•t la sfir~itul secolului nl
".I\ l•~rr ~i în secolul al XV-lea .ţM.
Ca raclC'rlll meşteşugi'iresc al acest<.'i mahalale amintit;i mai sus
• !t· dovl•cl it şi de descopc.•rirea unor cuptoare,• ele ars ceramica. clata!c
!11 1:•·111•1-;d la sfirşitul 1;c.•c'o lului al XIV-le~ 1,r.;. De n•marcat ci1 oclntii cu
• t 1nd1•rpa Curţii domneşti şi a zonei comerciuk, profilul mC'şteşu~<-ire sc
..i .\l '- td mahnlale se schimb<i. aici prcdominind mPşt<•rii bliinari )i co) , ri·i. :1-;a cu:n o dovC'<k•ştC' şi bis<>rica lor dP bn•asl;"1 St". \i ine:·i. dC'<wo1 ~ -1 1 .-1 pc cale arhcologic[1 in zon;i. Din observaţiile ff1cutL• la cel e dnc·i
1 •iinţe d cscopC'rite in mahalaua „Şipot" se constati'1 c.·[1 1•11' <'r<iu ampla. 1
pc fosta uliţi'1 Sf. Vineri, cu latura seurtf1 spre strad~1. iar cc•a lunl!:i
{1.r,o m) ct-1dea spre curte şi gnidini1.
LXXIV. Locuinţ[1 de suprafa\ii de form;"t dreptunqhiulm·f1 P/-i m)
n·.truil<i din k•mn şi datat;! in secokh.• XVI - XVII " 1 ~'.
LXXV. Locuinţ[1 de suprafaţi1 cu pivniţi1. AdinC'it ;-1 pinii Li cin:a
• rn foţ;i de nivC'lul actual, locuinţ.a c:u struC'tura dl' !cnrn a fost cercl'tat:-1
.a r·ţi ;tl, dt•zvelinclu-se latura sa sudki1 cit• drc\ 1 :J.::10 m. Loruinţa a suk1it un pute>rnic incendiu în a doua jum;Hate a .s0cnlului al XV-iea ""i.
Ample cercetări arheologice s-au desfitştirat ~i in zona „Parc" din
~ ' ·,ta mahala Cut sau Tigirnic1. S-au de;.:velit nh1i multe case şi locuinţe
•Iii ·r evidenţiindu-se .caracterul mcşteşug;-ircsc al mahalall•i.
LXXVI. Locuinţ~1 adîncit<i. cu structură din lemn, a fost săpată
1Jlni1 Ia aclincimea de 0,90 m faţ.;i de nivelul actual de c;Hc:ir<'. L0 c uinţa
foo.;t dat<.1t{1 în cpo_ca lui Ştefan cel fvh!rc ,,,;~.
LXXVII. ln imediata apropi,·re a sa ~HI dc?.Vl'lil o <ilt&i locuin f 1
~I • su prafoţi1 de dimensiuni mNlii (5/4 m). can? a fost clatat;i în secolele
\'.V I-XVII 'iii!•.
LXXVIII. Locuinţă adindUt pînft la 0,70 m faţ,-1 ele nivelul achwl
d1 · c·f1kan'. în profilul şanţului ele cm1aliiare s-a dc>limitat latura Iun.gi1
rr sa · ele 5,50 m, orientată est-v(•st. Locuint~• a suferit un puternic inc·pnd lu Îll<I doua jwmit<llc a secolului al XV-iea, (l':a (''l.llll o indic{1 -; i CC'!e
1;itc.•va fragmente cernmicti rl'coltate. Locuinţa s~ situa in preajma cup1;.,frclor de ars ceramică descopc·rite în ncl•st carfi(·r in anul WHO 1,;o.
LXXIX. Locuinţ;"1 uşor aclînC'Ît<i, cu 0,40 m, foţii de• humusul nwcliL-val. Unn din laturi, care a fost cercetatu. av<•a ltmgim<'a de 2,20 m.
C11nst rucţia era executati'1 din lemn şi a fost incc•ndiat;"1 in a doua jum,it ate a secolului al XV-iea nşa dupf1 cum au dovedit-o cele t·ît(~va fragnwn te ceramice descoperite pe podeaua sa clin lut b;-.tf1torit 1,;i .
LXXX. Locuinţa adincitii pîn<i la O.~JO m faţ<"1 ele ni,~elul ac·tu:1l
de· c·i11carc. Stratul de arsun"i pc• latura d(• \'(''ii se· int indl'a pe o lun~in~ ~ ·
de 4.50 m şi avea o grosime ele drca O,iO m. S-nu l'L'cllpPrat fragmente
··cramice şi cahle datate în a doua jum;itate a secolului al XV- lea, cinel
lnC' uinţa a suferit un puternic incendiu fo i:!. •
LXXXI. ln zona bibliotecii judeţenc>, cu ocazia unor lucr;"1ri d e
ca nalizare (1987) au fost intersectate douii ziduri clin pi:itr{1 kgati1 cu
lut galben ce puteau proveni fie de la o locuinţ;i de s uprafaţă, fie de?
13:)
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la biserica 1ni'1lţarca lui Iisus Hristos, pomenii:<i la 1563 lini:?ă Mitropolie
(la circa 50 stînjeni ele mitropolie) m. Atit cit ne-au . permis lucrarile
de cnnalizarc am putut constata cl'Î unn din laturi se întindea pe o lungime -de 12 m şi era intcrscctaUt de un zid despărţitor (dezvelit pc o
lungime de 0,40 m) ; pe baza CC'ramicii recoltate din zonii şi din umplutura de deasupra zidului, putem data const1·ucţia în secolele XVIX VII ""'.
LXXXII. Cu ocazia unor lucrări de construcţie din jurul bisericii
<1rmeneşti Sf. Crnce s-au dezv01it clou:i clin laturile unei locuinţe de
fonn<"t dreptunghiulară (5,50/4 m) cnrc intersectau morminte din secolele !XV-XVI. Asupra acestei con<;trucţii s-au fcicut observaţii interesante în zona intrării unde, pe cele două laturi de est şi vest s-au construit pereţi din lodbe de lţrnn dispuse orizontal ~i sprijinite pe birne
verticale. Avem de-a face cu o intrare in stilul caselor cu „foişor". Autorul acestor observaţii "75 crede d1 acest stil de construcţii, ce priveşte
în special locuinţe de orf1şeni s-a închegat în decursul secolelor X\'XVI şi s-a pt'rpetuat pîni1 in zilole noastre : toate casele din ses olul al
XVIII-iea care s-au conservat din mahalaua armenească sint construite
în acE?st stil. Locuinţn menţionatr1 mai sus, cercetat<i arheologic, a fost
c1atnt<"1 la sfirşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui urmi1tor._.
Cercetăr~le arheologice din mahalaua Sf. Nicolae s-au axat numai în obţinerea ele date privind valul de npi1rare ni oraşului şi vechimea bisericii cu acelaşi nume. Observaţii interesante privind constrncţiile
medievale din zonă s-au putut face cu oca21ia implantării noilor construcţ.ii şi a diverselor lucrc'i.ri de aducţiune a apei.
LXXXIII. Locuinţă adîncitii pină la I m foţj de nivelul aNual
de ci11care. De formf1 rectangularf1 (4,90/4 m). Intrarea in locuinti1 era
sub formă de plan înclinat. cu lăţimea de 1 m şi cu pereţii din lodbe
de lemn. Locuinţa a fost construită din lemn acoperit cu lutuială. în
arsura Jocuintei în afarn unor fragmente ceramice s-a _găsit şi un virf
de lance. Locuinţa a suferit un putC'rnic incendiu în a doua jumătate
a secolului al XV-lea liif..
LXXXIV. Locuint<i aclîndtă pînă la 1,20 m fat[1 de nivelul actuctl
de d1lcare. Pe direcţia est-vest a fost su1·prinsf1 un.1 din laturile sale
{:J,(>0 m)de pe care s-u putut inhiturn arsura pe o înălţime de 0,70 m.
Din observaţiile făcute s-a constatat ci'i locuinţa a fost .:0nstruiUi clin
lemn. pc bîrnele talpă sprijinindu-se în poziţ,ie v~rtic<th"'i dou.:i amnnr<'.
Întreg complexul '" fost incendiat. În partc.>a de sud-·\'Ost s-a cercetat
pqstamentul sobei, lucrat clin lut şi piatră. Fragmentele de cahle recoltate se incadrca71"1 cronologic în n doua jumătate a secolului a·l
XV-iea liii.
LXXXV. La circa 7 m de locuinţa mai sus menţion'at.1, în peretele de nord al şanţului n apii.rut latura scurtă (4 m) a altei locuinte de
tip adincit. Faţ[1 de nivelul actual ele culcare s-a îndepărtat arsura pc
o porţiune de 0,90 m. I.ocuinţa a fost construită din lemn acoperit cu
lutuialii. S-au recupernt fragmente cer<unice, cahle, cuie do şiţf1, toate
datate în n doua jumătate a secolului al XV-lc.>a. cînd locuinţa. a fost
incendiată "78.
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LXXX\~ I. Locuint{1 adîncită pînt1 la 0,70 m fatt1 de nivelul actual
•11c. re. Pe o porţiune de 4 m. şi pc o adîncime de 0.50 m s-a sur11110: o mnre aglomerare de chirpic ars şi fraj!mente de cahle şi cerarnli ;, de uz comun. Construcţia din lemn a suferit un puternic incendiu
I 1 :-. rir)itul secolului al XV-iea 1,w.
LX X.:-\\'II. Locuinţc'1-atclit•r adînciU1 faţc"1 de humu..,ul medievaJ
:a 11,1 ia I m. De formi1 drcptunghiularc"1
(4.i0 .1 4 m) construcţia a fo<;t
t1 •·1Hliat<i în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Interesante obser\.l l ÎI s-au fiicut pc latura de sud unde a fost surprinsă intrarea in loculo 1 : pe cele dou[1 laturi ale ~irliciului, de est şi ele vest s-au construit
1 ·ri:ti din lodbe de lemn, dispuse orizontal şi spriiinite de birne vc.rticale.
< 'n nsiderum că intrarea (probabil de tip foişor) beneficia şi ea de un
l o periş. Pe latura de nord a fost surprins postamentul sobei din cahle.
lli n arsura locuinţei s-a recoltat o mare cantitate de oase cu urme de
1•rC'lucrare, în mod asern[mător cu cele descoperite în locuinta de la
~ i pot. ·Întreg complexul a fost datat in a doua jumătate a secolului al
~ V- lea 1,so.
LXXXVIII. Locuinţă adîncit.ă pînă la 0,80 m foţi de nivelul ac111al de d1kare. Construcţie din lemn, cu una din laturi dezvelită pe o
p1J rtiunc de 3 m, a fost incendiat.<'"i la sfirşit ul secolului al XV-iea. Din
.1 rs11ra locuinţei. pe o grosime de 0.50 m s-au recuperat numeroase
frngrnente de cahle şi ceramică ele uz comun "111 •
LXXXIX. Locuinţ1 ateliC'I· ~1dinci.ttl pin5 la 0,60 m fa\,t1 de nivelul ac;tual de ciUcare. Locuinţa a fost executat;1 din lemn şi s-a adincit
r aţă âe nivelul de cf11care clin evul mediu cu circa 0.40 m. De formi1
rl' ctanJ.!ulară (4,80/4 m) în zona de sud-est a sa a fost surprins un mic
..: uptor, un creuzet şi citeva frugrncnte de UlbW de aramă. Locuinţa
<' ra dotnt.i1 cu o sobă de cahle. Cantitatea mare ele cenuşă şi arsură dovedesc că locuinţa a suferit un puternic incendiu, dntat pe baza ceramicii în a doua jumătate a secolului ~11 XV-lea t,ll:!.
LXL. Locuinţă ele suprafatt1 ·cu structură din lemn. Una.din laturile locuinţei care a fost cercetată partial avea lungimea de 3,50 m şi
o;e adîncea pînă la 0,40 m fatt1 de nivelul actunl. Podeaua locuintE-i era
clin lut bf1ti'itorit. fra,gmentclc ceramice recoltate se încnclrează din punct
de vedere cronologic în secolul al XV-lea t.!l:l.
LXLI. Locuintu de suprafat<l. cu pivnit<I depozit m. Locuinţa u fost
distrusă la începutul secolului al XX-iea, cinci s-a construit. casa Coclici,
azi sediul „Copiilor liberi". Cu această ocazie nu fost recuperatl' cîteva
I 985, eu ocazia si1piirii funda ca hle de sobă, publicate de R. Gas.o;auer
\ iei unei noi clădiri, lingi"1 peretele de vest al fostei clădiri a Casei Pionierului, s-a dezvelit pivniţa depozit care s-a adîncit în sol pînă la 2,20 m
faţ[1 de nivelul actual de cf11care. Pivnita depozit a fost st1pată în lmmusul medieval de la adincimea de 1.20 m fotă de nivelul de clilcare
din secolul al XV-lea, iar foţ~1 de actualul nivel de c<l.kare s-a adîncit
pinii la 2,20 m. ln profilul !'janţului de fundaţie al gropii, pereţii i.!par cu o
limit<i destul de verticală, de~i în urma incendiului marginile gropii s-au
surpat c<itre interior. Podeaua pivniţei-depozi t era bine lutuit<'I, orizontalizatr1, încadrată de bîrne cu tălpi pătrate. fasonate de dulgheri CD -

· 1,
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0.40 m). Pe aceste tălpi constructorii au ridicat bîrnele vertkale de formă
pătrată (0,30 m). între bîrnele verticale şi pereţii pivniţei-depozit nu fost
introduse scîncluri late de 20-25 cm şi lungi de 5 şi respectiv 4 m.
cu rol ele a căptuşi pereţii interiori ai ph·niţei. Pc toată suprafat.d cercetntă podeaua era acoperită de un strat de cărbune mrirunt şi cenu~;i
provenit ele la căptuşeala depozitului ; bucăţile destul ele mari de chirpici ,găsite în nivelul de umplutură (arsursă) proveneau de la plafonul
depozitului care ern lucrnt clin lemn şi „uns" cu lut. Unele fragmente
de chirpic purtau urme de var, ceea ce denotă că plafonul era vfu'uit.
Pivniţa-depozit avea un plan rect.an(!ular de 5/5.
Girliciul de acces în depozi t. a fost cercetat în întregime. Acesta
era mi1rginit ele bîrne dispuse în lungul său şi era prcvf1zut cu trepte
de acces ce coborau din locuinţ1 (s-au surprins două trepte lucrate din
!'dndur{1 de brad, late de 0,20 m, prinse în lodbele laterale din lunf:!nl
girliciului). Tot in zona girlidului s-a păstrat şi o parte a peretelui
de sucl. ceea ce a permis să ~e observe că şi intrarea în depozit era diptuşitf1 cu scînduri. ca şi groapa sa.
Puţinele observaţii care s-au putut face în mod satisfăcuto1: ne-au
condus la opinia că pereţii parterului construcţiei nu suprapuneau pe
cei ai pivniţei, aceasta din urmă fiind dispusă lateral faţft de planul
construcţiei. Faptul că în arsura construcţiei CC'rcetatc nu s-au , gl'tsit
cahle sau alte materiale ceramice de uz gospodăresc. dovedesc că pivniţa-depozit nu era suprapusă de locuintf1. Intrarea în aceasta se fiicea
lateral dintr-o cameră n locuinţei prin ~irlkiul dezvelit ele noi in sf1pătură.

Doti1rile de orice fel lipsesc. Toate observ·a tiile fflcute nu ne dau
posibilitatea sfi putem afirma că pivniţ.a-depozit ar fi fost amenajatei
pentru locuit sau pentru a se desface marfă în aceasta.
Depozitul de marffl aparţinea unui negustor. Inventarul bogat şi
diversificat confirmă caraC'terul de depozit ele marfă al acestei construcţii. Acesta constă din 80 obiecte din fier şi aramă precum şi din 75 de
vase de ceramică (vase de provizii. castroane. farfurii, străchini. ulcioare.
\•ase cu to a rtă etc.). Dintre piese se remarcii în special cC'le din import.
provenite din Asia Mică , precum şi unele cu carncter de unic-at în civilizaţia medievală rorncinească :' ulciorul antropomorf şi cazanul de aramă dP
mari dimensiuni (diametrul gurii 0,55 m).
•
Interesante sînt observaţiile în ceea ce priveşte modul de grupare
a mărfii în cadrul depozitului : în zona peretelui ele vest, lîn~ă birnatalpă erau grupate străchinile şi farfuriile de import puse una in alta cu
gura în jos. de asemenea vasele c11 toartă ; pe centrul depozitului erau
grupate obiectele din metal (cuie în grămezi, cazanul mare .cu alte tigăi
de metal depuse înăuntru, cuţitoaie) ; pe latura de ('St. într-un vas mare
de provizii erau puse în interiorul său farfuriile şi castroanele de mici
d imensiuni ; tot ai ci erau grupate ş i o parte din obiectele de metal (lacăte, ~rătare, sfeşnic, lance, ferecă turi pentru cărute şi uşi etc.) Pr'.!Ctlm
şi unele piese de import (strl1chini-bol cu smalţ de cobalt) prinse într-o
plasă din aţă (care s-a pulverizat) prev[izute cu dou[t siuilii.
.
Depozitul de marrn incendiat a fost datat pe baza ceramicii descoperite, în ultima parte a secolului al XV-lea, aceasta legînclu-se de
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"·nimentele clin anii 1476 sau 1485, cind întreaga Suceavi'1 ia suferit
pul('rnice incendii, în urma invaziilor otomane. Cele mai tim~urii ma1.• rl ale ceramice găsite în nivelul doi de umplutură al gropii depozitului
c1.1tl'ază din vremea lui Alexandru cel Bun.
Datele. oferite de cercetarea arhcologic[1 a celor HI de locuinţe
""„ coperite în anii 1951-1988 îngăduie şi impun unele observaţii cu
, . racter general atît privind topografia şi tipologia acestora, cît şi sis1 •mul constructiv. eunoscîndu-se deia unele rezultate publicate se poate
1rirma ''-' şi în cazttl oraşului Baia 'iSG, cf1 la Suceava majoritatea locuinţelor (în proportie de 900/o) sint de tip adîncit in sol şi cu ph·nit<I, cele
dr suprafaţă ocupînd un loc aproape neînsemnat. Cercetări recente r.t11
1u făcut preci?.ări de mare însemnătate pentru arhitectura civilă urbană.
d··monstrînd sub aspectul tehnicii de constructie că majoritatea locuintt- lor încadrate de arheologi în tipul bordec nu sînt altceva <lecit
' ">c: 1Li 11ţe puţin adincite i11 pămint sau locuinţe cu prispi't naturai.·1.
Pornind de la o analiză introspectivă a cadrului socio-istoric pukm surprinde unele aspecte fundamentale ale arhitecturii medieval-urbane în ceea ce priveşte elementele structurale. cit si sistemul constructl\•. Construite în marea lor majoritate din lemn, categoria cea mai răs
pinclită pe între,'! parcursul secolelor XV-XVII o constituie casel<~ cu ,
o ~ inj.!ură încăpere 'i88 : uşor adîncite în sol. specificul arhitectural al act•s1or construcţii e orizontalitatea lor. adic<
i „ca'><.1 j oa<;ă" 1M ~i unitatea
\' ol umetrică a spaţiilor închise în raport cu arhitectura reli_uioasit şi cea
aulică, a cărei verticalitate marca principalele zone de interes reli!:?ios ·
!)i comercial-administrativ.
Săpăturile iarheologice de la Suceava au permis sii se facit observaţii pe1·tinente asupra volumetriei, planimetrit'i, structurii constructive
şi expresiei de arhitectură. Pc baza cerccti1rilor arheolo~ice de la Baia
şi Suceava putem vorbi de un anumit specific regional, care poate fi
t'Xt ins gco~rafic, privind modul de const.ructie al locuintdor or{Lşenilor
- desi~ur, c.:i mod de uniformizare a unui anumit limbai arhitectural. faptul datorindu-se mai ales cu începere din secolul ni XV-lea existentei
unui program la nivelul arhitecturii civile, mereu mai categoric, exercitat
de către meşteri calificaţi anume. Datele arheoloaice oferite de corectă
ri le de la Suceava pun în eviclenţ<I domi sisteme c:onstructive de real izare a locuinţelor : „în amnare" cu posibilităţi mult mai variate de con~tr ucţie şi în sistemul „cununilor" orizontale de birne (Bbc.:kverhmd).
iJ ·· asenwnea, la unele locuinţe 'i~ poate C'on ~ tara ş i un o;ist1•111 mixt de
alternare a bîrnelor v~rticale îngropate în sol cu cele ::işezale orizontal.
Cu privire la ponderea de a con-;tmi într-un si<>tem 'iUU ~iltttl , F:-11·1·rile
sint împărţite "90 • Constatările de la Suceava ne obligă să rl'marc1-11n numărul mare al locuinţelor construite „în amnare". La aceste constat;.-1ri
putem adi'mga şi observaţiile călătorilor străini care remarcau {pentru laşi)
că, locuinţele „în cea mai mare parte sint făcute din birne îmbucate unele
intraltele. Peste ele se aşterne lut amestecat cu pleavă, cu hf1liJF1r de cal
şi cu apă. După ce se usucă acest material, se ia var şi se albeo:;c ac:este
case ca şi cum ar fi nu din pămînt ci de zid, datorită cărui fapt cine
nu pricepe, ia uşor drept piatră ceea ce de fapt nu e deeît lut. Aceste
case ei le impodobesc cu pridvoare şi b:ilcoane ieşite în afară, pentru
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a putea sta în timpul verii la rf1coare, ~i le acoperii de cele mai multe
ori cu paie. Uneori casele boierilor şi cca .a domnului sint acoperite cu
şindrilă. Toate sint izolate una de alta şi fiecare din ele îşi are ograd>1
sa cu grajduri pentru vite" 401.
lnform'aţiile acestea se pot corobora cu cele datorate descoperirilor aheologice mai ales din ·wna centralii a oraşului Suceava. :\stfcl,
locuinţa orăşenească din secolele XV-XVI era de plan dreptun~hiular,
formată
dintr-o încăpere sau două (fig. 45, 46, 48), înălţată
pe un subsol ai cărui pereţi erau căptuşiţi cu blăni de
stejar sau de brad, îmbucate în stîlpi puternici şi ' fix?ti
„în cheotori" pe tălpi de lemn de stejar, care se ridicau
deasupra solului. constituind scheletul pfr1din1l al casei. ln interior.
pereţii erau lutuiţi şi văruiţi. Soba. de mari propnrtii. format;·1 clin J:O l<"1c:i
de ceramid1, decorate cu motive geometrice sau figurative, era în nc1wral nelipsită într-o astfel ele cas;i. Intrarea în pivniţă se făcc.1 printr-un
~irlici săpat în pantă, cu o scarr1 de lemn, care permitea accesul în casă.
Tavanul era din grinzi de stej;ir, susţinute de bîrne, iar acoperişul era
din şindrilă (cuiele de şită fiind o dovaclă in acest seps). Uşile, din lemn
de stejar. se prindeau cu balamale puternice de fier. Incuieto1·ile erau lot
din fier (în special lacăte). Este greu de fftcut precizf1ri în privinţa locului ocupat de ferestre .şi nu avem .încă date clare cu pdvire la forma
1
acoperişurilor. 'finind seani<! de regimul de precipitaţii foarte abundent în zonă, putem presupune că -acesta era înalt de peste 2 m,
şi este destul de probabil să fi fost realizat în patru ape t,!I'!, ori în două,
aşa după c:um ne este infriţişat în gn1vura oraşului Suceava de pe Cazania Jui Varlaam, din 1643. Accesul în locuinţe se făcea pe una din lat urile scurte ale acestora. uşile ele intrare ocupînd pozitii variate. Atunci
cind este vorba de locuinţe mai mult sau mai puţin adîncite în sol se
cobora în interiorul lor, de cele mai mu.Ite ori pe un tobogan neted,
uneori însr1 pc trepte de lemn. De o parte ~i de alta a toboganelor erau
aşezate scînduri, de obicei dispuse orizontal. Prezenţa acestui ,,tobogan
acoperit" explică apariţia mai tîrzie (secolele XVII-XIX) a „foişoare
lor de scari1'' '.ţ 1: 1 , 'fie ,.iplate", fie in „rellt•f". dispuse în axul casei de
multe ori cu streaşina stipraini1}ţat<i in raport cu acoperişul acesteia ; •
relevantă în acest sens este reprezentarea unei case clin Suceava, în
gravura lui Sommer (1587) cc ne infiiţişează cc"1derea lui Despot Vodă. EJement ele apf1rare a intr[1rii în casii, "topoganul acoperit" din c~1re ulterior
a derivat „foi~orul", s-a născut şi din nevoia de a proteja girliciul care
dă acces la pivniţ1, adaptată îndeobşte la un teren in pantr1. F i\ ri1 a putea explica fenomenul (majoritatea easelor conservate în Suceava' şi datate din secolul al XVIII-lea sînt prevăzute cu foişor) ·rn~. decît prin
puterea tradiţiei, precizăm că, foişorul t,95, (sau „topo~anul acoperit"}
care intră în compoziţia casei sigur s-a kgat de o prispă (ulterior aceasta
va evalua spre pridvor) ~i era plasat totdeuuntt in dreapta faţadei. Mf1rind şi completînd spaţiul volumetric al casei. foişorul stabileşte o legăturii pcrmanentr1, Jireasd"i, între cao;ă ~i curte, mtrc om şi nnturt1.
Existent~ unor ~iruri de gropi de pari, dispuşi la circa 1,25 m de laturile locuinţc.i (la locuinţa nr. LXI) sau a unor pietre clcidite ce jucau
rolul de susţinere a unei suprastructuri uşoare de lemn, puteau constiJ
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un dccroş faţă de casă de tipul pridvorului <leschiis '-'JO, acesta nefiind
nlkeva decît fosta prispă I.ridicată şi en Ia noul nivel al pardoselii parl1•rului. Ideea de pridvor e inseparabilă de ima~inea arhitect.urii urbane
1 r1rnime~li ; studii temeinice, recent publicate"~'', au uşe<wl arhitectura
u rb~nă civilă între cea orientală şi cea occidentală, precizind totuşi di
·1minem „l~aţi de orient prin acel spaţiu intermediar al pridvorului
d·· chis în care noi ne-am g.'.isit expresia n0astră particulară, deosebit de
pe rsonală" şi diferitele tipuri şi forme reulbmte, prin soluţii l;i procedee
1•11nstructive clare şi logice. printr-o distribuţie raţional~1 ~i funcţională
r1 'planurilor, printr-o adaptare fireasci't la natur;-1 ~i peisajul înconjură
tor. De aceea nu trebuie să priv;m locuinţele adincite de la Suceava
drept realizări minore ale arhitecturii urbane moldoveneşti. Constructorii specializaţi în acest sens (să nu uităm cii, în 1527 intîlnim în funcţia
de şoltuz al Sucevei pe Ianoş tîmplaru-Tischler t,!I~ - primul meşter
cunoscut cu funcţie municipală ; aceasta dovedind preţuirea de care se
bucurau meşterii respectivi din partea concetătenilor lor) vădesc o foarte
uun~1 cunoaştere a meşteşugului lor. fiind eapabili <;f1 utili7.eze procedee
teh nice diferentiate atît în ansamblarea materialului lemnos cît şi în
executarea unor elemente constructive, cum sint intrările acoperite (foişr 1rul acoperit) şi pridvoarele deschise. De remarcat ci1, existenţa pridvoa relor este ntestată' în .secolul al XVl-lea şi la Braşov, ca urmare a
influenţei populaţiei autohtone asupra celei săseşti ~oo. în sensul acesta
putem preciza că definitoriu pentru arhitectura profanii a oraşului medieval Suceava a fost structura pe stilpi şi grinzi de lemn. spre deosebi re de arhitectura rcli_gioasC1 şi aulică care e numai structură de zidă
rie masivă, arce şi bolti.
Pornind de la examinarea atentli ;1 locuinţelor din zona central[1
(aceasta a reprezentat în tot cursul evul ui mediu şi epoca modernă „
o parte a structurii oraşului. de obicei rezervatf1 locuinţelor, instituţiilor
comcrdale. administrative, culturale etc., care datorită rnzei ele se>rvicii
~i importanţei gradului de specializare piat.a - inCluenţea7..<.1 direct
intreaJ:!a zon[1 urbană) construite 'aproximativ în acelaşi timp (ne referi m în special numai la locuinţele care au suferit de pe urma incendiilor din 1476, 148!5 şi 1497) :..oo. ajungem la concluzia cf1 meşterii nu
şi-au ridicat construcţiile la intîmplare, ci <lupii un plan bine chibzuit
care probabil era cunoscut de autorităţi. Aliniate in preaj ma ceJor douri
axe principale ce străb::lteau zona centralei, Uliţa Fruntea şi Uliţa Mare
Domnească, aceste locuinţe erau dispuse în nxul longitudinal, la distanţe ce variau între 2-3 m şi 5-10 m. De asemenea este grăitoare
împrejurarea că locuinţele la care ne referim se înscriu cu intrfirilc plasate toate pe latura nordicii - pe un ax longitudinal ce mărginea
de o parte şi de alta „piat;.<t mare" (1562). din zona bisericii domneşti
Sf. Dumitru şi Curtea domnească, loc dominat de turnul lui Alexandru
Lăpuşneanu (1561) ce marca „inima oraşului". Construcţia turnului în
,.mijlocul tîrgului" marca piaţa, în contrast cu caracterul relativ afînat
al vetrei, aceasta înconjurîndu-se cu clădiri ce tind să ocupe perimetrul
ei în regim închis, asemenea .altor pieţe din oraşele transilvănene rm,
generînd treptat o siluetă adunată - în zona centrală - caracterizată
printr-o dominantă categorică, în forma turnului de intrare recunoscut
11 ii
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ca fortăreaţă a voievodului, a cărui rosturi puteau servi şi ca sediu pentru consiliul comunal al administraţiei pietei.
Dispunerea locuinţelor în acest spaţiu central după un plan bine
chibzuit, ar put('a sugera ideea unei parc~lări a terenului, c<1re s-a rea-·
lizat treptat în· diferite etape istorice. Majoritatea caselor orăşenilor din
Suceava erau compuse dintr-o singură încăpere ; de asemenea s-a admis
c.ă o parte a locuinţelor orăşenilor avuţi, prevf1zute în general cu beci,
erau „cel puţin cu două încăperi" 502. Probleme dificile s-ou constatat
în l~ătură cu înălţimea interioară a locuinţelor adincite. Pornind de la
aceleaşi date oferite de cercetările de la Baia 503. unde intrarea sub acoperi~ul toboganului nu tn·cca de 1,70 m, ad<'iugind la <tceast<I cifră adincimea de 0,40-1,20 m a ][\caşului caselor, putem admite că locuinţele au
avut o înălţime interioari"i ce oscila între 2,25 şi 2.50 m. Podeaua lutuită
apare Ja peste 80% din totalul locuinţelor investigate. în unele cazuri
ca la Jominţek nr. VIII, XXI. LXI. LXIX, lutuirea fiind dispusi1 în 2-3
strat.uri. lnvclilo•irea uzuaJ;j a <"asd .era din ~iţă, dovadil făcind-o
şi
numeroasele euie de clrcmiţ<i descoperite în <irsur.:1 locuinţeloi;. Desigur, casele mai sărace foloseau şi paiele. Meşterii
s-au str~'tduit sit realizeze construcţii trainice şi ciilduroase. Această preocupare rezultft clfo
f<1ptul cft marca majoritate a caselor,
erau adim·tc in sol, c:;i pereţii au primit o groasă „c<iptuşeală" de lut,
iar ·indiperile rC'lativ scunde ~rau <1coperite cu tavanul di11 ~rinzi şi
scînduri sau bolti cit mai Plate (elocvente în acest sens fiind datele documentar<.>) :i(J'" ln unele cmmri. de pildă, peste ~ci1ptuşeala" de lut a pereţilor s-au observat straturi succesive de făţuială şi var, ca urmare a
unei folosiri mai îndelungate a locuint~lor. S-a putut de asemenea constata că din totalul de 91 de locuinţe, nu mai puţin de 60 au avut sobe
de cahle care, probabil eruu adaptate ~i penlru a putea servi la gătitul
bucatelor. Apariţia sobelor de cahle de la Suceava datează din ultimul
sfert al veacului al XIV-lea w::. ~ i le întilnim p0 tot parcursul secolelor XVOCVIT. Marea majoritate a locuinţelor cu sobe din cahle erau concentrate
în zona comercială a oraşului. ln zona periferică a nucleului cent.retl al
vetrei oraşului s-au descoperit în locuinţe ~i instalaţii de încălzire simple, de tipul cuptoarelor rAAi_ /\li1turi de sobele ziclit'C din cahle, fie smălţuite, fie nesmălţuite şi cu un bogat repertoriu ornamental. partea construită a interioarelor ~ra completată în unele locuinţe cu laviţe executate din lemn sau amenajate din solul rruţat, in mod intenţionat lăsat.
Ferecăturile şi inchizătorile de ladă descoperite vin să completeze informaţiile, destul de s<
iracc, referitoare la mobilier. Iluminatul încăperilor
se făcea cu Juminfiri, pe candelabre de lemn sau metal. atirnute de inele
de fier prinse în grinzile tavanului sau in bolt<i, cu sfeşnice de perete,
cu picior sau de mînă.
îinind seama de dimensiunile laturilor interioare. se poate afirma
că locuinţele înglobau spaţii foegale. !n sensul acesta, cu rezervele impuse de datele arheolo~ice, nu totdeauna suficient de sigure, am putea
totuşi impf1rţi casele <lescopC'rite din vatra oraşului, in funcţie de .suprafeţele interioare locuibile. în trei grupe : mici, mijlocii şi mari. în grupa
caselor mari s-au inclus cele a cii ror suprafaţci era cuprinsă între 25 şi
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,III rn p '"'· Statistie, ele reprezintă circa 350;0 din totalu.I loc:uinţelo1· intrate

ln calculul nostru. Toate aceste locuinţe aparţin celei de-a doua iumi1tăţi
. secolului al XV-lea şi veacului al XVI-lea. Fiiră a intra în nltc deta111, dacă admitem existenta unei legături intre dimensiunile locui1itelor
l bunăstarea orăşenilor, va trebui să admitem o creştere a numărului
lncuitorilor bogaţi, a patrici'atului în general i>ll8; în sensul acesta put~m
.1clm ih• <'11- inccpmd cu finele secolului al XV-iea ~i incPputul celui
următor, se naşte şi se cristalizează programul casei patdcianului sucevean, se creează rezolvările tehnice şi spaţiale corespunzătoare acestuia,
t• le fiind preluate - în măsură mai mare sau mai mică, dup[1 posibilităţi - de celelalte pături ale populaţiei urbane.
Locuinţele mijlocii, a d1ror suprafaţ[1 se situează int re lG ~i 23 m ~.
reprezentau aproximativ 30% din totalul construcţiilor; ele au fost · ridica te mai ales în vremea lui Ştefan cel Mare. Remarcăm C<i locuintl•le se
lncadrează în între$!ime, din punct de vedere cronologic, la sfir~itul secolului al XIV-lea; celelalte locuinţe au fost construite cutre începutul
secolului al XV-lea şi au fost nimicite în cursul puternicului incendiu
din vremea lui Ştefan cel Mare - 1476. Locuinţele refi'tcute clupă acest
incendiu şi-au putut prelungi existenta pînf\ în 1485, cind m1 fost mistui te din nou de Wicările care au distrus oraşul în intrc·_g ime - „i ar
dacă Suceava nu voi să se predea, arsercl oraşul" rm. ,
în cate~oria locuintelor mici, cu o suprafat<1 de pînă la. l 6 m'.!,
s-;1u inn•gistrat :J3 locuinţe, acestea reprezentind drca 250/u. 0 l'si. in peri oada cronologică (secolele ~V-XVI) ele coexistă cu cele mari ~i mijlocii, totuşi prin dimensiuni şi, parţial, inventar. ele nu se situeaz[1 la
acelaşi nivel ca precedentele. Sub aspect topografic, elt! se {!ăsesc amplasate mai ales la periferia zonei centrale. în aşa-numitele mahalale Şipot. Cut.
.
_
„
Aşa cum au arătat cercetările anterioare alO, locuinţele de lemn
de b Suceava nu au sfirşit „de bătrînete". ci au <'~1zut victima (;elor
t r.~ : r<ll.boaic clin anii 1471i, 1485 şi 1497, care „au ars t irgui''; clin datele
de care dispunem rezultă că nu mai puţin de 90% clin totalul locuinţelor ridicate în spaţiul de care ne ocupăm au fost distruse de cele
trei incendii din vremea lui Ştefan cel Mare.
Fără a considera atotcuprinzătoare rezultatele obţinute pe baza
cercetărilor arheologice de pînă acum. putem totuşi a dmite d1 în Suceava
secolului al XV-lea o însemnată parte a locuinţelor erau adîncite în pă
mint, iar altele erau prevăzute cu pivniţ[1 (acestea din urmă sînt foartP
rare la Bala) 511, ele fiind orînduite după un plan impus de conducerea
oraşului şi respectat de locuitori ; secolul nl XVI-lea !?i a doua jumătate
a secolului al XVII-lea, caracterizat printr-o real[1 ~i prosperă înflorire
a economiei oraşului, ·a marcat şi un amplu pogram de constm·cţie, dintre care trebuie de amintit în mod special locuinţele şi pivniţele din
piatră. Datele de care dispunem, în stadiul actual al cercetărilor, impun
ideea unei restructurări urbane, a extinderii vetrei oraşului mni ales
clupiI incendiul din 1485 şi 1497. Potrivit d~1telor documentare, în domeniul construcţiilor, Suceava n ocupat, începînd din secolul al XV-lea
şi pînă Ia sfîrşitul secolului al XVl-lea, un loc de frunte în Moldova ;
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pină la noi, adeseori pot fi inproprietarii caselor şi valonrea acestora. Nid unul dintre aceste
ansambluri nu ni s-au pi1strat ; nceasta se explicit nu numai prin lipsa
de stabilitate politică sau prin distrugerea lor pcriodic:i in urma inv<tziilor
şi războaielor, ci şi prin faptul că sfîrşitul secolului al XVIII-lea este
caracterizat printr-o transformare şi o „modernizare" radicaff1 a vechilor
<.>dificii civile, moştenite din perioada anterio<1ră.
Jn vizita făcuti1 la Suceava. ci1]{itorul Paolo Bonnicio, gi"1sea în
1632. l 500 de casc 512, dintre care „3-400 ele case" r.l3 aparţineau armenilor. Aceleaşi impresii a lăs<1ţ fosta capitală a J.\folclovei, numită acum
şi ,,secundaria principium sedes'' (lli4Ci) ~i altor cf11ători str<'"iini, care
~ăseau aici 1 OOO de casc (1641) şi respectiv 9Ci2 de case (1643) '• 1 ~. Jn
lipsa oriciirui document gmfic realist asupra înfăţişării constructiilor
civile sucevene amintite mai sus şi care aparţineau. boierimii. patriciatului şi tirgovcţilor mai săraci, ridicate în secolele XIV-XVU, evoluţia
arhitecturii urbane nu poate fi studiam în afara izvoarelor arheologice
şi a documentdor scrise. Primele relati1ri scrise> asupra arhitecturii civile
a oraşului clateazi'1 clin secolul al XV-h'a, cînd Ani~iolello - 147Ci - vedea aici la Suceava •. case şi biserici din lemn acoperite cu .şindrilă" 515 •
Jntr-un foarte interesant act domnesc din 1-149 sînt menţionate „casele"
lui Gheorghe heregarul „pc care... sin~ur le-am cU1clit" 511\ şi care vor
fi fost foarte spaţ.ioase şi luxoase, dacă avem în vedere faptul d1 proprietarul lor cumpărase de la. Petru Voievod vama tării şi dreptul de a
bate monedă. Mănăstirea Moldoviţ.'1 stiipînea începincl din 1448, casa
din „t~IHa <.'C duce dr<'pt la cetate" :-.n pe care un Cămirzan şi soţia sa
St<inca o dăruise acestei mănăstiri ; peste ciţiva ani. J.a 6 octombrie 1454
aceeaşi mănăstire beneficia de scutirile acordate de Petru Voievod „casei
din Suceava", pe care i-o dăruise Ion Armeanul 518. Mai interesante sub
raport soci11l-economic sînt însă două acte domneşti, prin care Bogdan
Voievod şi fiul său Ştefan cel Marc, dispun la 10 ianuarie 1451 şi respectiv. 12 august 1457. ca oamenii ele la douf1 case din Suceava ale Mă
năstirii Moldoviţa, case in care mai locuia donatoarea
lor, armeanca
Stana. să nu dea „nici un fel de clare dorrrneasd1'', „nici marc nici micii
şi nici ceari'1 ... , să nu lucreze la morile domneşti, nici un fel de dl'iri
domneşti să nu plătcac;d'i, nici slujbe domneşti sfi nu facă" 5 1!1. Aceasti"1
obligaţie faţă de domnie· ca şi altele, consemnate in documentele vremii
stau în directă le_giitură cu îndeletnicirile fie specific urbane. fie a~rare.
ale tîrgoveţilor, care confereau aşeti°ll"ii o anumită fizionomie : grupate
şi ordonate la egală distanţă de o parte şi de ialta a uliţei. după reQulile
urbanismului medieval, in centrul negustoresc al ora~ului (de exemplu,
casa armeanului Sahac nse afla aP,roape de casa lui Chaczig Popp" 1476) 520, casele se răreau în mahalaua semi'agrarr1 a acestuia (ip 1668,
Andrei armeanul vindea "casele sale din tirgu din Suceava, cu pivniţ;.I
şi cu loc cu tot", iar
1(320 Roman din acelaşi oraş vindea o prisacă
„supt ţarina Arenilor în hotarul tări?ului cu pomii. cu casa, cu hăHişteu
şi cu locul, 2 rânduri de pămănturi") 52 1, unde locuiau şi angajaţi temporari ai tîrgoveţilor din centru, precum ~i cărău~ii r.2'..!, clericii, stitpinii
funciari 52.'.l etc. Acee-aşi semnificaţie o are în. bună măsw·ă chiar clispu-

pe baza izvonrelor scrise care au ajuns
dicaţi

în
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lu ~ paţiu a unora din aceste construcţii care indică limitele ;1tinse
l"irnct rul urban în aceasti'1 vreme şi direcţiile ulterioare ele extin· I·
• ' 11 wtrei tirgului. Raport inel situaţ.ia -topograficit actuală a orn~ului
! 1 1111 document clin 1528, arli'un ci'1 popa Luca din Cetatea Sucevei avea
1 lu i. ..
pe Uliţa Noui1, lingi"1 biserica învierii lui Hristos, unde au
f„· L 'I' it:ira~ii" a2"; casa era de asemenea scutită de dare „mare". „mici'1"
; I tl·· lucru domnesc precum şi „nici piat~;, de cenră si1 nu dea". Pe axa
, .11 \"1•c·h c a oraşului, reprezcntatI1 de ţjliţa cca Mare Armeneasci'1 (159î)
• 111 1 .1l;lllll amintite „casele" negustorului Drii~an Danovac, „intre" cele
, l11i „Avram cel Bătrîn şi Ioniţii Chirca" :;:i;;, Cele mai impun[!toare şi
1o nfor tabile clădiri intrate în re~imul juridic al vremii apartinC'J.ll p;"1turii
" 'l"';1 puse, în special patriciatuli.ii ş i marilor boieri care, in c<tlitutca lor
rt• · dregători, trebuiau să fie alături de domn în oraşul de reşedinţă al
' • •.l uia: in 1582 erau menţionate documentar „casele" lui Cirstea Mihăi1• •111 uricar ; în l603 casa popii Dră,gan ; în Hi23 „casele" cu pivniţă
J 111 piatră ale lui Nicoari'1 Prăjescu fost vistier, în „uliţa armeneasdi",
în J633 „casele" lui Bolea Zlătar din „uliţa mitropoliei" 5'.!fi. Doar într-un
inn ur document (1547) cunoscut nouă ne apare prima menţiune 'a unei
·'"<' clin piatră : .,au dărîmat casa ele zid a unui tîrgoveţ din Suceava,
r"· nume Colociu, şi i-au luat multe odoare, argint, aur. bijuterii, perle" :m.
~:„ te cunoscut faptul că. locuitorii stabiliţi în vatra oraşului îşi puteau
, xt•rcita dreptul de proprietate asupra locufui numai dacă aveau pe el
diferite construcţii. Acestea puteau fi vîndute, dăruite sau lăsate moş
rcm ire. Astfel, în 1668, Andrei Armeanul vindea lui fanache spătar „cii.r1le mele din tîr~u din Suceava cu pivniţă şi cu loc cu tot, dirept o sută
d„ lei bfltuţi" b:!tl. Mai interesant. atit din punct de vedere juridic cît. ~i
urbanistic este documentul din 1669. prin care Maria Solomoncasa şi cu
fi 11l ei Ursu, vînd lui Ioniţă Buiai, fost vornic, un loc de caşţ1 în oraşul
Suceava, ce se găseşte între casa lui Ioniţă Buiai, între casa Stăvăroaici
i intre casa lui Dima portarul, pentru douăzeci lei, bani gata, cu adaosul
r-:"1 trebuie să-i fie lui Şi urma'jilor săi ca :veşnică şi dreapt<I proprietate" ;.:!I. Existau şi locuri neocupate de construcţii. care în documente
poartă denumirea de .,loc slobod". Un asemenea loc era hotJrnicit. de
„ tîrgoveţii bătrîni, moldoveni şi arm~ni" din Suceava · în 1772 : „si:'l cău
ti1m un loc de casă. loc domnesc făr de stcipin... să-ş Iacii casi'1 : deci
dupl'1 porunca dumisale strîngîndu-ne noi cu, toţii, am făcut cercetări
ş i-am aflat un loc de casl'l fări1 de sti'lpîn. în mahalaua· bisăricii svăn
t ului Neculai, din sus de biserică, dinspre apus. din gios di 'căsile An.iţii„.
pe uliţa ca să numeşte Dinovac" r.:io.
Interesante date conţine documentul şi în privinţa dispunerii noii
construcţii faţă de stradă : „ Ded măsurînd noi locul ac~la dintr-w1 loc
pustiu ce iasti pi din gios de acel loc cu temeli di <.:asă ci să numeşti locul
grecului, cari să împreună cu ţinterimu bisăricii, s-au aflat lotul locului
despre uliţa lui sveti Neculai păr la locul Aniţii fetii lui Voiţi 13 stînjeni domneşti cu loc di ogradă la uliţă şi cu loc di grădină dindos" 531.
ln privinţa felului, in genere, în care continuă să se trateze construirea caselor orăşenilor suceveni, documentelf! primei jumătăţi a secolului al !XVIII, oferă date interesante ce elucidează unele probleme
t •
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de arhitectură mai veche ce privea 01·aşul secolelor XVI-XVII. Solomon starostele evreilor din Suceava cere trecerea în posesia sa a unei pivniţC' minate, p0ntru care ~·a trebuit s<.t cheltuil'sc· mulţi bani cu n.•pararca acesteia pr care pivniti1 eu am diidit d1iar o cac;i1'·. Noua t·onstruc~ţie, împreună cu locul aparţinător măsura în lungime 18 stinjeni şi 12 stînjeni în lă
ţime"_532 ceea ce însuma ă suprafaţ[1 ele 950 mp. Documentul din
1761 menţionează o casă „cu două odăi supt un acoperiş şi o sală" (probabil. tinda ce dcsp<."1rţea cele dou<."1 C"<!llll'J'C') c·u pivniţ.;·1 ~i Io{' :.:ri. Un alt
document (1763) face mentiunea unei "case cu ceardac (pridvor) şi şurăţ'
ce a fost construită tot pe o „pivnit<'1 risipit{1" r~i.~. Date interesante ce
privesc arhitectura civilă a oraşului sînt consemnate într-un manuscris
din secolul al XVIII-lea s.: •• unde sint dt>scrise ronstrucţiile din jurul bisericii Sf. Dumitru. Una dintre aceste construcţii era .,din lemn. t~n
cuit<'1 cu lut şi cu var în care st> am-. 4 camen· mani. una c·;lmarii ~ i
un gang supt un acoperemint de draniţ'l, cu ceardac de înainte". Casele
cu c:Pardac (pridvor) din 7.0n.:t c1.mtral<'1 u ura~u lui erau dispuse c·u intrurea
„la fata uliţei tirgului" r~'J6. Astfel prezentnt, mediul de locuit nl ori"1şea
nului şi în special al p:itriciatului nu C'ste îndl complet. Omul evului
mediu preţuia natura, peisnjul. Tn consccint<i, în c-ompletaren locu inţei
„intra muros" (excluzînd mahnlnlele), apare ar<'idina clin afara <;r<1şului.
Interesante date ne oferă documentul din 1767 prin care C'onstantin
Pantazi, mare neRustor din Suceava c.umpări"1 o „casă cu pivniţă în oraşul Suceava aflată în strada numită Crimca. o livadă sub deal în Itcani
şi o fineată pe cîmp, la Bursuc, aflată printre alte pămînturi ale orăşe
nilor pe pămîntul oraşului" 637.
ln cele de mai sus am încercat să prezentăm locuinţa urbană a
Sucevei medievale pe .baza i7.\'0arelor arheolo,aice şi documentare. Dar,
evident, ele (locuinţele) nu sînt toate de ac<:'laşi nivel, ci structurate în
linii mari după posibilităţile materiale ale diferitelor p~ituri care compun aceasU1 populaţie orăşenească. Diferenţele sînt mari mai ales între
zona centrală a pieţii şi cea periferică ~1 mahalalelor. Astfel. v<tlorile
cunoscute ale unor case din Suceava variază în secolele XVTI-XVIII,
intre „150 de guldeni" sau „80 de taleri 00 argint;. ş i ,,20 Ici"=~~. în afara
acestor limite fiind desiRur casa cea mai bogată a oraşului (casa Miron
Barnovschi), dar şi locuintele sărace de ln peri fcria ornşului.
Este cazul să amintim aici că nu materialul de construcţie este
primul şi principalul element care diferent.iază casele sărace de cele
bogate, ci programul funcţional care satisface prin clădire nivelul de
confort. Tn sensul acC'sta, mai ules pentru secolele nl XIV-XVII, edificatoare este tipoloRia locuintelor în functie de datele arheologice : locuinţli
adîncită în sol (41); locuinţă de suprafaţă cu pivniţi"i (30); locuinţă ele
suprafaţă cu temelie din piatr<"1 (9) ; locuint<'i de suprafaţă (3). Din datele
de mai sus se constată că arhitectura centrului istoric a fost unitară
pînă în jurul anului 1500 fiind aproape exclusiv de lemQ.
Existenţa unor locuinţe din pia.tră la Suceava o datorăm informaţiilor documentare (154 7 şi 1643) 539 şi putem presupune că acest program de locuinţe cîştigă adepţi mai ales în secolele XVI-XVII dovada
făcînd-o indirect şi numărul celor doi pietrari menţionaţi în catastiful
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hr „.ld blănarilor şi cojoearilor din Suceava (1673)
Aceşti pietrari
1·1 . 111 o rg;.inizaţi într-o frăţie în care conducerea o avea vt"ttaful. Pe un astfel
.i.. v.11a v de pietrari din Su<:cavn. NcC"ulcea. Mihai Racovil,<i-voievod îl scutea
1.1 1.i i<muarie 1704, ele toate dările =·~ 1 . La construcţiile dvilc piat1-.1 va fi
tt ·1· ·rvat[1 pentru sodur:. prngui; ~ i dwnare ci<.' uşi ~i fcrestrl", clm· mai
·• • la pivniţe. Progrnmul ele constru<:ţic a pivniţelor, nrni ales în secolele
XVI- XVII, aşa cum am arătat mai sus, va ocaziona împingerea în sus
<;asei, aceasta marctnd o despărţire netă a parterului de terenul încon11 .1 tor : pivniţele comportă în gcm•re unul sau chiur cloui1 et<ije. cel
<11·
deasupra ascunzîndu-se în soclul edificiului şi formîncl gîrlici sau
• r.11nt1. Planurile unor pivniţe în formă de „L" sau „U" ne conduce la
1° l•·•: a ('ii şi cusa lua aceeaşi formr1 : se poate urmiiri pe baz;,1 acestor plu1111 ri adoptarea pentru casele zidite a formei vechi. caracteristice cliidi1 llor ele lemn, precum ~i amplifica;ea plnnurilor prin prelungirea conlructiilor existente (deci cu camerele înşirate pe o latură a lotului, a.iun1lnd la o formă de „L" a planului casei). realizare<1 altora pc parten 015usă
11 tt'renului şi le,garea corpurilor dispuse fată în foţii (în formr1 ele „ U")
printr-o arip;i intermediară . Existti astfel o premisi1 comtmi'1 ambelor
•. uriante amintite mai sus : existenta unor loturi de tercm pe cnre se
iclicii aceste clădiri numai în zona centralr1 a ornşului. DC' regulă. putem
1dmite că lotizarea a început în jurul pieţei centrale C,piaţ;.1 mare").
unde avea loc Ur,gul. Avînd în vedere forma unor pivnite din secolul al
~VI-lea putem admite că lotul nvea un front relat~v îngust $i era la
lnceput lunR, intinzindu-se pînă la o străduţă din spate (vezi planul
pivniţelor din Uliţa mare domnească). Părlisirea construcţiilor de lemn
in favoarea celor de zid E'Ste relativ mai rapidă în arhitectura militară,
mimăstirească şi aulică, locuinţele orăşeneşti continuind ·sfi fie de lemn
ln marea lor majoritate, chiar pină în a doua jumittate a secolului al
XIX-lea (se consideră că într-o casă de lemn de mărime mijlocie „intră
pinr1 la 70 de copaci, în tălpi, bîrne. grinzi şi căpriori") r.r.::i. Bineînţeles,
descrierile schematice -de mai sus se referă la esenţa unui fenomen. j}
cliematizează, îl simplifică. Realitatea este mai variatii. Astfel, expresia plastică, autenticitatea şi rafinamentul vechilor casc sucevcnt' nu erau
obţinute printr... o decoraţie excesivă a elementelor componente, ci au. fost
rezultatul unei reuşite proporţionări a formelor, precum şi a unei îmbiniiri armonioase intre n•gistrul ele umbră al prispei şi cc•rclac:ului sau al
pridvorului, ritmate clc veriicak>le stîlpilor exteriori şi registrul luminos al
:.oclului înalt (scarn de acces - foişorul), în care sint subliniate prin accente
intunecate, golurile de acces la beciuri şi purter. Ca la orice prezent<lre simplificată a unei evoluţii variate ~i complexe, se impun unele precizări. !n
cecu ce priveşte utilizareu spaţiilor casei putem presupune amplasareu la
parter, spre stradă sau piaţă, a atelierului (s[1 nu uitlim ci1 aurarii şi ar~ intarii îşi practicau meseria in casă : vezi locuinţele nr. XXII, XXXIV,
LI, LXXXVII sau a „bolţii'' r.'.:1, (clement ce ai:)are odat.ă cu meştc~ugu
rile şi comerţul, constituind primul pas în evoluţia casei ţărăneşti spre cea
orăşenească). Accesul la acestea se făcea din intrarea carosabilă sau, în
lipsa acesteia din urmă, direct din stradă sau piaţă. Am văzut astfel cum
(pc baza ccrcet~rilor arheologice), începîD.d cu secolul nl XV-lea şi pînă
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spre sfîrşitul veacului urmfitor, se naşte şi se cristalizează prngrm:nul
casei patricianului, pe care noi o considerăm. ct _fi casa de suprafaţă cu.
pivniţă, unde se creează rezolvări tehnice şi spatiale corespunzătoare
acestuia, ele fiind prnluate - în măsurii mai mare snu mai mică, după
posibilităţi de celclaJte pi1turi ale populaţiei urbane. Consiclerind că
şi originea acesteia îşi găseşte corespondent.ul în arhitectura ţărănensd'i
(„Arhitectura urbană a fost intotdeaun<i şi oriunde trecerea în nrnjor a
arhitecturii ţit răneşti, adaptare lo,giclt şi estetic<'.'1 la nevoile oraşului, a tît
în dimensiuni cit şi ca expresie a unei voinţe de formă şi cultură urbană'') l-a , nu putem s<i nu respingl'm ideea total lip~it<i de temei cind
se <ifirmă di aceste locuinţe „derivă din constructiile cu caracter militar
şi din alte complexe leJ?ate de domnie sau de vîrfurile societăţii moldovene" i,',:•. ln ansamblu, constat[1m ci1 alf1turi de ~trhitectura monumentelor, ·arhitectura domestică a Sucevei medievale este mult mai modestă :
materialele folosite în construcţie sî nt mai puţin luxoase, tehnica lucrului este mai puţin savnntă, iar stilul care o caracterizează este mai
realist. mai impreJ!nat de tradiţii populare, de unde îşi tra~e seva permanent.
începîncl cu a doua jumătate a secolului al XVII-lea, ritmul construcţiilor scade, apronpe inccteazi1, iar sfir~itul veacului e<;le marcat - odatil cu ocupaţia temporar;! :1 polonilor - de un şir ele războaie
turco- polone, in cea mai 1m1re parte pustiitoare pentru oraşul Suceava,
unele aşa cum consta tă cr1lMorii str:"lini .. nu au riimas clceit doar zi durile
goa k•. nu zic clc> la case. ' clar înc;i şi dl' bi serici"
Aceeaşi strn·c de
lucruri se constat[1 şi la începutul secolului al XVIII-iea, uncie Francio.;c
Radzewsk i, remarca „zidurile pustii ale mi'inc'1stirilor ... şi ale ca.<;clor mari
clin pi<ltru pn!c·um rumele u111ti orn:i ucli11ioaru pupui.<ll" ; Dan iel Krnann,
în 1reccre prin Suceava, l.'.l 1709 observn şi el „casele rămase. care sint
toat0 clin lemn, iar cele care au rost odinioari.'l din piatrii, zac în ruine" ~-.7.
JJesigur, procesul de transformare (şi ele înlocuire) :.1 vec-hilo1· cas('
este firesc şi continuu. C0<.><1 ce ne-:i mai răma s în „:-irhiva prunintului"
(fie case incendiate, rie pivniţe ne0xcavate) nu sini palate veneţiene,
nid casc <ile patricienilor din Ntli"nbt:rg. l"i SJnl CJ.';Cll! mai mult sau mui
puţin bogate din m·aşul capital ă a Moldovei, care in lupta continu<i pentru
inclepcndcnţ[1 şi-a rcfiicut mereu habitatul după incendii şi distrugeri, ele
cf1tre cei care plăteau biruri şi suportau povara războaielor, deci casc
relativ modeste, corespunzătoare unui mod de viat<i în parte mai rust.'ic,
clar totuşi urban în esenţa lui.
c) Alte clădiri orăşeneşti. Vom schiţa aici in linii mai diferite proRrame de arhitecturl'1 civilfi din perioada secolelor XV-XVIII, care în
marea lor maioritate azi au displ'1rut. incepînd anali;m acestor clădiri
cu Clrhitectura locurilor de ·mundi, trebuie să facem de la buu început
o delimitare ; nu ne vom ocupa de clădirile şi construcţiile legate nemiilocit de ::i,gricultură (şure. hambnrc, ~rajduri etc.) 5" 8. Ne limităm deci,
intr-un fel, la arhitectura locurilor de muncă neaa-ricole. Dacă producţia vremurilor trecute a constituit un amplu domeniu de cercetare din
punct de vedere al sortimentelor realizate şi chk1r a tehnolo2iei, tipo1ogiu ş1 evoluţia cladirilor in care se creau bunurile materiale a fost
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~ 11cral ne.(!lijatiL Situaţia este similarf1 şi în ·domeniul cunwrtului uncie
erau axate pe sortimente şi cantitfiţilc m;ir-

llr •. „ < llP[irile cercetătorilor

(•1r 1111 r, pe preturi, rute şi centre comerdnlc. Principala manifestare co" • rd al;J. a oraşului era tirgul, care se ţinea pe baza unor privilegii 5'o!l,
I l q.~u l se desfăşura în „piaţa mare" (l5f>2) :.-.o, unde se !!ăsca o bisericf1
1 r • a Sf. mucenic Dumitru" ;;:;i. Expunerea mărfurilor se ff1cea în clulw nc~ ~i „bolţi", a diror principală caracteristică arhitcctural[1 era mo~ lia, în dimensiuni („care ace <lugheanii a lui Aron nu era mai mure
11 i i un stinjen şi giumătate") r.:;2: simplitatea rezolvărilor tehnice şi li111 lt .1rea efectelor plastice în primul rînd la cele volumetrice. la ('Uloarea
111 1tt•rialului (peretii erau desi.t!ur cel puţin v;-iruiţi) ; doar şita era pro'' 1l1il vopsită pentru a-i asigura durabilitatea. Adese.:.1 construcţia este
t1 11 sim plu şopron foarte uşor de transportat aşa cum r<.'iesc din docu111.- nlul din 1775 : ... „au pornit şi au ridicatu cltt1,!hene di pe locul besă
dcli (Sf. Dumitru) ducind dugheana intreagii lîngă casăle tat<"ilui lui Aron „.
ril11- c;-1 aceli case şi cu ace dugheană au fost preţ.ă luitc de noi, de t.irgo,.,.ti„. la 300 lei casăle. iar dugheana 15 lei.„ şi au tras-o oamenii cu
!•mele întreagă şi au pus-o lîng<1 e<1săle tauilui lui Aron" ~,:.:i. Un alt do11111cnt din secolul al XVIII-lea nwn.tionea:di şi alte tipuri - fixe 111· dugheană : „dugheană din lemn cti o căsuţ:f1 impreun;I supt un pen:t<:•11 ; „două dughene, una marc si una micii cu ci"1sut•-1 iarf1şi de lemn'' :
dugheană de lemn cu temelia ele piatră" 55'..
Cea mai veche menţiune a dughenelor clin Suceava datează din
Hi ! l, cinci Mitropolia avea dre ptul sfi-şi ridice în zona pieţii „pc p;lrnint... dugheana şi pe acesta sfi stea cfll'utele cu peşte" ~...r,:•• De asemenea
-.(· cunosc cazuri cînd pe structura complexei a beciurilor erau ridicate
rlu[!hene; o astfel de situatie o intîlnim la dughenele m;"iniistirii Dral'omirnn, care avea „nişte locuri de .dugheni şi cu pivniţi" (1727) 5:'.G, în
i; 'nt rul oraşului Suceava şi pc care le foloseau t.îrgoveti i ffmi ca s[1 J)lă
ll!ască chirie. Tipul gene1'al de plan c.->ste cel în formă de „L'', cu latura
scu rtă a dughenelor aşezate spre vad, ffirf1 rczervnrea unui spaţiu do
nrces în curte, care se făcea fie prin traversarea dughenei. fie prin uliţa
'>ecundarr1, paralelă cu vadul. Carto,grafierea dughenelor clin .ilirul biserid i Sf. Dumitru, potrivit datelor oferite de invcntnrul acc•stei biserici
1I Î92), ne elucide·az[1 modul ele dispunere a acestora in raport cu uliţele
comerciale din zona cent rnlă a oruşului : ,,cl1.1ghean[1 pe partea bisericii
despre apus cu faţa spre uliţa Chi(<iştilor ce cuprinde 2 stinjeni. iar
1;·1rgimea cu tot locul 4 stinjcni" : „dugheant:"1 de lemn cu cf1ruţa ei împreună, cu locul ei cuprinde fronk1 despre uliţa cea mare Domneasc.:1
i dosul despre locul ţinterimului, 2 stinjeni. iarii laturile despre Constantin Pantazi o parte şi alta despre Pintelei Sîrghie, cite de 1 stinjPni" 5Yi. Distanţa dintre dughene, în această ,,;onă conwrcialfi - Sf. Dumitru - varia intre 2-3 m, aşa cum rezultii şi din documc-ntul de la
1746 cînd „Jsop jidovul" primeşte „2 stînieni !;li jumf1tatc de loc, situat
mai sus de du~heana lui Solomon, ca sfi-şi focii clugheani1 şi sfi stI1pî1
neasdi în veci. locul fiind domnesc" 5'~". Modul de desfacere a m<-trfii ne
este bine sugerat ele documentul clin 117fi I : WO „Şi avindu. pe toată săp
li"1mîna, ii aleasi"1 de tirgu şi hotfirît<-1 ~~ioin.„ sfi face adunare ele nf1rod
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şi toate gioile, şi cine cu ce avea de vinzare de ipe a;Cară năzuia, cum
cei de loc întinde marfa lor la fata ulitii, pe denainte dughenilor, fieşti
carele la dughiana sa şi să chivimisă, precum le da îndemîna cine cum
putea" ; dar se „făcea tîrgu" şi în „afară de dugheni, alăturea cu ograda
bis<iricii lui Sf. Dumitru pînă la Curţile Domneşti". ît;i sensul acesta,
tîrgoveţii suceveni, se arată în acelaşi document pomenit mai sus că „au
socotit că noi cu calc şi mai cu dreptate este să fie tîrgul în mijlocul
dughenelor, prcC'um şi pre a alte tirguri". Dughenele emu concentrate în
zona „lîrgului de jos" (în zona bisericii Sf. Dumitru) şi a .,tîrS:?ului din
sus" (în zona bisericii armeneşti Sf. Cruce şi Sf. Maria) ; „carele cu făină
sau alte legumi „.s~1 stea„. la locul ce este slobod deschis, între dughenile lui Constantin băcalul şi între dughenile lui Ioniţă Foti" :~;o.
Amplasarea dughenelor şi a bolţilor, precum şi. a caselor breslelor
SE: făcea în zona centrală, de prefC'rinţă chiar în piaţă (de „jos" şi de
„susu) deseori adosate gardului ce înconjurau bisericile Sf. Dum~tru, Sf.
Jl>'laria, Sf. Treime şi Buna Vestire. Revenind la solutia înconjurării bise:
ricii cu · dughene, deşi documentul din 1792, consemnează o situaţie
topograficii t irzie, totuşi ea poatC' fi aplicntit şi secolelor XVl-XVII. Dar
ce sînt „bolţilc'1 ? Ele sînt intr[1rile carosabile ale cl[1dirilor de locuit clin
zona pietii. cu încăperile adîncite şi boltite deasupra n'tvelului de dilcarc
cu circa l,50 m. Nu este exclus sfi fi avut şi arcade în fnţi1, aşa cum se
cunosc la cele de la Bistriţa Wt. Deşi nwuai în documentul de la 1767
se pomeneşte de "o boltă în oraşul Suceava" :-„~ clăruiti1 de Axenia mă
năstirii Sf. llie, în schimb putem deduce din cartările făcute de austrieci
la 1785 563, că în zona comercinlă a oraşului existau Ct'l puţin încă alte
Zf!Ce clădiri prcv<-1zute cu „bolţi". O parte a dugheneior şi „bolţilor" nu
funcţionează însă numai cu ocazia tîrgurilor, trebuind să asigure cerinţe
frecvente, zilnict•, ·cum sini ele exemplu CC'le ale miicelarilor. care îşi
aveau „meserniţile şi trunchiurile ce taie şi vinclu carne" amplasate pe
Uliţa Datornicilor ;itl\ precum şi cele ale; brutarilor. localizate mai ales pe
Uliţa Poni.
ln comerţul cu produse alinwntnre şi b;"iuturi, un loc aparte 1-rau
avut hanurile. La ele este uneori dificil de stabilit. azi, clacă destinaţia
iniţialf1 a casei a fost cea de han sau de locuint<'i. Sin_uu ra diferentlt · ele
program ar consta într-o sală de mese al:"1turatf1 buc<ltiiriei. I-lanurile
puteau fi de mărimi variate. Astfel putem dl'dUcE> d1 primul han menţionat la Suceava 51iă, cel polonez {cunoscut mai tirziu sub m1mele de
E>om Polski), în 1408. era destul de spaţios. claC'ă avem in vedere faptul
c<i aici se produceau băuturi {here şi mied), -;e fftcca pîinc şi se efectuau
tăieri de: animale. Colonia italiană de la Suceava, a\·ea şi cn aici un stabiliment comercia! (fonclacco) '-~•.
Tot han J)(}ate fi considerată şi ca!>3 „proprie:" n lui Barnovschi din
Suceava, „cu pivniţă şi zid" pe care a' diiruit -o în 1627, Mitropoliei şi
unde „se înqf1duie ca în astfel de casă se s~ vîndă vin, rachiu şi altele" :-...r.. Ulterior, cloC'umentul din lt.i51 prel'izeazi'i că „răposatul Barnovschi'' cumpărase de la Ionaşcu cu „80 de taleri de argint 14 acea casă
cu pivniţi1 de piatr<-1 pe care a „cli.iruit-o bisericii mitropoliei";,.;.~.
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Calitatea ele han a acestei case este confirmatei ulterior de documentul clin 165:l-16:ii cind se spccifict1 ci1 în aceast<"I ,.casă împreună cu pivniţa <1fl<1l<i sub ea unde" se vindea rachiu, iar pe pămintul aparţinător de aceasta. s-au ridicat „dughene, magazii şi ,grajduri pentru
călători" r.r.9, Toate veniturile realizate de ncest han erau destinate mitropoliei pentru „nevoile lămpilor sfintului Ioan cel Nou". iar „portarul
oraşului, şoltuzul şi chi;1r pîrgarii" nu aveau voie să se „amestec:e" sub
raport fiscal în nici un fel. Chervilsiirăaiii care conduceau asemenea hanuri se îngrijeau nu numai ele buna ei1zduire (sub acest raport documentul din 1600 ne oferă interesant<' date - „eu dau Qazdr1 la multi oameni
de treabă, dar nu şt.iu ce rost are fi~care din ei") :;;o de bunurile călcl
torilor şi sigurant.a persoanei („dad'1 s-a îmbătat, ca nişte omini f;ir ele
ispravă, ei au eşit nopte ele .'.lU înbl.'.lt ca nişte tfllhilri cu săbii. straja
i-au întrebat ce oamini siintu de înbHi aş.a cu arme goale pren tărt.(u") 5i 1,
ci şi ele <iprovizionarea lor 01 alimente. Mîncarc şi 1rn1i ales bf1uturi,
călătorii cit şi localnicii. puteau ~i1si şi la cele „şapte cîrciumi zidite din
piatrt1'' (lli30) ;,;2 aflute ln zona central<"1 a oraşului.
Dintre aceste df1diri cu destinaţie ele han s-a mai pi1strat doar
aşa-zisul „Han Domnesc" (unde astăzi este adiipostit Muzeul emografic),
pe care noi incerdim sfi-I iclentificiim atit ca poziţie, in \';11n1 or<1şului
medieval, cit mai ales prin v<'d1 ime ~i monumentalitutc cu fosta casii
a lui Miron Barnov<;chi, mai sus mcnţionat<i, caS.-1 dobindită de domnitor
prin cumpărare de la Ionaşcu !.7!1. Mai mult dedt in ai·hitectura religioas.1, spiritul construC'torilor locali ~i contribuţia unor meşteri veniţi
din Transilvania i-au C"onft•rit „hanului" o Jinie proprie în care elementele d0 facturii aulic:ă şi ele :rrhitcct11r{1 popuhmi sint topite intr-o formul•i
nouă, originală, caractcristidi caselor de tip domnesc şi boieresc (fig. 52-!13)·
Noua construcţie, :1nterioar:1 anului 162i :.;1 a fost aliniat[1 pe latura
Jc sud a vetrei oraşului . în apropiere;1 „Uliţei Mari". in zona cuprinsa
intre bisericile Barbovsd1i ~i Sfinţii Arhangheli r.;;;, Deşi n suferit unele
modificilri destul d<' importante in veacul al XVIJI-lea (la sfi r~itul secolului al XVIII-iea chiclin~a a fost c11111p{1rată de bm·onul Kapri. ea fiind
inregistr<1U'i pe harta cack1straJ;"t de la 1856 la num<"1rul 226) &iti, totuşi
putem presupune C'<i cdifici11J s<.• compunea din beciuri, parter şi etaj„
Healizut<i clin zic!:1rie ele p iam1 (.• propria cusii cu pivniţe de zid")~.;; şi
căriimidt1 la etaj. C'asa tr<.ms.formatf1 ulterior în han, av1:.•a in componenţa
sa „dur~henc, nwgazii ş i grajdur i pentru ci\IMori". C'a ·~i un loc pentru
.,tir~ul de peşte'' (lli:i!l) :.-;.-_
De formii aproape pi1trat{1 (W i 14.50 ni dimensiuni exkrioare). planul
„hanului" se cleoscbc~t e ele c:clclalte tipuri ele plan spcdfice hanurilor.
ceea ce întăreşte ipoteza noas1n.·1 ci1 a funcţionat o perioadi1 fie ca locuinţi1 domneascc"1, fie (';r acli1post pentru drege.H orii strt:tini şi oaspetii tic
seamă aflaţi in trcn„•rn prin Suc:eaw1„
Beciurile, pi1stratc sul; forma iniţialii, OC'up<"i nutrnii spaţiul de sub
camera nr. 2 de pe latură sudicii. Ct>le douc'1 pivniţe de fonrni tln•ptunghiulară (5,50 14 m ; 5/ 2,50 m) au bolţile semicilindri(<.!, leg{1tura dintre
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ele făcindu-sc printr-o boltă de penetraţie tot semicilindrică, lungă de
8 m. Beciurile sint impresionante prin proporţii şi structura lor arhaizantă, care evocă vechea arhitectură din Transilvania. Accesul în beci
se f<icea din coridor, printr-un gîrlici boltit, cu planul înclinat lung de
3 m, perpendicular pc latura de sud. Peste primul nivel folosit ca pivniţ'i
se ridică parterul înălţat, de formă dreptunghiulară, al cărui plan este
ordonat de un ax central, coridorul comunicînd cu foişorul (planuri asemi'inătoare întilnim la Miigureni, Potlogi, Mărgineni şi Coţofeni) .•:'li. Din acest coridor central ( 13,50/ a m), prevăzut cu trei bolţi cu nervuri în cruce,
se desfac la dreapta şi ·Ia st inga cite două încăperi (5 /5 m), despărţite
la rindul lor de cite un hol transversal (5/2 m). Boltirea încăperilor este
ridicati1 pe cite două perechi de arce dispuse cite unul de-a lungul celor
patru pereţi ai ind:iperii, aceştia sprijinindu-se în fiecare colţ al camerei
pc cite un cilindru vertical. Logia, de formă hexagonală, marca faţada
principală a casei, constituind o încăpere deschisă cu priveliştea spre
~Tirgul de peşte" şi ,,'tl'liţa Marc Boierească"' r~>. Etajul cu acces din
interior, pc o scară clin lemn (nu excludem şi accesul exterior) prezintă
un plan identic cu cel al parterului şi probabil era destinat dormitoarelor şi si11ilor de audienţi.
·
Masivitatea clădirii (ziduri groase de 0,80 nr)-. i-a conferit rezistenţă
in timp, ea fiind cons~mnată în registrul delimit<'irii propriet1iţilor din
oraş, de la 1781>, ca locuinţt1 ele g<izduire şi vincHoare pentru mc;mbrii
familiei imperiale ~1.
Atît localizarea topografică din apropierea „tîrgului de peşte" cit
ş i planimetria sa caracteristică o înscriu cu siguranţei in rindul caselor
de tip domnesc, noi fiind înclinaţi se:·1 o identific<1m c:u construcţia pe
care o cump[irase domnul Miron Barnovschi de la Iona.~cu şi „soţia
aC'estuia nepoata logoftitului Iurcu Mariţanul". De asemenea, trebuie să
mai remarcăm c<i sc"iptiturile arheologice amănunţite intreprinse în zona
imediat apropiat;i hanului. nu au dus la descoperirea vreunei 1clt1diri
din piatră, deşi documentele ne fac cunoscută existenta unor asemenea
construcţii (1627, l!i51. ll:i60) ~.-.2 ci, din cont ni, cercetările au pus in eyidenţ[1 numănil marc ele locuinte din paiant<i ş i lemn, cuptoare de ars
cermnic<i, precum şi o conduc."ti1 pentru aducţiunea apei (secolul XVII),
care servea cu s i guranţ<i fosta casă domncasc.:ă. Conducta juca .se pare,
un rol important în aprovizionarea cu apă a ,,fintînii domniei" din apropierea hanului.
Lucrc'irile de restaurare (1!162-1966) :-.s:i efectuate ele Dircctia Monumentelor Istorice. au du.'> la consolidarea pivniţelor, procedindu-sc in
acela~i timp la refacerea zidurilor interioare, precum şi la demolarea
mlaosurilor ridicate ulterior pentru amenajarea spaţiului de locuit. S-a
urmărit redarea şi reconstituirea tuturor clementelor de arhitccturci
interioari1 ş i exterioară, refăcindu-~e în acelaşi timp fosta bucătărie a
hanului de la parter în stil tradiţional, pe locul vechiului cuptor. La etaj
au fost menţinute grinzile de stejar ale plafoanelor, iar din scinduri
groase din aceeaşi esenţă lemnoasă a fost făcutr1 du~umeaua încăperilor
-de la ambele niveluri.
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Expresia plastică, autenticitatea şi rafinamentul acestei clădiri de
tip domnesc este rezultatul unei reu~ite proporţionări a formelor, preC'um şi a unei îmbinliri armonioase între registrul de umbră al faţadei
principale previ1zut<! cu logia, şi registrul luminos al soclului înalt in
cure sint subliniate prin accente întunecate golurile .de acces la beci
~ i parter.
Această reprezentare (arhitecturu comerciaJ;-1 a centrului), ca şi
d!'scrierile amintite, ne îndreptf1ţeşte să presupunem drept caracteristicii
generală a aspectului arhitecturii locurilor de muncă, o similitudine cu
arhitectiira popularii $. O a doua concluzie, de altă natur[1, este constatarea dificultăţii frecvente de a separa clădirile de producţie ele cele
comerciale, intrucit meşterul îşi vindea, de regiilă, el însuşi produsele.
Numai lcerceti'1rile arheologice din vechea vatră a Sucevei au pus în
p\·idenţ[1 direrit<' l<>cuinţe-atelier, amplac;at.e de regulă la marginea periierie:·1 a pieţei. in imediata apropiere a sa: Dintre aceste locuinţe-atelier
descoperite amintim : locuinţa-atelier ele la începutul secolului al XV-lea,
m care m1 fost gi1site in stare nefinisatf1 unelte agricole :-,:;j: locuinţă-ate
lit·r (lingă Curtea Domnească) a unui meşter specializat în prelucrarea
metalelor preţioase, icare data de . Ia lsfirşitul secolului al X V-lea !i'lll_
Locuinţa avea fundaţia din piatrc"1 (7 5 m) şi prob.:ibil se compunea din
două încăperi. în interiorul acesteia au fost găsite creuzete de lut pentru prelucrarea cuprului şi argintului, fapt dovedit de analiza spcctralc"l
a rezidurilor din creuzete : locuinţa-atelier (în zona tîrgului ele sus)
·::c aparţinea unui meşter ce confecţiona obiecte 1~1;irunte din metal, in
special nasturi şi catarame ele bronz (sfîrşitul secolului al XV-lea) 5 ~.
,\teliernl era amplasat î11 i.JŞa-numitul cartier 111eşteşugi1reşc al oraşului,
:icolo unele au fost descoperite numeroase cuptoare de olărie (incepînd
~~u a doua jum<:Hate a secolului al XV-iea, se constati1 că, producţia
olarilor suce\·eni înrei:!istrează o adîncă specializare, iar produsele clobindesc caracterul de serie mare) :iH9. Atelierul descoperit avea dimensiuni reduse (1,2512 m) în raport cu restul locuinţei cnre a fost distrusc."1.
ln interiorul <1t.clierului şi în imprejurimi s-au descoperit fragmente de
creuzete de lut care serveau la topirea metalului, precum şi numeroase obiecte din care predominii nasturii metalici globulari. Meştcşu
~ 11rul mai lucra aplice. c~1tarame şi inele. F'..ste de reţinut faptul cfl au
fost g<·1site în locuinţ<·1 şi 47 ele monede ele argint, precum şi opt sigilii de
plumb, ceea ce dovedeşte că respectivul meşter întreţinea legiituri şi cu
:-ilţi meşteşugari clin afara Moldovei ; locuinţ.a-atelier (5.42/2.35 m) din
prima jurrn:itate a secolului al XV-iea specializati1 în producerea lamelor.
de cuţit şi a minerelor de sabie :ll'<J; locuinţa-atelier (secolul al XV-iea
spcdalizat[1 în preh1crarea coarnelor de cerb şi de ovi-caprine in vederea
co nfecţionării minerelor ele cuţite, nasturi şi chiar podoabe (se crede că
Suceava dispunea de o aclcvărat;1 „industrie'' de astfel de produse. constatarea fiind valabilă pentru întreaga perioadă a secolelor XV-XVII) :;90.
Tot în săpăturile ele la Suceava s-au descoperit, probabil, intr-o locuin1[1-atelier, nişte instrumente ele forma unor linguri, precum ~i cleşti
cu dispozitive de turnare a gloanţelor din plumb datînd din secolul a l
XVII-iea :m. O altei activitate nou<"i şi insemnatf'1 semnalată în secolul al
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XY-lea a constituit-o turnarea tunurilor şi a clopotelor, care probabil
se ff1cea in diferite şoproane. ln săpc"1turile t•fl•cltwte de K. A. Romstorfer
la Suceava s-nu descoperit buct1ţi de aramf1 topită şi argint topit provenite de la turnarea clopotelor ;,!r.! ; indicaţii clocument<tre despre urnarea tunurilor sint cuprinse într-o ştin• clin 1 i;1nuarie U>3!J prin care
noul domn de la Suceava, Ştefan Li1custc"i ordonase luare<1 tuturor clopotelor mănăstirilor şi bisericilor pentru a se face clin c·le tunuri :i muniţii ;,9:1.
Principalele clădiri şi wnen<1j<iri h?gnte de arhitectura locurilor de
muncii sint dughenele, bolţile, hanurile şi intnirile C<.1rosabil<.> all' caselor clin jurul picţii şi prăvt11iile sau atelierele ele la partl'rur lorninţelor.

Dintre clădirile publice civile o importnntii m:ire a <1vut-o casa
sfotului orăşenesc care, îşi m1em1 sediul „în mijlont! ornşultti·•, clup[1 cum
ne indici"1 documentul din 1 ianuarie Jli47 "9 ". Pornind de la aceastii informaţ.ie documentară credem c[1 sedi ul primiirici
oraşului se afl[1 in
zona „pieţii mari". Lulnd în c:onsidl•rare analogiile de ordin topogr:1fic
clar şi tipologic legatl' de forma construcţiei, din oraşele Braşov ş i Sighişoara 5!1.; credem că 1·osturile unei nsemcneo funcţii administrative
putea sc"1 le îndeplinească şi turnul lui Alexandru L<"1pu~neanu (fig. 25). ridicat intre anii 1560-151il şi care m<irca prin monC11ncntalitatea sa atit volumetric;i (100 mp) cit şi <tltimetrică (40 m) „inima" oraşului, adieri
„piaţa marc". Potrivit inscripţiei (Binecinc;tilorului şi ele Hristos iubitul
domn Io Alexandru voievod, prin mila lui Dumnezeu domn al ţ_'trii
Moldov(•i a binf'voil ş i a zidit ucem;tă dopotniţt1 în anul illi8-9) de pe
latura esticii a turnului acesta a fost eonceput ca turn de intrare ~ i clopotniţ{1: identificarea funcţiunii lui iniţiale numai cu ace('a ele dopotniţci nu poate fi convingiitoare deoarl'ce în planurile cu fozl'lc de constru<'ţ!e nu ne apar aeele desc-hideri lurgi nN:esarc propag{irii sunetului şi
nici nu se cunoc;c ;izi, lt1caşurilC' necesare :rmplas<irii schelei in vccler('n
susţin eri i cl opotelor. in cazul ac-l'sla um p rcsupu<> că. el puka îndeplini
~i funcţia ele tuni nl prim1lriei. dic;p11nincl de o intrare monumentală în
bolt {1şi de dou{1 canwre la cta jul I ~ i IT (li/6 m) despărţite ele t:wane din
lemn ('li grinzi (pereţii erau .ten c.:uiţi ~i vi1ruiţi). Nu sînt exdusc ~ i alte
funcţionalit;iţi s[1 le fi indt:'plinit acest turn şi ac(•asta numai d ;~c[1 avem
în vedere relati"irile ctiliitorilor stri1ini din secolul al X\'11-lea n ·!·t,rltoarc la turnui Chindiei cliQ Tîrgovi~te. undt• se aflii orologiul ora~ului ~ i
de unde străjerii anunţ.au intrcruperca circu1aţ.ici pc timpul nop1,ii, cinel
<iprincleau „o lumin ă ro~ie".
Revenindu-i in sec:olele XVI-XVII o importanţ;'1 <trhitcctonic<i dcobit<"1. ce marca ccmtral piata oraşului, ;n•l:ruiC' s;i remarcfim insfi. {·<i in
alte oraşe clin Moldova medievală nu s-a mni dispus ele o asemenea construcţie, cu bază pătrată, nvîncl ziduri ele d<ii metri ~rosime ~i o ini'ilţime
ele C'irca :l5-:JB m. Jos un soclu puţ in ieşit <1rati1 un profil simplu lucrat
din pintră cioplită . Partea superioară a turnului a fost adău~ati1 în 184f>
(etajul III); clin gravura de pe Caz•mia lui Varl:wm (141i3) puteri1 presupune că partea superioari'1 a turnului cr·a prevăzută pe cele patru colţuri cu
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tu:-nuleţe unite prin zid crent•lat, avin<l dispus ccnt1·al un turn mult mai
in:pozant. Stema cu inscripţia de pe latura esticii (spre piaţa mare) in
c:ompara("ie cu cca ele b Putna, este c<'a mai frumoasi1 şi impunătoare
cunoscutf1 pinii acum din Moldova. în privinţa <ispcctului exterior se poate
observa o asemfmare între turnul-locuinţă clin Sibiu (Casa Lutsch)'>!lli cc
domina piaţa oraşului şi cel de Ia Suceva. atît sub aspect arhitectural
dt şi topografic .
. Ca anexe funcţionale obligutorii. lumul lrehuia si"t dispunit
' !l <•propk•re ele- inchisoare (NeE~ril<-1 fost hatman „închis pentru crimf1 in
Suceava, ... a fugit de acolo aşa cum fiecare om fuge din inchisoare)!"i97
~ i de un loc spt•dal destinat exe<~Utfirii sentinţ<.•lor in vi1zul mulţimii
din piaţă ("osînclit ciC' glasul poporului, a fost tras în ţeapă clupă ce şi-a
mill'turisit crima in piaţa mare" din Suceava - 1562).59!1
Sigur că tot aici se pfo;tra şi catastiful oraşului aşa cum reiese
dintr-un document nedat<1t. din secolul al XVII-lea, unde este menţio
nat diacul Iacob, care a cumpărat o iapf1 „in tîrg în Suceava, la dzi de
tîrg, dintre o~uneni buni şi-i scris in cntasti.f la popa cel domnesc'~ 599.
„Popa cel . domnesc'; slujea la biserica Sf. Dumitru, iar consemnarea în
acest r-eg,istru a vinz<-1l'ii nu se putea face <lecit în turnul primăirie-i.
in plus trebuit' sfi m·em în vedere şi faptul ci\ la Mediaş şi 0~:1ştie primf1riile funcţionau în „interiorul bisericii-cetăţi'' tiOO.
ln incinta Curţii domneşti u ex istat şi o baie. Potrivit informaţ.iei lui Baksic (1fi41), aceasta er<1 „o baie turceascr1" rm ; in secolul al
XVI 1-lea ea <l\'Ca (:aracterul unei b[li publice a oraşului aşa cum o dovedeşte documentul din 1634 (Domnul Moise Moghili'i clilruieşte bisericii
1\1itropolici „o baie lîng[1 reşeclinţn donmeasci'i din Suceava - împreunfL
cu o fîntină - ce se gf1sesc în vednt\tate cu aceasta, care, în schimb
sii se întrc•ţinf1 ca l>unuri publice din acele venituri ale b[1ii. iar restul
veniturilor si1 se foloseasci1 pent.ru cinstirea Sfintului Ioan cel Nou) lio'.!.
Con'>truit<i anterior secolului al XVII - iea, put<.•m deduce, potrivit daklor oferite de registrul de d0limit:ne a proprietl1ţilor oraşului din l 78:i i;o:i,
că baia se compunea clin dou,-1 înc;-1peri : vestiarul şi baia propriu-zisi1.
Critre nord-vest, fi1r~i legi1turi"1 cu celelalte douf1, se afla. camera care
ncli'i pnstc•a caz;mul pentru fierberea apei (o as('menea situaţie o întilnim
~i la Tirgovi~te) 61i~. ~a din urmii cameri"1 a fost descoperit.:i în sf1pă
rurile arheologice din Hl54 1 ~ 1 :.. l.;c'inuinclu-se ;.1 fj un „sist<>m ele incitlzire". Aflat.fi la circa 20 m de baia propriu-zisă, construcţia din piatră
descoperită în sf1p<iturile arheologice (2.60 / 1,DO m) avea pereţii . (0,50 m)
afumaţ:i, iar în interior vatra înC.:1perii umenajnW clin c[1rămfai (unele
era instalat cazanul) era foarte puternic ~1rsf1. în partea sudică a încf1p~ ii · se aflau dispuse dou[1 şiruri de ciirf1mfai sub formă de canale.
Probabil aburul din c:a;mn circula prin tuburi de olane, de unde debuşa
în primele douli încăperi prin orificii dispuse la diferite înt1lţimi. Accesul în incf1pere se focea pc latura de nord, unde s-a observat un prag
din pietre pe care se ~<isca multi1 n>nu!jă. Aprovizionarea cu 11pi1 a bi1ii se
făcea ele la fintina din aprnpierea sa._ care se alrimenta de la Şipot (cu
ocazia reamenajf1rii fîntinii ele la Şipot în 1899 s-a descopcdt 5n cele
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„două

bazinuri zidite" numeroase olane de pi'"1mint bine arse ce îndefuncţia de conducte) mr..
în b<17..:1 cercetiirilor arheologice amintite maj sus, care:' au datat
ncel .„sistem de inciil;-.tre" in a doua jumi"itaue a si:.x:olului al XV- iea,
înclini1m si1 credem c[1, întreaga construcţie a .,bi1ii turceşti•' amintit<-• documentar la începutul secolult1i al XVII-iea dateaz[t din vremea lui ~te
fan cel Mare. dnd de fapt s-au des;"1virşit şi 111crC1rile de constrnt·ţie :1lc
Curţii domneşti . f)p multe ori aceste bili ~rnu ~i loeuri pentru ctistracţii
publice, ospi1ţu ri, jot'uri de noroc şi mici reprezentaţii teatrale'~''·
l n ceea ce priveşte clădirea spital?Ll?Li, avem d<.1te sigure at ii documentare privind înfiinţarea sa, cit şi arheologice, legate de planimetrie.
Din iniţiativa mitropolitului Sucevei, Auast:1sie Crim<:ii. la Hi m<!i llll !l,
începe construcţia unui spital (cel mai vechi <:\testat în documt.•nte;• pîn~-1
acum din Moldov<1) l:O:$ pe un „loc domnesc", „din mijlocul tîrgului", situat „din sus unde se fiicea tirgul", pemru „cei s<irad şi neputincioşi !5i
şchiopi şi orbi şi alţii carii vor si1 fi s<-1 se ,odjlme•1sci1 toţi aceia acolo
intr-un spital" . Probabil, în anul urmf1tor (lli20) bolniţa era dcju construită. deoarece primea aj utor de la o moarC1 înt t1rit ă mtmiistirii Dragomirna, monrii cc trebuia „să dea bolni(~i, la s<iracii din tirgul Suceava" •il0 • Cercetiirile arheologice din preajma Curţii domneşti au scos
la iveal[1 o construt'ţie cu temelie din piatrei datatI1 la începutul sec:olului
al XVII-iea, pe care noi am identificat-o cu vechea bolniţ-1 a lui Crimc:aDc un real folos în identifica.rea acestei construcţii ne-'1 fost şi rel<ltarCLL
lui Baksic care remarcă „în piaţă, in faţu palatului domnesc" un spital
pentru bolnavi şi săraci, nu prea mare u11.
Construcţia presupusi1 de noi a fi spitalul lui Crimca se afla în
faţa Curţii domneşti (pc str. Petru Hareş lîngii Şco<1la generală nr. 2) h
circa •175 m, pe Uliţa Fruntea şi· se compunea din trei camere (6,50 / 2,50 :
6,50/4 m; 6/ 4 m) ce ocupau o supr<1faţă de 108 mp. Temelia eonstrucţiei
era din piatrei legat:1 cu lut galben. De remarcat. cc"1 pe latura vesticii, una
din camere suprapunea bteral ,o pivniţt1 boltit<:i semicilindricii, formam
din trei încăperi. Ulterior bolniţa a mai fost amintită într-un document
din 1768 („Uliţa Fronti ar fi cca care vine in sus ele la Bolnitf1") nr 2 dup,-1
care nu mai avem nici o informaţie documentar[1 despre aceasta.
Dup[1 ce am incercat sfi conturiun caracteristicile c:asei de locuit
şi cele ale spaţiului urban, constatăm că <1rhitectura ornşului s-a shimbat fourte puţin în decursul secolelor XV-XVII. lnccpînd cu secolul
XVI-lea s-au înmulţit construcţiile şi pivniţele zidite în zona central~'"t
a oraşului. în comparaţie cu locuinţele de lemn clin cartierele periferice.
t::eea ce schimba imaginea arhitectonic:t1 a oraşului, ea devenind mai variată în compar<\ţie cu secolele anterioare. Putem deci constata c[1, nni
toate clădirile cnumcr•ite drept cunoscute şi amintite in acest capitol,
sînt tr.-insformări, refaceri ale unor const.rucţ.ii mai vechi S'1U realiz;Wi
noi, avind la buzei schema de plan ~i sistemele constructive ale cliiclirilor de locuit. Bineînţeles, aceaslă constatare nu se rcfcr{1 îns{1 la o parte
a cl~tdirilor cu destinaţ.ic productivă, care urmeazt1 j:>rogramul arhitecturii populare, a şurelor, şoproanelor, morilor etc.
plineau

156
https://biblioteca-digitala.ro

el) Comple:r.ul ele arhitectură aulică - Curtea domnească, ca proarhitectural funcţional diferit de cel al Cetiiţii de Scaun, apare o
da ti"1 c:u mut.:lrea capitalei de la Siret la Suceava, înaintea cristalizării
arhitecturii de tip militar. Ea s-a realizat ca program aulic, drept o const.r uctie nouă, ridicat.-1 şi mf1rit.<i în mai multe etape. Funcţia ei prin1·i pali1 este cca de locuire la nivelul cerinţelor curţii voievodului şi a marii
boierimi, ccqa cc include însă atit ample spaţii gospodăreşti legate de
;1dministrarea ocolului. curţii, cit şi anumite programe arhitecturale lei.;ate de viaţa religioasii de curle şi ele reprezentarea v17.uahi specific<i '
lln ui anumit mod de viaţ[1 caracteristic evului mediu (fig. 51, 83).
Curtea Domneascf1 clin Suceava - locul de reşedinţă a familiei
domnitoare înccpînd cu sfirşitul secolului al XV-lea şi apoi, fără întrer upere pină la sfîrşi tul secolului al XVI-lea - a constituit obiectul unor
importante c:ercct<"iri cu privire la începuturile evoluţiei sale. In stadiul
actual al ce rceUl!'ilor se pot constata douii programe arhitecturale ce
re prezentau într-o inclistructibilă corelnţie modul de ..,;aţă de tip aulic,
reprezentativ pentru evu l mediu: programul arhitectural intramuros
(„ograda domnf'ască") •a:1 ~i extramuros (piaţa din faţa curţii).
Curtea Domnească din vremea lui Petru 1 Muşatinul Gt", a fost conceput[1 ca un complex de dMiri destinate n servi atît cn centru al administraţiei ţării, cit şi c:t locuinţă pentru domn, familia sa şi pentru
n umeroşi curteni şi slujitori, constituind totodată singura posibilitate
imediat[1 de api1rare de care dispunea domnia în caz de primejdie. O
p rimă menţiune documentarii a Curţii domneşti ar putea fi considerat.ă
cea legat[1 de vizita palatinului Poloniei, Spytek de Melsztyn, la 3 februarie 13~)7 : cind voie vodul Ştefan I (1394-1399) 1-a rugat să vină Ja
curtea sa (ad domum nostram) lll5 din Suceava, pentru a ajunge la o înţelegere asupra tuturor ches tiunilor care duseser[1 la răcirea relaţiilor cu
Polonia. Funcţia Curţii domneşti din Suceava este dovedit[1 fără echivoc,
de hrisovul voievodului lHcş, din 1442, cînd acesta întăreşte unei slugi
d omneşti, St.aia~ două t.sate, hott1rînd .c~ a.cestea „sii asculte de curtea
domnească din Suceava" r.IG. Nuntit ulterior „prefrumosul palat" (1587) 617,
întreg ansamblul arhitectural de_ mari proporţii, din vremea lui Ştefan
cel l\fare, a. fost numit pe drept cuvint ])C1lat, ţinînd seama atît de dimensiunile sale, cît şi de strr1lucirea decoraţiei interioare.
începuturile acestui palat, iniţiat în vremea lui Petru I Muşati
nul şi conceput mai întîi intr-o arhitectură din lemn, a cunoscut faze
distinctive sub aspectul construcţiei în general, lărgindu-se continuu spaţi ul df1dit şi incinta sa, de fiecare dată executîndu-se lucrări de extindere şi transformare, potrivit cu tendinţele fiecărui domn care a locujt
t imp mai îndelungat la Suceava.
După cum se ştie, construcţia care constituia cect mat veche componentă a Curţii domneşti (descoperită prin săpăturile din anul 1974) GIS
este reprezentatf1 de o clădire din lemn, compusă din pivniţ.:1 şi, foarte
probabil, un n1vel al parterului, cu dimensiunile de circa 14,50x7,00 m.
Accesul la pivnită se făcea pe latu'ra de nord, printr-un girlici exterior,
eu tobogan, avind pantei destul de lină.
~ ram
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Cerceti'trile arheologice au furnizat date extrem de preţionse cu
privire la tehnica de construcţie a cli'idirilor din lemn de la sfîrşitul sc>coJul ui al XIV-iea şi mai cu seamfi Ja modul de realizare a plnrn;eurilor
din lemn, peste pivniţa de mari dimensiuni. Astfel s-a _putut constata.
că pereţii din lemn ai pivniţei au fost realizaţi clin bîrne orizontale din,
lemn, groase de circa 0,20-0,40 m, sprijinite la interior pe stilpi verticali.
fixaţi în lăcnşe special scobite în binalf1-talp;-., acest sistem ele construcţie fiind lurg riispindit la Suceava. el constat indu-se şi la alte conslJ·ucţi i
din secolul ul XV-iea. Planşeul pivniţei era realizat. din birnc orizontale
fixate la capul stîlpilor verticali ai pereţilor peste care erau aşezate scindurile duşumelei. Dispunerca stil pilor verticali este constant ele l ,:m1,50 m depf1rtare unul de altul, iar grosimea p;1sirată a lor este în jur
ele 0,30 m. După realiznrea carcasei din lemn a pivniţei, faţa extcrioartl
a pereţilor a fost completatii cu împletituri din nuiele lipite cu lut bine
făţuit. Pereţii de Jn suprafot<'i ai locuinţei, în întregime distruşi de incendiu, au fost realizaţi cu njutorul stîlpilor verticaJi îngropa\i în pă
mînt, la mică distanţ[i în exteriorul pivniţei, gropile şi chiar resturile
încă pe:istrate ale stilpilor probind din plin aceastt1 manierii de lucru a
constructorilor muşat:ini. Adîndmea pivniţei, calculată de la nivelul de
căkare contemporan ci, în exterior, era de circa 4 m, în cazul in care
socotim posi~iiă asigurarea ventilării naturale directe şi, în acelaşi timp,
înălţarea parterului ridicat cu cîteva trepte, densupra terenului exterior. în felul acesta, lungimea incc'1perii gîrliciului este de circa 4 m, iar
dacă considerăm că acesta a fost practicat în axul principal, lăţimea lui
putea să fie de circa 4,50 m. In interiorul casei domneşU a funcţionat
o sobă din cărămidă şi cahle nesmălţuite, arse oxidant, care, prin incendi~ea complexului, s-a prăbuşit de la parter în interiorul pivniţei.
Soba a fost executată din cahle-oală, cahle-placă !'ii din cahle obişnuite
tronconice .. Oahlele-placâ erau ornamentate cu creneluri adîncite în
pastă, cu cercuri concentrice cu b:-iu a+veolar sau cu crestt'1turi oblic:c, cu
faţa festonată, cu figuri geometrice, sau cu decor geometric şi cruce festonată. Prezenţa unci sobe din cahle în int<'riorul casl'i ci<.• l<>mn de l.i
Suceuva ii confeni acesteia o clatfi in plus ('aracterul unui complex domnesc. Tipologic, soba cu cahk• din casa domncasc:<1 de lemn de la Suceava.
este cea mai veche cufloscută pină acum în Moldova, într-un complex
voievodal, ea situîndu-se cronologic la cump;1na veacurilor •XlV-X V.
respectiv între soba din locuinţa voievodală, de la Cuhnea din Maramureş, din secolul al XIV-lea GJ!J şi cea din locuinţa domnească ele pe
platoul Cetilţii de Scaun, de la sfirşitul secolului al XV-iea .!O.
Con&tatarea aceasta sugerează pe -de o parte, permanenţa legă
turilor ce au existat intre IVIaramureş şi nordul Moldovei, iar pe de alt~1
parte rafinamentul societăţii feudale de la noi, care foloseau cele mai
moderne mijloace de încălzit ale vremii, cum erau sobele din cahle-octlii,
nesmălţuite, apărute şi folosite în occident la sfirşitul secolului al XIII-Jca
şi generalizate în secolele următoare ca clement caracteristic locuinţe
lor patriciatului orc'işenesc şi a virfurilor feudale.
Din datele arheologice rezultă cii ridicarea primei construcţii
domneşti Ja Suceava a fost realizată în timpul domniei voievodului Pe-
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t:ru I Muşatinul. probabil înainte de anii 1387-1388, cind se admite că
a fost ridicată prima cet:ite de pi:itir[1 de la Suce:iva (Cetatea Şcheia),
iar distrugerea ei, datoratr1 unui incendiu violent. s-a petrecut în a doua
jmmitate a secolului al X V-lea, în urma atacului otoman din anul l 476
(s-a avansat şi opinia c[1 acesta s-ar fi intîmplat în anul 1485) 11.?I. Contemporanii cu ace<1st :i c:onstrucţiC', lot muşatin<i, puţin mai la est (la
drca 4 m) a fost descoperit{1 urma altei d[1diri care a servit tot ca spaţiu
de locuit, atît de necesar curtenilor <lin alllturajul domnului. Dimensiunile cl[1dirii nu au putut fi stabilite cu certitudine, din cawm. repetatelor acţiuni de r<"1zuire a terenului. Aceastii a doua constn1cţie, deşi
arncnajatI1 cu o grij[1 deosel~it<i - dovadă în acest sens fiind podeaua
bine orizontalizată, în care era încnstrată o suprafaţă p[1trat.ă. cu latura
ele 1,30 m, lucratf1 din ci'1rămidr1 şi care constituia baza unei sobe de
cahle - nu a tlrezentat ln dezvclir~~-a ei nici un element care să slujească b stabilirea unor particularităţi tehnice.
Situaţia se <'Xplici1 prin acce<.1 c;i la începutul st'colului al XV-iea
construcţia a fost <1b:rndonaU1 şi locul răzuit pin[1 la nivelul podelei. Tn
jurul celor doui."1 construcţii muşatine din lemn s-il amenajnt un pavaj de
prundiş. Şi în cea de a doua Jocuinţi'1, pe lingi1 ceramica de uz comun
clescoperiro, s-a dat la iveal{1 o cantitate insemnatl'1 de cahle fragmenture din prima jumătate a secolului al XV-iea şi din cec.1 de a doua jumătate, care se încadreaz;i în numeroase tipuri şi variante constructive.
Dintre tipurile de cahle descoperite în această locuinţă amintim : cahle
nesmălţuite cu picior ele montare tronconic şi faţi1 de!'>chisi1 de formă
cvasi-pătrată ; cahle cu faţa lirafor<1t[1 nesmi'tlţuitc. avînd un decor cu
motive geometrice (rozete gotice), animale fantastiice .5i decor antropomorf (acest tip dC' cahle sint sn1!1lţuite în verele ~i brun. a"'find reprezentate în nişe gotice un cavaler in costum de epocă); cahle cu faţa
plină şi decor în relief cu un repertoriu destul de variat (decor gotic cu
un cavaler îmbrăcat în armurii, cu un coif „bacinetu ; personaj îmbră
cat într-o „surcată" strinsi."1 pe corp, incheiati1 cu nasturi globulari ; cerb
cu coarne ri'imuroase vinat de un personaj cu arc, îmbr[1cat într-o "surcoti" ; Sf. Gheorghe omorînd balaurul ; cahle smi1lţuite cu decor floral
(palmate şi vrejuri) : cahle ele colţ : cahle cu ornament in formă de zid.
Varietatea acestor tipuri de cahle ne 'îndreptăţeşte să presupunem di
ele provin de la mai multe sobe im : astfel cahlele tronconice cu faţa deschisă şi cele traforate, din preajma primei jumăt[1ţi a secolului al XV-lea,
aparţin unui anumit tip de sobi1. Cahlele cu faţa plină şi cele cu faţa
traforată, decorate cu motive antropomorfe, pot să aparţină unei sobe
ca cea din casa domniei de pe platoul Cetăţii (din a doua jumătate a
sec. al XV-iea). De n•marcat, dt tot la Curtea domneasd1 din Suceava
s-au descoperit şi cahle cu inscripţii, acestea desemnind numele Sfintului
Dumitru înfăţişat militar c[1lare. Cahla descoperită la Curte prezinti'1 un
nou tip inconografic, mai puţin cunoscut secolului al XVII-iea, căreia îi
aparţine.

La t·st de cele două cliidiri din lemn, la cca. 24 m, uu fost descoperite in anul Hl54, ruinele unui turn cu ziduri din picltrtr 11 ~ 1 • groase de
1,20 m, ce urmăreşte un contur aproape pi1trat, avind lungimea laturilor
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exterioare de circa .JO m. în inlt•riorul turnului s-a surprins un pavaj
de c::1ri"1mid~·1. Constructorii au "ci"1utat să evite peric:olul aluneci"ll"ii straturilor prin introducen~a pe fundul ~anţului de fundaţie a unor stilpi de
lemn. de circa 12-15 cm grosime. ac:cştia fiind dispuşi de-a lungul şan
ţului, in şiruri. S-au dezvelit cinci şiruri de pari, distanţaţi Ia cca. 30 cm
unul de altul, bi"ituţi in p:unint pinf1 la 1,50-2,00 m. Matcri;ilcle arheologice ~·1rprinse în acest turn au fost datate de c:i1tre autorii de atunc:i
ai cerc:eti1rîi, ca aparţinincl celei de a doua jumi"1U1ţi a scc:olului al XV-lea.
Insf1, trebuie de subliniat faptul, destul ele important ci1. zidurile acestei construcţii au fost fundate pe resturile unei locuinţe datate în vrernc;1
lui Alexandru cel Bun •>:!'i_ Toate aceste preci:1i1ri ne conduc la concluzia
ci1 turnul-locuinţa a funcţionat, c.z şi clădirile din lemn amintite mai su~
(CI şi C2}, pină in a douu jumMatc a sec. al XV-lca, cind a fost distrus sau s-a renunţat la ci, datarea menţionatii reprezentind limita
JJOSt C/lteTll /lOIZ.

Rejudecind astizi stratigr;1fia acestor construcţii, în condiţiile un<.•i
mai bune datiiri, pare posibil s[1 se opinieze cfl zidurile construcţiei in
discuţie nu pot fj deci! cele ale unui t 1mz.-locuinţ<I, aparţin inel. cel mai
tirziu, cpot'ii lui Alexandru cel Bun, dac~i nu chiar fondatorului Curţii
domneşti, voievodului Petru I Muşat. Atribuirea locuinţei-turn C.2.\ primului ditor al complexului ni se pare cca mai logică ipotez<i, mai ales
dacă <ivcm în vedere şi faptul că fot el este şi ctitorul celor două cetilţi
din piatră <le la Suceava. Alte date de planimetric vin sfi confirme
aceastii ipotezft.
Astfel, prin poziţia sa în dreptul joncţiunii cu clădirile din piatr[i
din vremea lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare, turnul ...Jocuinţ:i
nu poate fi considerat că a fost proiectat în com.poziţ.ie arhitectural<"• cu
nici una clintre cele două cU1diri (C2, C4), nici luate separat, nici în etape
cinci ele funcţioneaz{1 împreună, atît datorită zidului lor transversal
despurţitor, care este poziţionat in dreptul mijlocului
turnului, cit şi
orientiirii zidurilor acestui t.urn, uşor diferit de cele douf1 construcţii din
piatră. Tinind cont de existenţa, mult mai la vest. a c<.>lor douci clădiri
din lemn (Cl şi C2), este foarte prolx1bil c[1 turnul-clopotniţă fie c[1 se
lega organic de ele (distanţii de cca 24 m), (ic de o alt[1 clădire din lemn
sau chiar din piatră atribuită lui Alexandru cel Bun (distanţa era de
2 m). Existenţa unui astfel de complex-casii cu turn-locuinţZ1 ar fi pentru prima clatiî de semnalat în spaţiul de la est de Carpaţi şi în această
epoc.:i. singurele cazuri pe care le cunoşteam, apropiate in spaţiu, dar cu un
secol m~li timpuriu, fiind în zona Sibiului şi a Bistriţei transilvfmenc 626.
Ipoteza rididirii unei case cu turn-locuinţă de piatT·ă (10/10 m)
încă din perioada domniei lui Petru Muşat I pare plauzibilă, atit datoriti1 unor exemple destul de apropiate, în spaţiu şi provenite d,intr-o
·zoni"1 cu suficiente legl1turi cu Suceava, dt şi presupuneri~. destul de
întemeiate, că ar părea curios ca v,,oievodul care iniţ.iar..ă cons1:_rucţia a
două cetăţi de piatră, să nu fi ridicat pentru uzul propriu şi o casă mai
solidă şi mai sigură din zid. Turnul, poate rămînînd numai cu funcfia
de „apf1rare" şi de „reprezentare" a puterii domnului în ansamblul oră
şenesc, a fost utilfaat şi mai tîrziu îrnpreună cu construcţia clin piatrf•
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din timpul lui Alexandru cel Bun, renunţindu-se Ja el ~bia în a doua
jumiitnte a secolului al XV-lea, cinci distrugerile provocate de incendiul de la 1476, l-au făcut inuti1izabil.
în sensul acesta nu trebuie încă inclepărtatii nici ideea că turnul
ar fi fost ridicat din vremea lui Alexandru cel Bun \i:!i, o datt"1 cu o cliiclire care a fost desfiinţatt1 •mai tlirziu de const,rucţia C3. In ceea ţe
priveşte funcţ.ionarea turnului (T) impreum-1 cu clftdirca C:J aceasta 0.1
fost posibilă, ff1nl nici o incloial<"i. printr-o legt"1tură ce se realiza la nivelul etajului. Un exemplu de astfel de rezolvare ii găsim, mai tirziu,
la mijlocul secolului al XVI-lea la .,Casa Petru Rareş", de la m~int1stirea
Bistriţa-Neamţ, unde cercct.f1rile au demonstrat existenţ:i unui pod ce
le~a etajul cas<.•i de paradisul adosat turnului-clopotniţi, din mijlocul
indnki. Privit. in context european, turnul-clopotniţ{1 din Suceava prezintft o formă mai tîrzie a unui tip de conc;trucţ.ie larg r{1sp!indit<"1 în
Europa central-mcdicvurn (secolul XII-XIII) ti:!I(.
Cea ele-a <iouo etapă constructivi'1, legatf1 <le extinderea Curţii
domneşti din Suceava, aparţine voievodului Alex.1nclru cel Bun (1400J.122). in secolul al XV-iea, aşa cum atest<°• observaţiile de natur<"1 arh<.>ologic[1 pentru extinderea spaţiului şi a incintei au fost necesare ri'izuiri
,j niveli1ri substantfale, mai intîi în partea de nord-vest, iar apoi şi cfttre sud-est, stratul de depuneri ajungind uneori la grosimi apreciabile.
Unele observaţii f[1cute recent vin 5<"1 dovedească cu certitudine efectuarea unor astfel de lucri'tri de amploare la Curtea domnească din Suceava
in timpul domniei voievodului Alexandru cel Bun.
Datele de care dispunem acum ne permit să afirmăm c[1 pe lingt1
refocerea unor construcţii de lemn, lucrările pe care le avem în vedere
au avut ca principal obiectiv ridicarea unor construcţii de pratră. După
eum am vi1zut.. funcţionarea celei de a doua construcţ.ii din l<.>mn, din
perioada Petru Muşat, cit şi pavajul clin jurul sfm a fost de scurt{( durati1,
de încetindu-şi existenţa la începutul secolului al XV-iea; ciupii r;'1zuirea
acesteia a fost ridk<iUi pe acelaşi loc, tot o consu·ucţie ele lemn de muri
proporţii, construcre aparţinînd lui Alexandru c<:'l Bunu.!!•. ln sensul acesta se constat<i d1. exaC't la nivelul podelei locuinţei se aşeazi1 birna-talpi1 a
peretelui noii construcţii, asupra dimensiunilor ci1ruia nu putem face
nici o apreciere. ac<:.•asla fiind la rindu-i, distrusf1 de interven\ii tirzii.
Concomitent, insă, cu ridicarea noii construcţii, s-a renunţat la pavajul
de prundiş care o dţservise pc precedenta, pavajul fiind acoperit cu un
strat de ~1mint.
ln acest fel: s-a ridicat. cota nivelului tle c<ilcare în suprafaţa dintre aceastt"1 nouf1 construcţie de lemn şi marca construţie cu beci lot din
lemn, din vremea lui Petru Muşat, cu circ:a 2fl cm. lncheierea lucriirii
a fost marcatt1 de amenajarea unui nou pavaj de prundiş, asemiinf1tor
cu cel precedent. Datele tehnice priYitoare la aceastt1 nouă construcţie
se refer[1 doar la latura de vest a ei, restul fiind distrus de intervenţii
ulterioare. Ceea cc este .sigur. este c{1 peretele longitudinal al construcţiei era paralel cu cel similar a! vechii construcţii (Petru Muşat), cu beci.
Şanţul bîrnei-talp[1 de pe latura de vest a construcţiei a fost surprins
pe o adîncime medie de 0,60 m, avînd lftţjmea maximă de 0,28 m. Intelli I
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resant de sernn.ilat este faptul că în cuprinsul secţiunii ce a surprins
aceast.:-1 construcţie s-a păstrat în situ o bucat<.1 carbonizat<i., din birnat;ilpă, pămîntul ajungînd să capete o culoare roşie-cărf1mizie, ceea ce ne
dovedeşte 61 locuint.a a sfirşi1 prin a fi inccndialii, Cca de a do ua
constru:.:ţie, aparţinincl tot lui Akxanclru cel
Bun, corc.•.;1;unz<iloare n•lei
de-a doua etape, a fost ridie.:1t<-1 din piatr:i şi a iunciionat ('Oncomitcmt cu vc ::iw~1 construc:ţ:e din lemn, (Petru i':Iu~'1t), turnul-loc:uin\<-1
şi construcţia de lemn Alexandru cel Bun amintită mai sus.
La aceastt1 nout1 constructie din piatră a lui Alexandru cel Bun
ne reţine nlenţia, în mod special, zidul de incintit de pe latura de nord
(.1cest zid taie dou11 construcţii din lemi1 şi chirpic, în a airor umpluturt1 se .:lflau materiale ceramice de la sfirşitul secolului al X.V-lea ~i
începutul ~elui următor) şi primul corp de clădiri prevăzute cu beciuri
de pe latura de est !Ul. Aceastri construcţie din piatrt1 clin vremea lui
Alexandru c:el Bun este reprezent<.ită de ruinele tronsonului nordic al
laturii de est a ansamlJlului. Conceputii pc un plan rectangular de circa
l!'i,9(l J:?.411 1·\ pivniţa c.•stl' impfi r\ih in trei nave lu11giiuclinalc, c·ele
de vest si ccntral{1 fiind despărţite prin pile de i?idărie, iar cea de-a
trda navă avincl patru compartimente ce se deschid spre cea cent ralii
prin uşi (cll excepţia spaţiului sudic, care, ast{1zi nu mai pi1slreazf1 peretele dcsp;:arţitor de est). Intrarea în pivniţi se făcea IJrintr-un plan
iri;.·1in<?t, avincl girli-::-i c.'Xterior zidit in pi<itr;i. Jos era o U:)<l ele la care
nstăi"l, nu a mai •r.:-1mas clecît un prag de piatrf1. Pînă lrelatiiv r,ccent
constr.ucţia a fost atribuită secolului al XVII-lea H:ll. Abia în anii l!l751!177, dup[1 descoperirea întregii laturi de est a palatului precum şi clupă
efectuarea sondajelor din curtea interioară a Curţii, ridicarea construcţiei amintite, realizatr1 clin piatr[1 a fost atribuitl1 domniei lui Alexandru
cel Bun (circa -i410) m2. de aseffi\enea, se presupune că, la acea dată,
spaţi;il ir:terioi· <:1 pivniţei era compus din aceleaşi trei nave. clar aC'estea
·~rau clcsp Cll'ţi:,_• in tre.· ele num ai prin dou<"i şiru;i ele pilc ele zld<-iric: ~i
neavînd alte comparl-imentc interioare.
Compartiment.11·ea şi refacerea pilelor s-au realizat, foarte probabil, spre sfirşitul sec:olului HI X\'-le<1. "inel se inregistreaz[1 intervenţiile radicale din planimc:tria ansamblului Curţii,
legate de incendiul
amintit mai sus (din 1476) ; atunci au fost distruse complet cele două
cliidiri din lemn, Petru Muşat şi Alexandru cel Bun, turnul-loc:uinţ[\
Petru Mu:?at şi foarte probabil nu în mică măsură, însăşi construcţia din
piatră Alexandru cel Bun. Celek1lte intervenţii remarcate la nivelul pivniţei m i constau <lin refacerea şp<1leţilor şi arcelor uşilor şi au fost atribuite fazei de la mijlocul secolului al XVII-iea.
·
' 'T ot epocii lui Alexandru cel Bun i se atribuie ridicarea vrimei
lorninţe de piatrei, pc care credem ci1 o putem identificu. pinc-1 în prezent,
pe latura de nord indus1i în zidul încăperilor 1 şi 2 ale clădirH Ştefan
cel Marc (fazu a doua, post H85) n::~ unde, nucleului de zidărie al incintei
de la începutul secolului al XV-lea J s-au adăugat modificări ulterioare,
o claU1 cu riclicurca clădirii Ştefan ('el Mare, la finele secolului al XV-iea.
Cele două clădiri de lemn existente în cadrul complexului, ca şi clădirea
de piatră Alexandru cel B1:1n au fost distruse integral sau serios ava-
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t iatc de un incendiu puternic (1476) •w, tot atunci t.rcbuincl sci fie ab:mclonat şi turnul-locuinţ;·1. Inwcliat dup;i acest inn•ncjiu deci, in vremea lui
-'.)tefcm cel Mm·e (1457-1504), are loc -cea mai importantr1 remaniere ,1
ansamblului Curţii domneşti (cea de a treia fazei} prin adăugarea la -.ud,
în continuarea construcţiei Alexandru c:el Bun, a unei c:lădiri (C..J), pre~ um şi prin adosarca la zidul de incintă nordic, o dat;i cu extinderea
indntei spre vest, n unui corp ele cli1dire (C5). Distrugerea în primul
rinei a construcţiei de bîrne prev[1z11U-1 cu beci, ele la finele secolului al
XIV-iea, a făcut să aparii în interiorul curţii o adîncitură ele mari proporţii, a cf1rei umplere se impunea. La această ope,raţic Citi servit nu
.numai resturile acestei construcţii, ci şi acelei constnicţii alăturate din
vremea Iul Alexandru cel Bun. ln final dupi"i, nivelarea terenului, in
cu prinsul întregii Curţi a fost aşezat un strat ele prundiş, de g.rosimi
\":triabile, prundiş care a servit ca „pat" pentru un pavaj •CU lespezi mari
de piat.ri\, carp ocupau intrcagn curte interioară a reşedinţei domne:3ti.
Datn 1<1 care• s-a petrecut mnennjanea :1cestui pavaj trebuie să
fi marc«t încheierea altor lucrări de mare amploare, executate de Ştefan
c<'l Marc, la Curtea domncasc[1 din Succiwa, Jucrliri Hicute în dour1 fm:e
distincte ~ constrrn.:ţia parterului (C5) de pe latura de nord a Curţii domneşti, care suprnpunc direct resturile incendinte şi nivelate ale diferitelor locllinţe din _lemn, ce se g<'iscau în jurul Curţii (această extindPre
a laturii de nord s-a petrecut în cloui1 faze ante 1485 şi post 1485) t.:~;;
prelu ngirea spre sud a tronsonului ele beciuri · 1nccput de J\lexandrn
cel Bun pe latura ele est a Curţii (C4).
Dacii .:1mcnajare;1 acestui pavaj ele pru ndiş şi lespezi de piatră
poate fi , considerati1 ca punct final al unor ample luuiiri desfăşur:-ite
aici în timpul domniei lui Ştefan cel T\lare, încadrarC'a cronologici'"1 foarte
stricU1 a .acestora întimpinil unele dificultiiţ.i, întrucît şi în prundişu]
de o:;ub le'\pezilc pav<1jului s-au aflat monede care ajung pîn.:i la anul
1485. Calitaten deosebit;i n acestui pavaj nu a impus o refacere a lui,
d, cel mult. efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de înlocuire a
unor lespezi mai uzate. Abia după cc Curtea domneac;ci1 a încetat să
mai funcţioneze, ceea ce înseamni1 cel mai devreme sfîrşitul secqlului
al XVll-lea. pe pnvaj au început să se depună diverse resturi de cult ur<"1 materi<ilă, în aceasta constînd şi explicnţia existenţei !pe pavajul
din curtea interioară 1n unor resturi de cultur;.i nrnterinlf1 ulterjoare
secolului arătat.
Sub raportul planului. una dintre caracteristicile curtii lui Ştefan
cel :i'viare, moştenită <le la planimetria casei bizantine i:rn constii în dispunerea încăperilor în jurul unei citr"ţi centrale, c<ire concentrn întreaga
viaţă ~i activit<ite a curţii, izolută de exterior pe latura de sud de un zid''
Mai mult chiar decit arhitectura rcligioasi1, spiritul constructorilor locali
";- i contribuţia unor meşteri veniţi clin Transilvania i-c1u conferit planimetrici arhitecturii Curţii domneşti din Suceava o linie proprie, unică.

• Cercel:"1ri efectuale de Emil I. Emandi, in cur~ut anului l9!JO: p1· latura
· 11cl ica a r.ur\ii s-a pus ln l'\ iclc:n\i1 un turn piitrnt {GIG m) ci· :-.l' intcgrn în incin'. 1 z:dului.
0
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în care elementele bizantine şi gotice sini. topite într-o formulii nouă
aceea a 7x1latului „ştefania11 " cel mai elocvent si mni caracte1:istic tip ele casii cl0m11eascii creat in zona dintre Carpaţi şi Nistrn.
Cl[1dirca ridicatf1 de Ştefon pe latura de est (C4), în continu.Jrea celei
r.·t· a aparţinut lui Alexandru cel eun, s-u pi'1strat doar la nivelul pivniţei,
<:a fiind conccput{1 simplu, pe un plan dreptunghiular şi avincl axul lung
pe două pile puternice, de zidărie, ce despart cele dou{1 spaţii acoperite
cu bolţi semidlindrice, aşezate transversal şi intr1rite cu arce dublouri.
Aceastii soluţie a rezultat din anali;•.a martorilor r{1maşi, pila şi respect iv colţul sucl-ve~t'ic al pivniţei care, pin[1 la îniilţirnea ele 2 1111 nu se
pi1strcaz:1 urme do naşteri de arc sau boltii. In ipote7„a aşe7.i1rii longitu-.
dinale a bolţilor, secţiunea vertica)[1 a pivniţelor avea un profil L'll totul
neobişnuit pentru epocii. Intre pilele centrale şi cele adosate pc.reţilor
de nord şi de sud, llolţile erau ramforsate probabil, c u arce dublou1,
aşa cum existau la pivl)iţele vestice ale. fortt1ltii muşatin din Cet.:1tca
ci<.• Scaun, la Cetatea Neamţul ui - pivniţele de est - precum şi la <.:asa
·domnească de l.i i\foni'1stirea Putna. Modul de compunere a plnnului şi
cit• boit.irc a bec1urilor de la curtea din Sucehv;,1 anticipeazc"t insc'1 . c:u
<•proape un secol. structura pivniţelo r clin piatri't din zona comcrdai[i a
oraşului, de asemenea împărţite în dou;·1 şi trei nave prin şiruri
de arcade care susţinem1 bolţi semicilindrice. Pe latura de vest a c1:1dirii,
Sl' giiseşte o înc{1pere îngustă, de circa 1.20 m, presupusei a fi folosi t.C1
drept casa unei scf1ri interioare. de acces în 1)ivniţf1 dar pe care arh . Gh .
Sion o presupune u fi fost mai l'llrind proiectati'1 drept tainiţei şi folosită
ca atare, pe toaUi durata existen\.ci Curţii domneşti. Accesul in tainiţ;,'l
se realiza. probabil, printr-o cleschizi'1tur:1 f;-1sat{1 special în bolt:1 (sau
din tavanul de lt•mn). <1~a cum intilnim în nenumiirnte cmmri ale •~rhi kc
t.11rii medie\';1lc.
J>ehtru folosinţa în c:omun a pivniţelor clfalirilor de pe lat ura cie
est (C:l şi C4) zidul clespiirţitor. iniţial, l'lf1clirii nordice, a fost stri'1puns.
în dreptul traveelor boltite ale primei cl~1 diri şi intiirit cu pile de zid<-1rie
udosate siml.mrilor riimas i. Pilelt:• au fost executate din material rec11pt•rat inclusiv cu piesL' ~le arhit cc1urf1. apar tinind fa;~ei Alcxandrn c l'l
Bun. La baza pilelor a fost utilizatf1 o r~ţc; 1 de grinzi din lemn. pentru
orizontalizarea şi pentru repart-i;i;area efortul'ilOr structurii de rezistenţ[1.
Peretele de sud c:1l pivniţei Ştefan cel Mare are proiectat[1 o uş.i, c.1rc
comunic<i c:u o mică construcţie, adosnt[1 aici în secolele X Vl-XVI 1 ;
resturile ;i;idurilor pi1strate creea;,,{1 bănuiala ca u şa ar fi fost construit[1
mai mult pentru a a diiposti o scar[1 de acces h1 pivniţ[1, deeit pentru a
realiza un punct fortificat in capătul clădirii.
Tot în sec:olelc XVI şi X VJJ pot fi situate şi lucr.:-irile lega te de
consolidarea pereţilor de est ai cli'1dirilor C3 şi C4, cu cinci contraforttu·i şi cu o a doua pinzi'1 de ziduri, nliisul'ii ce se impunea probabll.
deonrcce dimensionarea &ilii (noi o socotim sala principală n pc:1iatu1u;,
adi c[1 sala Sfatului domnesc. cu o suprafat<'i de 144 mp) impunea dupi1
tl'ecerea unui nurn[1r de ani, consolidarea sa. Latura lungă din spre est
a acestei săli, probabil cu largi ferestre, avea priveliştea deschisl1 spre
„grădina domnească" şi biserica de curte. Judecind după fragmentele d~
originulă.
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„;iJ adosat şi dispunerea contraforturilor de pe latura estic[i, sala act'asta
•·ra <.'Xlrt•m de spaţioas[1 ~i prin înălţime, fiind acoperiti"1 probubil cu bolţi
ln cruce ca şi celelalte patru săli inveC'inate.
Corpul dt' cli'1cliri (C5) fără pivniţe de pe latura nordică a fo-;t
rid ic a l. ca şi cel ele pc lat ura est ici1 (C-1) prev<izut cu pivniţf1, la sfir~_. 11 ul se(;olului al XV-lea, făni a fi exdusf1 posibililatea con'itruirii in
m< li multe ('tape, aşa c·um parP sc:i reiest• din existl'nţa unor variaţii d
i.:rosimii fundaţiilor (1,20 m fundaţie Alexandru cel Bun ~i 0,60 m fundaţie Ştefan cel Mare) şi a traseului elevaţiei înc[1 pi1strate. Clădirea
dt> nord se compune dintr-o însuşire de şapte iI1c:;-1peri, pe o lungime de
5:J m (întreaga 1atur[1 'de nord a curţii 1rnlsoari1 1;6 m'). din care înci1pl'rea 3 este posibil sc"1 fi fost subîmpc"1rţitc"1, i<!r inc:c"1perile 4, 5 şi 1; modificate, aşa ct.un rezultC:-1, pentru cea dintii, din amorsa de zid descopc·rit~1 pc vest, iar pentru celelalte, din zidurile transversale ce se alipesc
la zidul nordic. Lăţimea corpultti de chidire este de 9,50 m. în zona
înc;·1perii •1, de pe latura nordid"1 se afla gangul de acces în curtea interioarc"1. lncitperea poart<-1 doi pinteni de zidărie pe mijlocul laturi lor
transversale pe care se sprijinea arcul dublou ce stibimpiirţea bolta cilindric<i a gangului. asemenea intr.:irilor bine• cunoscute in <•pocă : exemple
mai apropiate g;isim la Voroneţ şi Sfintu Ioan cel Nou din Suceava.
Fundaţiile acestui întreg ansamblu de pe latt,1ra de nord suprapune direct
urmele unor locuinţe din lemn (nr. 53, 5..J, 5!1, !lli) incendiate in cur-;ul
asediului din anul 1476. Elocvente. in acest sens sînt numeroase descoperiri de cahle, arse la roşu. nesmiilţuite, de o varietate uimitoare (C,1hle
cu fola traforată şi decorate cu motive geometrice de factură gotid1 ;
cahle cu faţa pJlm·1 şi decor în relief sînt foarte variate .::a rcprezentai'P :
,,).,f. Gll<'orghe''; „CerbuJ-4; ,,C<ilăreţul c·u urc•• - tip nou ele cahhi; „Leul
rampant"; „Grifonul"; „Cavalerul ~i do<tmna sa"; „Vulpoiul prcdicind"
- tip nou de cahlii; cahli"1 cu decor geometric: cahli1 smi1lţuWi în verde
reprezcntincl schcmu dc7.voltată a Moldovei), descoperite în aceste locuinţe
a c{iror existenţii încetează spre finele celt'i de a doua jumăt[1ţi a secolului al XV-iea ; clupă această dată se înscriu şi etapele constructi\'e
Ştefan cel l\Jare, care au durat cel mai tirziu pînă spre sfirşitul secolului al XV-lea.
Noul palat Ştefan cel Mare, dc la sfirşitul secolului al XV-iea aw<1
aşadar 7 înc{1peri pe l.1turn nordicf1 şi 5 inci"1peri pe latura esticii. acestea
din urmă fiind . aşezate pe un vast subsol, cu bolţi puternice de piatră.
Edificiul acesta, in care dispoziţiu inc<·1pt•rilor construite in plun regulat
sub forma literei „L". iar latura suuici1 închisi1 de un zid de incint ~-1.
avea probabil o intrare pe faţada vesticf1 in curtea intcrioarii. iar de aici.
în palat intrarea se făcea în mod sigur pe latura de nord între camerele
4 şi 5, evidente fiind în acest sens pilonii de "-idc"iric ce pornesc chiar
din construcţia zidului ; toate aceste elemente sugereaz{1 o intrare monumentală boltită.
•
.ludcc:înd dup[1 structura cl[1dirilor şi dupr1 urmele arheologice păs
trate la Suceava, zona de interes a fost conferit{1 laturii estice, pe care
a fost amplasat palatul propriu-zis. Pe laturile .de nord şi sud au fost
amplasate clădirile-anexă şi de serviciu, în ispecial pc sud, spre ripa
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piriului Şipot ,unde au fost descoperite fragmente de conduc-t<i de ap{~
canalizare 638 • Cli"tdirile aveau parter sau subsol şi un al doilea nivel,
aşa cum s-n giisit la marea majoritate a cU1dirilor de epocii, accesul Ia
nivelul superior realizîndu-sc cel mai probabil prin scări şi galerii exterioare din lemn. Este foarte probabil că la cUidirea principnli1 - palatul,
a ccesul s[1 fi fost realizat printr-o scară de' piatr<i, nelegnt{1 organic de
d f1clire, ascmăn;itoare eu cca de la Cetatea de Scaun. în problema acoperişului se poate spune c;i, datoriu1 volumelor diferite ce treuuiau reunite, era strict necesar folosirea unor aroperi~uri distincte. Datorit.fi
num<"1rului relativ mare de cleniente gotice decorative şi structurale,
~ [1s ite în fragmente la Curte şi Cetate r.:?•, ascm{1nie"1toare cu l'<'le din.
castelele ungare, transilv:rne sau poloneze puteni afirma di şi acoperişurile Cu.rţii domneşti erau şi ele fragmentare ca şi cele de inspira\ie
gotic{1 6 '" 1, aşa cum rezultă şi din ştirile documentare tVit, Curte<\ din Suceava era acoperită cu învelitoare de şiţ.t1. ileprezentare;,1 palatului pE.•
'' c<1hl{1 din sec:olul al XV- iea, descoperit{t la Curtea domncascii, confirm<"t
nu numai forma acoperi~ului c·u învelitoare de şiţii, dar ne redft şi intrarea rnonuml'ntalf1 în curtc•a s.1 prin cele dou{1 t-urnuri masive ~i înalte,
legate printr-o arcadft.
1n aceastf1 form{1, ansumblul de lu Suceavu este cel mai reprezentativ pentru arhitectura curţilor voievodale din Moldova pentru secolul
al XV-iea şi chiar cel următor. Deşi in momentul de faţf1 nu CUl)Oaştcm clccit
trei din laturile complexului inchis al curţii, cca nordică fără pivniţe in întregime cercetată (circa l)6,00 m), cca estică cu pivniţe, probabil, în cea mai marc
parte (circa 35,00 m) dezvelitf1 şi cea sudie<-t descoperitit parţial (cca
10,00 .m). constind din zid de incintă şi construcţie de beciuri ce se prelungea sub nivelul curţii interioare ce era pavat<"t cu lespezi din piatTf1,
ne îndreptrtţe~te sfi afi rmiim cii seclilll vnicvoclal ele la Suceava era cel
mai mare pe11tru acea e]Jocă clin ţară (avind suprafaţa de peste 0,25 ha)
:i cărui planimetrie şi arhitectură se incliviclualizează ca unicat ; şi in
C'azt1l ele faţ,·1 . aici, la Curtea domneascii, se remarcii epoda de înflorire
n l\foldovei. marl·ati"t prin personalitatea marelui voievod Ştefan cel
Mare, ultimele decenii ale ve;1cului al XV- iea constituind perioada de
avînt şi împlinire a unui stil (atit în arhitectura la icii, cit şi cea religioasă) denumit, ulterior, ,.moldovenesc". Prin planimetria şi strnctura
sa (ceea ce s-a conserv<it pinc."1 în 7.ilele noastre) nu ne mai s urprinde
să constatiun aplicarea unei concepţii clare in închegarea
funcţ'iilor ce
trebuiau srl o inclcplineasdL
l"ormatc"1 dintr-o indnt[1 patrulater[t ce închidea o curte interio,1r[1
lia\"ali1 cu lespezi, in suprafoţc."1 de cca. 1 OOO mp (incepînd din ultimele
d ecenii ale secolului al XV-iea). cu corpuri de clădiri amplasate perimetral, zidurile exterioare avind şi rolul de zid de incintă, Curtea domneasc1i. de la Suceava se deosebe~tc esenţial de cele cunoscute f:ie in
Moldova •Vi2, fie în Ţara H.01mineascft ti'i:l.
Ce-a de-a patra fazei, corespunzătoare secolelor XVI-XVJI, poate
fi considerată mai mult ca o refacere a curţii. Datele doeumenlare şi
m-heologicc confirm[1 aceste refaceri intreprinse la Suceava mai ales în
timpul domniei lui Vasile Lupu (1643-1652), <tcestea fiind considerate
şi
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ultimele amenajiiri din cadrul curţii. Astfel, documentele scris<' consemrwazii în rn:rn, corespondcnţu dintre Hance vorni c-uJ de Suceava ~i Anclrit·~
j udele Bistriţei, care atestă folosirea unor me~tcri bistriţeni ia
unc•le lucr;"iri ele la Curtea dofnneasc<1 61 ·~. Dintre ll1crc"iri. menţion<-1m JW cele
lt·~a tl' „la u<;;i ~i la ferestre ~i la bolte" i;i:._ i:ir dintre materialele necesare
L"r•111 solicitate mai ales „ctw ele ~indrile <;;i de le<rţure" Mii. La rindul lor,
c1.·1T<.'li1rile 11rheologicc ,;i; au descoperit pe latura de est a puiatului lui A!c-x;1ndru cel Bun ~i Ştefan cel Mare, rcfan•rile clin timpul domniei lui Vasile
Lu pu, intri'trih.• boltite din c.i1rămiclă şi cu ancadramente de piatră la uşi. ln
~~1p;·11uri au fost surprinse resturile prăbu~ite ale bolţilor de cărămid[1 ••le pivniţei, ce se sprijinea pe pilonii ccntr<tli ~i pe pc>rcţii nişelor laterale de pe
lat ura de vest. Alături de aceste refaceri, Vasile Lupu, tot arestei
etape ii corespund, probabil aclosarea unui zid cu contraforturi, pe latura
de est, ~i prelungirea (cu 7 m) tronsonului de beciuri (clar adosate} in
continuarea celor din et<1pa precedentei. Ştefan cd Mare. !n supra fa\•i
de 50 mp, aceste pivniţe au fost dezvelite numai part_.ial.
Materialul arheologic descoperit li'.i< în tronsonul dl• pivniţe refi1cute <·orespunde secolelor XVI-XVII şi const<'l mai ales din cahle
!ii pliici de decoraţie interioarf1 (ceramică de lznik) ce provin ,cu sigur;111ţ{1 de la sala sfatului domnese, ca şi de la cclelultl' inC'ftpcri al<i turat c.
a le familiei domnitonr~. Cahlele de sob{t datate în secolul al XVII-iea Mft,
fie smiilţuite (verde ~i maro), fi(~ nesmălţuite sînt de o varietate şi bogi1ţic rar intilnitc>, ceea ce reflcC'ltl un fast deosebit al încf1perilor şi un
gust rafinat al familiei voievodale. Aceste piese au cimpul decorat cu
motive vegetnle, geometrice şi antropomorfe. Cele mai numeroase cahle
sint cele decori1te. cu motive vegetale (frunze ele ~.cjar, _d e Mulin, vrejuri, struguri, .frunze de mure. flori şi fructe) : de asemenea apar cahle
cu motive îmbinate, cele geometrice cu cele florale.
Motivele geometrice ce ornamentau atît cahlele obişnuite. dt ~i
ceh~ de cornişă, sînt de asemenea fo;irtc variate : baghete în relief. cruce
latină încadrntf1 de dreptunghiuri în care se giisesc înscrise linii frînt<',
cu rbe, triunghiuri. „dinţi de fier[1strău" etc. Cahlele decorate cu motive
antropomorfe sînt nrni puţin folosite în raport cu celelalte. Dintre motive amintim : perechea ele nobili (cavalerul poartf1 pantaloni bufanţi,
dzme. o bereti1 cu panii şi sabie la şold, o mînă şi-o ţine in şold, iar pc
cealalt<'t o sprijină pe o persoană feminină. Aceasta din urmă poarti1 o
rochie cu guler „Muria Stuart" · c·u corsajul pc talie, cu mîneci bufa!1te
~i o fust.r1 amplă. brodatl1 cu şiruri). Există de nsemenea cahle cu un.·
singur personaj sau numai cu îngeri ten<tnţi. 1ntreg .ansamblul de cahle
provine de la o sobf1 monumentalfl. din saln mare, sobri ln care nlternau
cahlele smf1lţuite cu cele nesmălţuite i;r,o.
Piese de asemenea factur[1 au fost descoperite şi la Curtea domneascft din Iaşi G5t, care in timpul lui Vasile Lupu cunoaşte un fast deosebit. Fragmentele cermnic:e de lznik descoperite la Curtea domnească
sint identice cu cele descoperite, pentru prima datf1 în Moldova, la Cetatea de Scaun a Sucevei, de către K. A. Romstorfer r-.r.2. Sub aspectul
datf1rii, noi le legăm în cea mai mare parte de domnia lui Vasile Lupu,
cind se poate constata o mare frecvenţf1 a produselor otomane în Mol-
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dova. De asemenea trebuie sit facem precizarea că o serie de fragmente
ceramice de tip Iznik de la Curte provin de la căni şi se datem~r1 în a
doua jumătate a secolului al XVI-iea. 653 ; pe un fond alb, motivele albastre prezintă vreji fini dispuşi în „spirale" sau în aşa numitul decor,
în „solzi de peşte" şi „ochi de pihm".
Prin introducerea plăcilor de faianţi turce<1scr1 în decorul curţi
lor domneşti, la sfirşitul secolului al XVI-iea şi prima jt1111i"1tate a celui
unrnitor, s-a continuat de fapt un procedeu tradiţional, inlocuindu-c;c
plăcile locale cu cele produse în centrul de la Iznik 6'°'"· Plf1cile decorative descoperite la Curtea domnească din Suceava (mai ales în tronsonul beciului ce este suprapus de sala mare) sînt puse in legătur[t cu
lucrurile de restaurare intreprinse ele Vasile Lupu. Ceea ce caracterizează
în primul rînd, acest grup de phki este strrilucirea şi puritatea colo.ritului. Decorul reia unele clemente geometrice şi florale mai vechi de
tipul rumi (frunze lungi de palmier cu marginile crestate, prinse de
Heji) i.;.s care se îmbini! cu motivele vegetale de stil chinezesc, denumite
h atay (flori involute reprezenlind o anumiti1 specie de lotus de oril.!ine
chinezească). Florile m:iri de lotus şi frunzele colorate în albastru de
cobalt se detaşează pe fond alb sau portocnliu, iar ramurile cu flori de
răsurii sint de culoare albii sau verde de peruzea. O parte din aceste
plăci, destul de rare, cunoscute numn.i la Curtea din Suceava şi I 1işi. o
formează cele care poart:\ inscripţii în. limba greadL Starea prea fragmcntar[1 a acestor plitei nu permite reconstituirea vreunei inscripţii.
Raritatea. acestor plăci cu inscripţii în limba greacă se leagă de o c<>mandă specia}[i a voievodului Vasile Lupu pentru curtea sa 656, ele _fiind
r ealizate la atelierul ele la Iznik care producea numai pentru clf1clirile
imperiale. · Ci1rămizile pavimentare (fie dreptunghiulare, fie hexagonal<') tt>i desc:operite la curte (secolul XV- XVI ~i XVII). asemănlitoare
cu cele de la Cetate, erau folosite la pardosirea cnmerelor palatului. ;
probabil cft uncie din ele erau srrn1lţuite. Fastul deosebit al c urţii din
timpul lui Vas ile Lupu, documenta t de ma teri.1lele arheologice, este
confirmat şi de izvoarele scrise interne ş i externe ale vremii.
Nu ştim cu certitudine cind anume dupf1 domnia lui Vasil e Lupu,
dar tot în cursul secolului al XVIl-lea, Curtea domneasd1 din Suceava
şi -a încetat definitiv existenţa. Sigur se ştie că nivelul general de distrugere a Curţii este peste tot datnt la sfirşitul secolului al X 'V ll-lea,
tot de atunci datind şi cele dintii denioli"1ri de zidu.ri. S-ar r:lu.tea ci1
abandonarea curţii să se fi fftcut concomitent cu Cetatea (duJX"1 H>75), în
timpul domniei lui Dumitraşcu Cantacu'1ino. Oricum, cert este cf1 la
s fîrşitul secolului al XVII-iea, Curtea din Suceava era abandonati1, cii1[1torii stri"1ini ~ gi"1sind aici „un palat de zid pustiu, în care mai înainte,
în vechime, aici locuiau domnii Moldovei".
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra Curţii domneşti,
în încheiere se impun a fi făcute o serie de reconstituiri cu titlu jpotetic asupra f uncţion~1lităţii unor în di peri şi relevării celorlalte elemente
din cadrul acestui complex domnesc. imaginea curţii voievodale din
Suceava este greu de reconstituit nu numai pentru etap,1 mai îndepi1rtatr1 a secolelor XIV-XV, dar şi pentru epoca aparent mai bine cunos168
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a domniei lui Ştefan cel Mare şi Vasile Lupu. Dintre clădirile com.nente ale curţii azi se mai păstrea7.ă camerele rezidenţiale destinate
probabil locuinţei domnului, a familiei sale şi slujitorilor (asemenea
lt~ cuinte înlilnim la Suceava şi la Cetatea de Scaun), grupate în jurul
unei sf1li mari (12/ 12 m). probabil sala ele aclunai·e a sfatului clomnesc
i de ceremonial, care era amplasată pe latura de est (ca şi la curtea
di n Tirgovişte) tia!l deasupra tronsonului de beciuri, şi prea puţine alte
edificii precum şi elemente legate de decorul şi zestrea interioară a ca.:
merelor. Materialul de bază folosit la ridicarea curţii l-a constituit piatra
' rută legat<'i cu mortar constituit din var hidraulic gros de culoare
nlburie (pentr u secolul XV) sau de culoare cenuşie şi mai puţin consistent
(secolul XVII).
Probabil, în primel'c etape (Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Marc)
bo lţile din pivniţe şi de pe coridoarele de trecere, chenarele ferestrelo r şi uşilor, ca şi cornişa au fost realizate tot din piatră ciopliti'1 şi fc'.'1ţu ită cu deosebită îngrijire. Dacă analiziim cîteva detalii de ordin de1, orativ, fie floral, fie geometric, constatăm o îmbinare surprinzătoare de
clemente bizantine, orientale şi gotice. Tot de inspiraţie occidentaH'I , purtincl amprenta barocului orientalizat - care în vremea lui Vasile Lupu
a dobîndit forma de expresie proprie - este şi întreaga decoraţie bor~a t sculptat<I in piatră, precum ş i plăcile de Iznik şi sobele de cahle in
care frunza de acant şi floarea de crin se întilnesc cu laleaua şi garoafa
or ientală. Din relatările celor mai mulţi călători, privit din exterior,
palatul era mult mni simplu şi auster (faţadele exterioare erau caracterizate în primul rind prin suprafaţa liniştită a 7.idului ; orna mentaţi a
principală a faţadelor o constituiau ancadramentele ferestrelor, a portalului de intrare, completate probabil cu· steme şi pietre cu inscripţii) în
raport cu strălucirea şi bogăţia interioarelor (pardoseli din cf1rt11ni7.i
pi1trate sau hexagonale, sobe de ca hle; phki de faianţă ornamentale de
perete - de Iznik).
Credem că cele două si.ili principale de pc latura de est, presupuse de noi a fi sala cea mure de recepţii a divanului ( 144 mp) ş i spă
tiiria (98 mp), erau acoperite cu bolţi în arcade frinte cu nervuri ciopl ite în piatră , profilate şi împodobite, probabil, cu elemente heraldice
şi rozete. Celelalte încăperi puteau fi împodobite mai simplu cu bolţ.i
semicilindrice sau cu lunete, ca la mănăstiri. Neintîlnindu-se în cercetiirile arheologice urme de pictură muralii, sîntcm înclinaţi a crede c{l
sistemul de împodobire a camerelor a constat fie din ph1ci de lut ars,
fi e mai tîrziu de pl ăci de ceramică de tip Iznik. Palatul era acoperit cu
~it<I.
avînd probabil un acoperi ş fragmentat de in spiraţie gotică.
ln ultima etnpă ele construcţie din secolul al XVII-iea s-a folosit ş i că
rămid<l la con~truirea bolţilor semicilindrice întărite de arcuri c.lublouri
~ i a celor în leagăn care acopereau · pivniţele şi încăperile. Din datele
documentare prezentate mai sus s-a putut deduce cf1 din vremea lui
Vasile Lupu se introduc, sub inriurirea meşterilor transilv11neni (care
au lucrat la uşi, ferestre şi bolţi) bolţile de penetraţie, folosite
in special pentru boltirea încăperilor luxoase de la parter şi probabil de la etaj, mai <1les de pe latura de est <t curţii. E posibil.ca
' 1t {1
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şi lemnul .să fi fost folosit, mai ales pentru sci1rile interioare acoperite.
O caracteristică a ansamblului <le la Suceava este existenţa unui spaţiu
centrnl-închis, formind o curte interioară pavată. Acest spaţiu de formii
rectangulnr~i era închis pe latura de nord de zidul -de incintă prev ~1zut
cu c·;.miere, i<ir pc latura de sud de un zid simplu cu turn, flancat la bazil
de o pivniţă.
Faţada principală a palatului era indreptati1 · spre nord, acolo unde
s-a de7.vclit ş i girliciul de <1cc:es la subsol, dl' unde e posibil s<i fi fost inidţat un foişor din care se pătrundea- în apartamentele parterului. Oin
ferestrele de pe această latură nordicii a locuinţelor 1 şi 2 (încă şi azi
conservate) pe care noi ,le socotim a fi apartament.ele private all' domnului. ochiul cobora in uliţa marc boicrcasdi \Cili Domnew;că spn• piaţi
uncie se clesf<lşurau principalele ceremonii ele rt!prczentare fie de naturii sacră, fie profană. Cealaltă faţadă i.l eurţii. orientată spre .est, avea
o privelişte minunat.ii asupra „griiclinii domnului" t>1i0.
Suprafaţa curţii numitl1 ulterior şi „ogradă domnească" Gr.1 se ex·
tinde, cuprinzîncl griiclini, livezi şi fintîni, dincolo de zidurile de incintc'i ale curţii. Potrivit relati'1rii lui Baksic (1641) ,;,;:.!, palatul de la Suceava, avea una din faţade (cea cstic<i) orientllti'1 insprc „grădina domnului" unde se găseşte o „biserică catolică", „fîntîni cu apă rece" şi
„ape curgătoare" (e vorba de pîriul Şipot, unde se amenajase şi un
„Rîmnic" - 1626) n1p toate organizate „în stilul Renaşterii" OCI'\ , Omul de
culturii care li fost Petru Rareş şi ulterior Alexandru Ll1puşneanu, hunii
cu noscf1tori şi admiratori ai Renaşterii tîrzii, care se înconjuraseră ele
multi occidentali, nu este exdus sr1 fi c<.'rut celor care nu rezidat la
Suceava să se inspire din principiile de compoziţ.ie ale palatelor vi1zute
în lun~ile lor peregrinări prin ţiirile Europei, ştiut.ii fiind şi dorinţa
acestora de a face din Suceava „un oraş frumos din toate punctele . de
vedere'' l6>. Tendinţa izol;irii palatului de restul ansamblului urban
printr-o curte interioară şi o grădinii - care se desfăşoară pe faţada
principală în vecinătatt'a unui lac („Rîmnic") era trfo;ăturn caracteristică şi altor curţi feudale (de la laşi Tirgovişte) 1 •~•. În sensul
acesta puteLn vorbi ele o naturii nrhitecturalizatii pri~ care armonia oraşului se prelungeşte în sine prin natură şi ii desăvîrşeşte ncest<:>in imaginea servindu-se ele forme C<1re silit luate din natură ; filozofii medievali consideră grădinile ca C(>lt' „mai pure dintre plăct'rile umane„. fărr1
de care eonstrucţiile şi palatele nu ar fi .iltceva decît simple lucruri·
artizanale 11 om.
'
Concepută ca un complex de clădiri, în cadrul „gri1dinii clorimului" se găsca biserica-pamdis <f eurţii. Potrivit. datelor documentare şi
arheologice de care dispunem sîntem in rrnisură sfi afir1ncim era, în cadrul Curţii domneşti din Suceava existau două biserici-paraclis : una
ortodoxă şi alta catolică. Aceast{1 realitate istorică este reflectată mult
mai tîrziu şi în procesele verbale de delimitare a proprietI1ţilor oraşului
din 1785 OOll, unde la numărul 466 este menţionaUt biserica „Sfîntul Ioan".
iar la numărul 427 o „biserică luterană" ambele construite pe ,,p<imint
domnesc" de-a „lungul unei îngr[1dituri către piaţa de vite".
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Actuula biserică ortodoxii Sf. Ioan BoLezătontl (cunoscută şi sub
tl<.>numirea de biserica beizadelelor,_ coconilor sau domniţelor) 66!1 aflată
i n griidina curţii, la 55 m de palat, pc latura de răsărit este potrivi t pisnniei („.io Vasile Voievod, Domn al Ţării Moldovei a făcut această
hiserid1 unde este hramul Naşterii Sfintului prooroc şi înainte mergător
i;i botezător Ioan : şi s-a săvirşit în anul 7151 - 1643) 670 ctitoria lui
V<il>ile Lupu şi „folosea de paradis pal<itltlui domnesc'' liit. în anii imediat următori (1669) este menţionat şi „Ion ţîrcovnicul de la Bisericuţa
Doamnei elen Curte, den tîrg de Suceava" G72. Biserica sală, cu navă mică
<le pl<m dreptunghiular, caractcrizatii prin lipsa absidelor laterale, clă
direa :=tre, ca şi biserica mică a Dragomirnei, extremităţile rotunjite,
pri<lvorul de form[1 poligonală fiind închis. Absida altarului. semicirculară atît în interior dt şi în exterior, e sprijinitf1 în ax de un contra.fort. Intre pronaos şi naos se află douii coloane octogonale care subliniază separaţia. Turla naosului, de o construcţie aparte, e ridicat[1 prin
intermediul celor pctiru obişnuite arcuri moldoveneşti, dupi'i cum însă
d iametrul tamburului e redus cu ajutorul a patru rînduri circulare de
L'ărămizi a~ezate sub form[t ele zimţi, fiecare rînd ieşind progresiv spre
intl"rior. Plastica decorativii a bisericii aduce importante elenwntc noi
<·aracteric;tice arhitecturii moldoveneşti in perioada .de dezvoltam sub
influenţa artei munteneşti. Ca ~i la Aroneanu. de pildft, pc foţ.ada bisericii apare, deasupra soclului. un rind de creneluri formate din cără
mizi aşezate pieziş. De asemenea, acelaşi briu de origine munteană
inrnnjonrii paramentul bisericii. separind firidele de la partea inferioar[1
,1 faţadei ele rîndul de ocniţe din re.gistrul superior. Turla se inalţi'i pe
o bază pf1trată şi una stelarii, ambele fiind previizute cu cite un rînd
de ocniţe. Biserica este flancatf1 în partea nordicii de un turn dopotniţC1
pe sub care o scară duce în subsolul naosului biscridi cu bolt<"i semicilindricf1. asemiinMor cu cel de la Pîngf'traţi. Profilclc uşii şi ale ferestrelor sînt de facturii got~ ci1, însă deformate şi combinate cu elemente
~triiine (fig.39-40).
Referi tor ln vechimea acestei biserici-paraclis, date documentare
s igure o atest[1 in secolul al XVI-lca. Astfel. ciupii o însemnarl', mai puţin
plauzibilă din arhiva Decanatului catolic din Suceava, biserica Sf. Ioan Botm~iltorul este atribuitii lui Bogdan al III-Jea, in anul 1515 li1:1. O alt<i menl,ittne documentară mult mai sigură este cea consemnam pe un minei slav
pe luna iunie, datat în secolul al XVI-iea, provenit de la mănăstirea Probota
şi cure conţine , urmf1toarea însemnare (la „fila 90") : „„.Aceaslii ciirticici"1,
am răscumpf\rat-o Gligorcea şi-au dat-o pentru rugăciunea men şi, a soţfoi mele ~i a copiilor, unde· este hramul sfîntului şi slăvitului prooroc
şi înainte mergător din tîrgul Suceava„. Jn anul 7077 (1569) în vremea
preotului. numit Stiglea" Iii~ Recente cercr.tări arheologice nr.I efectuate
atit in exteriorul bisericii cit şi în subsolul acesteia vin nu numai să
confirme di, actuala biserid1 a suprapuş o construcţ.ic mai veche, dar împinge dutarea -acesteia în raport cu documentele scrise în prima jumiitate
a secolului al XV-ll'a. In sensul acesta, cercetările arheologice din interiorul bisericii au scos în evidenţă cîtcva constatări de real[t insemniitate
pentru evoluţia ansamblului aulic de fo Suceava : o dată cu ridicarea

'
171
https://biblioteca-digitala.ro

primului nucleu de piatră al curţii din vremea lui Alexandru cel Bun.
s-a construit şi prima biserică-paraclis (din vechiul monument nu se mai
p[1strcază in prezent decît zidurile altarului care au fost dezvelite în
beciul suprapus de actualul naos şi altar; de asemenea în zona ·ab:;idei
ultarului. zidul clin fundaţie prczinti1 un decroş evident hi buza sa . ca
urmare a amplasiirii pe aceleaşi trasee a fundaţiei, bisericii Vo.1sile Lupu ;
tot în aceeaşi zoni1, la adincimca de 1,25 m, s-a depistat un pavaj de
lespezi exterior, aparţinind primei biserici cc suprapunea resturile u1wi
locuinţe incendiate in secolul al XV-lea; pavajul, de lespezi din piatr:1.
din interiorul beciului - 5,!W/4,10 m - aparţine tot primei biserici. din
secolul al XV-iea, care spre sfirşitul secolului al XVI-iea Î!;'i inceleazi1 existenţa) ; dezvelirea în interiorul beciului a numeroase oase arse de om deranjate in mod intenţionat, denotc"1 cf• biserica a suferit o serie de amcnajiiri
care potrivit datelor oferite de ceram!ca descoperită şi a monedelor, aceasta
s-a petrecut spre sfîrşitul secolului al XVI-iea; marea cantitate de
Oi.l":ie umane descoperite in aceasti1 pivniţ;-1 (şase cranii) supnipu'>e de o
placu de mort<ir datat{1 in sec.:olul al XVII-iea, precum şi a unui individ
decapitai nederanjat - şi inhumat in moci CTeştill(.•sc, ne i nurepti1ţeşte s<·1
presupunem ci1 aceast<·1 înci1pc.•rc put~a fi folositi1 şi pentru inmorminti1rilc slugilor de la curte ; pavimentul amenajat din lespezi de piatră din
cadrul înc<""1perii de Up pivniţi1, suprapus de oase umane deranjate şi arsurii, datule spre sfirşitul secolului al XV-iea şi al XVI-iea, corespunch:- din
punct de vedere cronologic primelor trei decenii ale secolului a XV-iea .
şi aparţinea primei construcţii * : menţionati1 pentru prima dat <i in secolul
al XVI-iea (156H). biserica-paradis aparţinea de curte ~i a funcţionat din
momentul zidirii (sec. XV) în mod neîntreput pînt1 în secolul al XVII-iea
cind Vasile Lupu a refi1cut-o din temelii. în secolul al XVIII-iea „ri1minind
biseric.:a pustie şi la rc"1sîpire" (1761) cm, unii istoricii;;; au înclinat să creadia
că ca a fost demolat<-, de austrieci şi a disp<'"irut. Cu toate di. in martie
l i i i gener;1lul Splcny, guvernatorul militar al Bucovinei di1duse ordin
sâ se ccrc.:eleze dact1 se poate lua piatri1 de la „o biserică veche, pe ju111:"1tale ruinată, care se numea Biserica Fetelor" i:-;11 pentru a se finaliza construcţia unui „magazin militar" din apropierea sa, iar „tirgoveţii de frunte"
<ii Sucevei şi-au dat consimţ{1mintul, totuşi biserica nu a fost demolatt1,
deoarece la sugestia aceloraşi tîrgoveţi s-a luat piatrc"1 „de la ruinele ca-;telului domnesc" ~i ele la „fosta baie ori1şăneasci1". Astfel a fost salvati1
de la demolare una din cele trei biserici i;;:i (Sf. Ioan Botez[1torul, Mitropolia veche şi Adormirrn1 PreC'islci) care urmau a fi dJrîmatc pl'ntru a se
folosi pimra la alte construcţii de interes public şi particular. Ulterior
biserfca Sf .loan Botezi1torul a preluat uncie obiecte din inventarul bisericii Sf. Paraschiva, astăzi disp[irut<i li-"-'1 „ca fiind reff1cutii prin grija epi- .
tropului Gh. Popovici şi mai apoi restauratc"1 (1884) ~i zugrc"1vitf1 (1887) iillt.
Biserica a dispus in tot cursul evului mediu „de o pivniţf1 de piatr[1" ce
era „dinaintea" sa &1;2 şi de „un loc din vechime" unde în epoca modern~t
şi-au construit case locuitorii suceveni („Gavril cojocariul", Vasile Abi1r-

* Tot acestl'i construcţii îi putem atribui şi piatra cu inscrip\ie clin
în limba slavii, g<"tsitti _in situ" in biserica de secol X \!Jl.
172
https://biblioteca-digitala.ro

1481~

bi eriţei, Ştefan Poclitari 1849) r„c::i. pentru care plătesc bisericii „beazmftn de pe an pe an".
Tot în „grădina" palatului se găsea - cel puţin din prima jurniilate a secolului al XVf-lea, d.-icf1 nu chiar de mai înainte - o mică bisericf1 catolicii, atribuitf1 de Paolo Bonnido (lli32) lui Ştefan cel i\fare, care
.1 r fi fost ctitorul nmbelor biserici l.·atolice existente atunci ln Suceava :
.,una pentru popor şi altn iluluntrul curţii domneşti, pentru doamna sa şi
pentru slujitorii ei ; una din biserici e inchinatf1 prea Sfintei Treimi. iar
cealaltă Mnicii Domnulu". ţ în sensul ·acesta trebuie remarc.:lt şi faptul
d1 , pe una din c.-ihlele descoperite la Curtea domnească, din a doua jurnf1tate n secolului al XV-le~1. reprezentînd o scenă catolic[1 cu Sfintul Huhertus ,este infftţişatf1 şi o bisericii catolic<i în mijlocul unei grf1dini cu
lint.ini !':'i copad a c{iror coroane rotunde ~i conice sînt puternic stilizate.
Quirini, un alt călător str{tin, remarca în 1559 la Suceava exisll•nţa a „dou;i biseriC'i de piatră foarte incf1pf1toare" ,.....-. ele fiind r~fft
,_·ute de actunlul domn (Ieremia Movii<i) ... „una este a C<ilugărilor clomini·a ni (Buna vestire) şi aparţine saşilor, iar ceala1t;·1 a cc.Hug;1rilor francisl'a ni (Sfinta Treime) are grija duhovniccasc<"1 a polonilor". ti!-l4; în 164:1,
Hartolomeo Bassctti, în trecere prin Sucenva observ;1 „în apropierea palat ului domnesc o biscric[1 de zid inchinatc'1 prea Sf. Sacrament (Sf. Treime?) ... lungi"1 de 20 de pa~i. larg[1 de 10, ,cu trei alt<1re. ale c{aror chipu ri
sint şterse cu totul ; si nt dou<"i clopote, unul marc, altul mijloci u. Are
~J vii ~ i o casii cu g rădina sa de zarzavat" ';"' 7 • Baksic (1641), }:kmdini (W41i)
~i Georg Gross (Hi50) a rMau că aceast;-1 bisericuţă pi"1ri'1sitr1 la vremea
o<1ceea ~i (,.in acest oraş se mai aflc"1 o bisericii în gri1dina domnului şi
aceasta este de zid avînd o lungime de 2:J de paşi şi o ff1ţime de 1O paşi
ş i e inchinat;i trupului lui Isus. Acum arc numai un altar, celelalte s int
rttinate. în dopotniţ-1 s[1 afl[1 2 clopote; biserica este încuiată, dar cheia
o ţin credincioşi") "1~ ulterior „arsf1 de ti1t:iri" (lfi50) i;~i. era in griidina
domnului (in harto principis) avînd „uşile'' şi ,.podelele pavate cu piatră
L) oplit;1•' distruse, iar cele „trei altare construite din piatr{1 pavate" di1rimatc ; Gross adaugi'1 că aici se afla mormintul lui Des1x>t Vod;-1 rnio. în
primii ani ai veacului nostru un sucevean se pare d'i a găsit, într-un mal
surpat, o plac[1 de metal. cu aceasfi1 inscripţie care ar confirma menţiu
nea lui Gross : „Iohannes lacobus Heraclides Basilicus Despota, dominus
regni Moldaviae, in gratitudine nefenda prodilus. miserrime, trucidatus,
interiit nonis Novembris MDLXlll. Requiescat in pace". 1•9 1 Despre această
bisericuţ[l din gr;~1dina palatului, BaMic ş i Bandini relatează că „Vasile
Lupu ar fi dorit să o dezafecteze, Domnul a vrut să o ia cu ci" fiind pf1rf1sitt1 şi ruinatl'i, prorniţind catolicilor din Suceava sfi le construiac;c[1 o
alta; pină la urmii a renunţat, dupil l'fortul Mitropolitului Varlaam",
care îi argumenLJ1 voievodului ci'1, dacă va „lua aici această bisericf1 in
locul ei se vor lua zece de ale noastre în Polonia", (contrar acestei opinii
este afirmaţia călătorului străin Bassetti din 164'1, care afirm~'t c[1 domnitorul ax fi „ocupat-o") li!t'.!. In urma acestei tentative nereuşite, Vasile Vodă
a „făcut bisericuţa unde este hramul Naşterii sfîntului prooroc şi înainte
mergi'•tor şi botezător Ioan". Probabil voievodul dorea să refacă această
veche biserică cu hramul Sf. Ioan Botezătorul cu piatra de la biserica
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catolicii Sf. Treime aflatll în ruină. Dovadă că vechea biserică catolică din
cadrul Curţii domneşti nu a fost demolată de voievod sint şi ştirile
docum<'ntarc ulterioare caro pomenesc de biserică. Astfel, în documentul
din 171i8 l;n:i menţinindu-se „Uliţa boierească" (sau Domnească) se arat~i
cii aceasta „începe -de la poarta bisericii Sfintei Treimi şi duce în sus pc
lingă biserica armenească (Sf. Maria) 004, care se află în mijlocul oraşului
pinu iar[1şi în cartierul armenesc, care uliţ.ă a fost pavată cu piatră şi
pe c.ire uliţ;·1 se aflii cnsa postelnicului Ţica". Ultel'ior în registrul de deJimit.'lre a proprietI1ţilor (1785) din oraşul Suceava la nr. 427 sînt înregistrate fundaţiile unei ,,biserici luteranc" pe teren domnesc (pc acest loc
uh oarecare ,,Constantin şi-a ridicat casa pe curtea boiereasc~i. unde odntl1
a fost îni:llţată o bisC'rică calvin;i (?) şi anume o micii bucată de te.ren a
rămas c:u fundaţ.ia bisericii" .. Cas" cu terenul au fost înstrăinate apoi lui
Fidelis Wilhelm) W5 din apropierea altei biserici „părăsite". ,,Vinerea
Mare" (sau Sf. Paraschiva) de la nr. 432, care a fost depistată şi c:ercetaUi
arheologic fl9ti. Din cele doui"1 biserici mai sus menţionate (biserica „luteran[1" şi biserica „Vinerea. Mare") nu s-au mai păstrat decit o grf1madă
de piei re şi zidfrric" ce erau îndt vizibile şi în epoca modernă (1856) G!l7.
Tot in ca<.lrul „gr.r.ldinii domnului", potrivit cercetărilor arheologice
(1988) ms efectuate în apropierea bisericii Sf. Ioan Botezătorul, s-au depistat urmele ~nei construcţii din piatrii, impunătoare ca planimetrie
(de form[1 dreptunghiular<\ 12/8 m) din care s-au conservat doar zidurile
(grosimea 0,75 m) pivniţei pc o lăţime de circa 2 m. Ultimul dintre acestea era prev~"tzut cu chenar de fereastră. Durata de funcţionare a construcţiei se înscrie intre limitele secolelor X.V (sfîrşitul secolului al XIV-iea
şi începutul celui următor) şi sfîrşitul secolului al XVI-lea, cind aceasta
îşi înceteazi1 existenţa, ea fiind demolată în două etape succesive, dovada
răcind-o şi cele qouă niveluri de umplutură (fragmente de piatră nerecuperate ş i Iul galben, acesta din urmă provenind de la liantul ce lega sistemul de construcţie). Dovaclci că în secolul al XVII-lea ciudirea nu mai
funcţiona, ~înt fie, mormintele datute in aceea~i perioadă ce suprapun
con sLrucţia, fie condu dele de udueţiunea apei C<! o traversează .
Materialele arheologice rec.:U}X'rate din niveiul de umµlut.ur<"1 şi datate
in secolele X.V-X.YI, sint foarte diverse ca factură : cahle. smăl
ţuite şi
nesm;·il ţuite
(predomină
cahlele cu frunza de stejar în
(fUCc
~i
cu ghindă in centrul acesteia), plăci de faianţă (produse de Iznik) pentru decoraţia interioară, ceramkd. de uz comun şi de
lux ornamentată în tehnica „sgraffito" şi „chemplevc". Pornind de la dispunerea sn topografică (în apropierea bisericii paraclis şi la circa 100 m de
Curtea domnească) şi luînd în considerare analogiile care se pot' face cu
casa doamnei Bălaşa 699 de la Tîrgovişte, atît cu privire la forma sa. planimetrică cit şi la cea constructivă în raport cu palatul domnesc, înclinăm
să credem că avem de-a face cu o eonstrucţie ce a servit drept sediu. iie al
Mitropoliei Moldovei (diş_tanţa .dintre această construcţie şi prima biserică
a Mitropoliei Mirăuţi
este de 400 m), fie vreunui lăcaş şcolar. De remarcat că in cercet[irile arheologice i oo1
iniţiate !n juru1 primei Mitropolii a Moldovei
biserica Sf.
Gheorghe c<irc a funcţionat de la sfirşitul secolului al XIV174
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lr:i ; i11 pină la sfirşitul primului deceniu al veacului al XVI-lea, nu s-a
d'- coperit nici o clădire care să fi fost atribuită ca sediu al mitropolitului.
Prin amplasarea sa în .,gri'1dina domnului". cliidirea de proporţii
111ijloc:ii - putea corespunde funcţiei amintite, dacii avem în vedere şi
:sfi rmaţia lui Baksic. cure relata că în oraşul Suceava există şi „o măn11s1ire cu biserica închinat<i unqi oarecare Sf. călugăr Ioan şi se spune că
tru pul siiu se afl11 în acea mănăstire. Mfmf1stirea este a mitropolitului, este
rt?'iedinţa sa, deşi el stă aproape tot timpul cu domnul. şi în mănăstire
.' Lo1 vicurul său cu ciilugi'irii". ;02
Centrul civic medieval axat în jurul Curţii domneşti era marcat
ln s paţiu fie prin masa de clădiri care reprezentau ·atribuţiile şi semnifi,.. tiile funcţionale ale spaţiilor utilizate de colectiYitate ca fapte de viaţii
..i culturii, fie de hoieri care reprezentau autoritatea şi puterea spjri1ua lă cc-au polarizat întreaga viaţi a oraşului. Astfel, in cxtramuros. puralcl cu zidul din~prc nord al incintei Curţii domneşti, se afla artera
pr incipală a aşez[1rii, Uliţa Mare Domneasd1 (sau boiereascf1) 703 pietruiti'1
(ce rcetările arheologice au descoperit acest drum construit din „dale
mici de piatri'i intre care erau încastrate pietre mărunte şi fragmente
de c11ri'1 midf1", el fiind datat în secolul al XVIJ-lea; aceeaşi uliţii - Boie: rcasc[1 - e menţionatI1 şi în secolul al XVUI-lea - 17()8 - unde pavajul din piair{1 se mai J'.>iistra) 70 \ ce pornea de la biserica Sf. Dumitru,
trecea pe lîngii Curtea clomneast'"<l, biserica Sf. Ioan Botezătorul, şi s1 ~
:- fi rşeu in poarta bisericii Sfintei Treimi. Datoriti"1 acestui fapt. cele dour1
componente principale ale curţii ridicate in secolele XIV-XV - casa
do mnească şi biserica au fost amplasate foarte apropiat una de cealalt ă. În secolul al XV-iea şi în cel urm~itor, aşa cum atestă observaţiile
de natur[1 arheologică, pentru extinderea spaţiului construit şi al incintei au fost necesare nivelări substanţiale mai ales în zona de nord (pavaj
din piatră de rîu, Alexandru cel Bun ; două pavaje din lespezi de piatră ,
Ş tefan cel Mare ; pavaj din piatră - lespezi - datat în secolul al XVII1ea) 705 a pieţei, unde stratul de arsură şi depuneri ajunge la grosimi de
pes te 1,50 m. întreg .ansamblul curţii era aprovizionat cu ap[1 prin conducte, (conducte de olane protejate de un zid de piatră, construit în fo1·mi'1
de triunghi) 706, de acelaşi sistem beneficiind şi „fintîna domniei" (1()34,
1738, 1761) 707, ce se afla în „piaţa mare" din faţa Curţii domneşti unde
era şi „uapul uliţilor". Recente cercet.'lri arheologice 708 au pus în evidenţă existenţa unor rigole de scurgere a apei şi murdi'1riei din zona centrală a pieţii. Rigola descoperit:! era orientată N-S,adică dinspre curte spre
pîrîul Şipot, principalul colector al rezidurilor din oraş ; rigola mai avea
o ramificaţie care venea dinspre N-E, probabil din zona „tirgului de
jos". Era construită din lespezi de piatră (datatf1 în secolul al XVII-iea),
s usţinute de pereţi clădiţi din cărămidă legată cu mortar. In faţa „pieţei
mari" (probabil exist.:! şi la Suceava o „piaţă mică" aşa după cum o intilnim in multe oraşe medievale). pe p:-irtca opusă curţ.ii era biserica
catolică „închinată Bunei-vestiri" 709 , iar în mijlocul „pieţei" se găsea „o
biserică mare a Sf. mucenic Dumitru" no. Acest din urmă monument, împreună cu biserica unde se găseau moaştele Sf. Ioan cel Nou din apropierea curţii ,lăcaşuri simbolice al autorităţii politice şi spirituale dom-
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neşti,

au purtat în planul lor trasat dintotdeauna dupit criterii ce nu erau
doar cele ale funcţionalităţii, în imaginile sale ce nu aparţ.ineau doar
ordinei decorative, înţelesuri mult mai profunde de reprezentare vizualii
în forme de absolută originalitate, ceea ce se numeşte tot mai mult istoria
mentalului colectiv. Crearea acestui complex de edificii monumentale (catedrala Mitropolitan<"t ; Sf. Gheorghe; biserica catolică Buna Vestire;
Curtea Domncnscă; biserica Sf. Dumitru şi turnul lui Alexandru Lf1puş
neanu) pe un spaţiu foarte restrîns (120 OOO mp) cc îngloba o piaţă, adică
un loc al unei reprezentativitâţi absolute şi exclusive, s-a constitui t
într-un careu (fig. 82) conştient organi.zat, in care s-ar putea întHni, din punct
de vedere ideal, toate liniile oraşului în toată funcţionalitatea şi reprezentativitatea lor. în mod v<triat amestecate şi întreţinute dup<"t destinaţia
construcţiilor ca şi ciupii raport<trea lor alternativ<i. Intenţia a fost ca, ve nind dinspre nord, cel care merge spre „piaţă" să observe dintr-o privire
Catedrala mitropolitan[1, Curtea domnească şi turnul de intrare întrucît,
arhitectul a fost interesat să obţinf1 o perfectă vizibilitate a celor trei con<;trucţii in totulitatea lor, avind ca punct de referinţă locul de intrnrc in oraş Curtea domnească. Este o vedere simultană 1)r.in
care se înfăţişa într-un spaţiu limitat, atit oraşul pro.fan (Curtea domnească) cit. şi cel sacrn, rcprezentut prin imaginea
mitropolici, a moaştelor Sf. Ioan cel Nou (aduse · la Suceava in
timpul domniei lui Alexandru cel Bun. acestea au fost transportate în 1686 în
Polonia de către Mitropolitul Dosoftei, care a trebuit să-l însoţească pe
regele polon Ioan Sobieski ; au fost aduse din nou la Suceava in 1783) 711
şi ale Sfintului protector al oraşului, Sf. Gheorghe (acesta apare şi pe
pecetea oraşului) 112.
•
Dad't ne referim la arta vizuală şi la viaţa medievală, a oraşului
potrivit informaţiilor călrttorHor strf1ini. putem constata că între viaţa
publică şi n1<1nifestf1rile religioase nu se face nici o distincţie ; indiscutabil îns<i riunînc caracterul s<!Cru al pieţii, cu to<itc că oficial nu era decil
piaţa primftriei. Aliilurarea spaţial[1 a clădiril01· ou funcţii diferite care
au fost şi au rămas o unitate de imagine, din!re biserică şi Curtea domneascf1, reprezenta din punct de vedere simbolic lipsa de deosebire dintre
sacru şi profan. intrucî.t realitatea era o caracteristică intrinsecă şi a puterii civile. Semnificative în acest sens ni se par douf1 momente de reprezl'ntare vizuală ce .se desfăşurau în piaţa palatului cu mult fast, cel
legat de sfinţirea apelor în ziua de Bobotează şi s~irbfttoarea „amintirii
marelui martir Ioan cel Nou". Ceremonia sfinţirii apelor în ziua de Bobotează la Suceava ,pe vremea lui Despot Vodă este descrisă atît de Martin Literatul cît şi de Johanp Sommer. Desfăşuraţ cu mare pompă şi fast,
ritualul religios al s finţirii apelor capătă aspectul şi semnificaţia unei simbolice încoronări „„.a mers pe jos din cetate pînf1 la rîul Suceava, cam
un stadiu ,cu cele mai mari ceremonii ale acestui neam, purtindu-i-se
înainte sceptrul, coroana, sabia şi două buzdugane de aur. Ajuns acolo
după ce i s-a pus pe cap coroana şi preoţii au benecuvîntat apa în amintirea botezului Domnului ,rostind rugăciunile cuvenite pentru păstrarea
nevfttămată a ferici tei sale cirmuiri, a încălecat şi s-a întors acasă purtînd coroana pc cap"„. itJ. Este revelator de compar,1t această descriere
li()
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cu relatarea lui Vasile Gagara, pe timpul oîrmuirii lui Vasile Lupu, unul
dintre domnitorii cei mai iubitori de fast şi strălucire : „Şi acolo, la Suceava, sînt moaştele sfintului mucenic al lui Hristos, Ioan cel Nou. Am
stat trei săptămîni în Moldova şi în timpul cînd mă aflam .acolo, acel mitropolit a venit în ziua Bobotezei şi a făcut slujba la acea sărb[1toare ...
şi a aruncat crucea în a1xL . oştenii hătind ,din tobe. Iar pentru domnul
Moldovei şi pentru fiul său s-au făcut două scaune mari după ch'.ipul
nemţesc şi acoperite cu catifea roşie. Şi cînd se duc spre apă, înaintea
lor merg mulţi oameni cu tobe ,iar alţii cu nrme de foc şi lănci. Iar după
ce s-a făcut slujba, pe cînd se întorc de l<t apă, se trage cu tunul şi se
slobozesc puştile". 11r.
Fastul ceremonialului se constituie ca un spectacol de o acuzat<i
tentralitate în care orice element al vizualului impresiona mulţimea. Un
asemenea spectacol legat de sărbiitorirea Rusaliilor la Suceava ne este
descris de Niccolo Barsi : „In oraşul Suceava se păstreazii capul unui
sfînt, numit Sf. Ioan cel Nou ; acesta este nevău1mat şi se găseşte într-o
biserică Sf. Gheorghe. Ziua acestui sfint se sărbi1toreşte Ja Husalii,
cînd - pe lingă deschiderea unui iarmaroc, foarte bogat, care ţine opt
zile în şir, la care vine lume din toată ţara şi la care tinerii, ca să ciştige
barii ,fac fel de fel de lupte cu spada - mai merge domnul cu întreaga
curte, de cel puţin 2 OOO de oameni, toţi călări şi mulţi ulţii în carete.
După el vine doamna cu însoţitoarele ei şi cu alte boieroaice care o întov[irăşesc în mare număr". 715 Un alt anm;1im catolic remarcă în „oraşul
mare şi popula.t" al Sucevei „o biserică foarte mare şi frumoasă pe dimiuntru ca şi pe dinafară", unde se păstra „într-o raclă de argint moaştele.
aproape întregi, ale unui oarecare Sf. Ioan ,călugăr martir foarte venerat
de schismatici, care în fiecare an, înainte de Rusalii ii sărbătoresc ziua
cu mare solemnitate şi mulţime de oameni". rn;
Din punct de vedere estetic, aşadar, Catedrala mitropolitanr1 ce
adăpostea moaştele Sf. Ioan cel Nou era arhetipul frumuseţilor răspîn
dite în oraş : prezenţa simultană din apropierea sa, a curţii şi a pieţii (spaţiu de reprezentare). reprezenta de fapt o sintez[1 a întregului oraş ocrotit
de Sf. Gheorghe. Acelaş sfint militar, ca patron al oraşului 'apare fie
pedestru, fie ecvestru şi pe sigiliile oraşului din anii 16:38 şi 1782 (1487) iii,
cu rol de simbol în apfirarea ţt1rii împotriva duşmanilor şi în primul rînd
al paginilor. D<.> subliniat şi faptul c<I. anul 1487 care apare in legenda
sigiliului din 12 aprilie 1782, este pus în legătură cu refacerea bisericii
mitropolitane Mirăuţi şi a- oraşului în general, refaceri care s-au impus
dup[1 marele incendiu din 1485 suferit de fosta cnpitală a Moldovei. Prin
urmare spaţiul pieţei orăşeneşti era destinat nu numai funcţiilor comerciale şi serviciilor, ci era conceput şi ca loc proiectat al imaginii vizuale.
O asemenea scenă este descrisd de I. Belsius (1562) 71!\ cînd sînt pedepsite
în „piaţa mare" din Suceava iscoadele trimise de Alexandru Lăpuşneanu.
Spectacolul osîndei e regizat cu abilitate, pedeapsa fiind rostit[1 prin .,glasul poporului" (vox populi)r „ca mulţi să fie trimişi pe lumea cealaltă,
printr-o moarte sîngeroasă" ; de subliniat că acest fapt de viaţă medievală, petrecut la Suceava :ct uvut loc in momentul cinci sucevenii desfăşurau o alt11 procesiune (4. mai 1562), în piuţă, legat[1 de serbarea „bu177
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cntelor cîmpului•~ (sub processione conservationis cereris). Organele de
conducere ale tirgului erau şi ele alese probabil ca şi la I..iov în piaţa
<lin faţa bisericii il!I. Problema raportului funcţie-reprezentare, ca şi aceea
dintre sacru şi profan se configurează începind (trebuie să admitem şi
ipoteza că acel Baptista din Vesentino de la curtea lui Ştefan avea şi cunoştinţe de arhitecturii şi urpanistică) cu secolul nl XV-lea în momentul
in care funl'ţi.:i Curţii domneşti şi cea de reprezentare a Mitropoliei şi-au
dcfinit.ivat sub raport topografic, un spaţiu - .,piaţa mare'' - bine
delimitat cu rosturi mult mai profunde în viaţa economică, politică şi
religi01.1si1 <1 ornşului . Astfel piaţa, in compozitia ei urbanisticii iniţial<i
a fost orientată către Curtea domneascll, astfel ca dominantele pala.t ului,
turnul bisericii Mitropolici (Sf. Gheorghe) şi turnul bisericii Buna vestire
să fie în acelaşi timp şi dominantele pieţii, situaţie care s-a schimbat
ele abia prin construcţia bisericii Sf. Dumitru şi u turnului de intrare
Alexandru Lăpuşneanu (Turnul sfatului ?) care a preluat elementele de
verticalitate din oraş. Totuşi mai tîrziu apare o ordonare, prin f«Ptul
C<l stri1zilc importw1tc l'l'CIU orientate in mod consecvent spre locul de
întilnire - piaţa. Suprafaţa pieţii a fost mobilaUt cu o :,fintiru1" şi cu
un „stilp al infamiei" („stilpul public al infomiei") i?JJ. în privinţa spaţiilor urbane din faţa curţii piaţa amintim' două caracteristici
care pot conduce la unele concluzii asupra etapelor de dezvoltai·e urbană :
este vorba de lăţimea mare pe care a avut-o Uliţa Fruntea (azi str.
Petru Rareş) şi Cliţa Mare (fost str. K. Marx, azi, str. Curţii Domneşti),
pinii in secolul al XVIIl-lea (1785) şi la forma pieţii. Prin <malogic cu
<1he ora~c putL·m constata cit strala larg<i era destinat;-1 comerţului, ea
fiind marcati1 la cupele de douc'i turnuri : turnul lui Alexandru L<ipuş
nc.·anu şi turnul de la intrure în Curtea domneasc<i. Casele care delimitau
strada-tirg (uliţa Mare Domneascii) pentru secolele XVI şi XVII, aveau
Ia subsol pivniţe din piatră, iar unele erau prev[1zutc cu bolţi pentru
comerţ. Ca urmare. viaţa oraşului ~;e c.lesf<işoarr1 de-a lungul celor dou{1
stri1zi ce poartă in spaţii largi deschise - Ioc prin cxcelenţ ;~1 pentru
popets şi afaceri comerciale - sau către portaluriJe celor trei biserici
spre care se îndreptau mulţimile în t.impul marilor ceremonii religioase.
Polaritatea pieţei generat;1 de activitiiţi eomcrciale, de cult. administrativ-reprezentative şi distractive devine motivul dt• buz<i al ordinii oraşului medieval care a creat ulterior şi ccnkalitatea spaţiului colecti\·.
Dacă admitem că suprafaţa pieţelor unui oraş era într-un raport
oarecare cu importanţa lui comercială, nu este lipsită de interes compararea planurilor unor pieţe istorice, aşa cum am procedat şi în cazul
suprafeţei oraşului. Şi în acest caz, suita celor douii pieţe (de "jos" şi
de „sus") sucevene prezintă o dimensiune europeană, apropiată de cea
a unor oraşe cu comerţ renumit pe întregul· continent.
Structură urbanistică a oraşului din zona Curţii, dat fiind complexitatea. factorilor ce determină sau influenţează viaţa locuitorilor săi
trebuie considerată în ansamblul său ca multifuncţională. Planimetria
dreptunghiulară a "pieţei mari" cu laturile forn~te de Curtea domneasdt
şi biserica catolică Bun.a vestire, avînd în centrul său biserica Sf~
Dumitru, rezumă, de multe ori, în mod elocvent funcţiile acesteia. In
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turnul (1561) plasat din centrul pieţei se recunoaşte forţa politică a
voievodului. Piaţa animalelor corespunde, ca orientare spaţ.ială, laturii
pieţii centrale unde se afla biserica „Fetilor" („unde a fost din• vene") nt;
locul pentru reprezentaţii corespunde laturii dp nord a curţii palatului
voievodal înspre „piaţa marc". Tot în acest spaţiu central se aflau !'fi
edificiile publice : sfatul („în mijlocul oraşului"), închisoarea, baia („locul
desfătărilor") şi probabil vama oraşului. Cadrul construit al pieţei.
format dup[1 ctun se ştie din locuinţe şi prăviilii, înconjura atît biserica
(Sf. Dumitru), principalul element. de emergenţă nu numai al pieţei, dar
şi al oraşului, cît şi spaţiul destinat aduniirilor publice. Se forma astfel
o ambianţă care stimfula relaţiile reciproce spontane ale locuitorilor între
el, precum şi între aceştia şi activităţile cadrului construit. în felul
acesta se defineşte o ciută mai mul1. existenţa unei structuri urbnne bine
gtnclite, concentrată pe un spaţiu restrîns în jurul pieţei. unde Curtea
domncascii, prin întreg ansamblul său (intrmnuros şi extramuros) de
monumente. poate fi con s iderată ca factor det<>rminant politic („locus
politicus) i2'.l, dublnt:i rn un ,,locus snnctus" (biscrif'a mitropolitană· Sf.
Gheorghe), c:e polariza viaţa soc:inl-politid'i spiritual:1 a oraşului.
Şi dacii prudenţa elenwntarit a c:ercet<itorului ne obligă sfi punem
in co;-itin<t<• re '-llb sE'mnul intrchi1rii un0lc localiziiri U(' monumente, ca
~i rolul fnn<'ţional al ac(~stdra în str uc.-tura medie\'al urbanr1. vom m;'irturisi
că, supriza istoricului înaintea unui şir prea mare de coincidenţe şi analogii, arc urwori sentimentul de a se învîrti totuşi in jurul unei certitudini
topo-urbane în mod intenţionat creat<\ care a existat şi la Suceava.
e) Dimensiunile w ·bcmistice ale cîm.pului topologic aferente centrului
comercial-administrativ - monumentele ele mtă şi arhitect1tră 1·eligio'asă.
In configuraţia oraşulu.5. medieval biserica a constituit un punct de
referinţă şi de relaţie in toate direcţiile polarizatoare. în sensul acesta
cîmpul topologic, ca semnificaţie urbanistică a tuturor proiectelor de
arhitedură religioasi1 (monumente care s-au conservat pînă în zilele
noastre) constituie o totalitate de zone conexe (mahalale) configurate„
care, datorită texturii urbane, sînt în relaţii reciproce cu centrul civic. Se
poate afirma deci pe ·baza analizei topologice, că arhitectura meclievarn
religioasă are şi o importnnti'I dimensiune urbanistică.
Astfel, activitatea ctitoriceasci'i pe teritoriul oraşului Suceava, în
decursul evului mediu s-a materializat printr-o remarcabilă serie de
monumente de artă şi arhitectură. dintre ca,re, cele care au dăinuit
pină în zilele noastre (zece monumente) alcătuiesc un compartiment
distinct al zestrei patrimoniului cultural naţional. Cumulînd calitatea
de documcmt istoric cu cea de operii de artă, deşi aceste monumente au
concentrat încii de multă vreme atenţia 1 specialiştilor din diverse
domenii ale disciplinei istoriei, totuşi, ele, nici o dat<'\ nu au constituit
subiect.ul unei sinteze globale. Actul de ctitorie, ca mod de exprimare
a ideologiei evului mediu, este reflect~t .- direct: indirect sau tangenţial în cuprinsul documentelor emise de cancelaria domnească. în
sensul acesta au fost înregistrate în mod cert 24 de biserici (se vehiculează
şi ideea ctitoririi în oraşul Suceava a unei biserici de către voievodul
Miron Barnovschi) 722 clin care <.izi 14 nu mni exist;i (Sf. Theodor; Sf.
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Atanasie ; doui1 biserici catolice : o biserkf1

rusească

;

două

biserici în

Tătăra~i : Sf. Paraschiva : Sfinţii apostoli Petru şi Pavel ; biserica înăl
ţarea lui iisus Hristos : biserica Izvorul Maicii Domnului ; biserica din

Areni : biserica /\dormirea Maicii Domnului : biserica Sfinţii Arhangheli).
Cel care a semnalat pentru prima dati1- numf1rul total al bisericilor existentl' in oraşul Suceava este un anonim catolic italian care arăta că,
in 1606, .Suceava „oraş mare ,5i populat, foarte vechi. care este rcşedinţ[1
nu numai a wincipilor. Moldovei ; ci şi a mitropolitului, care îşi are
ast.i1zi scaunul acolo ,se afW peste 24 ele lJiserici şi de mîmistiri ele dt
ortodox de zid" („fabric;1te din muro") ;21._ La acelaşi num[1r apropi.it
de biserici ajungem atunci cînd luf1m în considerare şi informaţiile altor
cr1li"1tori stri1ini : astfel Bandinii număra „17 biserici ale rom;inilor",
două „biserici catolice din piatrli" şi ·„1;atru ale armenilor";:?;, ; Vito
Piluzzi. găsca în Suceava anului 1671, doar „13 biserici ale schismaticilor", „dour1 ale armenilor" şi „una catolic[!" din piatră" ;w. care in
1674• „au fost devastate de turci". Revelatoare asupra stării monumi:mtclor din Suceava. ca urmare a războaielor turco-polone, este şi constatarea
Jui Giovanni Battista (1687), care vedea „doar zidurile goale nu zic
de la case, dar înci1 ~i de la biserici" i27. începutul secolului al XVIII-iea
gi1sea oraşul Suceava „pustiu" şi „depopulat". într-o descriere anonimf1
a soliei lui Rafael Leszczynski ( 1700) i:!.'l se arăta c{1 „oraşul cel vechi.
arc biserici pust:ii, dar foarte frumoa!>e, zugrăvite cu fresce ... se arm
mai bine cit• zece biserici din zid, dintre care una este a soborului (Sf.
Dumitru) 729 zugri"1viti'1 pe dinăunt.ru şi pe dinafară, zugrăveal<Y care se
pi1streazi1 pinii acum. Lîng[1 biserica soborului este un palat domnesc
din zid. pustiu, citei mai înainte în vechime, aici locuiau domnii Moldovei" . . Numărul indicat de Dimitrie Cant.emir, c[1 Suceava ar „numi1rn
.JO de biserici de piatră" ;:in este exagerat. Numărul lilcaşurilor c:onservate pînă ast,-1zi şi constntite în conformitate cu normele planului drept
(Sf. Nicolae, învierea„ Sf. Simion. Sf. Cruce, Sf. Auxente şi sr. Ioan
Botl·z;itorul) este sensibil mai mare de cel al edificiilor ele tip tric.onc (Sf.
Gheorghe, Adormirea Maicii Domnului. Sf. Dumitru şi biserica l'vtirăuţi)
şi nu ne pc-rinite stabilirea unei anume preferinţ"e clin acest punct de
vedere, mai ales ducc"t ţinem seama şi de numărul man• al edificiilor dispi'1rute.
:\•larea majoritate a ctitorilor cunoscuti fac parte din c:lasa sodali'1
privilcgiat<-1, din care se impun voievozii : Petru Muşat. Ştcfon cel Mare,
Petru Rareş, Bogdan al III-lea, Ştefftniţ[t, Doamna Elena Rareş. Vasile
Lupu, pentru ca, în <;ecolele următoare si"t se ridice din cc in ce mai
ferm, fie ctitorii boiereş.ti (Iaţco, Nicoară Prăjescu, Onofrei llarbovschi)
fie chiar din rîndul patriciatului armenesc (Donig, Cristea Hancoian,
Agopşa, Drăgan Donovac). Dintre edificiile cu funcţie cunoscută amintim
pe cele destinate să fiinţeze ca aşezc:'1m,inte monahale (Adormirea Maicii
Domnului. in{1lţarea lui Iisus Hristos), mitropolii (biserica Mir<-1uţi şi
ult(!J"ior Sf. Gheorghe) şi biserici de mir (Sf. Vineri, Sf.· Theodor, Vov1denia). Ctitoria domnească realizată de Petru RarE;Ş „în mijlocul tîrgu1u1", la !el cu caracter reprezentativ numita ulterior şi „biserica
lblJ
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domnească" sau a „soborului", afirmă şi pe ncest pl<m omniprtzenta puterii politice a voievodului asupra administraţiei orrn~ului.
Ctitoriile domneşti - atît min<-1stiri cit ~i sedii mitropolit<Jne - se
adresau, deopotriv<'1, tuturor pf1turilor societt1ţii şi se înscriu - prin
proporţiile !oii modaliti'1ţile de realizare folosite în categoria edifidilor
reprezentative. Asemenea lăcaşuri au fost timp de secole adeviirate loc·uri
de pelerinaj, contribuind la întreţinerea unui climat de unitate, de
neam ·" tuturor românilor (vezi s<i rbiitorile de Ru-;alii)„
Stabilirea funcţiei edificiului determfini1 şi form:i sa matcrialf1 de
realizare. Pc lîngi1 aceste două elemente definitorii. trebuie mhh1gati"1
şi alegerea hramului respectivului edificiu, toate acestea trei coordonate
conclu<:i nd la concentrarea inclividualil<iţii arhitectura le ş i topu-ur bane ·
din cadrul vetrei oraşului. 1n sensul acesta arhitectura, ca expresie a
actului ctitoricesc, a fost una dintre modalităţile de afirmare concretă
şi imediati1 a cerinţei sociale, imbrăcind forme specifice fiec~u·ci etape
istorice în parte. Este incontestabil faptul c;i la realizarea tipoJo~iei
edificiilor de cult din Suceava, factorul gotic a jucat un 1·01 importa nt.
Nu credem însi1 că ele pot fi considerate chiar parţial gotil'C, dupi1 cum
nu pot fi considerate ·nici preponderent bizantine. Neîndoios c.:1 unele
monumente (Sf. Gheorghe. St. Dumitru, Sf. Nicolae, Zwm:a) con~tituie
o sintcz<-1 t'xtrcm ·de orig inalii, în princip<1l intre stilul bizimtin, gotic,
armeano-georgian ;:11 şi, nu .în ultimul rînd, arhitectura populară, tradiţiom1Jă ;::r.!. Acum, o datii cu închegarea acestui stil, este destul de greu
să extra~em exact ce amune este direct influenţat de arta bizantină,
de art<i goticii ~.a.111.d. Cu toate ucestea am putea afirma insi1 că goticul
a influenţat arhitectura moldovenească (implicit şi pe cea i-;uceveanfi) 7:.i:.i
.în două direcţii principale : evoluţia planului şi apariţia unor elemente
decorative şi subansam'ble specific gotice (ancadramente de uşi, ferestre,
contraforturi care dtmeazi1 faţadele). ln lucrarea sa devenită c·Jasică,
BiseJ"icile lui .)tefcm cel · M<1re, Gh. Balş afirma, pc bunii dre ptate, c:,-, ·
bisP.rica din aceast<i zoni1 arc un plan bizantin executat de mîini gotice ·
şi după principii parţial gotice ;31,. Metodele folosite pentru rezolvarea
problemelor puse de arhitectura unei anumite perioade, sint in linii
mari nceleaşi, dar, pe măsurii ce au apărut noi cerinţe, determinate de
legăturile economice şi culturale cu ţirile vecine (mai ales Polonia,
Lituania şi Transilvania), au pătruns în con1jpoziţia unor monumente.
prevalent religioase o serie de clemente de origini diverse : nordicooccidentale (Polonia, Lituania);:.::,, bizantino-balcanice •:JG şi orientalarmene ;:i;. Astfel expresia arhitecturală a rezultat · din acea. sintezit
caracteristicii pentru artă de a construi din Moldova medicv•tl<1 : sinteza
dintre programul spaţial de tradiţie bizantină şi tehnica zidăriei de s til
gotic.
.
I) 'f ipul strnctural ol edi.ficiilor de pl<1n triconc (Mirăuţi, Adormirea Mai ii Domnului, Sf. Dumitru, Sf. Gheorghe) cu turlei pc naos ~ i
acoperiş fragmentat. Cele mai ve('hi construcţii religioase păstrate în
formele lor originale dotează din prima jumătate a secolului al XVI-iea
şi sini din timpul domniilor lui Bogdan al III-leu, Ştefan cel Tinii r ~ i
Petru Rareş . ln schimb cca mai veche informaţie <locumentart1 cc
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priveşte două dintre
mai sus datează din

cele patru monumente de plan triconic menţionate
1395 şi se refer[1 la bisericile Sf. Dumitru şi cea a
~faicii Domnului (din lţcani) 738, Aceste biserici prelucrează, ampli(icf1
şi îmbogăţesc forme de plan şi elemente structurale şi plastice mai
vechi, de la sfîrşitul secolului al XIV-lea, c:are au aparţinut bisericilor
de la Siret (Sfinta Treime) 7:1!1, Tulova-Vorniceni 11,0 şi Volov.:iţ m.
Recente cercet:I1ri 7"'.! cu privire la rosturile acestui plan, ca şi a ariei
de pătrundere în Moldova de nord, conduc la unele concluzii de mare
importanţii pentru judecarea ulterioară a evoluţiei acestui tip de monument : existenţa în arhitectura de cult moldovenească a secolului al
XIV-lea (în vremea lui Petru I l\foşatinul) a une<i etape „balcanice 11
(similitudini arhitectonice moldo-sîrbeşti); planul exprim~'i un program
arhitectonic cu rosturi liturgice monahale, folosit şi la bisericile unor
palate şi reşedinţe feudale: structura paramentelor, cle{·orul ccramicoplastic al faţadelor, alcl'1tuirea părţilor superioare ale bisericilor din
Moldova de nord . nu mai trimit spre Serbia, ele mărturisind toate,
fie o tradiţie a locului, mai veche cu cîteva decenii, fie le,gf1tura cu un
re1x-rtoriu bi:r.antino-balcanic, mai larg, fie relaţii (in cazul nostru inclim-1m spre acenst<"i component;".1) cu spaţiul artistic al goticului polonobaltic.
Bisericile de plan triconic ;ddite la Suceava intre secolele XV şi
XVII preiau în forme prelucrate modelul de la Sf. Treime din Siret
(13i0-1390) ~= 1• Urmfirirea transformărilor treptate pc care le-au suferit
monumentele sucevene de plan triconic faţI1 de tipul Siret, coroborată
cu datarea lor în funcţie de clementele furnizate de cercetarea izvoarelor
istorice sau ele rezultatele s[1pt1turilor· arheologice ne vor permite încadrarea acestora într-o anumită evoluţie logia:'i, in cadrul cilreia apariţia
bisericii mitropolitanc Sf. Gheorghe (complexul mf1mistiresc Sf. Ioan
cel Nou) reprezint:I1 un moment culminant. Deşi, în fizionomia oraşului
dau impresia c[1 ele cuprind volume constructive relativ monumentale,
aceste biserici sint totuşi de dimensiuni diferite. Măsurate în
exterior lungimile variază intre 36-35 m! (Sf. Gheorghe, Sf. Dumitru)
şi 14-10 m (Iţcani şi Mirf1uţi), lărgimile între 8 !ji 10 m. iar înf1lţimile,
socotite pin[1 în virful acoperişului turlelor între cca. 29-27 m (Sf.
Gheorghe, Sf. Dumitru) şi 22 şi 15 m (lţc<ini şi Miniuţi) păstrînd
de regul[1 între lungime şi înf1lţimc o proporţie constantfl, potrivit C<ireia
silueta longitudinală a editiciului se înscrie într-un pt1trnt.
Dintre bisericile construite la Suceava (probabil) înainte de stabili~·ea aici a reşedirrţej domneşti principale, astiizi mai supravieţuieşte, în
forme modificate (sec. XVII) numai Adornurea Maicii Domnului Iţeani. ln schimb, uomnici lui Petru 1 Muşatinul, cel c1u"C' <.t stabilit
rcsedinta la Suceava, ii este atribuitf1 biserica Miriiuţi (reconstruit;~, din
te;11elii. in veacul al XV 11-lea), primul sediu al Mitropolie i Moldovei.
Este un · fapt necontestat di cele două ,mînăstiri" (cu hramul Adormirii Maicii Domnului şi Sfintul Dumitru) închinate de boierul Iaskos,
la 13H5, patriarhului Constantinopolului, Antonie al IV-lea m, erau din
Suceava ~i ele pot fi ,puse în ll'gătur[1 cu imcricrea „Mitropoliei Mol,dovei" (1386) ' "'' în „nomenclatura" patric:irhală, şi cu stingerea vechiului
0
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c:onflict moldavo-bizantin. Don:.1ţia celor dou<"1 1rninc"1sliri sucevene de
Iaskos (identificat eu boierul Iaţco, logof[1t, una dintre figurile
cele mai marcante ale soc:f'ţii moldoveneşti a vremii) ;t,i; patri<ll"hit.•i.
avea loc exact în timpul tent.'.ltiv('i voievodului Ştefan I, care în ma~
1395 trimisese la Constantinopol o solie condusi't de protopopul Petru ;.n .
cu misiunea de a cere ridicarea cenzurilor de. excomunicare, care loveau
pe toţi credincioşii din :Moldova şi să obţină „binecuvîntarea". Este evident cit protopopul Petru va fi prezentat lui Antonie al !V-lea nu
numai scrisorile voievodului Ştefan I. ci şi daruri, printre acestea inscri; ndu-se şi cele clou[1 mim<lstiri sucevene. Una dintre aceste mim;istiri eu
hramul Aclormirea }laicii Domuului (Panaghia), menţionată ult('rior în
documentul de la 1453 („mînăstirii lui Iaţco, unde este hramul Adormirea
Sfintei Nlisd'1toare de Dumnezeu, unde este stariţft Fevron:ia") ;1,~ ca
1ncin;ic;tire de maici, primea dreptul de a-şi întemeia „un sat in hotarul
sflll, cu oameni din ţară şi clin ţarii stri'1ină", care „vor fi meşteri sau
cojocari", dindu-le dreptul de-a face comerţ „pretutindeni in ţara noastrf1
vinzind şi cump<.irind ... marfii vie sau moartli" : aceast<."1 m[mi1stire este
tot una cu cea întemeiat{t de laţ.co (legenda relatată de l'vliron Costin,
în care voievodul Bogdan a înt.îlnit la Suceava un bi1trîn pri9ăcar cu
numele de latco, işi gi1sc~tc acum un suport docurnentatr) ;t,!• din i:rn:i
(„micile mini1stiri care ii aparţin") T.oei c!P numc:>lc:> c<"'1ruia se lc<igil -:-i cd al
localităţii de azi Jţcani (fig. 41-42).
Acest privilegiu - din 145:! - acordat măn[1stirii 1wntru satul s1iu
a fost întărit ull<'1:ior, in mai multc rincluri de Ştefan C"l·l Marc ~·.r . D<"mn
de menţionat este şi faptul cit m[mitstirea s-a aflat în limitele tirgu!~ti
Suceava pin;·1 în I li:l2 cind 1\nastasic Crimca o scoate în afaru tîrgului '"2.
în secolul al XVIII-lca l\iJatC'i Ghica vv inti\rind mîni'tstirii ele maiei
privilegiile prim,ite de la domnii anteriori stabilea oblig;l,.ţiile vecinilor
de pe moşia Iţcanilor c:are „vor fi şezind ... cu cast1 pe aceasti'1 moşic să
aibi1 a da de toaU1 casa cite 2 lei pe an" 75:1• Cine nu voin sfi dea bani,
urma si1 lucTeze cite „12 zil<' p<' an, ins[t ()de varii şi li de iarni1" : ~• •
Totodatit se pun~a în v··dere ispravnicului ţinutului Suceava c<1 an•i
care nu vor da· acest venit măn[1stirii „s:.i se rcidicc de pe moşia miln<istirii mutindu-se pe hotarul tiirgului Sucevei" ;r,.:;_ La doi ani dupi1 ocuparea Bucovinei de austrieci, în 1iiG, din ordinul mitropolitului Gavril
Cnlimachi, ci'tlugf"triţele, datorit[\ „certurilor" şi „purtărilor rele", au fost
alungate de cutre dichiul Meftodie. m;inăstirea fiind desfiinţat<"• ;~~;. În
Jocul m<."nuistirii a fost infiinţati1 o parohie cu un preot ':':.1. in anul 1îHÎ>
parohia Jţcani s-a unit cu parohia Sf. Dumitru din Sucenva. iar un an
mai tirziu pc teritoriul Iţcanilor se fondc:mză c·olonia germanei IţcaniiNoi 'r.a.
.
Biserica actuală este din vencul al XVII-len, foarte asemărnitoare cu
Sf. Ioan din Siret şi cu Aroneanu, · ca plan şi secţie longitudinalii ;.;ii.
Înlocuind vechea biserică, probabil ele acelaşi plan trefl<1t, cu cea mai
nomi, (maicill' N<1wria ~i fiica ~a Anghelina au „zidit pentru mîn<.istirc
o biscric;:i nouc1„ jn 1633) ' 1 ~ 1 • Alte opinii susţin că biserica lui laţco a
fost rcchidit<"1 de grecul Manoil în jurul anului 1510 irH: ipoteza st'
întemeiază pc observaţia cft ni~cle pentru morminte ~i-ar gi1si nwi bine
către
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locul la un pronaos existînd deja în 1510, decît la altul mai nou decît
mormintele, iar pridvorul poate fi un adaos la un lăcaş mai vechi. în
sensul acesta o serie de elemente de structură arhitect.onică şi decoraţie
indică sfîrşitul secolului al XVII-lea : pridvorul deschis, pe stîlpi cilindrici uniţi prin arcade semicirculare, de tip muntenesc (în pridvor se
mai vi'1d resturi de frescă) ; peretele despărţitor dintre naos şi pronaos
a fost înlocuit prin doi stîlpi uniţi prin arcade : decoraţia exterioară
pre7.intă un briu in .,dinţi de fiercistri'tu" deplasat la baza construcţiei şi
arcaturi semicirculare în două registre pe tot perimotrul bisericii, în
afară de pridvor. Turla în opt laturi este susţinut.ii de o boltă de tip
molcJovenesC': în interior la baza bolţii instalate se găsesc ocniţe dispuse
la inflexhtni e . Chenarul f,ert•strc•lor şi a u~ii esh~ lucrat in stil gotio.
1n interiorul bisericii' se găsesc mai multe nişe pentru morminte, închise
printr-un arc uşor în acoladă. Cu excepţia sondajului din 1954 i 6:!, cel
mni vc>c:hi monument de arhitecturft religioas;1 clin Suceava, nu va cunoaş te,.A- cerce tarc· sislematică, atît in inte rior, cit ş i în exterior, <lecit in
a n ul (Hl!l ••. Cele şapte secţiuni plasa te pe laturile ele nord, es t şi sud
alC' bisericii ne-au permis sft constat<'1m u rmătourelc: d ecro~ ul atit de
t'\"ident de pe C(•le douii laturi alo bisericii, în raport cu fundaţia ~i
parame trul actuall'i biserici, ne indreptf1ţeş tc sci afirm<im, fftră nid un
dubiu. că sîntem în fata unei .mccesirrni de douci monumente, ce-au avut
planuri ~i structuri diferite şi a căror incadrare C'ronologici1 a putut fi
stabilit ă , în general, la sfirşitul secolului al XIV-iea şi, respectiv,
secolul al XVII-iea : pe latura de sud, in zona absidei laterale, la nive lul
fundaţiei au fost surprinse morminte liiiatc de ace>asta, ca r ·· tnigindu-se
(de asemenea s-a observat o mare cantitate de mortar cc imbnic·a zidul
mai vechi al fundaţiei) în raport cu 7.idul ac tucilei biseric-i : actuala biserică
de plan trefl<it (sec. XVII) suprapune o m<!l veche bis ericii de uce laşi
plan, ('Viclenie fiind în acest sens nu numai diferenţele ck~ culoure ş i
compoziţie u mortarului întrebuinţat, dar şi ale materialului folosit (pietre
de dimensiuni mult mai mari), a c<:"irui tehni c<1 diferii in rapo r t c·u cea
veche.
Cercetă rile din interion.1l bisC'ricii <tu scos în eviden·t<i urmi1toarel e
date, cc vin si'1 confirme observaţiile fiicute în exteriorul bi!o:iericii : în 7.0na
absÎcle?lor latC'rale, clecroşul de la vechea bise rici't (ele sec. XVI), de plan
treflat, csll' foarte evident in raport. cu (•leva ţia actualc•i biserici : vechea
funclaţiP arl' prinr;e in numeroase cu?.uri p<1tru - case de om in strncturn zichiri(•i, pn•etm1 ~ i morminte dispme rwobi ş nuit în raport cu planimetria bisericii, ceea CI' denot:i c:i bise>rica ci t' secol XVI s-a amplasat pe
locul unei alte biseriC'i, mai vechi ; in 7.0na pronaosului s-1.1u dezvelit
patru morminte, fftr<i inventar (doar unul avea dispus in jurul gitului
nao.;truri globul:iri cit• metal), morminte cc aparţineau primei biserici de
secol XIV : aceleiaşi biserici ii putem atribui şi un fragment ele zid,
cle?.velit tot in pronaos ; celelalte dowi morminte, aflate in nişele pronao:i: Obscr\'a\ic racutu de arhitectul Scri:iiu Luchian .
•
•• 0<.>rcotarc;i s-a efectuat ele clttr<" MircC'a o . Matei, Emil I. Emandi 11
1\~i1voaic Costi cli.
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'-'. Jlui de pe latura de.• nord, ce au aparţinui bisericii de sec:ol XVI, au
foq d('ranjate ~i jefuite la începutul secolului XX.
ln concluzie, o prim<i observaţie, cq decurge din datele oferite de
('en·etarea arhcologic{1 din C'Ursul anului 19!10, e<;te aceea că ne afl<)m în
pr·ezpnţa, aici la Jţcani, a trei monumente rc•ligioase, a ci1ror <;Uc·c·esiune
c:rnnologic<i ec;tc cuprins<i intre.• sfir~itul s0colului al XI\l-l('a şi secolu'}
al XVII-lc.•a. Cu titlul de ipotezii uvansiim ideea ni primul ]{1caş era o
bisericii tip sulă şi aparţine <>fir~itului secolului XIV, ca fiind suprapusă
J;i nivelul fundaţiei (prin adosan'). parţial, pe latura de nord, de o altf1
'-'O nstrucţie datat<i dl' noi in secolul al XVI-iea; biserica de secol XVI
Pra ele plan treflat şi integra in planimetria sa o parte din mormintele
"('-au aparţinut veC'hii biserki ele secol XIV. c·1•rcclc'trilc arheologice punind
în evidenţi'1 ~i pavajul din c·flri1midi1 CL' a aparţinut bisericii de o;ecol XVI.
Actuala biserici'1 ci<' se('o) XVII su prnpune planul bisPricii de secol
:<VI in totalitate, ceea c·c.• exclude şi ipoh.•za mai vedw. precum că
p:- idvorul ar fi adiiugat : ele remarcat c<i in C'xteriorul bi<;ericii de secol
XV II. la adincimea de 0.45 m, s-u depio.;tal un pavaj din lespezi de piatră
~·<~-i aparţine. pavaj ce suprapunNl atil nivelul ele construcţie şi demolare
al bisericii de secol XVI, cit şi mormintele acesteia, din jurul ei, datate
<·u monede clin acelaşi secol. Cu prilejul acestei c-ercet;,iri s-a mai adi1ugat
in ci1 o piatrii ele mormint (in J:ll.2, morarul Fiitul impoclobeşte'monnintul
fiului si1u Nicoari1 cu o lespede cl1• piatni) la cele alt e ~a pt e ('l.mo<;cute
(l:ll O, cu insi'ripţie în greaci1: 1511, cu inscripţie in slavonei: 15Hl-l:>I!l
cu inscripţie în slavon<i : două pietre de mormînl nedatate cu insc ripţie
în slavone~h· puse ci<! Nastasia şi c[tlugi'1riţa Maria) clin C'l'r<:l'li'lt"ile
anterioare ;c;::_
Cealaltii mănăstire, indicat<i in documentul de la 13fl5 cu hramul
Sj. Dumitru (fig. 2i, 30), noi o identificăm cu cea descoperită arheologic lingă
b isPrica lui Petru Rareş, cu acelaşi hram: din „mijlocul ora5ului'~. pc
<:<irc cercetiitori o atribuie ritului catolic ;ci'.. Aceeaşi identificure a pre"llPll"-0 ~i prof. P. S. Nitsturel iti."i <>miţincl ipotc.•za ci1 ace'>t l;icaş de cult
in ehinat Sfintului Dumitru prect'de bi-.e>i·iea pe care mul t nwi tirziu
domn ul Petru Harc!:i avea s-o construiasci1 la Suceavu (l :i:H-1535) cu
:,,-.l'J aşi hram . De asemenc•u, accla~i istoric presupune c~ boiPrul „J;.1-.kos"
<sau „Isakios''). căruia li aparţinea mînclstirea poate fi identificat cu
„ILiţco•· (nunw slavo-român), cf'I pomenit ele C'ronicurul Grigore Ureche.
Dnci't acest Iaţco poseda in acea epocă dom-1 m(miist iri, oricît de mode'> te vor
fi fost ele, este evident că acest boier era una dintre figurile cele mai
marcante all' societăţii moldoveneşti din acea vreme ; pentru perioada
Ul' timp i.ISUpra C<ireia ne-am oprit, li.lţco este s ingurul moldovean cu
aceo.;t nume atec;tat in documente (l:HJH. 1400, 140:J. 1409) •1 ~; ca ,1 slug<·1 ce
punea marele nostru sigiliu".
•
Cerceti"irile arheologice iniţiate în Hlfi7 lingă biserica Sf. Dumitru
din zona centrale-, a oraşului au dus la dezvelirea ruinelor a doui1 biserici,
da tate de cei care uu fflcut descoperirea la sfir'3ilul secolului al XIV-iea
'3i, respectiv, la începutul secolului al XVI-iea 'ifi7.
Prima construcţie (biserica nr. 1) la care ne referim acum era ele
di mensiuni modeste (i,40/ 8 m) avîncl zidurile groa.se ele circa I m, spri-
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jinite pc o fundaţie (·are o.;c ad îneca pîn:i la drca I ,:w m d(~ la nivc-lul
dl' <.:;iparc al ~anţului. De n•marcat c{1 zidurile <lll fost realizate d in
piatră c·u „faţi1". iar miezul, dc>~i realizat în obi~nuita tc•hnkă a cmp!cctonului. apare ca foartl' <'ompnct. Cerc<~ tc"itorii pn.•supun c<'i biscric;1 a
fost re<il izat{1 in douii C'lapc l n · prima fa:t.ii const rucţ.ia (•ra forma u·1
dintr-o singurii foc·i1pere de plan aproape p;itrat prevăzut;i cu două
abside lat(:.•ntle. de :1semenea, de form:1 piitratf1 (2 2.20 m). situate pt•
laturile de nord şi, respectiv, ele sud.
ln fmm a clow.1 s-au ad<iugat in lungime îndi dow·1 in('<iperi luind tH;P
1mi.suri de consolidare a întregii biserici. intruC'it zidurile el{• nor<.! ş i
ele sud ale noii înc<iperi nu se ţeseau cu cele ale vechii construcţii, ci
c>rau doar adosate lor. la punctul de lipire a zidurilor. s-<lll c·onstruit
contraforturi, ţesute de zidul nou ~i udosatc celui vt•chi. Faţada de vest
a con~tru cţi<'i era flancHti1 de douit turnuri de ('Q}ţ de dimensiuni exterioare impun[1toarc (3,50 5 m), pn•vfomte cu un c;ubc;ol boltit car.<• putf'<•
sc·rvi cln~pt <1snmzMoare sorrcti'1 suu "gropniţi1". ·in sfir~it. pentru ~:
re?.olva problemele.! legate de acoperirea noii construcţii, in interiorul
etcesteia au fost plasaţi patru piloni cu secţiunea p;"1trutii (I,50 'I,;JO m).
Biseri<'t! n fo~t . pavaU1 ('U ciiri1midf1 ( 18 f28 cm) aşc>zat<"1 pe un ro:1rtf'
subţire s:.rat de mort<1r. Urnwl<' ele> picturii ck!c;coperite> în interiorul
bisl'rieii dcmot<"1 ri1 aceasta a fo„t t(•ncui1i1 c;u frP<.:e:i1 (prNlomin<"1 fondul
albastru. cu linii cafenii şi verzi).
Bist•rira a funcţionat potrivit observaţiilor făcute de C'ălre c:ei care>
<;u corcetat zona, de la sfir~itul se('olului al XIV-iea ~i pinci la inccputul
secolului al XV-Iea {1410), cinci s-au clem;mtelat zidurile cu intenţia
reutiliz1·11·:j pil'trei. Deşi se c:rede c(1 biserica a fost dezafectatei in vremea
lui Alexandru cel Bun, totuşi se admite cii cimitirul clin jurul ei eontinuii
să · funrţioneze şi dupi1 abandonarea acesteia. in secolul ul XV-iea.
Aceast;i situaţie a dat naştere la noi interpret.firi privind existenţ~~
celor doui1 monumente din pr<'ajma biserieii Sfintul Dumitru.
În sensul <IC'C'sta ne vom rezuma la noua interpretare dati'1 forr~1<'i
planimetrke a bisc•ricii nr. I de la Sfintul Dumitru. De~i descoperitorii
presupun potrivit planului bisericii („în cruc·e liberf1") c-i1 ac,~ast<1 :li'
fi aparţinut cultului catolic-, totu~i cc•rc(~t:iri recunte (•fec-tlli.tlt' cil' arhitectul Cristian Moisesc-u ;i;..; au condus la o noui1 inl<.'rpret<irc şi a pbnimetrici bisericii nr. 1 de Ia Sfintul Dumitru. ln studiul s<iu, arh.
Cristian Moisescu aduce următoarele moclificiiri de inte>rpretarc " primei
hiscrid de la Sfintul Dumitru : fragmentul de zid (clin zona ab.s!dei
nltarului) identificat mult mai redus in sec-ţiunc decit zidurile perimetrale. poate fi consiclt•rat mai turind ca fundaţie a unei catapl'tesnw, la
care se racorda1;1. absidele semicirculare la interior ~i extE.•rior <ile <.tlt:Jrului, ndiind e:>:d11si1 ev<'ntualitatea l'XistPntei şi a unui contur rxter ior
poligonal. ln cee<! cc priveşte aparten(!nţa celor patru piloni cu secţiuni ·
pătrarn (1,50 / 1,50 m) aflaţi la vec;t ele primul edificiu (faza I) prin faptul
c:1 n•i dinspre est nu se ţe>s0au ele zidurile bisericii nu reprezinti1 un
argument hotC:-1ritor pentru a-i atribui construcţiei clin faza a II-a. in
sensul acesta arhitectul Cristian MoisC'scu presupune ciupii forma şi
18<i
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modu.I. lor ele dispunere că stilpii respectivi susţineau un turn dopotcu un volum apreciabil ca m<irime. Se presupune ('<i stilpii nu ....c;;i
g«i.ise:;c o logic{1 const.l'uctivii in c<.idrul compari imentului ado~at, daci\
t;incm seama de dispunerea diforit<I a contraforturi!or foţ[1 ele sensul
împingerilor provocate de s<m:inilc sporite ale stilpilor respectivi. 1nc:erl'i ncl sit rec:onstituil• forma iniţială a bisericii nr. l de la Sfintul Dumitru,
Crist ian Moisescu consideră di aceasta avea o boltă semicilinclricc"1 sub
<! I•• <.[1rei na~tcri se dezvoltau bolţile, ele asemenea, de form<i cilindricii
: ~I•' absidelor laterale, marcate probabil pe faţadele de sud şi norei prin
frcn tilane c·urbl'.
În continuar<? ne propunem sit anali7.i"un particularit<iţile planinwtri "e ~i spaţiale alt• construcţiei care individualizează aces t monument
ati! in contextul evoluţiei ved1ilor edificii româneşti de cult, cit ~i al
rC')or construite in aria sud-est europem1t'1. Bisericile de acest tip (ali'1turi
de t'C'll' mai veC'hi planuri ale~ bisC'ridlor de l<t Sin~ t ~i Răcl<-lll\i, putc·m
r·nn<;idera cii cel cl0 la Suceava s1.:• înscrie ca un nou „urhetip" pentru
zona de• norei a Moldovei) se clifc>rcnţiazii net. prin acea <:arattcrist ictl
clistincti1 conferit<-1 ele forma rectan{.!ular;\ a absidelor laterale acoperite
c·11 bolti semicilioclricP., mar'catc iniţial în fotade prin frontoane c urbe.
:'\st fel. noi considercim "c;i acest plan •• în cruce cu braţe . libere" pe c·1irc
ii w·c ~i l.iis<"rica nr. I de.• la Sfintu l Dumitru, ale cii1·pi apropiat<• analogii Ic întilnim fie la S;lr<1ca. fie Ia Lipova 7i;i; bis aparţinc comunil<"1tii
or todoxe.• clin oraşul Suceava. Acest tip ele plan <!ste, de asemenea. bine
C"Un o<;cut ~i in lunwa bizantini't <1 '-<'Colu!ui al Xlll-k•a. p:·indpalelC' exemp le fiindu-ne oferite de monumentele clin insula Rhodos, poate ca o
r onseei11t<i a influenţl'lor exercitat<• aici de prezenţa armatelor cruc-iaţilor . /\strt•l de monunwntc mcnţionatt' in literatura de specialita~c> Ic
intîl nim la Panaghia din Lindos. A(antu. Dolap)i. Me„tchiti, Pe.ia! şi
Din, ullima avind absida altarului semicurc·ulară atît la int<'rior cit ~i
l:i c•xtedor, iar nuosul <•ste nmrcut de o turlii central[l dispt1<;;·1 la inter"e cţi :t braţelor crucii ~i ridicată prin internwdiul panclantiv-:-lor direct
pc colţarile bolţilor semiC'irculare, fără utilizarea altor t•!emente de
::. usţinere de felul pilaştrilor de zidi1rie (vezi : .1\clriano Alpaga Novella,
( i~·e cia Hiwnti1w, J\'lilano, rnrm. p. 11:1-114).
Analogii mult mai cvidl'nlc po_t fi stabilite cu monumcmtel<' apar1.inind 6rupului Haka, situate la interferenţa curentelor romanic şi
IJiz<mlin, construite la începutul şi mijlocul secolului al XIII-ll'a dl' la
J ica Mile~cvo, Moroca, Pridvariţa şi Sopofoni, prin e:d<;tcnţa unL"i turle
ridicate în zona cimtra)[1 a naosului '.';'i a formei semicilindrice atit în
in terior cit şi la cxl<>rior a absid(~i ele est (vezi : A. D2roko, Monmnenlu[na i dekorativcr arhitectura tt sreclne<,•elwvnoi Serbii, Belgrad, 1!Hi2,
p. 108-1 to).
Mai apropiate ca formă prin faptul C<i prezintă car<ictcristiC'ile
descrise mai sus, în cadrul aceleiaşi planimetrii in „cruce cu braţe libere
se înscriu mi'miistirile sirbeşti ridicate în cursul secolelor XV-XVI la
h:ovi1<1, Dobrilovina şi Maistorovina (vezi : Vaic;Jav Matic Swra ţ1·/\vo
niţ;.i,
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mcmestira T<ovila, în Zbornik za Jikobnc umetnasti, Novi Sad, 12, J!l7il ,
p. ] 55-177).
Actul de ctitorie, ca mod de exprimare a ideologiei evului mediu,
este reflectat aici la Suceava (zona bisericii Sfintul Dumitru) destul ele
controversat datoritei discordanţelor evidente dintre doC"umcntl'll' 'iC'rbc
ş i cele arlwologic'e. Unul dintre aceste ccizuri ii intilnim şi la l>isedca
111'. ~ de la Sjinllll Dumitru (vezi : SCIV. 4, Hlti9, 20, p. 548-51i:l). Hi-;l·t·ic'a
nu se pf1strcazi1 decit la nivelul fundaţiilor (acestea cu o lc"ttime medie de
2,50 m se adincesc pină lu 1,30 m de la nivelul de sftpare a.I şanţului),' ea
însc""i~i fiind suprapusă parţial ci(• alte l'Onstrucţ.ii mai noi sau ptrt<'rnic
ueterioratf"t de r;ropile mormintelol' clin secolele X\ll-X\111 scipate cl?iar
in j1rnclaţ iile bisericii (s. n.).
Biserica <'ra de plan treflat (altar. naos, pronaos, pridvor), l~a t;_iind
sau s uprapunind în parte zidurile bisericii nr. 1 descri-,{1 mai sus.
Una dintre cele mai interesant(' problenw pe care Ic ridic·;~1 dpscoperin~a bisericii nr. 2 de la Sfintul Dumitru este, desigur, cca a dat:"lrii
ei. Dintre descoperirile arheologic<.• care pot servi într-o m<1surc·1 oarecare
la dat<m•a bisericii în discuţie, domi categorii de fapte pot fi invoeatc
aici : descoperirea in zidul absidei laterale ~c nord a edificiului, a u:-:ui
fragment dintr-o piatrc"1 tombalii. spartc'1 în mod evident pentru a fi utilizati1 ca material de constructie. Piatra avea următoarea inscripţie : „pan
Anton vameşul. s<"1vîrşit din 'via\<"1 în anul 1480". {vezi : SCIV. 4. l!l!i9,
20, p. 550). AcPst izvor arheologic ne dovedeşte pc de o parte c;·1 dmitirul a continuat su funcţioneze şi in secolul al XV-iea, tot in jurul unei
biserici (probabil biserica nr. l), iar pc de alt<i parte inscripţia funt•rar.:i
in cauz<'1 fixeaz{1 un prim ş i sigur termen post. r1uem pentrn conslntr.ţicr
bisericii nr. 2, adic<1 anul 1480 (s. n.). Intcresantf"1 ni se pare in <;Cn„ul
acesta corcl<Jrea acestei informaţii cu c:c;1 furnizat[1 cit• Grigore Ureche.
care <1firm<i C'Ci Ştefan cel Mare>, dupc"1 lupta ele la Codrul Coo;min ulu i
,,s-a întorsu inapoi la scaunul S<lu, la Suceava ... şi au ziditu bis<•rie:i pc
numele sfintului mucenic Dimitrie, in tirgu in Succav;_i, care trf1ie şte
f:.Î pinf1 ast;lzi"-('Vezi : Gr. Urec:hc. I.etopiseiul Tcil"Îi }\loldotiei, Ed. P. P.
Panaitcscu, Bucureşti, 195:>, p. lO!i).
Acestei ipoteze legate de datarc·a biscrkii nr. 2 tic la Sfintul . Du mitru i se opune alti1 ipotez[1, c<irc, potrivit izvoarelor numismatice invocate
ele clco;coperitorii monumentului (vezi: SCIV, 4, l!l!Hl, 20, p. :l51). ac.•esLt
ar data ulterior anului l521i (unul clin mormintele dezafectate de noua
construcţie ar fi conţinut acc<.1st<I monedi1 de la Ludovic al II-iea, <::.irc
a fo<;t găsit;i intr-o gri1mad{1 de oase d<•puse in subsolul turnului de
nord-ve<>t al bisericii nr. I). ln St'nsul an•sta. ccrcet<itorii mai <.;us nwnţ.ionaţi invoc;.-1 şi corespondenţa voievodului Petru Rareş purtat.:1 eu sfolul
ora ş ului Bistriţa, prin care se cerea <'< t zidarul Ioan. locuitor al act~stui
ora~. sfi revimi in Moldova pt'ntru a-şi continua activitatea in ciu·!a
faptului cc"1 o biserid1 ridicat{1 de acesta mai înainte se cl;-1rima<>c {vezi :
E. llurmuzaki, XV/1, p. Hi-521). Aceleiaşi ipoteze i se aduce.• ~i un alt
argument ~i anume cel lcg<it de faptul ct1 dup.:"1 .,prf"1buşirea" construcţiei
abia ridicate, se „sapc"1 o alt<-1 temelie". cea a actuak•i biscric:i, care supra188
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pune parţial bisc,rica nr. 2. (Nu înţelegem din punct de vedere constructiv cum s-a putut priibuşi atîl de rPpede o biserk<i abia riclicatf1, deşi
<tV<'u ziduri cu o grosimP de 2,50 m ?).
ln acc>st fel. ni se pure că, C('l puţin pină la un punct, prima ipoteză._
t·;·ireia indinC:1m si1-i cU.m t'rezare, reflect<"1 o rC'alitatc istoricei. in sensul
ni ŞtPfan cel Marc este ctitorul biserkii nr. 2, inchinut;-1 Sfintului
Du:nitru. al citrui hram menţionat în cronica lui Grilsorc Ureche nu-l
intilnim in corespondenţa purtatii de Petru Rare'! cu sfatul orw~ului
Bistriţa (vezi : N. Iorga, Acte şi scrisori, XV I I. p. HO, 447). Astfel că
biserica construiti1 ele Ioan zidarul, in timpul prinwi domnii a lui Petru
Hare~ la Suceava. care ,,s-a prăbu~it" noi indil}.itn1 sr1 credem C.-1 i1wi1
m 1 a fost clescopc•ritr1 arheologic.
in imediata apropiere a Curţii domneşti, la circa 300 m. norei-est ele
aceasta. se afli'1 un alt edificiu, biserica~tropolita1u1 Sf. Gheorghe,
cunoscută şi sub numele de Mirăuţi, despre a cărei zidire şi perioadi1
de început documentele şi izvoarele cunoscute nu consemnea;r.ă nici o
informaţie. Potrivit cronicii, de pildă, „Alexandru cel Bun a ff1cut multe
lucruri bune ... în ţară ... Aşijderea şi mitropolia de la Suceava" iii!\ unde
a aşe„at „moaştele Sfintului mucenic Ioan Novii... la mitropolie cu mare
cinste şi cu litie .. ." (1415) ''11 • Bogdan al III-iea a aşezai aici, în 1509,
t:lopot.ul cel mare aduc; din Rohatinul polonez iii. Dacii aportul Im
Alexandru cel Bun la desăvîrşirea centrului mitropolitan este înregistrat
ele izvoare ii'.?, cel al lui Ştefan cel Mare trebuie presupus fie şi numai
pentru faptul că marele domn şi-a înmormîntat aici prima soţie, pe
Evdochia clin Kiev (în 146B este di'iruit{1 „Mitropoliei Suc<'vci. închinalf1
mucPnicilor Ghcorgh<'... psisaca numită Balica. Aceasta C'ill' anume
pentru mîntuirea sufletului riiposatei noastre soţ.ii Evclochia al c<irci loc
dP odihnf1 l'stc• chiar acolo'') n:i şi a ff1cuC nunwrousc danii ac-e.stei
mitropolii m (fig. 28, 34).
Piin•n•a lui C. A. Homstorfcr, acccptatii ~i de c1:.•rc0ti1 torii de astC:bd.
ci'1 biserica Mirc"1uţ.ilor nu putea fi ziditf1 clecît în timpul lui Petru I
Mw;a1inul, „cc•) mai tirziu mtrc unii I:l80 ~i 13!10„ ;;:•• e'>lc mdrcpti1ţiti1
din punct de vedere istorie: deoarece dintre toate domniile de pinii la
J -100, cea a lui Petru I Muşat este, uşa cum s-a dovedit, cea mai propice
pentru o atare iniţi;;itivi1. Dovada o constituie ~i semnalan~a dl' ci1tre
C. A. Romstorfer 7w a unor cărămizi smălţuite în albnstru de peruzea
„zidite in peretele bisericii Miri1uţi", (aceste materÎ:lle se gi'isesc in
colecţia Muzeului ele istorie}. Cercetfiri recente iii araw cii aceste c:1ri'1mizi
provc>neau de ln un parament. de faţ<1d[1 a bisericii, d<.'cor caractl'ristic
sfîrşitului de veac al XIV-iea, a c;.·1rui interfert>nţ:1 culturalc'1 o găsim
în lumea nordico-occidentală (Lituania şi Polonia) . Ac<'.>st deC".or îl intilnirn
şi la Cetatea de Scaun din Suceava precum şi la veche.-. biscric[1 de la
Humor, Tulova şi Orhei. Se consideră că nuanţa ele smnlţ albastru de
peruze<1 este caracteristidi îndeosebi ceramicii clin aceasl<-1 primii etapă
a artei moldoveneşti (sfîrşitul secolului al XIV-iea şi începutul celui
urmfttor) iis.
Biserica Mir<luţilor a îndeplinit funcţia de catedral:· r··· tropolitanii
pînă în vremea domniei lui Ştefan cel Tinăr. In împrejurC1l'Î greu ' ele
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precizat, biserica a suferit strict1ciuni atit de mari, încit în anul 1514
Bogdan al li 1-lea începe construirea unei noi catedrale cu acelaşi hram.
actuala biseric:ă Sf. Gheor~he din Suceava, tcrrninat<"i abia în 1522 de
către fiul său Ştefan cel Tinfir. Bisl'rica Miriiuţilor n-a fost totuşi abandonat:\ ci prob<ibil reparai.-1 sau refăcutii, căci potrivit unei cronici
nnonime germane tîrzii şi a Ulll'i inscripţii pictate din biserica Sf.
Gheorf;IW, moa~t ('Je Sf. Ioan n'l Nou au stat totuşi in acf.•ast<"i biseric::·i
pînii în anul 1589, cînd Petru Şchiopul le-a mutat în nou.V biserică
n1itropolitanC:'t 'ii'!l.
Dup[1 caracteristicile arhitectonice şi decorative biserica de azi a
Miri"1uţilor este o construcţie tipicii a veacului al XVIT-lea. Moneda
polonez<"1ele1<1 Sigismund al III-iea (l58i- Hi:J2). găsit<i în zidul dintre cel e
două ferestre ale turlei î."(l. constituie c lementul cronologic sigur al an'stci
d a t<,ri . în anul 1792 bis0rica Mir[mţi era pe cale sr1 fie demolat<!, dar
la protestul or[işenilor suceveni, autorit{1ţ.ile austriece .m renunţat 71(t.
Sa1vat;"1 in urma unol' lidtati i, bist'rica .. i loC"ul aC:<";leiu au fo.;,t c·umpf1r ;1 l<
ci<' Ioan F'lorc!a ele• la lonit.:1 :\rhip cu "um u de 120 florin)• · ' . l..:1 :!:~
noiembrie 1 i99, Ioan Florea d<lruieşte locul şi biserica Mirăuţi biserici i
Sf. Dumitru. Jn vederea proC.'urt1rii banilor necesari restaurlirii ~i acoperirii bisericii, accast.n a fost înch iriat!! ca magazie de cereale (1825
şi 1854-185!)) il':l, Începind din 1880, Eudox iu Hurmuznchi împrcun t1 ct1
mitropolitul Silvestru :Morariu dE'pun mari eforturi pentru rC'staurare<1
bisericii. Aproba rea a fost d ată la 18 februarie 1892, Fondul bisericesc
al Bucovinei contribuind cu 25 OOO coroane la restaurarea şi reparare:i
bisericii 7S'. : lucrările· au fost încredinţate arhitectului austriac C. A.
Romstorfer care în perioada 1898-1903 efectuează nmple lucrări de
restaurare. inf<lţişare;1 actm1l;-1 a · Liscricii se datoreşle tocmai aceste i
reconstrucţii, de la sfirşitul secolului al XIX-lea.
De plan triconic cu pilaştri în fl ancurile absidelor laterale, biserica
M ir;'iuţi <irc t11rn ul clopotniţ{1 alipit de biserică, sist0m cunoscut m ai
;de·<; in vc:h'lll <li XVII-iea. Zidul dt•spi1rţit.or dintre nnoc; ~ i p1·onaos cu
cele trei arcade are apropiate analogii cu Galata. Jn exterior „briul
muntean" în formf1 de tor este încadrat între două rînduri de crm'.'un:izi
in z imţi introduse în ultimii uni ai veacului al XVI-iea i~:•. La unghiurilc
: urlei sint colonete semicirculare angajate ~ i unite prin arcuri. <t-;cm;i·
n<"1t.oare cu cele ele la biserica Aroneanu. Toate aceste detalii duc la
incad!'area bisericii (dinaintea -rcstaur<"1rii lui Romstorfel', la HlOO) in
primele decenii ale veacului al XVII-iea.
Cu privire la aspectul iniţial al acestui lăcaş s-a acreditat ideea că
planul poate fi descifrat, c·u excepţia clopotniţei, clin analiza actualei
biserici î~ 11 • Cercetările arheologice efectuate aici în cursul anului
197u ~; au permis constatarea a două succesiuni de monumente ce a u
cunoscut planuri şi structuri diferite. Atît pe latura de nord, cît şi pe
cea de sud au putut fi surprinse traseele unor ziduri strprapu',se doar
parţial de cele ale bisericii actuale. Pe latura de vest s-a putut constata
identitatea dintre traseul celor două edificii ce se succed. Zidăria p.'istrat..'l este reprezentată doar de fundaţie. Astfel fundaţia veche este
zidită cu o deosebită îngrijire din b?lovani de piatră legaţi cu un mort<ir

190
https://biblioteca-digitala.ro

de bum\ calitate, deosebindu-se net de cea a edificiului existent ce este
rc<ilizat~-1 prin tehnica turni1rii. Adîncimea fundaţiei nu depăşeşte 1,0:3 m,
cl Pvaţin p<'lstrîndu-se pe o îniilţime cc varia7..;."1 intre 0,20 şi 0,48 m.
Lt1ţinwa fundaţiei este de 1,54 m, iar cea a elevaţiei cu 10-15 cm mai
micii. fapt explicabil dadi se are în vede-re împrejurarea c.ă între cele
dou <"1 in1':'rvine un clecroş. Dimensiunile vechiului Wcuş au fost precizate
doar p<1rţial. Astfel. Wţimca a putut fi stabilită cu exactitate: 12,5 m.
Lun gimea acestuia s-a considerat că nu putea depăşi 19 m. pate import ante pri\"ind cronologia celor două succesiuni de monumente le-au

furnizat şi cele 47 de morminte descoperite în jurul bisericii i88, O
::n 1,•J:·wnt<"1 deosebit<"• prczint;"1 prin po,dţi<t sa M 32
tăiat de
absidt• pc latura de sud a ultimei biserici - întrucît probeazft pe de o
parh" cxistenţe1 unui cimitir şi implicit a unui lf1caş ele c:ult anterior
<1c:tuulei biserici, iar pe de alti1 parte constituie o lin1:1tă posibil[1 pentru
extremitatea estic<"1 a laturii de sud şi pentru decroşul de sud-est al
primului Wcaş. O primii observaţie ce decurge din parcurgerea inventarului monetar este aceea ci'1 în intervalul cuprins între sfîrşitul secolului
;il X l V-lea şi mijlocul secolului al XVII-lea, pri'ma biserică de IA l\Iil'cmţi
a funcţionat nei11trerupt, chiar dacă va fi cunoscut unele acţiuni de
refacere. Pc baza emisiilor monetare de la Petru I. aflate în M 32 şi
IVI ·W. s -a atribuit construc(.ia ultimului sft'rt ck vca<· a l XI\"- h'a. plm;incl-o
in scria c:elor mai vechi exemplare de arhitecturii edeziastic<i cunoscute pe
teri:oriul Sucevei. ah"lturi ele bk-;ericile de l<1 Sf. Dumitru. l,nvit>rl'a şi lţl'ani.
L' it. priw~~ te ciitorul. acesta nu poate fi clt•cit PPtru I :\·luşati m : I - -- patron al
unei en'<tţii militare şi artistice cc s;: v<i afirn~ .i c·unnd in ~ u d-;."> lul ~uropei
- în vremea căruia se va ridica primul li"lcaş de cult ele proporţii impun<"1 toare de la răsărit de Carpaţi m(?nit să sporească in ochii contempor;i nilor prestigiul domnitorului şi al instituţiei ecleziastice nou create.
Deşi nu s-a dispus de toate elementele necesare preciziirii structurii de
plan. totuşi s-a avansat ipoteza că acesta era de tip complex „în cruce
greacf1 inscrisi't" is!l, monumentul fiind lipsit de abside laterale şi de
comraforturi. Spre o awrc ipotezf1 ne eonclucc ~i rap01ttu : int1·._. dimc11siunilc construcţiei - excluzînd pe cele ale nltarului - care, în afară
de un pronaos îngust, trebuie să fi dispus de o încăpere centrală (naosul)
<le plan cvasi-p{1tra.t, împărţit de patru stilpi şi acoperitf1 de boltiri
:-;emidlindrice dispuse cruciform. Acest tip structural cunosdnd o largă
rcispîndire în secolele X-XIV in Imperiul Bizantin şi în regiunile
puternic influenţate de cîvilizc1ţia bizantină ; :Hi; in explicarea opţiunilor
ch.• rului ortodox din Moldova pentru un at.are model arhitectonic trebuie
de avut in vedere, în afară de interesul şi aspectul manifestat de acesta
faţi1 de arta bizantină cu toată neînţelegerea existentă la un moment
dat între biserica Moldovei şi patriarhia constantinopolitanf1 - acele
legături pe care ierarhia ecleziastică de la răsărit ele Carpaţi le va fi
întreţinut cu teritoriile de cultură bizantină provincialfi. Ori, aşa dup{1
cum s-a ari1tat mai sus, tocmai legi1turile ortodoxiei locale cu lumea
balcanică, sîrbească wi, al cărui rol cultural sporeşte incepînd ru secolul al
XIV-iea, par să explice, cel puţin într-o unurnit<1 măsur<i, apariţia i.n
Moldova a unor st·ructuri arhitectonice de felul triconcului sau de tipul
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„în cruce

greaeă

in~cris<i ".

prc('um

~i

a unor

exterioară a monumentelor.
Apariţia la Suceava a

modalitiiţ.i

de

decornţie

unui lăcaş de cult de mari proporţii pentru
acea vreme, cu o structurii arhitectonicii ce pare a fi cea sugerată mai
sus, în vremea lui Petru I Muşatinul şi în vecinC:-1tatea Curţii domneşti
a acestuia, nu constituie altceva decit reflecta!'ea pe plan artistic a
progreselor din domeniul organiztirii în forme ierarhice a diocezei de l:I
răsărit de Cnrpaţi. a acţiunii de înzestrare a Moldovei cu o ierarhie
bisericeas<·[1 · autonomf1. Astfel privind lucrurile. nc:tul ctitoricesc de la
Suceava are în primul rind o semnificaţie politid1, intrucit a dat naştere
celui dintii l<icaş episcopal şi apoi mitropolitan, sediul instituţiei ce
trebuia sfi contribuie la des<ivirşirea procesului întemeierii statu lu i
de sine stiitc'1tor Moldova şi totoclat[1 1n nfirmarea acestuia pe plan
european. Chiar clacă, însă, consacrarea religioast1 a independenţei statului, din ('auza conflictului destul de îndelungat şi a_ negocierilor .cu
patriarhin constantinopolitan<!, a întîrziat pînă la începutul domniei lui
Alexandru cel Bun, cind o storc ele fapt, ce dăinuia de mai mult:1 vreme,
a fost saocţiom1tf1 prin recunoaşterea lui Iosif ca mitropolit I?'-'. momentu!
apariţiei unui l<kaş episcopal tocmai la Suceava, în vremea lui Petru l
Muşatinul, are o importanţă fundamentalii, semnificînd ideea de neatîrnarc poli tid"i şi rcligioasfi.
ln ansamblul acestui grup ele bis<.'rici, ele plan tr<.•flat, alit d0 valoro ,
sub raportul istoriei artei, al amplasfirii topo-urbane şi al creaţiei artistice, doui'1 construcţii se detuşeaz<"1 cu culitate de unicat: bisericile s r.
Gheorghe şi Sf. Dumitru. fntreaga zonc"1 a „Cuiului" şi a p{irţii d e
sud-est a oraşului Suceava era şi este dominatei de impunf1torul complex
miin1istiresc SJ. Ioan cel Nou cu monumen1<tla biserica SJ. Gheorghe
care, prin proporţii, întrece pc toate <.'elelalte <·on~trucţ.ii religioase înf1 !ţate pină la acea dată în 'fara Moldovei (fig.33). Edificiu de rciscruce în evoluţia artei medievale moldovene~ti. fosta catedral<i mitropolitarni este unica
bisericf1 de plan treflat construit<'i. în intervalul dintre epoca lui Ştefan
cel Mare şi aceea a lui Petru H.areş d r d acest tip de bisericii va cunoaşte
o nouf1 înflorire. Jn acelaşi timp ca <.•stc singura ctitorie domneasd1
(potrivit pisaniei s lavone ele deasupra u~ii de la intrare în vechiul pridvor,
biserica Sf. Gheorghe &1 fost ziditf1 ele Bogdan al Iii-lea şi de fiul s;";.1
Ştefan cel Tini1r. intre anii 1514 şi 1522) iH.i dintr-o perioadi1 de aproape
dou{1 decenii. cinel t9ate construcţiile religioase din Moldova sînt ridicat e
de marii boieri. Deşi în pisanie nu se nlienţionează o întrerupere a
lucrărilor de cfltre Bogdan, este de presupw; c{1 înălţarea ·acesteia nu
s-a putut prelungi opt ani. Faptul "că zidirea bisericii a fost terminat.:-1
cf1.tre sfîrşitul primului an de domnie efectivă a lui Ştefăniţă i !l'> şi nu
în perioada regenţei boiere~ti. lasă s~i se înţeleagă că reînceperea htcr;,iri lor pi1r1isitc de Bogdun (nu a putut-o ridica dcdt pinci la ferestre a~p
dupf1 cum reiese din pisanie) aparţine fiului său, ce~1 ce s-a putut
întîmpla numai în prima parte a nnului 1522. De altfel, preocupa.rea
voievodului ca acoperirea bisericii sfi nu intirzie este o dovadă în ace~ t
sens. Deşi ridicat şi sfinţit, edificiul· nu era acoperit în noiembrie 1522,
din moment ce dgmnul moldovean cerea regelui Poloniei, o lunl1 mai
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t.îrziu '111, prin solul său Luca. Cirjă, „sl1 dea voie unui negustor al său
s:'i meargă la iarmaroc la Lublin Sii cumperP cincizeci de eentnari de
plumb", cu banii domnului pentru acoperirea Mitropoliei din Sucea\'a pe
care a zidit-o şi a sfinţit-o m •mul accsti.1, ~i „c-erc carte• dl• la mi:ria sa,
regele, pentru vama acelui .plumb", ceea ce suveranul polonez a
uprobat i96, Nu se cunosc imprejurilrile care au determinat începerea
construirii noii catedrale mitropolitane într-o vreme in care acest rol îl indeplinea vechea biserică a Miriiuţilor. Aceasta a continuut probabil s;'i funcţioneze pină in l 589, cinel, potrivH unei inscripţii pictate.• din biserica SL
Gheorghe, Petru Şchiopul a mutat moaştele în marca catedralii m .
aceeaşi inscripţie aflăm că Petru Şchiopul „a făcut şi clopotniţa".
Ample discuţii s-au purtat dacă inscripţia slavoni"1 a mitropolitului Teofan
datind din timpul lui Petru Şchiopul ;!ll'l, cnre aparţinea unui pridvor,
să fi fost făcută la biserica Mirăuţi şi nu la noua catedrală mitropolitană.
Faptul că în 1579 Sfintul Ioan, în cinstea căruia a fost construit
acest unic pridvor, nu era încă depus în noua catedrală, a permis cerceffltorilor 799 sli afirme că este vorba de un pridvor adc"1ugat bJsericil
Mirăuţjlor, unde se aflau încli moaşt~le şi de unde inscripţia va fi fost
adusf1 h1 noua bisericii mbi tîrziu, cind vechea .Mitropolie, ruinat!1, a
fost ptirt1sită. Fastul şi monumentalitatea noii mitropolii este amplifica l:i
şi de pictura exterioară făcută în vremea lui Petru RaTeŞ'. ln sensol
acesta Grigore Ureche afirm.a despre acest voie\·od că „şi alte lucruri
bune multe se află fc"1cute de dînsul, cum-i... Ia Mitropolia de
Suceava" &Kl. ln sffrşit, complexului mitropolitan care s-a constituit
treptat, mitropolitul Anastasie Crimca originar din Suceava, i-a adăugat
la nord-est o biserică, o eclesiarniţă (într-unul din anii intervaluiut
cuprins între 1626 şi 1629) soi, în timpul domniei lui Miron Barnovschi,
de plan dreptunghiular (pridvorul este boltit în semicilindru, naosul tn
calot<.1 sfcrid1, iar boltirea altarului este compusii din dou[1 calote sferice,
separate printr-un arc longitudinal).
Sporindu-şi continuu resursele economice şi înzestratu mereu de
domnii Moldovei 802, biserica mitropolitani"1 dispunea de un bogat tezaur
care, in 1686, cind învăţatul mitropolit Dosoftei · trebui să-l urmeze pe
regele Ioan Sobieski, a fost dus în Polonia, la Zolkiew 803, împreuni"1
cu moaştele Sfintului Ioan cel Nou şi cu toate documentele ce-au aparţinut pînti atunci Mitropoliei Moldovei.
Stabilirea definitivei, la mijlocul secolului al XVII-lca, a reşedinţei
domne~ti la laşi, după o lungă epocă de „dualitate" cu Suceava, şi
mutarea apoi, spre sfîrşitul aceluiaşi veac, a scaunului mitropolitan in
capitala ţării, au făcut ca biserica Sf. Gheorghe să-şi piardă treptat din
importanţa de odinioară şi să devină cu timpul, cum se consemnează
in pomelnicul cronică din 1805, „mai de tot pustiită, şi au pierit acopcremintul ei şi s-au stricat podoaba ei", aşa incit m.itropolitul Iacov
Putneanul (1750-1760), un înnoitor în atîtea privinţe, „s-au apucat cu
a sa cheltuială şi au acoperit-o, tocmind şi tencuind turnul ce s-au fost
stricat deasupra şi alte lucruri ce au fost inl<luntru stricate le-au
înnoit" 80-'1 repunind astfel lăcaşul în stare de funcţionare normalil. După
readucerea moaştelor şi reorganizarea ei in 1783 eo5, această biserică se
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bucurti din nou de o atentii îngrijire, iar daniile ce i se fac contribuie
la înzestrarea şi reîmpodobirea ei.
Dupi\ ocuparea oraşului de către austrieci (1775), Mitropolia din
Iaşi a continuat să se preocupe, în baza dreptului de patronat recunoscut de imperiu, de întreţinerea fostei catedrale, prin repararea ei
periodică şi reînnoirea acoperişului. Astfel, intre anii 1826 şi 18W, în
vremea mitropolitului Veniamin Costachi şi in cea mai mare parte cu
d1eltuiala sa, se acoperă clQpotniţa şi biserica şi se pardoseşte cu piatră
aceasta din urmă, iar în 1837 acelaşi mitropolit ,pe lîngă o donaţie făcută
bisericii, adaugă cu cheltuială proprie vechiului pridvor un altul, mic,
ce se vede ~i astăzi 800. Aceluiaşi mitropolit i se datoreşte şi înfiinţarea,
în 1B28, la fosta catedrală mitropolitan<"\ a pt"imei „şcoli de c:intare bisericească" din Bucovina 807. Dupf1 ce a funcţionat lungă vreme, înccpînd
din 1784, ca biserică parohială, fosta catedrală mitropolitană a devenit
mănăstire, întîi dependentii ele Dragomirna (186Ci-1904), apoi independentă. In acc<lstii vreme a fost ridicula cliidirci.l "tăr.:-ţ.iei (1894-JH%).
au fost construite chiliile călugărilor şi s-nu restaurat clopotniţa şi zidul
înconjurător sos. ln perioada 1898-1910, C. A. Romstorfer întreprinde
o restaurare ~enerală a bisericii Sf. Gheorghe. El a înlocuit r"nuele
ferestrelor cu altele mai mari şi portalul pridvorului, a retencuit faţadele
bisericii (cu excepţia frescelor de pe faţada sudică), a tăiat o nouă uşă
în zidul nordic al naosului, a completat cu discuri noi de ceram•oă
smălţuită pe cele ce lipseau de la turlă, a înălţat cu îric<i un registru
turnul clopotniţ<l, schimbîndu-i acoperişul (folosind ţigle smf1lţuite, cum
nu s-a întrebuinţat niciodată în Moldova) şi a înlocuit cppertina tîrzic,
in două ape, n bisericii cu cea de nstăzi, ce reproduce forma specifică
a acoperişurilor bisericilor moldoveneşti ale vremii 809. 1n interiorul
bisericii, Romstorfer a construit un nou şi masiv baldachin, de piatră,
pentru ro.da Sf. Ioan, acoperind în acest fel aproape toate inscdpţiile
tabloului vothr şi distrugînd o parte din acestea. Meritul arhitectului
austriac constii, însă, în reţonstituirea acoperişului bisericii în forma lui
orignală, segmentată, dup<1 cum apare in tablourile votive .ile altor biserici din aceeaşi epocă. }n aceeaşi vreme, compatriotul lui Romstorfer,
pictorul vienez Johann Vicrtelbegcr, a curăţat de fum pictura intcrioarfs,
r edind acesteia strălucirea de alt<ldatii. Cu acest prilej, el a intervenit
uneori cu penelul rerăcind unele clin tablourile în care vechiul strat de
pictură dispăruse 1110.

Cu aspectul ei grandios, conferit. de monumentalitatea ~i echilibrul
formelor sale, cu valoarea sa artistic[1 şi cu bogata ei istorie atît de
strîns legată pînă la o vreme, de cea a oraşului, apoi integratr1 într-o
trad iţie de afirmare continuă a permanenţei româneşti în timpul stăpi. nirii str[1ine, biserica Sf. Gheorghe este cel mai important monument
istoric şi de art.1 religioasă din Suceava. Sub aspect arhitectural, biserica
Sf. Gheorghe este în linii generale o replică a bisericii lnălţării de la
mănăstirea Neamţ l!ll , de care se deosebeşte mai ales prin aceea că în locul
gropniţei, suprimatf1, bolta apuseană a naosului a fost prelungitei pînă in
zidul pronaosului, iar cea răsăriteană, pînă în faţa altarului, practicîndu-se totodată în grosimea pereţilor de o parte şi de alta a absidelor
19·1
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l<ilcrale, cite o pereche de nişe larg i, boltite şi semicilindrice'. î n întregul
ci, soluţia, care aminteşte particularit<lţile tipului structural al Coziei :< t:t,
răspunde nevoii de a se căpăta in
încăperea principală
a bisericii,
•:·onccput[1 ca mitropolie, spuţiul liber necesar d~sffişunirii cen'moni ilor
la care luau parte toţi membrii curţii domneşti şi dregătorii. Pridvorul
bisericii este identic cu cel de la Neamţ, calota fiindu-i susţinută de
douc."t perechi de arcuri etajate. Pronaosul, fonrte spaţ.ios, este î•nptirţit
fn două trnvce dreptunghiulare, peste care se înalţă cite o c<.llot<1 boltită
:>emiciltnclric. în schimb, faţr1 de Nemnţ, nervurile arcului transversal
clintre travee nu mai cobonră pînă jo.c;, ci sînt susţinute de pilaştri drepttmghiulari, prevăzuţi cu capiteluri profilate simplu, în stilul Henastet"ii tlt:t. De-a lungul pereţilor, aceşti pilaştri sînt legaţi între ei prin
arhivolte compuse din nervuri care formează arcade 0<1rbe. Caracteristice ncestui pronaos sînt cele patru nişe scobite in pereţii lateruli şi
terminnte la partea superioară cu cîte un arc semicircular. Prin aceste
nişe zi.lurile se subţiază, iar pilaştrii sînt scoşi mai bine în evidenţă,
tritocm;1i ca în nrhitectura gotică 8 1'1. AcenstI1 particularitate de la Sf.
Gheorghe n-a mai fost repetatei la nici una din bise!'icile din Moldova ;
aceasta 7;oatc fi inlerpreti.lt[t fie c:a o inovaţie a ul'hitectul'ii mo1dovcn<.>sti,
fie o sufţestie a pietrarului gotic, care a colaborat la zidăl'ie. Prezenţa
acestul pietrar, remarca prof. V. Vc.\liişi~mu :;i:., e atestat[1 prin citeva
i: en~c lapidare aparţinînd unui şantier derivat din marea lojă din
Strasb1.1rg (acesta venise probabil din Polonia). „Zidul din mijlocul
biscricli" dintre pronaos şi naos, a fost înlăturat la sfîrşitul secolului
;11 XVllI-lea, „spre mai bunii lumină şi încăpere a norodului", dupi:'1 cum
~'! menţionea:d1 în pomelnicul din 1805 81.0. Extinderea bolţii naosului
<i lît spre est, t'it şi spre vest prin alungirea arcurilor rc.'>pective cure se
transformă în semicilindri dă încăperii o deosebitc'.i măreţie. Prevăzut
cu cind ferestre, naosul avea pînă la sfîrşitul secolului al XVIII-lea
doar trei. Turla de formă octogonală este prevăzută cu patru ferestre şi
pntru 'ontraforttiri ; este aşezată pe un dublu soclu (decornt cu ocniţe)
stelat u1 opt colţuri 81 7. Altarul avînd pe laturile de nord şi de sud obiş11uitele nişe ale diaconiconului şi proscomidiei, prevăzute c·u dtc o ferestruică, c luminat, ca de obicei, de o fercaslni aşez~1t{1 in axul longitudinal.
Cu excepţia pridvorului lui Vcniamin Costachi, ele ln intrarea în
biserid1, a adaosului de la absida sudic<.i şi u intrării deschise de Romstorfer
în peretele nordic al naosului, care constituie, toat0, intervenţii tîrzii.
·· ·; f:::-ic)J'l1l bisC'r!cii Sf. Gheorghe :irc Hpropi2 tc a nalo'! ii r:i c·r'l r.." ~ ::
mînă~t" n! a N :1mţ. Cele domi <'ontrafori11ri ce n·:irc!1en:::'1 u şo;11·e trept ~
r0pc1 i <li<'i disroziţi<t de Jn hi-;eri<'n Jn1ilţfirii Do'l1nului de la 1'foamt.
Sub r:ornişn dn pia.t.rri profilată a bisericii se desfi'işonrii două rindmi de
ocniţe. Obişnuita friză de discuri s~lţuite de sub cornişf1 lipseşte. in
~chimb ea continuă sfi se vadă la turla octogonalii a bisericii, decorati'1
la partea superioară c:u un rînd de ocniţe şi de o friză de discuri cn buton
central smi'1ţuite în verde, gulben şi maro deschis. Intre aceste discuri,
· U ci i:;r '.0tr~1 l ~ ~· v:~ r i:i?.t ) ·::1· ,~ l 3 Şi 18,5 cm, <IU fo~ t nş •.:-z .:-1ţ i b tJ tC:li tr ii..m ghiulnri şi romboidali, aşa incit !'C constituie o b:mclf1 policrom:! comp~IC' t:'1
d': n~; 1l'C t: k (:~ c .;eh·. Acest si~tem decorat iv ck• sUl r~ :·ier.;:!!, frer-\· c nt
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utilizat la monwnentcle de artă bi:1.antin[1 (sec. X-XU} 8t8 a cărui înflorire o datori1m in Moldova lui Ştefan cel Mare, aici, la biserica mitropolitanf1 Sf. Gheorghe din Suceava este folosit pentru ultima dat;1 în
arhitecturn religioasa moldoveneasci1. Vechile chenare ale ferestrelor
înlocuite cu altele ceva mai mari, era ca şi cele noi, puse de Romstorfer
în arc frint. Un exemplar de chenar de fereastrc"1 cu muluri de autentică
tradiţie goticii din aceastf1 ornamentaţie, pf1strat în expoziţia Muzeului
de istorie 1.1 rn, of eră dovada m<-1iestriei cu care erau lucrate prof ileie
vechilor chenare de Ia catedrala mitropolitanc"1. Ferestrele absidelor şi cele
ale diaconiconului şi proscomidiei sint, toate, dreptunghiulare şi cu
chenar!: cu baghete încrucişate.
.
. Din vechile portaluri nu se m;.1i p<islrc<1ză decit cel de la uşa dintre
pridvor şi pronaos ; profilele sale in arc frint. bine executate, se ridică
pe haz~ c<inelate vertical, spiralic sau cu motive geometrice. Dacc"1 în
privinţa sculpturii gotice, biserica Sf. Gheorghe nu ne mai oferă decit
puţine elemente sigure ci~ apreciere„ în schimb valoarea picturii e xterioare din vremea lui Petru Rareş a reţinut demult atenţia specialiştilor
români ~i s tr<iîni, care au examinat-o nu o dată din punct de vedere stilistic sau iconografic. Restrîngerea perioadei mai largi (1530-1536 sau
1530-1551). propuse de V. Grecu ~w. la anul 1534 a dus la încadrar:!a
definitlvc"1 a picturii de la Sf. Gheorghe în cronologia artei moldoveneşti
din epoca lui Petru Rareş ; Ia aceastii încadrare s-a ajuns prin recxaminare<1 1"iguroas<."1 de către Sorin Ulea 1':!1 a tuturor opiniilor anterioare
privind datarea acestei picturi şi prin cercetarea temeinicu a tabloului
votiv in raport cu datele izvoarelor ' şi cu întreaga istorie a. monumentului.
lnscriindu-se într-un cadru iconografic tradiţional, dar cu o viziune
monumentalii ce atinge apogeul, aici, Ia catedrala mitropolitană din
Suceava. unde de Rusalii se venerau moaştele Sf. Ioan cel Nou ca orrotitor al Moldovei (in secolul al XVI-iea s-a constituit cultul Sf. Ioan cel
Nou in I\foldova) !':&.!, in prezenţa a numeroşi locuitorii _veniţi „din toatI1
ţara" d23 pictura interioară a acestei biserici conservă scene de o remarcabilă valoare artistică (lni1lţarea Domnului; Liturghia divină; Buna
vestire ; Coborirea Sfintului Duh ; Aducerea moaştelor Sf. Ioan cel Nou,
in pandant cu Sfintul Gheorghe, patronul bisericii mitropolitane ; portretele lui Ştefan cel Mare, Bogdan al III-iea, Ştcf[miţă, Pelru Rareş cu
fiii săi, Iliaş şi Ştefan, Elena Rareş, Petru Şchiopul) 82'-. Ansamblul de
picturi.i. exterior, ce întregea strălucirea monumentalei catedrale
sucevene conferindu-i înfăţişare unică, s-a deteriorat în cea mai mare
parte încă din timpul stăpinirii austriece datsrită proastei întreţineri a
acoperişului. Ea a fost ulterior acoperită cu un strat de tencuială şi apoi
văruită, răminînd astfel pînă Ia restaurarea lui Romstorfer, cind, prin
înlăturarea acestei tencuieli de pe partea faţadei sudice, s-a dat la iveală
o pictură ce poate fi urmărită în bună miisură (Imnul Acatist cu cele
două scene : Rugul în flăcări şi Asediul Constantinopolului ; Arborele
lui lesei) !!".15.
Chiar în condiţiile conservării ei parţiale, pictura exterioară a acestei
biserici răminc deosebit de interesant.ă, alcătuind împreună cu cea interioară un ansamblu unitar de o importanţă excepţională pentru cunoa.ş196
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terea cvoluţ.iei artei medievale moldoveneşti. Tn ciuda tuturor \"icisitudinilor vremii, biserica Sf. Gheorghe a r[1mas în permanenţii în ansa mblul
urbanistic ul Sucevei ca o puternicii mi1rturie a unei epoci de care ~i-a
le~at definitiv istoria şi pe care înfftţi~area ci impuni1tonre continui1 s[1
o reprezinte pînă ast{1zi.
Păstrînd trăsăturile fundamentale ale stilului închegat sub domnia
lui Ştefan cel Mare, cel de-al doilea monument de plan triconic care se
impune în silueta oraşului şi ule ciirui trf1si1turi fundamentale de stil il
individualizează în arhitectura moldoveneasci1, este biserica Sf. Dumitru.
(fig. 30). Aflată în mijlocul tirgului, potrivit pisaniei. in apropierea Curţii
domneşti (la 45 m), biserica domneascii Sf. Dumitru prin silueta sa (:.!7 m înălţime domina zona centrală a vetrei oraşului unde se gi'1sea şi „piaţa
mare". Această ctitorie a lui Petru Rareş, din anii 1543-1535 i<:!ll, a avut un
început nenorocit, căci prima încercare a voievodului cu me~terul lon
Zidarul a dat greş ; construcţia defectuoasii a bisericii a dus imediat la
abandonare;1 acesteia. Nu putem şti dacii vina acestui eşec o poartc"L
integral meşterul bistriţean ; afirmaţia sa ci'1 biserica s-ar fi pri1buşit
din vina domnitorului şi că el nu dator(.la71°l nimic voievodului. mPriti1
a fi reţinută. Construită în 1534-1535, actuala bisericii Sf. Dun1,itru (.,am
săpat alte şanţuri de fundaţie şi am ridicat biserica în alt loc") a succedat
cu s iguranţ{t, de puţin, încercării nereu~ite a zidarului bistriţea n, incercare
pe care contextul corespondenţei mult mai tirzii de emitere a doc.".1mentelor, în care se vorbeşte d<.>spre aceast.·1 bisl'rici1 (1545, 1!i4!>, 1fl4 !)) -.'!7
este în aparentă contradicţie cu termenul fl1lte <1uem al bisericii II dcscoperitii în siipăturile arheologice şi pe care am descris-o mai sus. Aceste constati1ri nu exclud ins11 posibilitatea idcntifici"trii unei bisl'ric-i cu hramul Sf. Dumitru din vremea lui Ştefan cel M<.1re (cronicarul Grigor."? Ureche pom c.· 1H.~t c
de o biserică cu hramul Sf. Dumitru ridicatf1 de Ştefan ciupii bi1ti1lia ele la
Codrii Cosminului, pc care voievodul <t „zidit-o ... in Utrgu în Suce<1vu•' ) :!..~
tn aceasti1 zoni1, fie eu biserica nr. 2 descopcritf1 in săpc"1ltH"ilP arheolog ice
(mai ales că în zidul absidei laterale de nord a bisericii 2 s-a găsit o
piatră tombală a lui Anton vameşul, datat<i în •mul 1480, un termen
post quem pentru construcţia acesteia, cee·a ce ar concordn cu spusele lui
Grigore Ureche) 829 fie cu o altii construcţie de pc latura de norei-vest a
bisericii actuale, unde nu s-au efectuat săpături urheologice. CiK·i alt fel
este greu de adrnlis absenţa unei biserici ortodoxe clin pre•1jma curţii
voievodale, tocmai de la începutul secolului al XV- lea pinc"1 în vremea
lui Petru Rareş ; în schimb, cercetările <1rheologice i;;in de pc ac:est loc, pun
în evidenţă un cimitir ortodox (77 de morminte) c1 cclnii cltlinuire co11tilrnă
clin secolul al XV-lea pînă in secolul cil XVlll-lea. Ci1rei biserici îi aparţinea acest cimitir ? F<ini îndoială d1 unei biserici ortodoxe
Cll hramul sr. Dumitru, aşa cum de altfel pisania a,ctualci biscrid menţionează c[1 zidirea acesteia s-a ff1cut in mijlocul tîrgului „uncie est e
hramul Sfintului, s[1lvitului marele mucenic şi purt<Hor de biruin ţ;)
Dimitrie, izvorîtorul ele mir". La aceleaşi constat<"iri ajunsese ş i cercetătorii care au efectuat s~1păturile arheologice de la Sf. Dumitru.
Datele documentare rcferitoure la ucest rnonunwnt privesc mai ales
latura economică, căci „în ţintirimul bisericii Sf. Du mitru erau dughenc 1'
Hli
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r:ctnsl il uiau c:omponenlv1e de t:w:it al e topografil'i r.Pi c~. i! m!l;i"
„tirgului <le boi" (1 i5î), care clin „veac" se f<iceau în jurul biseric!i;
„dughencle jidoveşti, cîte erau pe locul bisericii lui Sfetii Dimitrie cum
-şi pc locul <lomnesc:u, sii de cite doi lei de dughi<mii be7.măn la biserică ~i c:u
acei bani s•i se chivernisească la trebuinţele sale" fl:r.!. Incercările de a muta
tîrgul de vite şi „vechea piaţă", „mai sus" de biserica Sf. Dumitru, care
lua „bezmen" de Ia cei care făceau comerţ „pe locul" ei şi pe cel „domnesc", a constituit în decursul secolului al XVIII-lea un permanent
conflict între armeni şi români (1757, 1759, 1761, 1768, 1768, 1774, 1775,
l 791, 1801) fl3.'l. ln 1761 datorită „trecerii vremlurilor rămînînd de tot
p~irăs ită şi la risipă şi stricare atît acoperemîntul ei cu cele den afar~i
d t şi înli'iuntrul ci" B.v., numer0şi „creştini" suceveni cer voievodului
Grigore Callimachi mutarea „dughenilor pe roate" ale evreilor din jurul
bisericii şi amplasarea altora, pentru ca din „chiria locului" să se poată
.,găti cele trebuincioase şi nefăcute ale bisericii". Astfel dintr-un alt
document. <.le la l 7H3, află m că r~itropolit ul Moldov~·i focoh a ,,tocmit-o"
!" i •• acoperit-o", iar înăuntru „nefiind nici de unele care sint trebuitoare
şi fiind şi pardoseala stricată, acum, .„ni-am îndemnat 2-3 rteguţ:,tori
şi am făcu t... catapeteazma albă, nezu grilv ită, şi s-au pardosit şi s-au
în ~rădit cu zăplaz făcînd şi altele ce-au fost trebuitoare dinr1untru cu
veşminte preoţeşti" s.r.. In decursul timpului biserica a mai nece5itat
numeroase reparaţii fi e a!e acoperişului „stricat" (1792) ~r.. care în 1849
este ref:kut din tablf'1 ll:i;. fie ale „zid ă riei" (1812) „stricatl1" in urma incendiului din 1809 şi 185·18.18. In ultimJul timp (1960 şi 1988) s-au făcut la
biserica Sf. Dumitru şi la masivul turn clopotniţ:,, importante lucrări de
restaurare (zidărie, acoperiş) şi curăţirea picturii.
Cu aspectul ei grandios, conferit de monumentalitatea şi echilibrul
formelor snle, biserica Sfintul Dumitru a fost concepută după un plan
general (treflat, cu pih1ştri laterali la cele două a bside) asemfmător biserici i Sf. Gheorghe din Hîrliiu 83.'l, la care s-a adăugat însă un element
caracteristic perioadei rareşiene, pridvorul. Acest adaos, în comparaţie
cu biserica I (20 m) şi II (28m) a avut ca efect lungirea excesivă a monumentului (35,10 m), zădărnicind în felul acesta - cel puţin în parte efectul avîntat al siluetelor construcţiilor similare anterioare. Biserica
Sf . Dumitru, chiar dacă prin adaosul amintit pierde din elansare se
impune totuşi prin proporţii ~•rmonioase, prin masivitatea construcţiei,
dar mai ales prin iscusita trecere de la corpul dreptunghiular al clădirii,
la absidele laterale şi la absida mare a altarului, toate de formi°l poligonală, dispuse în semicerc.
După aspectul exterior, biserica Sf. Dumitru are apropiate analogii
cu Probota 8'to. Distingem şi aici aceeaşi aşezare a contraforturilor : două
sînt dispuse la unghiurile pridvorului, alte două perechi încadrează
abs idr~l L', do;.ir de un si~l{Ur contrafort, de p;-oporţ.ii mult mai reduse. Sj)I"C
deosebire, însă, de Probota, absida principală are nouă laturi (ca la
Humor). nu şuptc, în timp cc absidele laterale au cite cinci. Fiecare din
aceste laturi sînt decorate cu firide alungite. Partea superioară a faţadei
este decorată cu două rînduri suprapuse de ocniţe oarbe, mari şi mici,
care nu se întrerup în dreptul pridvorului, ca la Probota, ci înconjoară
şi
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biscric:1 pe cle-<t întregul conre ri ml v arietate decor<t tiv ă a moir.anentul: :i.
este refăcută în mare pnrte din tencuialt1. La baza conun soclu înalt, din pi<!tră cioplită, cu un profil nu prea
inci"<rcat. Turla tl" cl<!1.1supra n aosului. const ruiti'i în intr~g im e d in diri1r~i c ! :."1
este uşezată pe dou ă baze : prima p<ltrată şi a doua stelată şi se impune pri n
suplcte şi clcr,:m~I. Pc cele opt la turi ak e i in t:lnim firid e a lungito, r-a ~ i !:t
abside precum şi patru ferestre în diagonale plac;ate in pr(!•1jma t '.?'. o:·
patru contr:iforluri red use cu d i m~n-; iu n i, dar avind ace<'~:~i for !~1i"1 ca
cele mari. Două rînduri de ocniţe mici unul deasupra arcadelor şi celitlalt la baza stelată împodobesc turla. Pridvorul bisericii de tip inchis
este acoperit cu o boltă semicilindrică lungă. Intrarea în biserică se află
situată în peretele dinspre miazăzi. Deasupra uşii, de factură gotică . şi
puţin în dreapta ei se giiscşte prinsă într-o ramă ele baghete încrucişate la colţuri foarte interesanta pisanie a bisericii, care cnnstituie
un semn vădit al înrîuririi Hcnaşterii nsupra arhitecturii sucevene.
Inscripţia prezint<\ particularitatea de a avea la partea ei !;Uperioar:i ca
ornnment doi ,,<m1oretti" care ţin o cunună de frunze în mijlocul căreia
se găseşte stema ţării (fig.31). Motivul de facturi"t itali 2nă arc anal og ii aproape perfecte cu cel din Vatican de pe o balustradă din capela six ină, sculptat
de Mino ele Fiesole "" '· Acest m otiv lucrat la Suceava el e u n l11C"';'t•_'f"
italian precede cu cinci ani unul sim~lar de la Gherla Rt.!, contrar păre rii
că aceste influenţe ar fi venit mai întîi din Transilvania, (se susţine
că relieful moldovenesc este opera unui pictor originar din Transilvania,
unde ideile artistice şi formele Renaşterii pătrunseseră cel puţin în prima
jumi1 tate a St!colu!ui al X VI-lca) ' u . Poate fi clec-i con.., id er;i~ . <l11~ _· :1
pi1rerea lui Gh. Bal ş w.1,, ca o influenţii unicf1 venitc1 direct din Italia.
Pro:rnosul d<> forr.iă d:-eptur.1Jii u!..irii este bollil pr i n~ r -ll!: · i~ ll-:~1 ~::
arcuri piezişe. Ferestrele pronaosului, deşi sînt mai mici decît ale pridvorului, au aceeaşi construcţie : sînt în arc frînt cu creneluri gotice avind
un menou d e inpiirt;„'.? ş i o ornamcntatie jn p <;,·t r?a s u ,)c>r;oar: '. :• -·t •. ! ' ' t'
despărţitor dintre pronaos şi naos (sfirşitul veacului al XVIII-lea) i:r,:;
dez:ifectat in marc parte a fost parţi al suprimat, creindu-se în locul u~ ii
o largă arcadă joasă.
Naosul este boltit în stil moldlovcncsc ; pătratul celor patru arcuri
mari cnrC" stau la bnza cupolei este '.îngustat printr-un sistem de tot
ntîtea arcuri mai m ici, dispuse însă în diagonală. Prin intermlediul a
patru pandativi care se sprijin;'.1' pe cele dou ă sisteme suprapuse_>, dl! arcuri.
!-:e în a l ţi elega nta tu rlă a biseri cii avind fo rmt1 cilindricii in imi:_•rioc. Cele
dowi abside late rale ale biser icii sint prevăzute fi ecar e cu cii.e o
singurii fereastri"t de dimensiuni reduse. Absida altarului de aceeaşi formă
cilindricii, larg evazată spre inte ri or, es te boltită printr-un sfert de sferă
ş i lu min ată printr-o mică fereastri'i situat{1 in axul bisericii. :\t.it in intc:-iO!"
cit :;;i in ex terior, iniţi a l, bise rica Si. Dumi11:u a fos t W1!>0dob!t.·: cu r.·,_·.stl!,
executate iml<ll<-l Jup<I t.idirea bist:rkii ( l53ti) · \l:~ Dur. a vind cie , r.(,·u 1H at
intemperiile naturii, cum şi neinde rninarea restauratorilor, ma rc parte
din fresce au fost distruse, iar cdc; care au mai r;11m1s sînt foarte înn eg rite.
De altfel, in ex terior urme de pk 1ur;1 si nt prea puţin e vi:d bik , d:.H1r 1~v
faţada sudică a bisericii (fragmente din Asediul Constantinopolului, Imnul
Cornişa actualri
strucţiei se află
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Acatist şi Arborele lui lesei) ~i la turl[1, unde se mai găsesc ciţiva sfinţi
cu nimburi în relief aidoma celor de la biserica. Arbore.
Pictura interioar[1 n bisericii Sf. Dumitru, atit cît s-a mai păstrat
a permis lui Wlaclislav Podlacha !IH să com;tate o identitate aproupc
perfectI1 cu cea de la catedrala mitropolilană Sf. Gheorghe, cu deosebirea
(~-, aceasta din urmft este mult mai bin<> conservaU1. Şi aici ca şi la celelalte biserici zidite în timpul lui Petru Rarl'Ş, trăsi'1tura dominanti't a
picturii constf1 in tendinţa de umanizare a figurilor divine. Din punct
ele vedere ~11 conţinutului de idei şi al programului iconografic, pictura
interioart1 continuă, în linii mari, tradiţia anterioară. în naos tabloul
votiv a fost ciuntit prin lărgirea uşii din zidul median. Se mai pot desluşi
incc"1 figurile lui Petru Rareş, a doamnei Elena şi a doi copii l!'i:i.
Evident. pictura de la Sf. Dumitru, inspirată după cea de la Sf.
Gheorghe din Suceaya, nu prezint<·1 o mare originalitate, după c:um nu
poate fi socotit< nid o simplft copie intrucît întîlnim: aici unele elemente
dt• provenienţI1 străină („Aşezarea pe cruce" specificit monumentului sirb
de la Prot:Han) ~!1, neintilnitc în alfft parte din Moldova. In afara acestor
picturi, mai mult sau mui puţin conservate, pereţii bisericii mai piistreaz<i
pe alocuri cîteva semne lapid<ire Kil•, pe care le întilnim destul de des
şi la Cetate şi la biserica Sf. Gheorghe din acelaşi oraş.
Prcdominnnt Pl'ntru arhitccturn ecleziastică suceveană a fost plnnul
triconi c, fie in forma simplii cum apare la Adormirea Maicii Domnului şi
bisl.'ric<i Sf. Vineri (azi dispc"1rut<i)
fie cu pilaştri în flancurile absidelor
laterale (Sf. Dumitru. Sf. Gheorghe şi Mir[11:tţi). tn afara simbolisticii
formelor, biserica de plan treflat are tnisi'1turi care îl conduceau cu
uşurinţI1 pe credincios la contemplarea spirituală şi la rugăciune. În
clcnir-;ul secolului al XVI-iea triconcurile sucevene au fost prev;izutr
cu cîte un pridvor (Sf. Gheorghe şi Sf. DwnPtru) la care s-a adăugat
~ i unul deschis, la bi-;erica Adormirea Maicii Domnului (secolul al
X V1l-lea). Tot în secolul al XVII-iea cu scopul de a tempera asprimea
suprafeţelor de zidiirie, s-a procedat la articularea-plastică a faţadelor
printr-un briu rnedian orizontal (Mirf1uţi şi !\dormirea Maicii Domnului)
imp<"1rţind suprafeţele in două registre decorate cu panouri arcuite. Aceluiaşi ţel i-a servit. articularea faţadelor prin arcade oarbt~ şi prin
oeniţ.e de un relief relativ aplatizat.. Cu atît mai frapantă apare de aceea
folosirea frecvc·nt.\1 a contraforturilor. cele din dreptul absidei (cu excepţia Adormirii Maicii Domnului) ultarului îndeplinind adeseori un rol
constructiv, fiind d~?stinute să •muleze împingerea bolţilor.
O particularitate nelipsitI1 a trkoncului o constituie sistemul de
boltire a naosului. în loc de a ridica tamburul turlei respectiv calota,
imetlii.JI deasupra pandativilor pe cele patru arce dispU'>C oblic. cu 45°
care transforma din nou c:Ol'cul în pi'1trat, pentru ca alt rînd de pand3tivi
.o,;ii rdac<i, C'll o trt•aptii mai sus, o nomi baz<i circulară deasupra c<ircia
se rid ic<"1 tur1<1. Acestui sistem denumit de Gh. Balş „moldovenesc" intilnit
at!< la biseridlc de plan triconc cit şi la cele de tip „mixt". i se atribuie
o provenienţă fie <irmeani'1 Ri'.! sau bizantino-gotică !lâ:i, fie una locală din
arhitectura de lc:'mn ll;;'i.

R·•.
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Deosebit de sensibilă s-a dovedit arhitectura suceveani1 cu privire la
efectele policromiei. Folosirea ceramicii smălţuite la Miri1uţi şi la Sf.
Gheorghe, p<mtru decorarea faţadelor este de veche tradiţie bizantinii. dar
felul în care au fost folosite aici, indică o originali"t sinteză. Ştiind că
discurile smălţuite care decoreazi'1 catedrala mitropolitană Sf. Gheorghe
sînt ' înzestrate cu motive ornamentale identice cu acelea de pe cahlele
gotice, avem dovada că meşterii suceveni au preluat ideea bizantinii a
folosirii ceramicii monumentale şi au îmmbogăţit această idee cu repertoriile ornamentale oferite de ceramica decorativii gotică. A contribuit
f;ir<'l îndoială la această şi confluenţa cu arhitectura din ţările baltice.
unde folosirea cărămizii s mălţuite în plastica faţadelor se regi'tseşte
:.1dcsea 855• J::>ecisiv pentru evoluţia decorului policrom s-a dovedit în
secolul al XVI-iea, obiceiul de a acoperi faţadele bisericilor cu fresce-.
Biserica era destinată, aşadar. pentru om. vizualul fiind conceput să-l
înalţe deasupra pămîntului. Existl'nţa unui decor pictat remarcabil la
bisericile Sf. Gheorghe şi Sf. Dumitru - din păcate azi mult deteriorat
- este în legătură directă cu me1rele atdier de picturf1 pe care trebuie
sfi ni-l imaginăm fondat la Suceava poate sub directa conducere a lui
Toma „pictor din Suceava curtean al sl[1vitului şi mf1ritului domn moldovean Petru voievod" xr.o. Implicat probabil în realizarea picturii de la
<.·atedrala mitrop0Jitani1 Sf. Gheorghe Mi Toma de la Suceava nu este
doar un mare artist al e pocii lui nart>ş, el insu:;;i o creaţie a acestui mediu
s ucevean (ele subliniat şi faptul că incr1 din 1570 exista în Suceava o frI1ţie
i1 zugravilor) 8i)8, ci şi unul dintre iluştrii reprezentanţi ai picturii în
general şi totodat.'"1 un artist de seami1 al secolului al XVI-iea european.
Important c in s fir!'.iit c<i. din punct de vedere artistic, pictura faţa
delor nu a fragmentat compoziţia arhitectonică şi di, a reuşit chiar, cu
a jutorul unui acord cromatic dominant, s.1 sublinieze unitatea marei
arhitecturi, conferind acestefa - mitropolia Sf. Gheorghe - aspectul
unui giuvaer pitoresc.
Coexistenţa stilistică, gotic-renaştere, este f6>arte evidentă în cazul nostru la Sf. Dumitru, subliniind convieţuirea de forme gotice tirzii („un gotic
('are în Moldova nu vrea să moară") i;r,!I cu cele de Renaştere (bolţarii ornamentaţi cu rozete ; ancadramente de uş<'1 şi fereastră). Prezenta unor meşteri
italieni la Suceava este atestat<i cu fermitate încă înainte de 1512, prin piatrn de mormint, din acel an, a toscanului Baptista ele Vesentino („magister in diversis artibus") &;1i. ln sensul acesta, trebuie să avem în vedere
~ i legitima întrebare : de unde veneau me~terii care realizau pietnir ia cu profilatură goticii, erau ei moldoveni •mu dimpotrivă erau chemaţi din ţările cu
earc în mod tradiţional capitala Moldovei întreţin ea legături artic;tice ? Atît
.analiza semnelor lapidare de la bisericile Sf. Ghoorghe şi Sf. Dumitru,
d t şi izvoarele documentare conduc la concluzia certă că alături de
meşterii locali (de exemplu Ion Zidarul este considerat a fi un sas localnic
din Suceava) ~;1, lucrau numeroşi meşteri pietrari cnre proveneau din
Tra nsilvania, (dintre cei mai cunoscuţi meşteri zidari ai lui Petru Rareş
amintim pe Ion Zidarul, Hann Maurer, Johannes Murator, Gheorghe şi
Andrei. Aceştia trebuiau s<l înveţe ~i să conducă pe alţii, c<ici e~ „nu
.~tiu să construiască după obiceiul nostru"") llr.2 şi din zona polonu . Din
2(H
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semnelor de pietrari de la bisericile sucevene, cele mai apropiate nnalogii le avem cu cele din Transilvania şi Galiţia . Analogii
apropiate pot fi găsite în zona cehii şi germanii (Regensburg) !'()~. Cu toate
acestea, ponderen şi aportul meşterilor striiini rămîne relativ neinsem r.at
în raport cu numiirul şi intensa activit~te a meşterilor autohtoni.
In sfîrşit, trebuie de subliniat faptul că biserica mitropolitan~i suceveani'I , este atribuit.ă ca fiind „opera unei echir,,e de meşteri buni ~i
cr~dincioşi unui stil local consacrat" l$65.
:\stfel in perioada goticului tîrziu, stîlpii ~i pilaştrii sint prevăz:1ţi
cu profile, mulurile ferestrelor in formă de cerc, sint compuse di n
t•urbe şi con , racurbe, iar la portaluri ~i u~i ehenarc!c in an.: frîn. -'>~
rnmpun din co 1 11binaţii de baghete !ncruci~atc. Ca material de învelito;::·.:·.
m~talul (plumb) s~ utiliza numai la ctitoriile domne!jt.i, und•~ st· puh ,1.1
investi sume băneşti importante şi în consecinţ;.""l se putea recurge la
materiale costisitoare (ex. Sf. Gheorghe) 8GG. Marea majoritate a bisericilor
în schimb erau din „lemn şi acoperite cu şindrmi" 81i7_ Din cC'rcctarea
documentelor vremii rezultă cii. începerea construirii unei cltidiri nu se
făcea înainte de a fi fost pregătite toate materialele nectsare. De obic;d
construcţia unei biserici dura o singură campanie de lucru sos, din primă
var{\ ptnă în toamnă, numai biserica suceveană, ctitorit<\ de Bogdan al
III-iea a fost conceput[( în 1514 pentru a fi terminat[\ 8 ani mai tîrziu,
în 1522, în vremea lui Ştefăniţă.
Toate aceste edificii menţionate mai sus, concepute în spiritul m.bdelelor epocii ştefanienc, sînt înzestrate după cum am văzut cu o plastică
monumentaW, mai -ales de sorginte gotică, pentru cxecuţi<.1 lor me.ş t0r; i
pietrari venili clin Tr~insilvania, dar şi din Polonia vecin{1, fiind ncincc:<.;t
puşi să se inspire din modelele pc care localnicii le considerau cu senti111en1" de piom;f1 dragoste, ea foarte venerabile ' .
Cultivarea modelelor din respectiva epocă exprimă sensul con tinuităţii
de efort, sensul unei culturi religioase cu evidente accente urbanistice
care se recunoştea pc sine în ceea ce reuşite să realizeze mni înalt. Deşi
ea S(' cxp!·ima deseori şi in mici cdifirii din zona rurnli1 . apropi<it<i
ora~ului (Sf. Gheorghe, SC. Ilic şi Pătrăuţi) ea n-ar fi atins, desigur
mnturitatea completă, în afara fenomenului urban.
II. Tipul structural al edificiilor de plan drept cu navă unică
cuprinde două variante : cu bolţi semicilindrice unitare (biserica !nvierii)
~i cu calote şi arcuri în trepte (nµul mixt) :;;n .la fol ca tric:oncurilc (b01t irea molclovcncwmi : Sf. Nicolae, Sf. Simion ş i Zamca). Elaborar::-~1 t; i
închegarea ~ce~ tui tip de biscric[t de zid, cu trăs;H ul"i ~pcciJice mok; :; .
venPş;.i preluate de la bisericile de lemn s• 1, se incadrcazi"1 cronologic
incepind cu primc.>le Jt>cenii ale sE:colului al XV-iea .)i pinii h1 primu
jumătate a secolului al XVII-iea. Fireşte că, aceste edificii de plan drept,
orăşeneşti, trebuiau să Jie incăpiitoan>. fapt cc punea probleme ~erio nsc
constructorilor. Planul de forma un dreptunghi se încheia spre răsărit
cu o singură absidfi fie circulară (Sf. Nicolae, Zamca), fie circulară in
interior şi poligonală spre exterior (Învierea, Sf. Simion, Sf. Cruce). în
complexitateu ion~1elor care il caracterizeazi'i, tipul prezintă doui1 variante :
cu două cupole (Sf. Nicolae, Zamca, Sf. Simion) şi cu trei cupole (învierea
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Sf. Cruce). Tn comp<.m.1 \ie cu tipul triconc, bi<;erieile de pl an c::·"nt
cuprind volume constructive de dimensiuni mijlocii, ele fiind unitare
în acest sens, atit în lungime (22-24 m) şi lăţime (8-9 m) cit :?i ca
regim de înălţime (16-20 m ; 21-22 m). Healizate într-o arhitectură
simplă şi proporţionată, cu uşoare influenţe ale Renaşterii de şcoalft
tran silvăneană, dar numai în formele' unor ancadramente de u~i şi el !!
f~re?st1·e, monumentele de plan drept menţionate mai sus a u urmat o
linie ascendenti1 unitară. legată exclusiv de tradiţiile locale.
Biserica lnvierea Domnului, ctitorie a doamnei Elena. văduva lui
P e tru Rareş - cunoscută şi sub numele de Văscrisenia sau Elena Doamna
- este un exemplu tipic de reproducere în epocă a un<.>i construcţ.ii
simil~re din vremea lui Ştefan cel Mare. Ridicati"1 în anul 1551, potrivit
p isn nici (... „a început acest hra'l1 în numele lnvie rii lui Hri-;t o•., <.1 r;·wu ~
şi a isprl1vit Elena Doamnau) 8i2, biserica copiaz{1 aproape exact binecunoscutul h-1caş. Sfintul Ioan din Piatra Neam ţ ~,;. :_ Dacă nu isi păstrea zfi
pînă astiizi, în întregime, înfăţişarea iniţială, acest lucru se datoreşte în
mare parte numeroaselor transformări prin care a trecut (fig.30, 36).
Menţionată pentru prima claff1 în izvoarele documentare din 1528
p e Ulita Nouă (azi B-dul Ana lpătesru), biserka învi erii lui Hristos
(probabil din lemn şi mult mai veche) 87" nu este exclw; sfi fi aparţinu t
întîi sat.ului TăU'iraşi Bir., ulterior înglobat parţial în vatra oraşului. Alt[1
menţiune documentară privind biserica Elenei Rareş, ce datează din
.J :i98, nwnţtone.iză c[1 Ieremia Movilă a dat un sat pe Siret (Băleş ti)
..,mînăs tirii nou zidită în Suceava, unde este hra mul învi erii Domnului" ~•11. Aceasta ne oblgă si:i admitem cft în perioada J551-1598 biserica
zidită de Elena Rareş fusese ori distrusă ori s-a prăbuşit datorit<l unui
v iciu de construcţie, cee a ce l-a determ:inat pe noul voievod Ieremia
l\fov il ă să ridice pe acelaşi loc o aWi biserică cu acelaşi hram. Oricum
ar fi, sînt acum suficiente dovezi arheologice Ri7 în sprijinul afirmaţiei
că în clPcursul secolelor XV-XVI, pe acelaşi loc s-au succedat nu mai
puţin de patru construcţii. Dup;J anexarea Burovinei de c[1tre habsburgi,
împitr:.itul fo~ if al Ii-lea, dind curs un ei ce rC'ri repetate a comuniti"1ţii
catolice din Suceava, n ordonat ca biserica Elena. Doamna, „biserica
ora~ul u i, veche , mare şi pustie, dedicată învierii lui Hristos" s;s. sc'i fie
ceda tfl acestei comunitr1ţi, fiind în consecinţă, amenajată pentru trebuinţele acestui cult (1782). Cu acest prilej monumentul a suferit o serie
îr. irr·aq,-, <Î•' m udlfi d iri : i s- u adă u qa t o <;acri<;tie ; in pron aos s-u construit
un cafas larg ; s-au lărgit şi lnălţat in mod considerabil ferestrele de la
altar şi cele de la naos, îndepărtîndu-se fostele cadre de piatrii sculptată ;
s-a redus numărul celor 4 ferestre din pronaos la cîte una de perete ;
dcJsupra mesei din altnr s-a construit un baldachin, pe patru coloane ;
a fost îndepărtat zidul dintre naos şi pronaos ; este demolată turla de
lemn pentru a se construi un fronton în stil baroc pe latura ele vest a
b isericii. După ce romano-catolicii şi-au clădit în anii 1832-1836 o
biserică încăpătoare, proprie, biserica înivcrea Domnului a fost folosită,
vreme de un veac, de foştii credincioşi greco-catolici din oraş 879 • Abia
în 1936 ea a fost redat.ii ortodocşilor ; recent biserica a fost restaurată
(1985-1988) şi pictată în interior. Ca la biserica Sf. Ioan din Piatra
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absidele laterale ale naosului au fost înlocuite printr-o îngroa zidului pe toati1 Jungimea acestei încăperi. De o parte şi de all:l
a naosului sînt dispuse contraforturi ; acestea au copertinele cu profilc
obişnuite. Spre deosebire de modelul urmat, lipsesc arcadele oarbe din
dreapta şi stinga absidelor l<ltcrale. Absida altarului este decorat[1 cu
nouă firide alungite ale căror picioare au fost cioplite cu prilejul transformărilor amintite mai sus ; • ulterior ele au fost reconstituite în cadrul
recentelor lucr;lri de restaunire. I\.fultă vreme fiind astupate sub tencuiaU1, cele doui'1 rjnduri de ocniţe obişnute, revenind cite trei ctin cele
mici. la dou[1 mari, înconjoare\ biserica pe de-a întregul sub acoperi~.
1ntrucît construcţia bisericii nu trădează să fi avut o turlă propriu-zis<'1
de zid, ridicam deasupra naosului, se pare totuşi că ar fi existat aid
un turn de lemn adaptat la forma. acoperişului. Intrarea în biserică se
face printr-o uşă situam în ax. pe partea de apus încadrati"1 într-un
chenar de facturc.""1 gotie<"i. Cupo]a naosului probabil refăcută. nu mai
prezint[1 arcurile piezişe caracteristice stilului moldovenesc ceea ce ne-a
determinat st1 incadr;:1m biseric:a în Yarianta cu bolti semkilindrice
unitare. Pronaosul este imp[1rţit în douf1, printr-un arc dublu prelungit
prin pilaştri angajaţi, care se îngust e<17..'."1 in jos prin console succesive.
Dupf1 atitea prefacC'ri monumentul nu mai prezintă urme de pictură,
nic:i în exterior. nici în interior. In curtea bisericii se află o interesanti't
clopotniţă numjtă zvoniţci formatil dintr-un perete din P.1.lm
stîlpi de zid, intre care atirn(1 3 clopote mici, asem<int1toare ca la Adormirea Maicii Domnului din Jţcani. !n forma actuală, biserica Invierea De mnului reprezinti1. prin interesanta ei construcţie. un monument însemnat
ele arti"1 feuclnltt din veacul ni XVI-lea.
Prilejuite ele lucr[1ri ele rest<mrare, CC'rcetările arheologice efectuate
la acest nl"onument. (vezi : Emil I. Emandi, Mandache Ciubotaru, in Candela,
nr. 2-4, rnno, p. 36~40). au debutat în toamna anului 1982 prin patru secţiuni efectuate la exterior. pe laturile de nord şi de est ale edificiului. Continuate în anul l H83 printr-o cercetare mai amipJă. desfăşurată de aceasti~l
dat{1 numai in suprafaţa intcrioari1, aceste investigaţii au prilejuit dezvelirea vestigiilor unor monumente dl' cult realizate iniţial din lemn
!;i apoi din zid, ce se succed 1w111ijlocit în aceeaşi suprafaţ<i într-un
interval de timp cuprins între sfîr~itul secolului al XLV-lea şi prim1l
jumc'1tate a celui urmf1tor, precum şi mijlocul secolului al XVI-iea.
Vestigiile celui mai vechi edificiu de cult, consta dintr-un soclu de piatrft
de carier[1 lc1~at{1 cu un mortar friabil. uşor adîncit (20-25 cm), cm
lăţimea ele 60 cm. Ele\"aţia soc:lului se pretează pentru apmtenenţu lor
la o construcţ.ie de l<>mn. Traseul parţial al primului hkaş a putut fi
identificat în s uprafaţa naosului şi pronaosului actualei biserici. El
sugercaz[t planul unui l<kaş de cult cu sodu din piatră şi elevaţie de
lemn, alc[1tuiti1 dintr-o absidft poligonaU1 cu 5 la.turi, decroşati1, un naos
pcltrc:it (cu dimensiunile de 6,50 x 6,50 m la interior) şi un pronaos.
îngustat (cu lăţimea de 5 m) în raport cu naosul. ln altar se mai păstreaz(1
ultilha asiz[1 a fundaţiei mesei sale.
Nivelul interior de călcare a fost amenajat la cote diferite în funcţie
de compartimente. Astfel s-a putut constata o situaţie mai puţin obişnuită
şare
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semul cc"i nivelul de calcare din suprafaţa altarului t'ra cu 35 cm
mai coborît în raport cu cel al naosului şi pronaosului. Amenaj[1rile
exterioare constau dintr-un strat de argWi galben[1, dcpusi1 in scopul
orizontalizării suprafeţei, peste care a fost construitft o podea de scînduri.
La exterior, cel puţin în jurul altarului unde a putut fi observat, a fost
amenajat un trotuar din lespezi de şist verde, dar nu într-o primă fazC:-1
de funcţionare a edificiului întrucit suprapune cel puţin dowi morminte
ce ţin de aceasti'1 biserică.
Observaţiile de ordin stratigrafic ne-au permis să constati'1m, existenţa
a două faze de construcţii în perioada de funcţionare a primului lf1caş
de cult precum şi motivele cc au condus la refacerea şi apoi la de;wfectarea sa. O primii fa1.i'1 în existenţa lăcaşului a foc;t întreruptă de un
puternic incendiu ce arde prima podea şi, în mod firesc, întreaga structură lemnoasă a construcţiei. Cele citeva fragmente ceramice giisite în
acest nivel de arsură sînt specifice celei de-a doua jumătăţi a secolului
al XV-iea.
Refăcut pe acelaşi loc şi din acelaşi material şi respc..>ctînd întocmai
vechiul phm, noul · lăcaş cunoaşte aceeaşi diferenţf1 de nivel intre altar
şi restul încăperilor şi totodată o nouii pardoseală din scinduri aşeza ti1
pe un strat de argilă ce a nivelat interiorul său orizontalizindu.J1. Şi
accastci a clouc1 biserică de lemn a fost mistuitei de un puternic incendiu
cc-şi lasă amprenta şi asupra podelei şi a soclului de pi<itr[1 (probabil cel
din 1485). Astfel prezentindu-se lucrurile, făr[1 îndoială că se poate vorbi
de dou[1 monumente de lemn întrucit cea de a doua fază reprezintf1 o
refacere totală de la nivelul soclului, în condiţiile prelufll'ii integrale a
vechiului plan.
Din necropola ce s-a constituit în interiorul şi exteriorul celor două
biserici de lem"n s-au putut identifica şi cerceta 9 morminte dintre care
patru se află în interior, la nord de absidă şi de pronaos, unul la limita
ele vest a naosului şi alte patru pe latura de nord a pronaosului. Nici
unul nu a conţinut piese de inventar funerar. Ceea ce s-a putut constat<i.
însă, se referă la faptul c[t toate cele patru morminte din interior au
aparţinut celei de a doua biserici.
Incadrarca cronologică a celor dou[i monumente de lemn, avîndu-se
în vedere cele citeva fragmente ceramice prezente in nivelul anterior
momentului de cons t rucţie, precum şi cele din nivelul d<> funcţionare,
poate fi făcută în stadiul actual al cercetărilor intre începutul secolului
al XV-lea şi sfirşitul secolului al XV-lca şi începutul celui următor,
ceea ce ar corespunde de fapt şi cu prima menţiune documentară a
bisericii din 1528 ss1.
Stratigrafic cel de al treilea lăcaş ele cult, este marcat printr-un strat
ele mortar bine conturat ; de asemenea, s-a putut constata că intre
momentul dezafectării ultimului lăcaş din lemn ~i cel al ridicării unei
noi biserici, de aceastft dată din piatră, există o succesiune nemijlocită. Noii constrtJ.ctori au procedat la un amplasament astfel incit o
bună parte din aria vechii biserici a fost integrată în suprafaţa naosului
şi pronaosului noului edificiu.
,
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Fundaţiile. de bunii calitate, realizate din piatră de carier<i lega t<i
mortar. au lăţimea unitarft de 1,40 m şi se adîncesc foţr1 de nfvelul
ele dezafectare al bisericii de lemn cu 0,85 m. De la acest nivel, printr-un
d~croş de 1O cm se retrage şi se ridicii elevaţia care, însă, pe o lăţime
de 0,65 m este îngropată într-un strat de argilă bine compacrazată ~i
ni» <•i:1 t<"t. -1si!1·1 incll, ~ 11 final, fu ndaţia <ij u nge s.--1 :~ibiî o ud inci me ·.:l!
I.:lO m. Urm<'irincl traseul fundaţiilor, rezultă di primul monument ele
7id era d e plan dreptunghiular, cu o absidf1 poligonală decroşat[1 , ce
delim ita un alt<1r despf1ţit printr-un iconostas de un naos dreptunghiular,
<1cPstn urmat la rîndul lui de un pronaos ele aceeaşi forml::'t. Intrucit
traseul exlL'l'Îor al acestui l;kaş este acoperit de fundaţiile celui actual,
nu putem şti pr0cis clacă cei doi pinteni de zidf1rie descoperiţi in secţiu
nile ex terioLlre de pe latura nordică sînt urmele unor contraforturi sau
nt\. Ipotetic presupunem c<i .sint. Nivelul de ~ilcare interior a fost
:imenajat printr-o pardoseală din lespezi de piatră din c"rc nu s-a mai
P<istrat decît suportul sf1u de mortar.
Din punct de vedere cronologic acest monument poate fi încadrat
în prima jumMnte a secolului al XVI-lea avind în vedere fragmentele
ceramice din stratul interior de nivelare, ce nu sînt mai noi de aceast[\
perioadă. AccasU1 primă biserică de zid, noi o atribuim potrivit pisaniei
Elenei Doamne R:-ircş cnre „a început acest hram în numele învierii l ui
Hristos" în 1551. luna „Ianuarie 15 zile" 882.
In sprijinul acestei ntribuiri de un real folos ne:au fost şi abservaţiile de pe lntura nordică, din secţiunile li şi III, unde la baza celor doi
pinteni de zid<'irje s-au glisit fr<igmente ceramice specifice secolului al
XVl-laa şi o monedă polonezf1 din acelaşi secol. Nu ştim în cc împrejurări
acest prim monument de zid a fost dezafectat, ,prin demantelare (în secţiunea a 11 l- a din exterior s-a surprins acest strat de demantelare, în care
fragmentele ceramice descoperite pot fi atribuite t.ot secolului a l
X Vl-lca) cert este în schimb, cii noii constructori ai bisericii actuale au
su prapus-o la nivel de fundaţie, li'trgind-o în acelaşi timp foţ[1 de . primul
monument clin zid. în sensul ·acesta înclinăm sfi atribuim biserica actual[\
de plan dreptunghiular, potrivit izvoarelor document<1re, domniei 111}
lert'mia Movilf1 care, în 1598 a „zidit" o „nouă" bisericc"l în Suceava unde
este hramul învic·rii Domnului 11.'!.'1. Şi în cazul acesta se dovedeşte concorJanţa dintre izvoarele documentare şi cele arheologice pe de o parte, iar
pe de alta se pune in evidenţă succesiunea mai multor monumente pc
:ieelaşi loc, pc"1strindu-se hr:-imul iniţial al primei biserici, ca în cazul
bis•_•r iei!or Si". Dumi1ru, Aclorml rca Maici i Domnului, Miră u \i ş i SL foan
Bo! •;:;i torul, un d .!, de asemenea, s-au efectuat sistematicL~ cc>rcernri arheolog ice ş i s-au constatat situaiii similm·•'·
.
O simHar[1 posteritnte a ;wut-o şi un alt monument sucevean cnr0.
potrivit pisaniei clin veacul al XVH-lea nu aparţinea nici unui program
domnesc, nici celui mitropolitan, ci unui boierPsc. Am în vedere air:i,
bisc1"ica Sf. i\"icolae care, dup~i pisania focaslratc."l în zici „s-a făcut acest
hram in numele ierarhului Sf. Nicolae şi 1-a inoit Pan Nicoarf1 Pr[1jescul
V e! \ "i s• ,:·n·,;, - <;i 1·~ne ,,- ir:
ui ~".'a1· d ·· co: ·i ;; L;,· r; :..: u '- ;:~ ·.; .. ( ; ; _
I n orice c~1 z, de~i clt~ pr1 !nf:"iţişan·a actu ah\ bi:-;erka a fost cb t~1t<'1 lu
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începutul secolului al XV Ii-lea, totuşi cercetările arheologice s.ci:;, dar mai
:.iles menţiunile documentare dovedesc fărft echivoc că monumentul datează de b începutul secolului al XVI-lea. 1n sensul acesta,i existenţa
unei notiţe pe un Tetrnevanghelier face dovada că în 1519, cămăraşul de
visterie Mateiaş a cumpărat de la văduva unui preot transilvănean, respectiva carte, pe care a dăruit-o bisericii Sf. Nicolae din Suceava 886.
Existenţa unor pietre de mormînt din secolul al XVI-iea în interiorul
bisericii (1510, 1540, 15!16) 88;, întăresc concluzia precum că, biserica dat e ază de cel puţ:in cu un secol in urmă_, în raport cu data înscris[1 în
pisanie (1fj11 ).
Sub aspect arhitectural şi planimetric, biserica nu prezintă nici o
cnracteristicf1 deosebită în ceea ce priveşte naosul şi pronaosul. De formă
d:"eptunghiulară, biserica are absidele laterale realizate în grosimea zidului. Pridvorul cu turnul-clopotniţă (această parte îndeplinind şi functia
de ascunzătoare )se pare că a fost adăugat ulterior primei construcţii ;
o anomalie o reprezintă boltirea altarului care are o formă unică în ţară.
Aceastf1 formă se vf1deşte şi în exterioir ; colţurile însă, fiind foarte rotun.!i te, dau impresia unei abside semidrculare obişnuite, dar deformate.
Intre naos şi pronaos, cercetările arheologice au confirmat existenţa unui
perete despHrţitor. La exterior ,biserica are la înălţimea ferestrelor un
hrîu de cărămizi în zimţi, iar mai sus un mic budin ; sub ştreaşin ~1 sînt
dispuse un rînd de ocniţe cu arhivolte îngropate în ruport cu planul
zidul ui. în afara contraforturilor mari se mai văd şi altele adăugate sub ferestrele naosului (în total nouă). Ferestrele, cu chenare, unele dreptunghiulare şi altele circulare sus, sînt de creaţie gotică ; forma de aco ladă
a fost „tfiiată ulterior".
Deschiderea în. 1763 a unei „făclierii" în tirgul Suceava de ci1tre
„epitropul" bisericii Sf. Nicolae, avea drept scop „agiutorarea Sfintei
biserici", deoarece, ,,din intîmpl~1rile vremurilor s-au răsipit atît acoperi1 mîntul cit şi din zidul ci şi dinliiuntru de toate au fost lipsă" ... iar,
ci ne va da „mai mult venit bisericii, acela să aibă voie a ţine ffidlieria" "~ • Folosită ca depozit pentru provizilic armatei (1813), biserica a fost
din nou restauratf1 complet în 1893 prin grija preoţilor Casian Tu ~insrhi
.: i\.l:huil Sirbu, fiind „zut;ri"1vitii"' d~ ciitrc: pictorul \i•islle l\fo·oncsc ~1 ~·· ! ;
în perioada anilor 1978-1980, renovată din nou ,biserica a fost acoperiLl
cu praf de piatră ~i invelit:i cu tablă de aramă.
ln tot eursul t·vul11i mcai u, :'>uccuv<1 a i"u'; t prindpalul cc:n!r u ul
armenilor din Moldova. Situaţia monumentelor· armene înfăţişată de
călătorul armean S:;~1l'on Dbir Lelrnti, la rnou. care g<isea in Suc.:eava
trei biserici de piatră în oraş şi două mînăstiri, una lingă oraş (Zamca)
şi alta la două mile clept1rtare (Hagigac.lar)
a r;imas neschimbat:! pin{1
in zilele noastre. Aici îşi avea reşedinţa un episcop armean. Astfel se
cunoaşte că în tot cursul secolului al XV-lea episcopii armeni ele I.iov
au purtat, în titlul lor şi numele Moldovei, oraşele Suceava şi Siret fiind
menţionae în mod special. Episcopia armeanf1 de la Suceava îşi vu
începe viaţa separat[1 de c:ea din Liov din primii ani ai secolului XVI,
cu episcopul Simeon (150fi) 1<1 1, dar şi dupfi acc:.istc'i separare tit ul<.! (un:
veche a fost menţinută, în virtutea trad iţiei. Despre bisericile armeneşti
4
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din Suceava avem date sigure istorice abia în secolul al XVI-lea deşi
unora dintre ele coboară sigur în timp pinii în ultimul deceniu
al veacului al XIV-lea, cînd domnul ţi'1rii ducea tratative cu Patriarhia
din Constantinopol pentru recunoaşterea Mitropoliei moldovene şi dnd
armenii obţinuseră de la Patriarhul ecumenic Antonie scrisori de recomandare pentru recunoaşterea ele către domnul Ţiirii Moldovei a episcopului lor de aici i-11:!. La obţinerea acestei recunoaşteri de către aceştia,
în acelaşi an şi al."Ceaşî lunf1 cu cca solicitată de domn de la Patriarhie
pentru propriu biserică, armenii aveau deja biserici în Moldova şi
evident în Suceava, din moment ce Alexandru cel Bun pune sub ascultare
~episcopului armenesc Ohanes bisericile armeneşti şi pc popii lor" din
„intrea~a noastrf1 ţară" şi îi dă „scaun în Suceava" 1!9:1. Unde şi care era
biserică armencascfl din Suceava nu se poate răSpunde pînă în prezent,
deşi tradiţia armenească localei ii aşeaz<i în mănăstirea Zamca, iar unii
cercet~itori au acceptat această tradiţie ~'91 sau au adus a:rgurn'ente în
sprijinul ei :<!i:;_ Cercetiirile arheologice intreprinse la miinăstirea Zamca
(195 11-l 956) , au dovedit că biserica de aici nu datează nici din prima
jumritate a secolului al XV-Jea, nici ele la mijlocul veacului al XVI-lea,
ctun s-a propus, şi nu a fost riclicatl1 pe fundaţiile unei clădiri mai vechi,
ci a fost construită la începutul secolului al XVIll-lea, aşa cum indici'1
anul 1606 de pc cheia de boltă a turnului clopotniţ.i şi cum rezultă din
relatarea de la 1608, cinel m<iniistirea era gata, a călătorului armean
Simeon Lehati menţionat mai sus, sau cum probează unele elemente
decorative ale paraclisului S.'li. Înainte deci de a se statornici în mănăstirea
Zamca, sediul episcopiei armeneşti a fiinţat într-un alt edificiu religios
pe care încă nu-l cunoaştem!. ln schimb, recente cercetări istorice fl9e
stabilesc că acel episcop Ohanes menţionat în 1401 este tot unul şi
acelaşi cu Ohancs Nasredinian, cunoscut episcop ele Liov din 1380 R!r.l.
Şederea sa în Moldova a fost întîmp1i1toare şi temporară ; de aceea,
Alexandru cel Bun i-a dat „scaun" în cetate, pentru împrejurările acelea
şi pentru eventualele vizite ulterioare.
După construirea mănăstirii Zamca, informaţii documentare despre
viaţa călugărească de nici sau despre istoria monumentului în sine sînt
extrem de puţine şi laconice. Ele se 1·efcră în special la privilegiile obţi
nute de Eipscopie cu privire la scutirile de „zeciuială" din „roade"
(1677) 900 şi de dări ale familiilor de „poşluşnici" ce locuiau pe teritoriul
episcopiei (1671, 1673, 1677) 001, precum şi la interzicerea orăşenilor de
a „strica braniştea" mînăstirii 902 („terenul era folosit pentru păşune
şi o vale din faţa mînăstirii, pentru arătură, ambele de folosinţă comună
a mănăstirii şi oraşului, iar cine s-a stabilit acolo avea să plătească mănăs
tirii zeciuială"). De ascm~nea Episcopia primea dreptul de a-şi coloniza
teritoriul cu „încă mai mulţi armeni" care „să-i adune la un loc, din
Turcia ori din Polonia„. in această ţară" 9°3• Episcopi armeni, de la
Zamca erau şi stareţi ai miinăstirii. Dintre ei se remarcă episcopul Hazar,
mort în 1629 la Cnffa, copist şi autor al mai multor opere păstrate în
manuscris la Gherla, Viena şi Rusciuc 90"'. 1n anul 1672, proba_bil din
cauza tulburărilor interne din Moldova, episcopul Minas Zilichtar-Oglu,
împreună cu numeroşi armeni din Suceava, a părăsit reşedinţa episcopală
existenţa
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de ]a Zamca, trecînd în Transilvania OO!i. Acest eveniment a avut fără
îndoială, urmări
destul de serioase asupra vieţii mănăstireşti de
la Zam,ta, ce nu a mai fost reluată niciodati'1 cu nceeaşi amploare. Sfîrşitul
veacului al XVII-iea marchează în istoria mănăstirii un alt eveniment,
de astădată cu caracter militar. Trupele polone conduse de Ioan Sobiescki,
care au pătnms în Moldova în timpul campaniei antiturceşti din 16901691, au ocupat Suceava (25 octombrie 1691) 006 şi au numit comandant
al oraşului pe colonelul polon Friedrich von Harstallen. (La Suceava sint
garnizoanele domnilor poloni. Au luat o mînăstire şi şi-au făcut acolo
cetate. Cmmmdantul care se numeşte Frederico von Hnrstallen este
luteran, ciţiva căpitani ai regimentului sint catolici şi cei mai mulţi
dintre soldaţi sînt catolici) oo; care şi-a :;tabilit comandamentul la Zamca.
Cu acest prilej a fost ridicat valul de pămînt ce inconjoari'1 mănăstirea,
laturile de nord, est şi sud, fiind însoţit de şanţ în fnţă şi bastioane la
colţuri. Tot atunci, mănăstirea a fost denumită, de ccitre localnici, prin
termenul polon corespunzător. cetăţuie, adică Zamca. Oprindu-ne atenţia
numai asupra raporturilor dintre arhitectura rom;înească şi cea armeană
şi fără si'1 mai zăbovim în analize ami'munţite privind elementele care
au făcut obiectul unor variate studii anterioare şi care au clarificat
treptat probJemele fundamentale 908, ne propunem să prezentăm în cele
ce urmează elemente arhitectonice constructive care pun în evidenţc'1
principii şi forme înrudite cu arta de a construi a arm'P.nilor suceveni
şi raporturile acesteia cu arhitectura moldovenească. Astfel, şi la monumentele religioase ale armenilor din Suceava se constată că sînt construite după modelele moldoveneşti, lipsind orice urm{1 de influenţă
armenească la. monumentele armeneşti OO!l. Singura diferenţ{1 la unele
dintre ele constă în faptul că în timp ce în bisericile moldoveneşti naosul
este de formă dreptunghiulară şi au latura mai lungă paralelă cu axa
lonigtudinală a edificiului, în unele biserici armeneşti naosul tot dreptunghiular, e dispus invers (Sf. Cruce, Sf. Simion) cu latura mai lungă
perpendiculară pe axa principală, aceasta pentru a obţ.inc spaţiul larg
din faţa absidei centrale, necesar aşezfirii în linie a celor trei altare
cerute de ritualul arm.enesc.
De la ansamblul mănăstirii Zamca (fig. 37, 43) s„a păstrat biserica
centrală, capela de iarnă amenajată pe latura de vest a incintei, la primul
etaj, într-un turn fortificat, la baza căruia erş. practicată intrarea principală
în curtea mănăstirii şi clopotniţă (1606). întregul complex este înconjurat
de un zid masiv de piatră, înhirit din distantă in distanţă cu puternice
C'Ontraforturi.
Biserica mănăstirii Zamca, cu hramul Sf. Auxentie (Oxen.) este o
construcţie de plan dreptunghiular şi se compune din pronaos, naos şi
altar. Cele trei încăperi ale bisericii urmează, în genere, principiile
t:irhitecturii religioase moldoveneşti din acea vreme. •Boltirea este în
stil moldovenesc, dar turtită, pe această cale obţinindu-se o lărgire a
bisericii. Pronaosul este boltit in calotă sferică. Spre exterior există o
uşă în peretele de nord al naosului şi în cel de vest al pronaosului.
Modificările modelului moldovenesc privesc numai naosul şi altarul,
al căror spaţiu este distribuit în mbd diferit faţă de bisericile ortodoxe.
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Astfel la Zamca apar trei ;.iltare. Primul dintre acestea ocupr1 întreaga

suprnfoţii a absidei centrale. Celelalte doui1 avind o importanţii secundară,

sînt plasate in colţurile de nord-est şi sud-est nle naosului. între ele
;!fiindu-se un spaţiu rezervat corului. fo pronaos sînt de remarcat cele
douc"1 ferestre ale zidului despi'trţitor, dispuse de o parte şi de alta a uşii
de trecere în naos. Prezenţa lor constituie, făr<1 îndoială, o soluţie originală i.i meşterilo1· care au lucrat la Zamca. Avind în vedere că în arhitecturn moldovcneasc<1 se făcuse deja trecerea - o dată cu construirea
Calatei (1584) !Ito - de la peretele despărţitor masiv la arcade susţinute
pe coloane, soluţia de la Zamca apare ca o formulă intermediară, oarecum
tardivă. In naos se mai vi'1d urmele unei vechi picturi ; ulterior, biserica
a fost văruiti1. In exterior, biserica păstrează aceeaşi simplitate arhitectonică pc care o vădeşte şi interiorul ei. Soclul de piatri'1 este uşor
profilut, iar faţada semicircufori'1 a absidei, mai 1·estrînsi'1 în raport cu
pereţii longitudinali. Cite o pereche de contraforţi puternici, avînd
retrageri mediane, sprijină de o parte şi de alta zidurile naosului. Turla
este construitia din căr~1midf1 şi arc o fornU-1 octogonalii.
Arhitectura musivu a monumentului este inviornt;.""1 pc alocuri, prin
elemente dccorutive. Astfel, chenarul uşii prin care se p.:itrundc in naos
este de form<"1 dreptungh iulară, colţurile interioare, uşor rotunjite precum
şi cele două nervuri ce se sprijină pe un simplu pla1i înclinat. vudesc
încii un profil gotic cu influenţe renascentiste !•li . 1n schimb chenarul
uşii interioare şi chenarele ferestrelor, JXISlrate în întregime, dovedesc o
indemînare şi acurateţ;'l deosebită în execuţiile de la Zamca, <:are de fapt
aduc.: şi inovaţii interesante. Chenarul u:,;ii dintre pronaos şi naos are
un motiv de baghete ce se încrucişează şi se ramific<·1 la partea superioa:-[1 iar la c<ipetele de jos se termini'i prin mici baze faţetate. Nouutea
modelului constă in faptul ci1 la colţurile superioare nle dwnarului este
sculptată o rozetj, iar în spaţi..11 dintre ele a fost lTL·at, din frinturi de
l'a~hcre, un drr..:pLl::it:hi, In<d înălţat ckcît rec;;tul chenarului. av i~ ,I
cîmpul ornamanfat cu motive vegct<ilc. Hamclc ferc!'tn•lo1· ai.I fosL
lucrate Jup~1 prototipuri deosebite. Ce~e dL• h
abs:da <1ltc :"':1J',
avînd arhivolta în plin centru, reiau motivul baghetelor incrucişale şi
al rozetelor. iar celelalte„ cu a rcui.rea într-o uşoart:i ogi\·{1, au n ervuri
ce formeazi'1 acolade, abia schiţate la ferestrele încăperilor şi mai pronunţate la ceh• ale turlei. Decoraţia, imbinind elemente de tradiţie i;otic:it
cu cele clasice, este completatf1 pe .ilocmi cu motiv„• no!, de info;e-:-i\,:
orientalâ (rozetele) :i i'.!. Elem~·ntele de construcţie ale biseridi ne conduc
spre concluzia d1, ca a fost ridicam. la începutul veac-ului al XVII-lea, pi"istrînd şi unele caracteristici comune cu bisericile nwldovcneşti clin secolul
al XVI-lea.
Desigur că prima a fost construită biserica c:entrală descris;"1 mai
sus, după care a urmat dopotniţa, la care zidui de incint.il este Nh-.;, i t.
Urmează cli1ciirea dinspre apus, care u îndeplinit funcţi:1 de sediu , I
episcopiei armeneşti din Suceava, construcţie ce a fost ridicati'1 în douc'1
etape. Prima p.:irte a di'1dirii, cea cari.! adC1posteşte la etaj paraclisul, a
fost construiti1 rn act•laşi timp cu zidul de incinti"i, ţesindu-se cu ar e .t<.i,
iar cea de a doua, ridicati1 a1[1turi de peretl'le sudic ai par.:idi<.ului el .: b
1
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nivelul superior al primului etaj,

aparţine

unei perioade mai tîrzii, ciupii

cc inl?'egul ans<imblu măni1slire<;c cru folosit ca nt~!re. Aceasta a do ua

parte probabil ridicam în scopul utiliziirii unui spaţiu în plus pentru
<life ritc trebuinţe, se presupune a fi fost construită in secolul al
XVIII-lcm !11:c. Edificiul de plan dreptunghiular (15 /8 m) se compune
dintr-un parter străbi1tul de g;mg ul intn-1rii şi un l:t:ij, LU p:1r..i.di„u :
Sf. 1\faria în partea de nord. Pe h1t ura vestică se află, ca şi la turnurile
mirnistirii C:1 ş!n (Hi58). l!n i eş ind destinat ap[iră rii ptirţii de acces rn.
Intrarea de la P<•rler. est.c ust'mă n f1toare ccld de IJ turnul clopotniţă,
are forma unui g<mg, bu!t;t tr<.•i1:.Yer.;;al prev[1zut la capete cu doufi arcade
ornamen ta le sprijinite pe ar('uri dublouri. Jn apropierea arc<.1dei inll'ri oarc . p(' <1 :r1bcle ]:1 t.uri :tle p tng:i h.:i S'."' ; fl:"1 C!: '~c h!dr· ;:-7 ,.~)'." •~ r·ek• (h 'i
inci:l peri ale parterului care au planul dreptunghiular ~i sint boltite in
Sl'micilindru. Primul etaj păstreazn, în linii generale. dispo:1.iţia de pfan
a p;:irterului, cu deosebire 61 incc"1perea de deasupra intrf'1rii n fost despăr
ţită ulterior, printr-un zid mai subţ.irc. în două camere. Cea mai interesa ntă inciipcre a etajului este, fiiri1 îndoială, 7Jaraclisul SJ. ;"\!aria. O deschidere înaltă semicilindric[1 la partea superioară, încadreazf1 uşa de
intrarP in paraclis cu arcada trilobatrt şi cu chenaml sculpt.'.lt în întreg ime. lnkl"iorul pura<.:lisului (4 1 (i m) se împarte in naos şi altnr. Naosul
este boltit în stil moldovenesc. de rem'arcat însă, că arcurile iniţiale nu
se opresc, ca în alte cazuri, la jum<itate~1 îm'Hţimii pereţilor, ci se prelun~esc pin[1 la nivelul pardoselii. pentru u da desigur un suport mai solid
c"t1polci extrem de inălţat<.'i. De asemenea, atît in pandativii din primul
rind cit şi cei din al doilea, se gi1sesc cite trei oale de rezonant<\ iar baz.1
sistemului superior de îngw;tare a bolţii este marcatI1 de un rînd d"
cără mizi zimţate. Absida centr<1lă a paraclisului acoperit de un segment
de calot[i este uşor turtWi. din pricina tainitei construitl1 deasupra. întreaga
ciudire. dar in spet:ial paracli<.>u l a fost ornamentat cu variate şi interc'> antc ele ment<' decorative, cu apropiate analogii la Aroneanu (159-1),
Dragomirna (1602-HiOB) şi Hîşca (1611-161 i). Astfel. uşa de intrare
în paraclis, cu arcad._-, trilob:.it:1 nre un chenar sculptat. Motivul central
:11 decoraţiei const:1 într-o canelură largii, întreruptă de incizii circulare,
pe fondul d'irora sint plasate mici rozete în relief. Sculptura are mai
m ult un aspect rustic 915. Din pictura care împodobise iniţial interiorul
paraclisului, pină astăzi nu s-au păstrat decît benzile cu motive florale
de pe arcurile ce măr,ginesc semicalota altarului. Ceea ce se poa te constata
este ponderen mai mare a culorilor şi nuanţelor închise, in spedal la
zugr[1virea fundalurilor şi a spaţiil or libere. în exterior arcmlcle intr[irii
!i chenarele ele la primul etaj ale ferestrelor sînt decorate cu motive
asem[1rn'.itoare cu cele de la turnul clopotniţ<'i (rozete lr;.1pczoidalc ca
moti\'C florare : briu de piatrft cc incaclreazr1 intrarea; brîie de ccirfimizi
zimtatc). De asemenea, de o parte şi de <ilta n ferestrei ele la <1bsicb
altarului, exista un briu de ocniţe ogivale, cu singura deosebire C.-1 pe
alocuri apar cl1rămizi sm<ilţuitC' . Corpul paradisului. în schimb are un
decor deosebit, ce se compune dintr-un brîu de piatră ri'1suc:it, încadra~
din ambele pf1rţi de şiruri de c[ir:"imizi smiHtuite în cnfrniu !3Î verdr:>.
Deasupra brî ulu i, pc foţr:da din spre curtea minăstir ii s-a nclC:-1ugat un
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al doilea rind de ocniţe, m.firginit la partea superioar[1 de arcade îmbinate. Partea de etaj, ad<iugati"1 mai tîrziu. are la ba:l.f1. pe laturile de est
şi sud, un brîu de cărămizi zimţate, care nu este exclus s[1 fi fost însăşi
cornişa de sub streaşina acoperişului iniţial. Pe faţada dinspre incinta
mănăstirii, în continuarea torsadei paraclisului este dispus un al doilea
brîu de cărămizi zimţate deasupra căruia se af1<"1 un şir de ocniţe arcuite
în semicerc.
Ultimul ansamblu decorativ al exteriorului îl constituie turla de
form[1 octogonală în plan, cu baza stelat[1 in 12 colţuri şi înnccată în
acoperişul reff1cut. Fiecare faţ'1di"1 a turlei este pr<.'vibmti1 cu arcade
duble, suprapuse de cite două ocniţe. Sub streaşinc.i, în locul cornişei, se
afl[1 un brîu de cărămizi zimţate.
Din punct de vedere al compoziţiei, cu excepţia citorva clemente
secundare, acest decor este comun bis('ricilor moldoveneşti din veacul
al XV-iea. Unii cercetători presupun ci1 aceste c.f1r<-11nizi ar fi refolosite
de la o biserică mai veche, care s-a demolat 9 "'· De rem,nrcat d1. la circa
200 m spre vest de actualul complex mîni'tstiresc s-a g[1sit un num~1r mai
mare de cărămizi hexagozc1alc s'mălţuite in verde închis, specifice secolului al XV-iea, formind o pardoseal[1 pc un pat de mort:ir. Autorul
descoperirii !ll7 presupune că acestea ar fi aparţinut vechii biserici a
episcopiei armeneşti, din secolul al XV-iea, care, fie că a fost dărimatf1
datorită pericolului ce-l prezenta poziţia clr1dirii (pe marginea unei ripe
ce coboară spre pîrîul Scheia), deasupra unui mal nestabi I. fie c[1 a fost
distrusă din ordinul lui Ştefan Rareş. De la aceastI1 construcţie se presupune că au fost recuperate acele cărămizi s1mHţuite folosite ulterior la
împodobirea zidurilor exterioare a paraclisului.
Incinta mănc1stirii Zamca este înconjurată de un zid de piatrf1 ce
formează în plan un trapez alungit. Laturile paralele ating lungimea
de 59 şi 66 m, iar cele oblice de 70 şi 74 m. Grosimea zidului este de
1 m, iar înălţimea lui actuaM atinge, pe Iatur:i de vest, aproximativ 4 m.
Zidul de incintă de la Zamca prezintă urme ale unor reparaţii ulterioare.
Pe latura sudică se mai păstrează încă resturi ale unei construcţii
mînăstireşti ruinate, care avea parter, etaj şi probabil şi o pivniţăt 918 •
Aceleaşi cercetări au permis şi observaţia că în secolele al XVII-iea şi
al XVIII-lea partea de sud a inicntci a fost folosik-1 ca cimitir.
O remarcă trebuie făcută şi asupra materialului arheologic scos la
iveală din săpături. Acesta a fost de cea mai mare importanţă in stabilirea datării diferitelor construcţii ale mănăstirii. Intre acestea, teracotele
cu motive geometrice şi florale, o teracotă reprczentînd un bărbat şi o
femeie, în costume de epocii, din secolul al XVII-iea şi falsuri monetare
emise la Cetatea de Scatm din epoca lui Dabija Vodă au contribuit în
mare măsură, pe lîngă caracterele constructive arătate anterior, la stabilirea datei de construcţie a diferitelor clădiri ale actualului ansamblu
minăstiresc (sfîrşitul secolului al XVI-iea şi începutul celui de al
XVII-iea) 91!1. Tot cercetările arheologice au scos la iveală şi un pavaj de
piatră, orientat nord-est, sud-vest, care deservea intrarea de vest a paraclisului.
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Prin tri'1sMurilc lui escnţicilc, complexul arhitec-tur:il de la Zamca se
insc:rie ca o construc:ţ.ie tipic moldo\•encasd"i de la începutul secolului al
XVII-iea. Diversitatea clementelor de ornamentaţie conferi• fiecărei
cli'1diri de la Zamca o individualitate proprie. Elementele specifice armeneşti care apar aici, mai ales în ornamentaţie, nu reuşesc totuşi să
imprime monumentului o inff1ţi~are cu totul deosebit<"1 de cea a construcţiilor similare moldoveneş ti clin aceeaşi vreme. lvJonumentul nu s-a
conserv;it integral în form a iniţialii. ln secolul al XVIIl:-lea părţile
superioare ale cli"idirilor ~ •u fost refăcute !t.!0 • H.ecent (Hl85-1989) la turnul
dopotniţll au fost cxecutute r<.!paraţii de primi'1 necesitate.
În evoluţia formelor, care le-a imbnicat acest tip struc.:turnl în cursul
secolelor XVI-XVII în Moldova, o noui'1 etapă este marcam de alt
monument sucevean : biserica Sf. Cruce, catedrala armenilor din
Suceava. Construiti'1 din piatri'1 la 1521, de Cristea Hancoian 0~1.
pe locul altui hkaş armenc>Sc construit din lemn, ace<tstă bisericii
va suferi apoi unele trcm spormtiri, iar din secolul al XVIII-lcm
i se va adiiuga o capelă, cu hramul Sf. Ionn (10 /5 m) 922. Bolta
naosului prăbuşitC:"i a fost rcfficutii în 1955 ; prelungirea tsa spre
vest s -a făc:ut printr-un ~paţiu boltit de o factură deo.'iebită 9".!3 .
Absida altarului esu' de for1mi poligonaUI. Pronaosul este despt1rţit în doui1, asemănător ca la Hagigadar. In afară de intrarea bisericii
de pe latura de vest, mai existci ş i o intrare pe latura de sud a naosului.
Construcţia este de ln fundaţ.ic pîni.l la 3-4 m înălţime din piatră, inr
în continuare din ci'iri"1midi1 !l:.!'i. Turla de deasupra naosului s-a pri'1buşit
în 1918. ca urmare a trepid a ţiilor produse ele ci'ttre trenul care drcula
prin oraş şi care t.rccca Ia numai c:iţiva metri depf1rtarc de biseric<i Turla
nu a mai putut fi reconstruiti'1. Cu prilejul lucri'1rilor de restaurare din
1H35, s-a putut constata l.i int<.•rior, sub un strat de tencuiaU1 mai noufl.
resturi de picluni veche pc zidul de nord al bisericii !I:!'•. Nu se c:unoa..~te
data construirii c:lopotniţei şi nu există nid alte informaţii in legătur[l
c:u <1ceasta. F:-1r{1 indoial:.'"1 c:,-, cercetfirile arheologice mai ample care se
vor efectua în viitor, vor putea aduc:c predzări mini sigure asupra daU1rii
atît a biseridi cit şi a turnului c:lopotniţi"1.
Ştirile documentare pdvitoan.' la ac:est monument sint foarte sf1race.
O primă menţiune o avem din 1554, cind preotul Naşeci de la „Sfinta
Cruce aflată la Suceavn" !r2i; comandă un v:is de argint la un m~ter
Jiovean.. Jn 1557, acelaşi preot armean se afla la Liov, tot în lcgi'1turf1
cu execut..-:1rea odoarelor biS<.>ricii Sf. Cruce·!•:!i. Probabil 61 in timpul
persecuţiilor armenilor suceveni din l 551, de către Ştefan Han:.'Ş u:!ll au
fost luate la visterie ~i odoarele bisericii Sf. Cruce.
Este de remarcat existenţa în biserică a unei pirtre de mormînt
cea a lui Edilbei, fiul Jui Soghomon, decedat în 1428 H!!I care ne poate
duce spre concluzia c:t1 biserica a fose. într-adevăr nnterioarii secolului
al XVI-iea, fie ci'l :ic:easta va fi fost de k•mn sau zidit<i din piatr~1. in
jntl•riorul bisericii se mai piistrc•a7i1 ~i alte pietre tombale, unele provenite de la o altti bisc.•ric:t1 a rmeneasc{1 din apropiere (Sf. :Maria) mn care
astăzi nu mai există : Isaiia
Awaclur (l 528), Hanko (1521, piat.J·[1
zidită) l~ll. Jn curtea biseridi, se mai găsesc şi alte pietre de morm.lnt.
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mutate in secolul trecut din fostul cimătir al bisericii armeneşti, Sf.
Treime. monument astăzi dispărut : Hago (1606, „cel care a clădit biserica"). Mardiros (1612), Chascatuna (1616), Iacob (1618) !1.32.
Un alt monument armean de acelaşi tip - care deşi nu impresionează
prin proporţii prezintă un interes particular prin unele elemente de
<ffhitectură utilfznte este biserica Sf. Simeon sau Turnul Roşu. Atît
forma planului - dreptunghi alungit care măsoară 22 x 9 m, încheiat
spre răsărit cu o absidă poligonală - cît şi boltirea naosului în stil
moldovenesc, cu precizare că pandativii de la baza turlei se sprijină pe
nişte sfere, ce constituie particularităţi demne de toatii atenţia.
Dupii o inscripţie mai nouă, din 1513, biserica Sf. Simeon (fig. 38) este
.atribui tr1 ctitorului armean Dcinig !l:J:J. Detaliile ele construcţie ca şi analogiile cu Zamca scot în evidentă o construcţie de la începutul. secolului
al XVII-lea !l:1:i. Gh. 1Balş presupune că vechea construcţie din secolul
al XVI-lea a dispărut !l35. Altarul poligonal spre exterior este sprijinit
pînă la o anumită înălţime de un zid mai nou previizut cu mici contraforturi. La exterior turla naosului este octogonali'\ (construcţia sa. a fost
parţial modificată în 1925 cu ocazia executării unor reparaţii) 9:16 • Turla
iniţial se sprijinea pe un sistem de stilpi de stejar. Restaurarea care s-a
făcut în 1925 nu a ţinut seama de vechiul sistem de construcţie, golurile
lăsate prin scoaterea stîlpilor de stejar au fost zidite. Ca şi la Zamca,
pronaosul boltit printr-o calotă sferică, prezintă aceeaşi tendinţă de
liirgire. Zidul dintre naos şi pronaos a fost dezafectat, construindu-se
un arc de sustinere !137. Se admite că şi arcul de susţinere c<1re se vede
între altar şi naos a fost ridicat într-o etapă mai tîrzie. !Intrarea in
pronaos dinspre apus, ca şi la Zamca, este prevăzut--'\ cu chen<1r gotic
simpul. Cea de-a doua intrare, cea din peretele de sud al naosului, arc
în foţi un pridvor de provenient<1 mai noul\. Ferestrele au deschideri în
<1coladf1 cu chenar de baghete încrucişate împodobite cu denticule şi
cu o ba1.11 încadrat<\ de un · pătrat cu o floare (decor caracteristic secolului .-.1 XVll-lea) . La exterior contraforturile susţin arcul de vest al
naosului şi colţurile zidului de apus al bisericii. Nu sînt indici dacă
actuala biserică a fost pictată. Interiorul biserici, este p<1rdosit cu pietre
de mormint 93!>. Clopotele de la Turnul Roşu sînt vestite în Suceava prin
sonoritatea lor deosebită („cind trage clopotul Filipos de la Sf. Simeon
să tot mori'") !W•, ele cuprinzînd un procent ridicat de argint în compoziţia bronzului din care au fost turnate.
Cele tr~i monumente arrni(?neşti, în forma lor actuali'1, ce delimitau
urbanistic mahalaua armenească şi extremele fostei „Uliţe Mari Armeneşti'' ( 1597) se impun în fizionomia oraşului prin accente verticale
originale ele continuînd innoirea arhitecturii religioase sucevene din
secolele XVI-XVII. Cu Sf. Nicolae, învierea, Sf. Simcon, Sf. Cruce
şi Zamca, ilustrative pentru arhitectura moldovenească din secolele
~VI-XVll, se încheie, aici, n doua epocă din istoria artei sucevene,
caracterizată prin căutarea unor formule noi, originale (briu cu aspect
de funie răsuciti:i ; rozete cu motive florale, toate de influenţă armeanogeorgiană), prin îmbinarea elementelor tradiţionale (structura de pl<1n)
cu altele îndatorate modelelor gotice tîrzii (ancadramente de uşi şi
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ferestre) asociate cu cele ale Renaşterii şi prin crearea unei întregi serii
c'le _monumente, de mare valoare, în stil moldovenesc. Se poate ·spune,
deci cii in contextul arhitecturii din Moldova, zestrea transmisă de artn
gotich a rezistat nu numai confruntitrilor cu Renasterea ci dimpotrivr1
confruntiirilor cu noile influenţe orientale care s'e ma;,if~stau din c~
în c:e mai puternic în arta moldovenensciL
·
4 DATE ISTORICE OFERITE DE MONUMENTE ŞI BISERICI
DISPAHUTE CU PHIVIHE LA EVOLU'f'JA ANSAMBLULUI UH13!\N
Şl A SILUIETEI SALE.
Dacă în capitolul de mai sus am descris monumentele religioase
care şi ast<-.Zi într-o form[1 sau alta se mai păstreazi'l, vom incerca în continuare să ari"1tăm evoluţia spaţiului urban şi a siluietei sale în funcţie
de totalitatea verticalelor istorice, dintre care azi, unele au dispă
rut. Distribuţia diferenţiat.I <l extinderii teritoriale a Sucevei pinli
la sfirşitul secolului al XVlI-lea demonstreazu superficialitatea afirmaţiilor cu privire la dezvoltarea haotică şi necontrolată a oraşelor romil.neşti în evul mediu !Vil, Avînd la îndemînf1 documente cadastrale cc
privesc unele biserici azi dispărute din zona centrală a oraşului şi
cunoscuind o marc parte din transformările intervenite în ultimele şase
secole în planimetria zonei, se poate realiza o reconstituire chiar şi
teoretică a acesteia.
Ca şi în cazul cartării elementelor de textură urbană medievală,
s-a pornit de la zona c.-entrală a oraşului (din jurul Curţii domneşti)
cuprinzînd principalele pieţe ale ansamblului istoric şi mai multe monumente caracteristice (turnuri-clopotnită. biserici dispărute) atît din „oraşul
de jos", cit şi „cel de sus". S-a folosit planul oraşului întocmit în anul
1785 şi 1856, primul realizat conformi principiilor !JlOderne de ridicare
topogn1fică !Vi2. S-a ales acest plan, intrucît în ele nu sînt trecute o seric
de tTansformări ulterioare. fiind astfel mai indicate decît planurile contemporane pentru reconstituirea siluietei zonei. In lumina acestor date
de ordin documentar, arheologic şi topografic, Suceava - aşa cum s-a
închegat de-a lungul secolelor XIV-XVII - prezintă o valoare urbanistică de primă importanţă din :
- folosirea înţeleaptă a denivel;1rilor platformei structurale (şi nu
terasă aşa cum s-a afirmat) lJ1i3, a dirui pantă urcă de la biserica Mirăuţi
şi se termină la Zamca sub forma unei cueste, a determinat trasarea a
două uliţi principale (Uliţa Fruntea şi Uliţa Mare Domneascf1 continuat.ii
cu Uliţa Mare Armenească) ce urmăresc fără rigiditate, curbele de nivel,
fiecare stradu avînd în final o personalitate proprie cu deschjcleri şi
capete de perspectivă ,marcate în extreme ele biserici ; astfel Uliţa
Fruntea continuată de cea a Datornicilor ,avea la capete ca perspectivă
de interes local vechea biserică a Mitropoliei (Mirăuţi), biserica catolică
Buna Vestire (azi dispărută) 9'i'i şi biserica armenească Sf. Maria (azi
clispărut<.1) gr, 5 ; Uliţa Sf. Ioan continua~\ de Uliţa Mare Domnească şi
Uliţa Armenească era străjuită la cele două extreme de biserica Sf.
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Ioan Botezătorul şi biserica armenească Sf. Simeon cu Turnul Roşu.
Traseul său era marcat si de alte biserici ca : Sf. Dumitru şi Sf. Cruce;
- diferenţierea fun°cţional{1 şi socială a cartierelor vechi. lumi
deosebite (sub aspect etnic şi profesional) şi în acelaşi timp înrudite prin
integrarea într-un organism urban înfloritor ; mahalaua cojocarilor şi
blănarilor cu biserica Sf. Vineri (azi dispărută) !Vrti ; mahalaua din faţa
tîrgului cu biserica rusească şi Sf. Atanasie (ambele dispăru.te) !l'ii,
mahalaua Cut cu biserica Invierii, Sf. Gheorghe (mitropolie) şi Ispasul
(azi dispărut<i) 9"1< ; mahalaua Sf. Ni<:olae cu bisericile Sf. Arhangheli (azi
dispăruUt) 9'.!l şi Sf. Nicola(;•: ca<;ele din zona Mahala sau Tătărăşani către(\
reni cu biserica Sf. Theodor (azi dispărută) !t:.O şi Vovidenia (azi dispărl!tă) M ;
- ierarhia regimului de înălţime, în care domină - prin masă şi
prin aşezare pe locul cel mai înalt - "tîrgul de jos" cu cele dou;1 pieţt•
(„piaţ;:t mare" şi "tîrgul boilor") semnalate prin turnul lui Alexandru
U1puşneanu şi prin turla bisericii Sf. Dumitru simbol al protecţiei
comerţului medieval de d1tre puterea centrală. Toate celelalte ~one
enumerate mai sus se subordonează inimii tirgului, afirmîndu-şi propria
personalitate prin caracterul arhitecturii şi prin siluieta - expresiv
diferenţiată în forme şi proporţii a turlelor de biserică.
Trebuie reţinut că Suceava nu face parte din grupul oraşelor care s-au
dezvoltat pe baza unui plan ideal, un tip de oraş des intilnit în vestul Europei
şi in zonele ele colonizare german.:i !i:,1 . Suceava a avut o evoluţie concentrică (uneori cu tendinţe spre forma unui patrulater) în jurul unui nucleu
iniţial (din jurul bisericii-mitropolitane Mirăuţi). adiiugîndu-i-se parcelări
ulterioare (în două faze, în funcţie ele bisericile clitorite în secolele XV~VII), devenite necesare pe mi"1sura creşterii oraşului. Găsin~ totuşi şi
în această situaţie elemente din conceptul urbanistic medieval caracteristic pentru celillalt tip de oraş ; astfel, în oraşul de jos, strf1zile Petru
Rareş (Fruntea) şi Drumul Cernc1uţilor continuată de Curtea Domnească
(Uliţa Mare Domnească) debuşeaz<i in colţurile Curţii Domneşti, în mod
asem<incltor ca la oraşele concepute dup<l un plan ideal, unde „piaţa marc"
este un spaţiu dreptunghiular, rămas liber intre cele douf1 străzi principale
paralele. ln partea de vest a bisericii Sf. Dumitru ce marca centrul oraşului, acest principiu nu a mai fost rcaliwt, str;-1zile vechi Uliţu Armenească şi Uliţa Pone fiind orientate către acest nucleu central, nemaiputind continua în latura pieţii. Este ele net<igiiduit şi faptul C<i oraşul
crescut in decursul timpului arc, in genernl, prin traseele curbe ale strt1zilor. prin elemente surpriz<i (sistemul de pivniţe boltite) şi multitudinea formelor urbanistice, un plus de originalitate şi de multe ori, şi de
valoare estetică, faţ{1 de cele concepute după un plan geometric rigid.
Trebuie ţinut cont la o astfel de aprederc şi de denivelările terenului,
care au contribuit in mod esenţial la valo~irea esteticei u ansamblului
urban medieval Suce<1va. ln procesul evoluţiei structurii s<1le teritoriale, Suceava s-a dezvoltat pe o suprafaţ<i inclinată (plan înclinat)
aproximativ de la nord-vest spre sud-est ; evoluţia sa a fost influenţată
de prezenţa şi dinamica celor dou[t artere hidrografice (rîul Suceava şi
pirîul Areni) care ii delimiteaz[1 pe două laturi !:'i de existenţa unei gil'le
(Şipot) care ii str<foatc central, precum şi de biologia acestora. Altitu216
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elinea relativ[! între monumentul Sf. Simion, amplasat pe curba cea m;ii
îna)t{1 a vetrei, de :J75 m şi biserica Mirfmţi (295 m) este ele 80 m. Ocuparea trepL'lt[1 a ucestui teren de cf1tre vatra sa în ·continuă expansiune
s-a făcut în trei etape ce pot fi marcate, cronologic şi topografic de
c;-1tre urmMoarcle biserici :
- pe curba cea nl!ai joasii (295-345 m) în raport cu celelalte sînt
implantate 8 biserici ele la sfirşitul secolului al XIV-iea şi a doua jumă
tate a secolului al XV-iea (Mirfmţi, Sf. Ioan Botezf1torul. Buna-Vestire,
Sf. Treime, Sf. Vineri, Sf. Dumitru, învierea Domnului, Sf. At..-inasie
ş i biserica ruscasc<"1), ce cldimitează o suprafaţ.r1 ele circa 50 ha:
- între curba de 345 m şi 375 m, sint amplasate 8 monumente
(Sf. Gheorghe, Sf. Nicolae, Sf. Simeon, Sf. Cruce, Ispasul. Adormirea
1\·fnicii Domnului, Sf. Arhangheli şi Sf. Maria) din n doua jumi"ltate a
secol ului al XV-iea şi secolul al XVI-iea ce marchează o extindere a
suprafeţei oraşului cu încii 60 ha :
- pc curba de 370 m, ce marcheazf1 extinderea oraşului spre zona
ele sud (cu circa 20 ha) sînt amplasate douft biserici din secolul al
XVJI-lca (Sf. Thepdor şi Vovidenia).
În jurul anului rnoo silueta oraşului a fost îmbogăţită şi cu alte noi
verticale: Turnul Sf. Simeon (151:3), turnul Alex<mclru Lf1puşneanu (15Ci0li>61). turnul de la biserica initropolitan(1 Sf. Gheorghe (1589) şi turnul Zam~·a (lliOo). Priviti1 dinspre nord şi suci silueta oraşului capf1tt1 valori diferite (fig. 21-25). Dinspre nord cap<ilă o importanţ1i deosebită turnul
Alexandru Ulpuşneanu şi Sf. Simeon, iar profilul este marcat ele biserica
Mirăuţilor. Buna-Vestire, Sf. Maria, Sf. Ioan Botezăt.orul şi biserica Sf.
Dumitru. Dinspre sud oraşul apare aşezat ca într-o covatf1, avîncl cit"' o
parte ~i de alta pe marginile acestuia, ansamblul mimistirii Sf. Ioan cel
[\:01! şi al mim;-1stirii Z;imca; profilul era marcat de biserica din Areni,
Vovidenia, Sf. Cruce ~ i Sf. Arhangheli. Silueta oraşului Suceava„ care
s-a format in cursul unei perioade îndelungate, începind cu sfîrşitul
secolului al XIV-iea pint1 la inccputul secolului al XVII-le<1, a fost;
clominatii de perspectivele pe ca:re le ofereau cele trei tunturi ele intrare •
C'C marcau un traseu liniar strf1bf1tut de Uliţa Domnească (turnul lui A.I.
L;-ip uşneanu, iniilţimea actua1,-, 40 m). continuat de Uliţa Armeneasc<i
(Turnul Hoşu, în~Uţimea actualf1 28 m) şi care se încheia cu turnul de la
tntin;istirea Zamca (im"ilţimea actuală 26 m). ln lumina acestor date urbanistice se impun cîteva precizf1ri cronologice şi funcţionale privind dominantele verticale reprc•zentate prin - aceste turnuri de intrare. Un prim
ok"lnent comun este perioada în care ';1u fost construite; toate trei au
fost ridicate în a doua jumf1tate a secolului al XVI-iea şi primul deceniu
al secolului al XVI 1-lca. Aceastii perioadă se coracterizeazi'1 printr-o
puternică înflorire a comerţului şi meşte~ugurilor, printr-o stabilitate
politic<-1 şi socială de lungt1 durat<-1 ce a caracterizat întreaga viaţă a oraşului. Alte caracteristici ce se impun privC'sc nspcctul şi structura lor :
ele au fost ridicate independent de biserici în im~diata lor apropiere,
turnurile au un plan dreptunghiular sau aproape piitrat. pc care se ridică
dou{1 nivele (cel de-al treilea nivel ele la turnul Alexandru Ll1puşneanu
este adăugat în secolul al XIX-iea): ele nu au pivniţe; grosimea zidu-
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rilor este de 2 m ; camerele nu sînt boltite, cu excepţia tur:-iului ele la
Zamca ; parterul este marcat printr-o deschidere în arc cc era destinatCl
intrării spre biserică ; pereţii sint din piatră, cu excepţia Tumului Rosu,
unde sînt din cărămid<"i; ancadramentele ferestrelor si usilor sînt în stil
gotic cu influenţe renascentiste.
'
'
La prima vedere se poate urmări o dezvoltare a acestora şi în sensu!
trecerii lor de la funcţia de clopotniţ1 şi eventual de apărur<!, la aceea de
1·eprezentare nşa cum este cazul 1n turnul de la Zamca unde se află
capela Sf. Grigore, şi la turnul Alexandru Lăpuşneanu !l.">J (1560-1561)
unde avansăm ipoteza, mai sus menţionată, că acesta putea îndeplini şi
funcţii administrative legate de primăria oraşului (turnul Sfatului ?),
fiind în acelaşi timp folosit ca punct de observaţie şi de p.,ză asupra
Curţii Domneşti şi a împrejurim\ilor. Probabil tot clin acest turn erau
anunţate orele şi prin diferite semnale (bittăi de tobfi, aprinderea unei
luminări) se semnala întreruperea circul aţiei în timpul nopţii. Amplas:1t
în .,piaţa mare" comercială a oraşului, turnul avea şi o semnHicaţie
simbolic;I de reprezentare a domniei ca principal factor de protejare a
comerţului. La fel de complex sub aspect funcţional era şi turnul de la
Zamca !r•'• : p::irterul era destinat intrlirii în mănlistire, la primul etaj
se afla capela cu hramul Sf. Grigore Luminătorul, iar la etajul al doilea
- clopotniţa propriu-zisă. Gangul intrării de la parter, prevăzut. cu
arcade ornamentale, este împărţit printr-un arc transversal în două bolţi
semicilindrice. Pe cheia de boWi a arcadei este săpată data zidirii
turnului, 1606. Printr-un turnuleţ cu baza circularii alipit colţului de
nord-vest al clopotniţei se ajungea pe latura de apus a primului etaj
(aceeaşi scară de acces o avem şi la Turnul Roşu, numai că aceasta nu
este acoperită), într-un mic balcon, din care nu s-au păstrat însă decît
patru din cele cinci console de piatră ce-l susţineau. Interiorul paraclisului se compune din încăpQrea pătrată a naosului, cu cite o fereastră
spre sud şi nord şi absida semicirculară a altarului, cu fereastră în axă
şi două nişe mici la extremitc1ţi. Naosul
este boltit ca şi pronaosul
bisericii, printr-o calotă sferică. în concavitatea acesteia au fost dispuse
trei rînduri suprapuse de cărămizi zimţate. Deasu pra absidei altarului
se am1 tainiţa. Camera clopotelor de formă drepunghiularc"'1 are plafonul
boltit în semicilindru. Jn comparaţie cu celelalte două turnuri. faţadele
exterioare ale celui de la Zamca, prezintă o mare varietate de elemente
decorative : rozete trapezoidale {le întîlnim şi la Turnul Roşu) . brîu de
piatră, brîu de cărămizi zimţate, frize de ocniţe. î n acela~i sens o
remarcă în plus este necesară pentru . consola ce sprijinea, la mijloc,
balconul de la primul etaj ,cu un complicat profil de nervuri şi incinzii
pe partea inferioară şi cite o spirală, însoţită de o frunză de acant şi o
floare, pe cele două f eţc laterale. In afara acestor turnuri ce jucau un
anumit rol 1n compoziţia urbanistică a oraşului, ele marcînd sub aspect
topografic fie centrul „pieţii mari" {turnul Alexundru Lăpuşneanu) fie
limitele vetrei oraşului în secolul al XVI-lea (Turnul Hoşu), precum ~i
sediul episcopiei armene (turnul ele la Zamca), un rol importan t in silueta
oraşului 1-a jucat şi turnul ridicat de Petru Şchiopul (158H) !i~,:, 1:1 noua
mitropolie. Ridicat după un plan pătrat, turnul-clopotniţă a lui Petr:.i
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Şchfoptil

(cu o in[1lţime azi de 34 m), cc păstrează din forma sa originală
u:i singur niw'l : etajul şi turla decorate cu ocniţe şi firide în spiritul
Yechii arhitectu1i mt>ldoveneşti, datează din vremea ultimei restaurări
a bisc!"ic:ii, efectuată de Romstorfer !!:iii. Turnul se compune dintr-o solidă
ba ză prismati61 în secţiune pfitrati'1 (6/6 m), în care este cuprins pnsajul
boltit al intrării continuat în sus cu turnul propr.iu-zis, de secţiune
pătrată şi octogonală (turla), care cuprinde dou[1 încăperi : una probabil
de veghe (et;.1 jul 1) şi o îndipere inaltă, cu largi goluri, tăiate în toate
fotele unde erau instalute clopotele.
S-a emis pl1rerea IG7 că acest turn odată terminat nr fi trebuit sfi
fi fost mai înalt decît cel al lui Lăpuşneanu, a cărui bază este cu 2 metri
mai mkC1 clecît cca a turnului de la Mitropolie (baza turnului este de
12 m). Pe latura de sud a primului etaj se găsea uşa de pătrundere în
turn cu ajutorul unei scări portative de lemn. Descoperira-. cea mai
importantă făcută cu ocazia unei degajări la paramentul clopotniţei în
Hl39 o;._. , este cea de lu urcada intrării, unde s-a găsit şanţul de alunecare
al porţil or. Dincolo de amănuntele privind funcţionarea acestui sistem
de culisare ia clopotniţa mitropolitană, ce presupune şi existenţa unor
porţi ferecat<', mai importantă r[unînca consta.tarea privitoare la aria
de rfo;pîndirc a acestuia, şi mai ales la semnificaţia faptului dt el se
intinl eşte pentru prima dată la poartn Cetăţii de Scaun ,de unde a fost
preluat ca element de fortificaţie, şi în arhitectura religioasă. Dacă, în
privinţ~ dat<irii turnului se mai poartă discuţii (s-a emis părerea că
turnul a fost ridicat parţi<ll de Bogdan al Ill-lea, el fiind ulterior refăcut
şi repnrat de Petru Şchiopul) o:m, în schimb asupra funcţionalităţii sale
lucrurile sînt clare. Probabil că, aici, la Mitl'opolie se ufla „clopotul cel
mare'' a! oraşului (în comparaţie cu celelalte turnuri-clopotniţă din oraş
avem aici în vedere lclţimea bazei turnului - 12 m - dar mai ales
grosimc:l zidurilor ele 3 m) care se trăgeau munai pentru a vesti mai·ile
s ~ rbi"1to ri legate de hramul bisericii Sf. Gheorghe, de Husalii şi de Sf.
Ioan cel Nou. Dacă, în oraşele din Italia 9't0, funcţia „clopotului cel mare".
cu cele trei băti"ti ale sale avea ca scop precis traversarea pe jos a oraşului
de la un capiit la altul ca, orişice ceu\ţean să poatii reveni la propria
locuinţă , in schimb, in Moldova aşa după cum ne informează călătorul
Paul de Alep, acestea „se trag la fiecare sărbătoare cînd este dezlegare" 91.il . în sensul acesta putem intui o legf1turi"1 sacră intrP. ritualele
bf1 tăii clopotului (puterea cclesiastică a Mitropolici) şi spaţiul interior
al oraşului unde se desfăşoară funcţiile vitale ale ucestuia.
O amprcntc"1 hotiiritoare in etapa medievală asupra dezvoWirii urbanistice: a ornşului şi a compoziţiei ele ansamblu au avut-o şi bisericile care
azi nu ma i· sint. Dispariţia unor ansambluri arhitecturale - biscrki - a
eliminat (în epoca modernă) acţiunea convergentă pe care acestea o jucau în
evul mediu jn compoziţia urbanistid1 a oraşului. Astfel, dispariţia Curţii
,dom neşti şi a unor biserici din zona centrală a oraşului (Sf. Maria,
Buna Vestire, Sf. Treime, Adormirea Maicii Domnului sau biserica
Barbovschi), precum şi deplasarea centrului civic au conturat după
secolul al XVII-lea schema oraşului de tip radiar-dreptunghiulară, diferită de cca iniţială (radiar-concentrică).
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Astfel, compoziţia urbami a Sucevc>i secolelor XV-XVII se baza
pe două axe (reprezentînd şi axe de drculaţ.ic). un centru liniar dezvoltat
de-a lungul lor, cu citeva puncte dl• maximii convl'rgenţI1 : Curtea
domneasc[1, biserica Sf. DunY.tru. Buna Vestire. Sf. Cruce !'Î biserica
Adormirea Maicii Domnului. Silueta ci•ntrnli1 a orasuhti era d~minatI1 de
verticalitatea acestor turle de bisericii, a Curţii d<)nmcşti precum şi de
turnul de intrare <tl lui Alexandru Lf1puŞneanu ; în contrast. cu dominantele
mai sus amintite, liniaritatea locuinţelor şi re tajnren lor în panti'1 au
conferit raportului implant-mediu un anumit specific urban. Prin di!>pariţia unor biserici şi a Curţii domneşti silueta oraşului n fost translocatl1
monumentelor.
·
Oe la bun început trebuie preciz:1t ci1 bisericile oraşului Suceava
(atît cele existente cit şi cele clispt1mte) nu suferit foarte multe tr'mstorrmiri antrenate nu atît de calamit<iţi naturale, dl şi mni ales d1•
incendii şi r<izboaie; în pra,qul secolului al XVlJJ-lca călătortii str:·1ini
Ic găseau „ruinate" şi cu ,,zidurile goale" ceea ce a determinat ca autorităţile locale sc"t îngăduie „clemillarea•• unor biscrid pentru n le folosi
piatra ln alte construcţii !Nl'. !. Hezultatul acestor orient.Mi mai sus menţionate se reflect[1 într-un impresionant. procent de d<lrimări integrale,
refaceri pe acelaşi amplasament şi prefaceri ale înfi1ţişării exterioare,
datorită cărora a disp;~1rut uneori din
compoziţia
urbanist.id1. chiar
amintirea locului unde s-au ridicat bisericile clcirimatc sau care nu
„înfrumuseţat'' cindva silueta oraşului pîn{1 la ascunderea totalft a structurii medievale. Folosirea datelor istorice în analiza structurii urb:me
din care unele monumente au c:lispfirut ne oblig<"1 sii le cunoaştem sub
aspect documentar, arheologic (acolo unde este cazul) şi topografic. prel'lllll şi la interprehiri cronologice, acestea avînd de cele mai multe ori
valoare de tenninus ante quelm.. O aWi precizare care se impune este
şi aceea că din cele noui1 biserici ortodoxe dispflrutc numai şapte au
putut fi localizate topografic în ,·echea vatr;i mcdicvaff1 a oraşului.
Bisericct Sf. Vineri (Sf. Paraschiva sau Peka), primh în ordini•a
importanţei urbanistice, esk in acelaşi timp şi singura biserid'1 atribu!trl
lui Ştefan cel Mare în oraşul Suceava !ni. Biserica era mnplasatii pc
Uliţa Sf. Vineri (azi str. Ştef[111i\"<i Vod<"t) în apropierf' de vechiul templu
evreiesc ; in registrul de deJimitare a proprietăţilor din J 785 la nr. 434
se arată c.•{1 locul este ,,gol îng,răclit, cu cimitir dar nehott1rnidt". biserica
fiind ruinată !J!tţ. Sf1p[1turile arheologice din 1956, în punctul ..,Şipot 1' !>r.l.
depisteaz<i fundaţiile bisericii de plan treflat cu dimensiunile de 21 /8 m.
Const_ruită in pantă, cu fundnţia în tr<'pte (de la J,JO m pinii la 2,30 m
adîncime) ca la Cetatea de Scaun !lli'i_ ~i cu ziduri groase de 1,20-1,40 m.
pictate in interior, aceast<i biseric;i se aseamiină c:a plan (pronaos, nao 1 şi
altar) şi dimensiuni cu cea de la lVJiliş[mţi, ziditil in 148i. Podea ua
biseric,ii consta din lespezi de piatrf1 şi cciriirnizi rombice acoperite cu
!>malţ verde (iig. 29). in p<irtca sujX'rioarf1 a pereţilor au fost zidite
şi oale de rezistenţă. Dup;i toate observaţiile stratigrafice efectuate,
biserica a fost zidită in a doua jumi'it;ite a secolului nl XV-iea, pe locul.
unui cimitir cu inmormînt~1ri din prima ju1rnitate a aceluiu ~i secol
şi a d[1inuit pîni1 la sfîr~itul S(•colului al XVII-lea.!Kii_ în secolul al
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XVII-iea biserica Sf. Vinc1i est.e amintit<~• adeseori in documente, ceea
cc dovedeşte că din momenlul zidirii pinii jn acea vreme a funcţionat
neîntrerupt.
O prim[1 menţiune o avem din anul 16.:13, şi ea se datoreşte unei
irisemniiri fcicute pc Cazania lui Varlaam, unde se menţionează „locuitorul
Fenoiu clin ţinutul Sucevei şi fratele din R<"1d<iuţi" care au cumpc'irat respectiva Cazania ~i „au dat-o la biserica cu hramul Preacuvioasei Maicii Paraschiva, in zilele blagocestivului dom'n Ion Vasile 1• 00 ~. ln anii următori
sint menţionaţi preoţii de 1<1 bi„C:'rica Sf. Vineri ; in 1647 este menţionat
„popa Lupul de la Svînta Vineri'", iar in H>72 „popa Gheorghe ele la Preabedobna" 96!1_ Biserica Sf. Vineri este de asemeni singura cunoscuti'1 din
oraşul Suceava, care îndeplinea funcţie de bi.sericii de breaslă 970 a cojocarilor şi blănarilor: „„.sau alt egumen, ţîrcovnic sau oricine din fraţi
care nu vrea să slujeascf1 cu dreptate sfintei biserici şi preacuYioasei
noastre minăstiri Paraschiva, ci vrea sf'1 slujească strimb ... si1-l osindeascil
şi să-l alunge din frăţ.fo'· Hit. Acest catastif reînnoit in 1673 a fost alcf1tuit
întT-o formă incipientl1 îndt ele b sfirşitul secolului al XVf-lca nn, ceea
ce ne sugerează că, biserica SI. Vineri îndeplinea aceast-1 funcţie de
brcasrn încă din secolul amintit. Interesant;-1 este şi însemnarea făcută
în 1695 pe una din evangheliile !J73 care au aparţinut acestei biserici,
căd, această dată ne indidi anul cind ea a fost dezafectatI1 cultului.
Insemnarea este făcută in limba românii de preotul Vasile şi arc urmă
torul text : „Această sfintI1 Evanghelie este den ti'lrgul Sucevii de la
Sfănta prebedobnae Paraschiva şi au fost pre m[ina lui Gavril Pădure
datiL S-au spart tărgul Sucevii, apoi fiind Păd ure în C<impulungu
bejenar, s-au socotitu ... ş i i-au dat.-o aciasti'1 sffmtl1 Evanghelie pre. mrma
preutului Vasile de la biserica de-a sus ... ; tij şi o cruce ferecată cu
argintu... Iar cind va fi pace, si1 fie volnic Gavril Pădure să o ia, să
le ducă la hramu de unde iaste datei, inr nime sr1 nu opreascf1, sf'1 zică
că-i dată de tot" 97ta. Cont rar acestei păreri (dezafectarea bisericii este
pusă pe seama ocup;irii Sucevei de către trupele polone ale lui Ioan
Sobieschi şi a „pustiirii ţării" in urmi1 războaielor turco-polone) 975,
arheologii au emis ipoteza dărimi1rii bisericii în urnia marelui cutremur
din vremea lui Gh. Duca Vodă !li'G. O ultimă informaţie despre aceast<1
biseric~1 o avem din registrul cadastral de reambulare a. teremirilor din
Suceava, din 1829, unde la nr. 457 este trecut proprietar Ioan Teutul
„care a moştenit imobilul de la Iuoan Neculce, care a zidit biserica Sf.
Vineri pe o temelie care se aflft pe acel loc" \Iii, Din întregul ansamblu
ridicat în vremea lui Ştefan, în 1856 nu se mai pr1stra nimic, în registrul
cadastral de atunci fiind menţionat doar un loc (la nr. 215) viran, părăsit,
cu „ziduri care se mai observă încă" !l1s.
De la începutul dompiei lui Petru Rareş datează şi prima menţiune
documentară cunoscută a celei dintîi ctitorii boiereşti din Suceava,
biserica Adormirea Maicii Domnului sau Uspenia, aflată „cam la mijlocul
tirgului" !li9, Ruinile bisericii au putut fi identificate în epoca modernă pe
st.r. Sf. Maria 29 980, azi în apropierea hotelului „Suceava". Zidită de
Onufrie Barbovschi lk!l, portarul Sucevei, cu puţin timp înainte de prima
sa menţiun~ documentară, 1529 („Cu ajutorul... iubitor de Hristos,
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Barbovschi părcălab ele Suceava ... a dispus să se seric acest Tct ra evan ~.,:hel ,
care s-a scris cu mina icrmonahului 1\facarie... care a fost dat bisericii
zid ite de dinsul in Suceai1a, cu hramul Adormirii .r.faicii Dom nului"P'~' ;
d nd ctitorul îi dăruieşte un evangheliar scris, aşa dupii cum am \'ăzut.
ele Macaric de la Mînăstirea Putna, biserica Adormirea, unde s-a aflnt,
probabil şi mormintul ctitorului ~h:i, dăinuia „întrca,qi1"; ca a r t1mas ust(el
pinii in l 7H2, cind a u tor ităţi le austriece au permis chirurgului cercual Gutt er
s-o demoleze {„de au străcat biserica întreagă ... spre a scoate muteri alul
dintrinsa pentru zidiren c.-isei sale") !18 \ contrar opiniei generaluh1i
Spleny, aflat în vizită prin Suceava în 1777 (în acel an obştea suceveanf°L
„se învoieşte" cu autorităţile austriece, ca „biserica Precistei îndurătoarei
să nu fie dărîmată, ea fiind întreag<I şi se va putea restaura'') !k~• ~i
să-şi construiască un complex de case, transformate ulterior în hotel
ş i bancă !l..'IG. Locul şi cimitirul bisericii Adormirea au fost vîndutc in
I 784, prin licitaţie publică, armeanului Nicolae Capri, care le-a adjudecat
cu 52 florini 987, renunţindu-sc la transformarea acestuia în „piaţfl publicii''. O ultim~! precizare in legătură cu acest monument trebuie fflcut:1
în legiltură cu ctitorul său. Astfel, confuzia de nume Barbovschi cu
Barnovschi ce s-a făcut de către tirgoveţii suceveni care au răspuns la
chestionarul autorităţilor austriece din decembrie l 782, refC"fitor la ce
biserici vechi sînt în oraş, aceştia au enumerat o serie de monumente
printre care şi biserica ,,Barnowscy'' 91'8; în virtutea acestui rc"1spun s, C"a
şi a pietrei funerare („domnul nostru Io Miron Barnovsehi... ~i s-a
pristăvit în anul...) !lSll refolosită ca
uscior la „pivniţa de varii" din
Suceava, s-a emis părerea că a ,,existat o ctitorie a lui Miron Barno\"schi
în Suceava situat<l probabil in vecinătatea caselor sale. în aceas tă biscric~1 fiind înmormintat şi trupul nefericitului voievod" 900,
Dacă spre nord-vest, pe vechea ax<\ de dezvoltare teritoria lii cca
a Uliţei Mari Boiereşti, se aflau bisericile Sf. Dumitru, Sf. l\faria şi
Adormirea l\·laicii Domnului (ultimele dou ă dispărute), în schimb rk
Uliţa Pone potrivit datelor oferite ele comisia Pitzelli (1782-1785) !J~n
se gi1sea „lîng<"1 casa lui "Ioan Capri" /Jiserico SJ. Arhangheli, acew;ta fii nd
în ruină. Azi locul este situat între Hanul Domnesc (fosta locuinţă Colomenschi) şi sediul l.H.E. In această zonă cu ocazia amplasi'.irii blocului de
pc Aleea Nucului nr. 6 şi 8 s-au dezvelit mai multe morminte ce <.1parţincau cimitirului acestei biserici 9!12.
Prima informaţie scrisă, legată de nun,elP. acestei biserici datcazil
din 1542 !l!r.1. cind logofătul Toader ilaloş comandă diaconului Miha il
Rusaxi s<"1-i copieze un teraevanghel pe care l-a „diiruit pentru sc'"m f1 tatea mea şi pentru sufletul părinţilor mei, bisericii unde este hramul
s finţilor arhistrategi Mihail şi Gavril în tîrgul Sucevei..."· Şi în secolele
urmittoare biserica apare sporadic menţionut{1 în docu mentele vremi' ;
astrei , anterion anul 1612, biserica primea potrivit daniei făcute c!e
călur.;ărita Gripina din viile sale o „giwnătate de vin, la beserec1.1, la
Arhangheli în Suceava" oos. Acelaşi document ce priveşte biserica Sf.
Arh~: ngheli este întârit (1632) şi sub domnia lui Alexandru Iliaş ro:>. Pe
un minei, manuscris slavon, cu însemnare din 1653 este din nou menţio
natii „biscreca lui Arhenghelii în ttlrg în Sucea vă" !l!lii. i n 1055 )i 165\).
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biserica mai prim'ea două cărti. o cazanie a lui Varlaam şi o carte româde învăţătură 997 • Ultimi le informaţii cc privesc acest monument
tlespre a cărui formă nu se ştie nimic sînt cele din 1673 („diaconul Ursul
ot Arhangheli ot tărg Suceavschii") ~ şi 1767, cînd Grigore Opre „ logofăt
şi mazil"' primea un „loc domnesc liber, pentru a-şi face casă, itngă
cirnitirul Sfîntului Arhanghel" !199.
Dacă în zona centrală, vechea compoziţie urbanistică a Sucevei din
se..:olele XV-XVII era marcată prin cele 7 biserici ordonate într-un
careu dreptunghiular ce nu depăşea ~ suprafaţă de 90 OOO m p, în schimb
zona de sud a vetrei oraşului nu prezenta aceeaşi compoziţie unitară,
cele cinci biserici marcind în arc de cerc doar limita vetrei oraşului din
secolele XVI-XVII. Informaţiile documentare şi arheologice despre cele
cinci biserici sînt sărace şi chiar contradictorii. Astfel, despre biserica Sf.
Theoclor, avem o informaţie indirectă din catastiful breslei cojocarilor şi bl<inarilor clin Suceava (1673) 11r~ 1 unde este rnenţionatt1
.,Ulif;a Sf. Theodor"', denumire prehrntit de la biserica c·u acelaşi
hram (in registrul de delimitare a proprietăţilor din 1785,
la nr. 264 sint menţionate „ruinele d ăr;imate ale bisericii moldoveneşti Sf. Theodor, care biserică în afar[1 de un cimitir neîmprejmuit
nu posedă nimic". In hotarnică se face precizarea că N. Capri şi-:t extins
grădina ocupind cimitirul bisericii, fără hotiirire judecătoreasci1) 1001. în
schimb, despre biserica Vovidenia din apropierea sa, avem două ştiri
documentare, din secolele XVII-XVIII : este vorba de un manuscris
slavo-român, din 1637 (Metafrast) 1002 început de arhiepiscopul Anastasie
Crimcovioi, terminat de Iorest, egumen, „şi care a fost scrisă c:u mina
preotului Manoil din Suceava, de la biserica Vovidcnia Născătoare de
Dumnezeu"; cca de-a doua informaţie, din 1771, se refer<i la "un loc ele
case în Suceava, lîngă Vovidcnia lui Ursachi, cu pivniţe, cu hrube" JO(l3.
Aflată pe „Uliţa ce duce din oraş la Areni", biserica Vovidenia, în 1785,
era consemnată (la nr. 261) ca „o biserică părăsită, care în afar~i de un
cimitir neîngrădit, nu posedă nimic" ; după registrul din 1856, terenul
aparţine lui Dumitru Şandru nr. 519 - şi era cuprins intre pirîul
Areni şi locul numit Areni 100-.. Ambele biserici existau încă de la sfirşitul secolului al XVI-lea.
Printre bisericile dispărute din apropiperea Mitropoliei Sf.
Gheorghe in afara celor două menţionntc mai sus se află şi
b'serica Ispasul (/nălţarea Domnului) 100:-,_ Biserica era din lemn numai
cu „fundamentările de peatră", la circa „50 de stînjeni de Mitropolie" 1()w;_ In pomelnicul bisericii mitropolitane Sf. Gheorghe întocmit
în 1805, este m.enţionată existenţa în clopotniţi a unui „clopot de la
Ştefan Tomşa" donat în 1563 bisericii Înălţarea 1001. Din anii 1598
~i 1599 avem informaţii sigure despre dour1 cfirţi (un Minei şi un Apostol)
care au aparţinut „bisericii !nălţării din Suceava" iorni. La sfirşitul secolului al XVIII-iea, biserica nu mai exista, căci piatra din fundaţiile ei
a fost folosită la ridicarea „căsărmilor împărc'.'1teşti ce s-au început a să
zidi" IOO!:l.
Mai vechi decît acestea sînt însă alte două biserici dispărute, despre
a căror existenţă aflăm din traducerea veche a unui net slavon din
nească
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1461 toto ; în traducere se spune că un uric de la Alexandru cel Bun, aflat
în păstrarea unui preot „rusăsc" ce „ieste în mahalaoa tfirgului", au „m·su
<.ituncea cînd au arsu şi biserica cea dinaintea ti>'ţ}ttltti Sucevei, ce s-au
aprins de tunet, mai la vute de Sf. Atunasie". în lipsa preciziei terminologice a originalului slavon este dificil să desprindem vreo i nch(• i cn~
temeinică cu privire la localizurea acestora, in afara constat<irii eviden te
pe cure o impune natura uctului, cil cele dout."1 biserici erau ortodoxe şi
se aflau în apropierea vechii Mitropolii - Mirirnţi - adic[1 „dinai ntea
tirgului Sucevei", unde este evident.<i şi ast<izi .,.valea" cc f;,"1cea Iegf1lura
dintre biserica Miri.iuţi şi Adormire;.1 Maicii Domnului din Iţc;.mi.
Au existat, desigur, în Suceava secolelor XV-XVII ~i alte biserici
ortodoxe, de lemn sau de piatrt."1, fie în tirgul medieval sau Ia marginile
lui. fie în satele Areni şi Ti'1tăraşi, c;:ire au fost înglobate în perimetrul
oraşului, dar ele au dispftrut datorită incendiilor şi prădf1rii repetate a
Sucevei, ne mai p<)strîndu-se azi decit urm~ de fundaţii şi numele ;:icestora în diverse documente: biserica Sfinţilor Apostoli Petni şi Pavel
(Minei scris în 1566 de monahul Macarie, care a fost cumpărat de Mat.ei
şi soţia sa 'M aria şi di'truit în tîrgul Sucevei elitre „biserica Sfin~ilor apostoli
Petru şi Pavel") 1011 ; biserica Izvorul Maicii Domnului (pe un manuscris
din 1805, aflat la Biblioteca Academici. este fticuti't urmc"ttoareu
însemnare : „Irei Vasile ot besereca de la Izvorul M<.1icii Domnului ot
tîrgul Suşevii") 1012; într-o hotarnică din 1783 este pomenit ,,un zicl
vechiu de biserică" din Areni 1111 =1 ; potrivit unei menţ.iuni mai tirzii, din
1813, sînt invocate „douf1 biserici ce au în deal in Tc"1tc"1raş„ . ce au fost
mahălalele din vatra tirgului Sucevii" !OH. Una dintre (:ele două biserici
este menţionată şi de Miron Costin, cu ocazia asediului Cetăţii de Scaun
de către Gheorghe Ştefan din 1653 101s, (săpăturile arheologice de pc
Platoul Cet:I1ţii au dat la iveală o capelă - 14/6 m - cu două faze de
construcţie : prima aparţine lui Ştefan cel Mare iar cea de-a doua sfirşitul secolului al XVI-lea. După luptele din 1653 biserica îşi înceteazi1
existenţa) !016.

In zona de nord-vest a oraşului, cele dou{1 biserici de rit
armean marcau alături de bisericile ortodoxe zona „tîrgului de jos"
şi a celui „de sus". Astfel, cele douf'1 biserici armene, azi dispărut('. cu
hramul Sf. Maria (fundaţiile acestei biserici au fost date la iveală în
1860 la circa 120 m vest de biserica Sf. Dumitru - pe locul halei de
carne - de unde s-a recuperat o piatră cu inscripţia „Asvadur din anul
971/1522) 1017 şi Sf. Treime (dat.ată în secolul al XVII-iea - din ruinele
sale s-a construit capela şi pridvorul bisericii Sf. Cruce - biserica se
afla amplasată pe locul vechii poşte, azi internatul-atelier al Liceu lui
Ştefan cel Mare) 101s, înt<iresc opinia potrivit căreia
construirea
de locuinţe în zona centrală-comercială a oraşului îşi avea tradiţia in
amplasarea lor pe „Uliţri Boierească" (sau Uliţa Mare Domnească), ce
„se duce în sus pe lingă biserica armeană - Sf. Maria - care se află
în mijlocul oraşului" ww, şi care individualiza un cartier armen esc ;
in cadrul acestui spaţiu, de 54 OOO mp întilnim nu mai puţin de trei biserici.
E posibil ca dezafectarea unora dintre acestea să se fi datorat. potrivit informaţiilor lui Paul de Alep şi G. Kraus 1020, riizboiului din 1653, purtat

224
https://biblioteca-digitala.ro

pe teritoriul ornşului, cinci Timuş Ilmelniţki „a prădat bisericile şi
din Suceava", clftrîmind „min:1stirea arm'eneasdi". Afectarea
unor biserici armeneşti in timpul acestui război este neindoic>lnic<i , ci:id
ulterior dupf1 1671 nu mai sint consemnate decît douf1.
in p:lrte::i de nord-est a oraş11lui, cele doui1 biserici catolice (az,i
<t111bele disptirute), contribuie intr-o mf1sură c\·identf1 la completarea
datelor istorice cu . privire.• la structura şi compoziţia urbanisticf1 a zonei
eom c•rcialc> şi a celei de curte> descris{1 mai sus. Potrivit relat.:1rii lui
P. Bonnicio (lti:J2), Şlcf;m cel Mare ar fi fost ctitorul ambelor biserid
catolice din Suceava : ,,una pentru popor r:;i alta iniiuntrul Curţ.ii domneşti pentru doamna sa şi pentru slujitorii ei : una din biserici c inchinati1
S.f intei Treimi, iar cealaltit ;'\1aicii. Domn11lui m:!I _
Atit asupra vechimii acestor două biserici cit şi asupra indentific;.irii
lor în teren în raport cu hram~1l cui a fost închinatt1 biserica, lucrurile
nu sint în totalitate Jimpezi. Tn sensul acesta am considerat util tabelul
sinoptic de mai jos, cu hramul celor dour1 biserici menţionate de diven~i
misionari care au trecut prin Suceava, din care se poate vedea o mare
fluctu<1ţie asupr.a atribuirii hramului pe care îl poart<i biserica:
minăstirile

Data

Cui ii e-;t(' închinat

Autorul

Din cadrul

curţii

Tn

l!i!J!J lm

Quirini

1606

1(1'!1

1\nonim

Sf. TrPinw

Bnn.i Vcsti're

l!i23

llfl\

Bogo~lavic

Sf. Treime "
l':"tlug;\rilor
rlominic;mi

Maicii
Do mnu.lui

lf.32

~·:!5

Uonnicjo

Sf. Treim"

Maicii
Domnului

l(i43

10~

llllSSt'I t i

SC. Sacrament

f311 na Vcsl i re·
(22 paşi/i p;işi )

Sf. Fecio<mi

(20 / 10

paşi)

~~~-r~~~~~~--~~~~-~-~

:~ :iksi c

Trupul lui Iis us
( ~3110 p;1şi)

;fiîl

\!i'g nancllo

Alte

obscr\'aţll

faţa pi<'ţii

-

Sf. Treime
(2i /6 paşi)
„Corpus
Domini"

2 biserici din piatra
una ·a rnlui::;irilor
dominicani sl nltn
" ct•lo r fr;mc·i cant

doui1 biS<•ric1
eh: zid
~~~~~~-

• clo11f1 bis<•rici de zid
o bisl'ri ci1 din zid

Dacă în privinţa locaJi1..t1rii bisericii catolice din cadrul Curţii domneşti (nîn grădina domnului") încă nu posedăm date sigure arheologice,

în schimb despre biserica catolicii „din faţa pieţii închinată Bunei
Vestiri" 1ow cunonştcm nu numai planul acesteia dar şi amplasamentul în
raport cu delimitarea pieţei comerciale a ora$ului (fig. 26). Descoperi ren în
1954 a ruinelor unei biserici catolice, la ci1·ca 150 m nord-est ele biserica
Sf. Dumi tru 1.0".,o care în rnport topografic cu „piaţa" se giisea chiar în
faţa acesteia ne-a determinat să o identifid1m cu cea descrisf1 de Bassetti.
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în lli4:l. Aceeaşi precizare topografică o face şi Bandinii (164(i) 10:11, care ne
relate<mi c;.i ce<i de-a doua biseric;.i se „aflci în linie dreapl<i de Ia palatul
princepiului spre miazfL-.'noapte". Relatltrile celor doi călători mai sus
menţionaţi concordă şi în descrierea interi.O'J:ului bisericii : „are trei
altare 10' 2• cel mare a fost ridicat de Ieremia Movilă şi era aurit
(descrierea lui Bandinji : „cel mai mare ~ste numit Înălţarea la cer a
Fecioarei Maria, deasupra lui se citesc urm<itoarelc : .,Ilustrismul principe
Ieremia Movilii a dispus să se facă acest altar lui Dumnezeu cel foarte
bun şi foarte mare, spre glori!l fecioarei Maria şi pentru pomenirea sa
şi a întregului sim neam") •'7J3. In cel de al doilea altar, care este închinat
7...--lmislirii Sf. Fecioare, se afl<i chipul acesteia („în mijlocul bisericii
un altar dedicat sfintei Maria Magdalena") 103'•. în al treilea, care este
închinat Sf. Nicolae şi care aparţine frăţiei „dei Prcccari" . (imăcelarilor)
este chipul Sfintului Sebastian'• („un al treilea situat în spate, la intrarea
în turn este dedicat Sfîntului Sebastian") 100:;_ Această biserică de breaslă,
cc aparţinea frăţiei măcelarilor din oraşul Suceava, închidea latura de
nord a pieţii şi ea era destinată pentru „grija duhovniceasc~i a saşilor
ce locuiau aici" tu-JG. Ca plan, potrivit datelor arheologice 1o:i;, biserica
avea o navă centrală cu o singură absidei poJigonală şi o nav[1 laterală
pe latura de nord. Pe latura de sud se afla un osuar. Nava centrală era
de formă dreptunghiulară cu lungimea de 17 m şi l<iţirnea de 9,40 m
(Bac;setti : „lungf"t de 22 paşi, largă de 7") 11Xl8. Grosijmea zidurilor de
fundaţie era peste tot de I ,20 m. Absida de forrnlt poligonală · era sprijinită la exterior de un contrafort cu o lungime la bază de 1,80 m. Nava
laterală de formă dreptunghiular[t a fost construită o dată cu nava
centrală (zidul de fundaţie comun celor două nave se lega organic cu
zidul de fundaţie estic al navei laterale) t03!l. Pe latura de sud un zid de
0,50 m închidea o cavitate cu lungimea de 1,50 m folosită de osuar. Din
zona cimitirului acestei biserici provin şi două pietre de mormînt deosebit de interesante: a lui Battista din Vesentino (m. 1512) şi a lui
Petrus Arcufex (m. 1513) 10'.0_ Biserica •a fost construită în a doua jumă
tate a secolului al XV-iea fOlil pe un teren care servise ca cimitir (probabil
pe locul unei alte biserici catolice), anterior construcţiei date, fapt ce
este confirmat şi de relatarea lui P. Bonnicio uv.2. Dacă în această privinţă există o concordanţă între izvoLCrele scrise şi cele arheologice în
schimb, pentru mowetul dezafectării acesteia datele sînt total diferite.
Dezafectarea bisericii în a doua jum[1tate a secolului al XVI-lea potrivit
datelor arheologice 10'o3 este infirmată de relatltrile călătorilor străini care
în perioada 1599-1646 tW.'a relateazi"'t în repetate rînduri de existenţa
a douc'1 biserici catolice în oraşul Suceava cu excepţia perioadei cuprinse
• între anii 1650 şi 1671 10'15 cînd pomenesc doar de o singură biserică
catolici't „de piatrf1, cu cimitir şi cu casă parohială". După 1690 informaţiile călătorilor străini cu privire la existenţa vreunei biserici catolice
la Sucea.va încetează.
Dacă, într-adevăr identificarea propusă de noi, că biserica catolică
Buna Vestire este tot una cu cea descoperită arheologic, de la punctul
„Drumul Naţional", descrisă mai sus, corespunde realit.iţilor istorice,
înseamnă că aceasta şi-a continuat existenţa şi după dezafectarea bisericii
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catolice din grădina domnului care avea „altarele ·ruinate" (164 1) IO'.f;
şi era „părăsită" (1646) 10r.7• Relatarea lui P. Bonnicio, referitoar e la
distrugerea bisericilor catolice („şi voia să dărîme cu tunurile toate b isericile noastre cum a şi făcut, etici a dat jos toate bolţile bisericilor") i nr,s,
în timpul lui Ştefan Rareş (l55f-1552), ar corespunde observa~iilor
arheologice f;icute la biserica catolică de la „Drum"ul National". unele,
în molozul provenit de la di'irîmăturile zidurilor s-au găsit monede ungureşti din a doua jumi'ttate a secolului al XVI-iea 10'.9. Referitor la această
biscrici't Bandini o găsea „renovati't... fiind acoperit<i cu şindrili"• oda tă
cu turnul" 11 "'0 • Evenimentele din 1650 şi rn5:J, care afecteazi'1 oraş ul 10:•1•
duc şi l:t ruinarea bisericii catolice („se află o biserici'1 de zid destul de
marc. Acum este atît de distrusă de acest război - 1653 - i ncit a~
rr1mas doar pereţii fără acoperiş") 11152. Hefăcutii, biserica este amintită
şi în <mii următori (1641, 1670 ,„biserica de zid a fost pîrjolită de
tătari, acum este restaurată")t05:J, ea încetindu-şi existenţa dupf1 raidurile
turceşti din 1674 („Toate bisericile din Suceava au fos1t devastate de
. turci ,ca şi cele din Cotnari") tOO\ după care nu mai avem nici o informnţie clocumentnră, cu toate că oraşul Suceava nu a fost ocolit de misionari catolici aflaţi în Moldova la acea vreme.
.
Localizarea topograficii a datelor din centrul ciuic medieval ne
arat.:i că", pînr1 către mijlocul secolului al XIVII-lea, viaţa de peste trei
secole a oi"aşului s-a desfăşurat în cadrul unui perimetru r~lativ const.ant,
fapt explicabil nu printr-o stagnare economică ci prin limitelo
volumului demografic şi a celor impuse de condiţiile geografice ale zonei
(Şipotul Mare şi Şipotul Mic). Interesul istoric al acestei structuri urbane
(spaţiile şi edificiile publice ; activitatea administrativ-centralfi de Ia Curtea clonmeasc;i ; monumentele de arhitectură ; serviciile urbnne publice şi
spaţiul verde - zona Şipot) a constat în evidenţierea modului de organizare
spaţială şi a gradului de maturizare urbană şi culturală atins de colectivitatea sucevcanii în condiţiile politice date (fig. 82) .
.Pornind de la reconstruirea texturii şi fizionomiei. oraşului Suceava în
evul mediu, putem conchide acum în finalul acestui capitol că valoarea
istorici'1 a vechiului centru urban a constat în faptul că :
- cerinţele vieţii urbane a noii capitale au pretins orţ1anizarea în
centrul oraşului, în preajma Curţii domneşti şi a bisericii Sf. Dumitru,
a unor spaţii destinate satisfacerii comerţului (tîrgul de vite) şi manifesti"arii
unor funcţii reprezentative („piaţa mare" de adunare şi festivităţi - vezi
descrierile lui N. Bnrsi, referitoare la siirbătonrea Rusaliilor la Suc<:'ava),
ner<'curgînclu-se în sc;insul acesta la eliminarea cimitirelor (dC' P.X. cimitirul
de ]a Sf. Dumitru - sec. XV-XVIII) din aceastri zoni"1 centralii. in felul
ac<:'st;l s-au crista1izat treptat programe arhitecturale succesive, in epoci
diferite construindu-se ansamblul central de pieţe (piaţa marc, târgul <le
peşte ~i tîrgul de vite) cu clădirile corespunză toare. Astfel, fostul
centru istoric al Sucevei era alcătuit dintr-un spaţiu liber pri nci pal pinţa cu cele douc1 uliţi mari comerciale (Fruntea şi Boiercascii),
in care biserica Sf. Dumitru cu turnul de intrare Alexandru î.<"1 puş n 0anu
oc:upr1 un loc central, şi din cele patru biserici situate în colţurile unui
patrulater (250/ 350 m) la egală dist :i nţi"1 faţli dC' biserica Sf. Dumitru (la
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drca 200 m) : pc latura de nord biM·rica catoJi<.:ă Buna-vestire ~i bisc•rica
:irmc11Pasci1 Sf. Maria : pe latura di• sud bis('ricile ortodoxe, Adormire;1
Maicii Domnului ~i Sf. 10;111 Boll'ziitorul. in colţul ele sud-est al patrulat('rului lin~[1 biserica Sf. Ioan Botl'z{1torul. se gi1sea Curtea domneasc.:·1,
gr;·1din„1 domnului. fintin;1 domnit>i ~i baia tun:easc[t ; in colţul de nordVPst :11 patrul:iterului er:.i mnplasal[t bolniţa ora~ului. Ac:castă i1m1Kine
;i centrului dvic: al or:1~ului c:orcspunz;itoarc secolelor XVl-XVII. rcpn•zentlrn volu metri c de cele şase nuclee monumentale . .:tre ca regul~t ~i
o semnific:atie c:okctiv<"1. fie cit• convcr.!.(enţ[1 umpnf1 (pieţe, biseric:i), fie
de reprezentare a m1torit:tţii clomnc~ti (Curl<.>\I clonme.:1sd\) l:'Î a putt·rii
spirituale (Mitropolia). in"u ':'i trasc.~ul celor patru uliţe (Pone, Fruntea,
Boiere~1sc.·;_i şi Armenească) din dmpul topologic ni patrulaterului indic:<-,
pe de o parte loC'ul de convcrgc.•nţ:'i in plU1dul de intens major al oraşului (piaţa :;;i Curtea domneasc:<\). iar pe de <1lt.:·1 parte .ioncţiunea cu
<."ealalt,·1 struc:t.tmi urban<'• prin uliţe sccundart' (Crimc:.:i. Sf. Vineri, Podgoria, Datornicilor. l\'IitropoliPi etc.) cu care se racordeazr1 in mod
concentric ;
- in c-t•P:1 C'e priveşte c·a rac:tc rul de zonei <1cl111inistrntiv-c:omerciC1lri,
zon3 picţii era înconjurată ele regulii de prf1vălii (bolti), ateliere meşte
şug;1rcşti, h:muri etc„ toate funcţionind ea o entit.:1te a unui oraş de
sine st[1ti"1tor. Insula de dughcme. din secolele XVll-XVll 1. cc inc:onjurau
biserica Sf. Du mi tru ~i talonau str[1zile c:omerciale (Uliţa Marc Domneasc:~1.
Uliţa Pone şi u liţa F'runtca) al!'.' oraşului clin zon;1 picţii reprezint[1 un
exemplu tot ;? tit de concludent pentru perioadele anterioare r:u preci7..area doar ci"1, in secolele XV- XVI accst·1 avea un plan şi o desfi'işurare
axinl[1, liniar<i în lungul traseului arterei comerciale de tranzit - Uliţa
Marc Boiere.:1sdi (sau Domncasc<"1) şi Fruntea. Soluţia aceasta este ingf1duit."i, ba chbr detc>rminat:1, de form,1 planului oraşului (sec. X V-XVI)
alci1tuit strkt. liniar j)L' drumul comcrdal (drnmul Liovului. drumul
Bistriţei şi drumul Sucevei) ; un oraş liniar ,arc şi o piaţi ca ş i un
centru liniar. lncepind cu a doua jum[1tate a secolului al X'V-lea şi
secol ul al XVI-iea. ~tcfm: ('CI Man·. Petru Hareş şi Alexandru Lf1puş
ncanu şi-au amplasat ctitoria - Sf. DumHru, cu turnul ele intrare
într-o zonă familiarii lor. unde îşi aveau reşedinţa . domncascf1 şi
centrul de afaceri, zonf1 c:e le facilita o asemenea ac:ţiune. Proiectarea
;1ce ... tui ansamblu bisericesc, c:a ş i extinderea Curţii domneşti din apropiere
a însemnat un proces de rupturii al vechiului echilibru, cu implicaţii
mai profunde in st ructurile urbanistice <tle zonei şi care în final au dus la
crearea urn~i structuri superioare in planul acesteia : apariţia celei de a doua
axe (Uliţ.:i Fruntea) ce traversa vechiul centru comercial devenind parnl elă cu llliţu Boiereasci1, şi urmărirea apoi a unui traseu ·de convC;·rgenţ'i cu
Uliţa Mare Armenească şi cu Uliţa Pone. „in capul uliţelor, unde este
fmtina domniei- a marcat definitiv pentru Suceava, maturizarea texturii
urb:mc. De acum încolo Uliţa Boierească (Domnea<;că) va clipăta
probabil mai mult un caracter rezidenţial, riiminînd re:r.ervată virfurilor
societi1ţii legate de domnie şi structurilor legate de desfiişurarea vieţii
politice şi religioase. Biserica Sf. Dumitru rezult.atr1 clin dezvoltarea
economico-socială n oraşului va contribui, ahUuri de alţi factori, la insti228
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tmui nou model urbanistk (sernlele XVI-XVII, descri s mai sus).
cn strut'\tnri mai complexe. mai difl'renţiatC', de forma unui patrul.ikr
cu dominante centr:1le (turnul lui Li1puşne<1nu) şi m<irginilc? la cele
patTU colţuri (turle ·dp biserică). Tn ~cnsul aeesta zona l'entral<"1 a ansamblului Curţii dom1neşti şi a bisericii Sf. Dumitrn er;1 multifuncţion;1! [1:
producţie. schimb, ·rPprezentare, cultur;·1, rezidenţi:di1 ;
- e<1racll'rul intPrnational pc care ii d:1dea ora ş ului mişt-;1rea
continu[1 de personne de diferite etnii cu difc-rit<> profesii : militari, sluj itori. negustori. dcrid. diplomaţi etc.. genuri de oameni c:irc nu erau
ata!o;>aţ.i dt~ un loc anunw. atraşi de intercsC' diferi1<'. f:"1ceau si1 sl' i111prosp~1tezc continu un anumit mod de viaţii, din eare decurgeau poziţii noi.
cp p :· 1trundeau în conştiinţ;, ş i o modelau, creau n'laţii noi cu oamenii.
cu mediul organizaţional ~i cu <.·el instituţional. relaţii ele• idei şi ck·
curc.•nte de informaţii. Din :1n;ili;r~1 documentelor rezulti1 ci1 au e xistat
patru zone <lin care au venit. reprezentanţi ai patriciatului în oraş. Prima
zon.<·1 .sudul continentului, e~h· rcprezentatii ele nanwni de <1faecri şi de
finan!e it<dieni (aici ei aveau 1111 stabiliment comercial-fonclacco). ajun~i
in Su('eava din oraşele-port.uri Cet<1tca :\lbi1 şi Chilia („şi acolo ;1 \'enit
Ştefan voievod cu oastea lui, cu .JOO cil• care şi a luat averile impreuni1
şi t'll tinerii şi i-a aclt~ s pe toţi la Sucea\'a ... in acelaşi timp au aflat
c<1ffC'zii şi veneţienii cc'1 l"Opiii c·1·au la Ştl'fan ,·oievod şi au fost. foarte
bucuroşi de <1ceast<1„. Mulţi dintre clinsli au ri°1!ll<1<; 1!1 ~ UC't'i.IV:t, t <i: .
i
astitzi sini ~lcolo") 11e.:.. O a doua zon;1 din care au \'Cnit numeroşi reprezentanţi ai patriciatului sUt'(•ve:m este Polonia de sud, uncie contactele
m;ii dt'l>e privesc în special oraşu] Liov ~1 • Liovenii aveau un han la
Sut.'()a\'a, amintit în privilegiile ce le fuspseri1 acordate intre 1408 ~i
l·HiO . .t\ treia zonă, din care se ştie C<'i au V<'nit oamenii care ultPrior :1u
fat·u t parte clin patricianul sucevrnm, este Cl'<J din est ul continent ului ş i
privc~te nH1i mult pc armeni (locuiau pe „Clita Marc t\rmenP;1sci1") 10:,; şi
ruşi (locuiau pe „Uliţa ruseasci1"). Ct':1 de-a patra zon~1 din care au \'enit
reprezC'ntanţi ai par.ridatului suce\'can (•sk Transilvania. şi cuprinde
într-o proporţie mai mare familii si1seşti şi ungureşti, cele mai multe
dintre acestea fiind asimilaH:' in mediul sun'Vl'an 11i:.~. O alt<"1
surst1
care
indică
relaţii
personal<! :ii<'
unor
suc!'VC'ni
cu
centre cultural-europene o constituia listele studen\ilor de la UnivPrsitatea din Cracovia (1448 - .Î!>:llllWs J\liehaelis de Suc:z~1wi) 10~·!•:
- aceste raporturi intre Suce<1va şi o serie ck 7.0ne europene nL'
indicii trd cc.ii de pi1trund<'re in oraş :! influenţ<'lor cu/t11ral-11rtistic<' în
evul mediu. Sîntem convinşi că aceste c;-1i corespund prindpalclor drumuri
com"erc:iale folosite la ac<'a \'reme, c:1re t.rl•ccau prin St1<'l'<1va ; drumul
J-A9'.!.u lui. drtll:!}_Ul Bistri_ţei drumul molclovenc•sL:._ A na liza s trncturii urb;ine
a ora~ului Suceava pune in eviClent~-, t:ar:1dl!l'UI s pecific rom<-l lW Sl' în
cam ~lcmentdc ele ordin ocdcl<•ntal (Turnul pbsat în <'<'nll'lll pie1,ei
!1Wri uodt• st• află biserica: locul pC'ntru r<'lJr<'zc•ntaţii c·or<'spundc
laturii c1~rtii pnlatului) şi oriental (dispunerea liber;-1 a tr;1mei s tradale
şi ~• constr~cţiilor d<' locuit în cadrul unor v;1sU.• g r;-1clini) se întrep<-llrund.
Din an:1liza int.reprins;i am constatat totodat;'i ci1 vechea arhitectur:~1
1.1rb:11J;-, :i S1Jţ'f'Y~i. · atit din lemn cit şi clin zid:1ric (pivniţele ~ i bolţile
\Uirt>a
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acolo unde s-au pcistrat) asemenea celei aparţinînd altor oraşe medievale
se caracterizează în secolele XV-XVII, prin existenţa a
douii nivele : parter dispus pe beciuri fie înălţate, fie nu. Căl'acteristica
de baz.'.i a cusei sucevene aparţinătoare negustorilor este spaţiul de depozitare, specific ornşelor medievale cu profil comercial. În oruşclc hanseatice s-au folosit felurite dispozitive pentru descărcarea mărfurilor în asemenea depozite, de tip pivniţe, unde planul înclinat din strada principală
este e vidednt_ o realizare urhitecturală şi constructivă ; un asemenea sistem
înt.ilnim ş i la pivniţele de la Curtea domnească şi din faţa acesteia ad i că
P<'
uliţele
comerciale.
Trecerea
boltită
către
curte.
can.· apure 1 ~1 Buda, Cracovia ~i Niirnberg, o intilnim şi la pivniţele în
fo rn1<·1 ele „L" de la Suceava (fig. 14). Programul arhitectural de
tip a ulic. cel mai reprezentativ din oraş, a fost ansamblul Curţii domneşti, cel mai important complex ridicat în Moldova secolului al XV-lea.
Menţi oruim că modul de compunere a planului şi acoperirea beciurilor
palatului domnesc. zidit din piatră în anii domniei lui Alexandru cel
Bun şi Ştefan cel Mare, reprezintI1 primul exemplu de acest fel cunoscut
dencamdată, care anticipează (împreună cu cele de la Cetatea de Scaun)
aproape cu un secol şi jumătate structura beciurilor palatului domnesc
di n I a~ i. în vremea lui Vasile Lupu (ceu mai mare Curte domneasc{1 dir.
Moldova) wr.o.
Dintre' clădirile obşteşti, interesează bisericile la care se
pot observa anumite soluţii tipice : boltirea de tip moldovenesc ; tipologia
planului şi a spaţ.iului interior. Este incontestabil faptul că la realizarea
tipologiei edificiilor de cult din Suceava un rol important l-a jucat şi
factorul gotic (ancadramente şi decoraţia unor deschidG?ri). Filiaţia dintre
şantierele transilvănene şi cele din Suceava poate fi demonstrată convin gfitor în cazul bisericii Sf. Dumitru şi a balustradei de la Cetatea
de S caun. Dată fiind varietatea de profite utilizate în ~oticul tirziu, conco rdan ţa profilului din fig. 44, atit la Praga, Regensburg, Cracovia şi
Liov. cit şi la Suceava poate fi interpretată ca o independenţă a şantie
relor din aceste oraşe. Decoraţia interioară şi exterioarii este atît de
influenţ'1 bizantino-c:1rmeană, cît şi nordico-occidentală. Un important edificiu care marchează aportul oraşului Suceava la evoluţia arhitecturii
moldoveneşti este înfăţişat de
monumentala biserică a Mitropoliei
(ansamblu mînăstiresc Sf. Ioan cel Nou), una dintre cele mai impresiona nte construcţii din Moldova de tipul treflat, a cărui caracteristici
constructive specifice pronaosului nu mai sînt reluate de nid o altă
bise ricii n1t0ldovenea.sc<i. Biserica domneasdi Sf. Dumitru şi cca boiereas.::ă
Sf. Nicolae după cum rezultă din studiul ele faţl, au reprezentat un salt
calitati\' însemnat în evoluţia creaţiei arhitecturale moldoveneşti atît
prin structura phmimctric;i (biserica Sf. Nicolae are deasupra cxonart exului un tum clopotniţ:ă) şi spaţială, cît şi prin plastica monummtaHi
şi decorativă, constituind un model şi o sursă de inspiraţie pentru multe
dintre monumentele ridicate ulterior. Subliniind rolul şi locul oraşului
Suceava în evoluţia fenomenului arhitectural din Moldovn, nu putem
omite însemnatul său aport în dezvoltarea vechii noastre picturi murale,
aici aflîndu-se o adevărată şcoală de zugravi (în 1570 este atestată şi cea
mold o veneşti,
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mai veche asociaţie profesională n zugravilor de tipul fr[iţi(:'i, din Mo1do\•a)
în frunte cu Toma din Suceava, zugravul lui Petru Rareş ;
- temperarea şi echilibml reffim.ului de î·1u'Llţinie al locuinţe lor şi
dughenelor, în raport cu dominantele verticale ale lăcaşurilor de cult.
Cl.?a mai sugestivi1 imagine a siluietei oraşului medieval o putem consid~r<i cea din cartea lui Sommer, Vita focobi Despotae {Witenbergc 158î).
Oraşul privit dinspre sud-est {platoul Tătc"iraşi) este dominat de turlele
an~mmblurilor de cult, .în număr de şapte, in centru detaşindu-sc cele trei
v1irticale ale Curţii domneşti, a turnului de intrare ~i a bisericii Sf.
Dumitru. H.aportul între masa construcţiilor civile şi lăcaşurilor de cult
ale oraşului s-a menţinut în linii mnri pînă in preajma sfîrşitului secolului al XVIII-iea, acestea din urmli constituind capete de perspectivă
ce individualizau fiecare stradii (de ex. Uliţa Armeneasc[1 era str[1juit<1
de biserica Sf. Cruce şi Sf. Simeon : Uliţa Sf. Theodor. de biserica c·u
acel(!Şi hram ; Uliţa Nou[1, de biserica lnvierea şi Jnillţ..1rea lui Iisus;
Uliţa Sf. Vineri ele biserica Sf. Ioan Boteză torul şi Sf. Vineri ; Uliţa
Hoit'reasc<i de biserica catolici'1, Sf. Treime ~i cea arment•asc[1, Sf. i\foria 1 :
- revenind la dimensiunea europeană a Sucevei, consiclerr1m utilă
şi edificatoare compararea suprafeţei oraşului cu cea a altor orai:;e medievale fCJt.;1. Suprafaţa oraşului în a doua jumătate a secolului al XV-iea
de 102 ha, era delimitam în plan de un şanţ de apărare cu palisadă.
Comparind planul Sucevei din secolele XV-XVI marcat la periferia
sa de biseridle Sf. Gheorghe, Voviclenia, Sf. Theodor şi Sf. Simeon. c:u
ale unor oraşe medievale mai apropia.te sau mai îndepc"irtate ajungem la
o dimensiune relativ asemi'mătoare, cu cea pe care o avea şi Sucea\·a :
Sibiu {73,4 ha). Strassburg (93,7 ha), Lilbek (105 ha), Wroclaw {85 ha.),
NUrnberg (15:J ha), Rostock (88 ha), Krakowia (70 ha).
Rezult<"'i aşadar C[1 în evul mj~diu oraşul Suceava a cunoscut o
remarcabilă înflorire urbanistică şi arhitecturnUi. Oraşul, în c<tlitatea sa
de capitală şi reşedinti1 domneascc"1 a avut în secolele X\i-XVl rolul
de promotor în evoluţia artei şi arhitecturii moldoveneşti. Acest rol s-a
manifestat în realizarea unor sinteze valoroase ale picturii şi arhitecturii
premcrgi"1toare secolului al XVI-iea. iar din acest moment în tendinţa
de adnptare şi integrare a unor elemente dezvoltate in Transilv<.i nia şi
Ţara H.01mineascii, arhitect.ura oraşului piistrîndu-şi însii caracterul sfiu
specific orientalo-occidental. Prin numărul mare ele monumente - 25
<le bberici - valoroase ridicate l'?i decorate cu picturi murale. prin clementele construc.:tive şi decorative noi, 'cnre au însoţit aceste edificii şi
care au influenţat numeroase creaţii artistice realizate ulterior la est
de Carpaţi, Suceava a reprezentat o adevc"1ratll şconlă de arhitecturii şi•
pictură, a c<""irei personalitate dcfinei:;te ,Jocu~ său de frunte ocupat în evoluţia ::irtei de a construi şi picta în Moldova. Pavat fie cu birne (Uliţa
Armeneasci"1), fie cu piatră {Uliţa Boicreasci"1), cu maJ1alale pe care ai'i
nu le m1~1i vedem, unitar stilistic şi de o autenticitate de nedesmjnţit
pîn<i în SC'colul al XVIII-iea, oraşul construit din lemn şi cu pivniţe din
piatr[1, acoperit cu şindrilc"1 era un aclevf1rnt muzeu de :1rhitectt1r<-1 în
aer liber.
2Jl
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CAPlTOLLiL III

PROFILUL Ul?BAN AL ORAŞULUI IN EPOCA MODERNA
ŞI CONTEMPORAN A

' indu.si\' ora::;ul
Sint bine cunoscute împrejuri1rile în care Bucovina.
Suceava au intrat .in 177 4, sub .stăpinire habsburgid'1 lttti:.!. Ora!?UI intra
în cadrul monarhiei habsburgice într-o pt.·rioadki cînd absolutismul luminat promovat de Maria Tereza, dar mni nle.s de Iosif II, ridicase merc;intilismul la rangul de politic[1 de stal. Orieni.-1rile !)i clirncţiile de dezvolt;1re
stipulate ele nwrc:antilism ~i iozcfinism au marcat profund evoluţia <.•conomico-social;i ::;i edilitară a ora::;ului. <lupit 1774. acesta beneficiind şi
de =tcth·itatea de realizare a unor importante edificii necesare noilor
instituţii snu magnaţilor şi nobililor atraşi de noile condiţii. De fapt,
înFilţişnrea edilitară a ora~ului in perioada amintitit am putea-o in~p;-1rţi
in funcţie de anumite momente mai important<~ ale de7.volt;-1rii .sale
sodal--economice, în patru etape ~i anume :
- intr-o primii ctapii, între anii 177-l şi 1815, Suceava este ridicnt<-1
la rangul db ora~ comercial cu o magistraturii proprie dobindind în
acelaşi timp şi privilegiul dC' a ţine tirg anual 1om;
- în cea de-a doua etap;-1 (18l3-Hll8), „ora4$Ul coml?rcial Suceava
cu tele :J sate aparţinf1toare•· 11M1'. administra un district (cu I:n
ele !;Ute) lnti", dispunea ele un arhitect (c.;upus austriac Kurek şi inginerul
Pcitaven) 1u;i; şi un „regulament ele sistematizare" (1874-1871l) uu;;:
- cea de a treia ctarx-, cuprins<'i intre anii 1!l18-1968, or~1şul este
reşedinţă de re.giunc. el dispunincl ele un oficiu de locuinţei şi un birou
pentru .~onstructi:i d<idirilor um:<. Oupi1 1944, oraşul rumîne cu aceiaşi
funcţie IOO!l, ci dispunind in I 9!i7 de un Institut regional de proiectare io;n:
- în etapa a patra ora!;ttl Sucea,·a (după impftrţ.irea administrativ,-1
din 19fl8) 1u;1 dobindeştc• litiul de municipiu. fiind unul dintre cel<' mai
mari oraşe din judeţ. cu Institut de proiectare (IH70) 1111.!. avind în
'"bordine filiala Boto0:mi.
· Spre deosebire de profilul uniform al ora::;elor mici, puţin diferentiate. Suceava epodi moderne a moşt c·nit un profil neuniform. acesta
fiind rezultatul unei îndelungate evoluţ.ii i'tori<:c.
Nu cunoaştem inf;iţişarca ora~ului in;iinte de 1800, dar avem sufidcntc doc:mnente fotografice pent.ru secolul al XIX-iea 1u;:i. Majoritatea
caselor de la sfi rşitul secolului al XVIIl-lea şi din secolul al XIXrlea,
fie cC1 au .fost inrcr;:ic.;trate in foto~rafiile lui Lcip Kc.>rn şi Colbert
clin anii 1848- l!ll J, fi e cfi au r:'"ima<; in picioare pină azi (str. Armenească,
Dra.goş Vodă, Mir[1uţi) şi sint înf~iţişat0 în releveele incluse în pre7.entul
volum . Pin[1 la marele inc<'ncliu din 18:-i'I. eare a distrus aproape o treime
din oraş 1117", Sucea\·a a avut un profil in cteneral scund cu o prcdomin:1re
absolutri a caselor-parter. chiar in C('ntru. teama de a construi în înttlţime
fiind şi· o consecinţ{1 a folosirii unor materiale puţin rezistenţe.•. Majoritatea caselor clin ,anii 1785 (485 ele case) 1n;.-,; mos (747 de casc) 1'171 ;
şi 1813 (8fi!l de casc) 1nî1, erau construite din lemn, tencuite cu lut fării
sobe ~i r:-ir~• f erestrc cu sticlfi, "formate in cea mai mare parte dintr-o
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singurt1 încf1pere (de ex. in 1808, cele 767 de case aveau 390 de camere).
în privinţa felului, în genere, în care continuă să se trateze construirea
,caselor la Suceava, la sfirşitul secolului al XVIII-lea, avem o intcresantf1
descriere dintr-un document de la 17!12 : „o casf1 mare de lemn tcncuitI1
cu lut şi cu var în care se află 4 camere mari, 1 cfimar<'i şi un _gang
(pridvor) supt un acopcri1mint de draniţ<i, cu cerdac de înainte (foişor)'' 111i.
Nici unul dintre aceste ansambluri nu ni s-a pcistrat în forma originalrl, nercfricută ; nu fiindcf1 aceste clădiri s-ar fi năruit toate, biruite
de vremuri, d 1><mtru cf1 începutul secolului al XIX-iea se carnctcrizcază
printr-o transformare. „modernizare" şi „occidentalizare" a edificiilor
prima victimă a acestor transformări fiind streaşina proeminenti1. Cele
mai multe · dintre aceste case transformate, situate pe fosta Uliţa Mare
(continuată de Uliţa Imperială ce venea din Iţcani) din zona bisericii Sf.
Dumitru, au cfizut prndi1 flăcf1rilor incendiilor din anii 1807, 1840 (în
cartierul evreiesc), 1848, 1852 şi 185•1 iow.
Numai puţine au rf1mas pînf1 astr:izi, (în cartierul armean) complet
deghizate însă de pe urma paramentului de modă nouă cu care au fost
dotate. Profilul urban trasat pe dirl'cţia sud-nord (v{1zut dinspre Dealul
Ti1tf1raşi) ,prezenta la începutul -secolului al xtlX-lea cîteva partkularit:'1ţi
morfo-fizionomice : de o parte şi de alta a uliţei ce duce spre Bosanci
(continuat<i spre zona centrală de str. Transilvaniei) predominau construcţ.iile parter, cu o singurfi dominantf1, biserica Sf. Ioan cel Nou cu
turnul de intrare Petru Şchiopu. Zona ccntralf1 a ora:;;ului a cărei orizontalitat<.• este evidenti1 era marcati1 pe direcţia est-vest de dom·1 dominante
externe (biserica Mirimţi şi Zamca) şi alte douf1 centrale (biserica Sf.
L·umitru şi Sf. Simcon), ce se imp'uneau in silueta oraşului prin inillţime
şi volum.
Abia contactul cu arhitectura occidentală în secolul al XTX-lea, a
putut sit modifice înţelegerea clasic~ a tradiţiei noastre arhitecturale.
Inc<i din 1856, autorităţile locale cereau ca oraşul "Suceava su fie şi el
in rîndul celorlalte oraşe din monarhie sub aspect edilitm şi nu un
oraş inapoiat ca acum" 1 11 ~ 1 •
Astfel, nu se mai admite în zona centralf1 a oraşului, decit ridicarea
de „construcţii de pi·atrii'' 111 ~ 1 ; s-a in.c;tituit la Cernf1uţi un „oficiu de
co nstrucţ.ii" cu un inginer ţinutal (Ioanelli) cc aviza şi elabora planuri
de df1diri şi devize de materiale 10."2. De a<;cmenea, nu se ~1probau lucrc"iri
· ele construcţie sub l 00 de florini 111"-1• Proiectul construcţiilor de interes
public erau verificate de o comisie provincialii uis-., iar din rn;;î, s-a
instituit şi o comisie locală provincial:1 ce verifica anual casele din oraş
~n it sub aspect constructiv, cit şi al pericolului de a lu:1 foc 108.;_ Dup:."1
elaborarea regulamentului de sistemntizare a oraşelor din Bucovina
(1874) to.~; această comisie locală_şi-a sporit mult atribuţiunile; ea decidea
in ce zonă trebuie sC:-1 se construiască casc cu douf1 etaje ; de asenwnea
nu se admiteau construcţii din 1irnterialc uşoare în zona central-comerciaU1 a oraşului ; in această zorn"i casele trebuiau construite din căriunidă
sa u piatră, acoperite cu ţiglf1 sau t~1bli1, prevăzute cu balcoane şi cu
ferestre spre stradă (anexele cli.idirii trebuiau să fie amenajate in interiorul curţii) ; faţ.ada caselor, din zona centrah'1, „dădite în front" trebuiau
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să

exprime un „bun gust". De acum înainte profilul urban al oraşului
va fi dominat multă vreme (pînii în 195i) de douii compoziţii arhitectonice, în care plinul domină : arhitectura din zona centrală a oraşul ui cu·
„faţadele închise" şi arhitectura din zona periferică nucleului central,
cu structm·ă aparentă pe stîlpi şi grinzi, cu „faţadele deschise". ln schimb,
profilele arhitecturilor istorice (bisericile) care s-au perpetuat sim volume a C<lror materialitate cviclentii domină toatfl expresia arhitecturam a
profilului urban.
Avintul economic al Sucevei în a doua jwnătate a secolelor al
XlX-lea l-a impus şi pe cel urbanistic, concretizat într-o adevărată
„febră a construcţiilor". 1n acest context, s-au edificat pe lingă impunătoarele monumente de cult şi alte clădiri cu programe social-adm inistrative, de învăţămînt şi numeroase clădiri de locuit, expresii vii nle
stC:irii sociale a epocii, ale gustului şi stilului de viaţă.
Dacă în cadastrul din 1856 sînt înregistTatc 1 046 de case" din
care 602 erau construite din piatră (65°/0 ) Jt~-1;, în schimb în 1921. existau
1 8HO de casc, din care 4 case cu două etaje, (o casii avea 40-50 înci1peri) ; 66 de case cu un etaj (o casă avea 10-12 înci1peri) şi 1 820 de
case cu parter (o casă avea 2-3 indiperi)
• Din totalul acestora de
I 8HO, doar I 020 erau din piatrr1 şi c.Uriimiru1 (53,90°;0) s •
.Judecînd profilul urban al oraşului după fotografiile din anii I!l06
şi Hl25 (fig. 55, 8B), nu mai observ<im coloritul verde arborescl'm. care
dispare, iar profilul arhitectural inregistrcazi1 o vizibil<I creştere volur.1etridi prin masa de zidiri atît de evidente în zona ccntral[1 a oraşului. Trecerea de la cartierul parter din zona Mirăuţi, spre cel înalt se face în
lungul unei „zone mixte" de clădiri parter şi etaj, pc traseul str<izilor Sf.
Dumitru (str. Elena Doamna, K. Marx azi Curtea domnească), Sf. Cr uce.
Uliţa Lungti şi Uliţa Mare. 1n aceast::i zonă central<i, clădirile erau
masive cu etaj (liceul de fete Elena Doamna, Liceul de b<iieţi
Ştefan
cel Mare, Cazarma, hotelul Langer) şi de stiluri difoferite. Dominantele istorice (biserica Sf. Dumitru cu turnu l tle
intrare Alexandru Liipuşneanu, biserica Sf. Cruce şi Sf. Si meon)
ri'1mase (au disp;lrut turlele bisericilor Sf. Maria, Buna-Vestire şi Turnul
de la Curtea domnească) creeau aceeaşi siluet<i armonioasă dispust1
axial est-vest. Jn continCmrc spre sud-vest profilul oraşului se păstreaz[t
la nivel parter cu o singură creştere în sector~! parc, unde cele două
dominante ale turnului primăriei oraşului (1903) şi ale bi.sericii catoliceSf. Nepomuk (1832-1836) marcau .,noul" introdus în vechea siluctIL
medievală a oraşului. Aceastc:"'1 simetrie în dispunerea caselor se pă&tra
şi în sectorul de sud-est al oraşului, între fosta mahala Cut şi Arerri;
cu deosebirea că, acum s-a adf1ugat două clădiri - Prefectura (1903)
şi Tdbunalul (1885) masive cu un etaj şi respectiv două. ~eea ce
caracterizează profilul urban al epocii moderne descris m~i sus, este
aceea că. pe lingă vechile dominante istorice specifice evului mediu.
acum apare plinul „volumetric" ce contribuie la închegarea siluetei
oraşului. Volumele introduse sînt în general impunătoare reprezentative
pentru funcţiile ce le adăpostesc : şcoli, sedii administrative, ale unor
societăţi bancare, culturale sau comerciale, funcţiuni care au că pătat
2:14
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în acea epocă o pondere deosebită în oraş. S-a ajuns astfel, în linii mari
la un ansamblu bine închegat (păstrat pîn[1 în 1980) al c[1rui peisaj
creat de jocul acoperişurilor avea un farmec deosebit, amprentt1 a unei
pcrsonaliti"1ţi proprii, bine definite.
ln pragul veacului al XIX-iea, arhitectura dvil<"i a Succvd avea
conturate dou{1 pro~rame majore, care în linii mari s-au p[1strat pin[1
în 1957, diferenţiate pc criteriu funcţional : arhitectura <le tirg (centrul
dl~ producţie şi desfacere) din piatr.:'1 şi cărămidă şi arhitectura de
locuinţe a carlierelor, în ~enerol din piatri1 şi lemn.
Edificiile publice, în general au fost amenajate iniţial în clădiri cu
prog ranv de locuinţă (prim<-1ria. instalată într-o clădire din faţa bisPricii
Sf. Dumitru ; spitalul militar într-o locuinţ{1 „acoperită cu lemn... cu
bucătărie şi 2 camere c·u rn paturi") 1rnio, sau în cele cu caracter mixt
din zoria de tîrg (,,spitalul oraşului într-o casii de lemn fără etaj, cu trei
paturi, şi o cameră mai mică în care locuieşte paznicul. Acesta primeşte J.I. cr<"iiţari pc zi şi arc in folosinţii grădina) 111!11 ; abia în primul
deceniu al veacului XX, s-au ridicat edificii publice construite anume
pentru funcţia respectivă. Rcnlizările celei de a doua pcriondă (18151818) oglindesc spiritul eclectic al epocii, caracterizat prin inspiraţie
liberă din stilurile Renaşterii, şi barocului, impregnate de ecourile
romantismului.

1 ARHITECTURA DE TIRG
Saltul demografic înregistrat

către

sfîrşitul

veacului

al

XIX-iea

(10 037 locuitori) ion a avut consecinţe majore asupra structurii urbane.
Perimetrul oraşului, indentiiicabil cu ajutorul plnnului din 1785 s-a

exli nc; la o suprafaţă de 270 ha în 1907 rem; zona sud-vcstid1 de extindere,
fiind supusă unui regim de parcefare tot atiît de intensiv ca 'şi cel
medieval. Dificultatea achiziţionflrii unui loc în vechiul centru este pusă
în evidenţii de nivelul preţur~Jor. Astfel se constată că, în perioada
1785-1918, nu exist.I limite pentru preţurile pe care le pot atinge aceste
preţioase terenuri din zona comercial-meşteşugureasc[1 :
Anul

Pn.·t ul caS<'i

Prc\ul terenului

Observaţii

l 785 1001

560 florini

240 florini

în zona centrah"i

1856 !O!l:i

110 florini

50 florini

la periferie

1873

IO!lG

115 florini

200 florini

centrală

1900

((Y.)7

200 coroane

400 coroane

centrală

1918 IO'JS

270 coroane

500 coroune

centrală
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Preţurile scad în funcţie de distanţa zonei central-comerciale, de
exemplu, la periferie o casii era evaluat.I intre 10 şi 15 florini : în
schimb, la marginea oraşului aC'car;ta ujungca la 2-4 florini 1C1.l9.
,
In sfîr-:-it, afluxul musiv de populaţie venit<! din afar[1, a det<.>rmir. ~tt
acea dorinţc"t de prefatere ~i înnoire a oraşului vechi, care foce atit d e
:inevoioao;;:-1 n•con<;truiren lui pe vec:-hca stnictură rneclieval;i care nu putr.' :1
fi anuh.1t;."1. Apariţia noii oriPnt{iri. C':tre şi-a intors deliberat faţa deh~ trl'l'Ut.
se situcm:{1 în intervnlul 18!l<J-Hl04 . in anul 1854 a izbucnit in<·tmcliu l
cel mare clin istorin oraşului, cnr<' a distrus 1 3 clin cartit.'rul V ele IX'
Uliţa l\fore (sau str. lmperi;ila) 111 N1• Deşi. ornşul dispunea înt:it din l il:rn
de un n·gulam<•nt de stingerea incendiilor, fiind organi:wt<i in acela!') i
t.imp şi remiza pompierilor (oraşul era impf1rţ.it în 8 cartiere; de fiec.ire
zoni1 rfo;pundf> un şef ele cartier) 11o1, totuşi nu s-a putut preveni i nL"endiul clin 1854, fiindci1 aşa c:um :1t1 declarat autoriti1ţile 01·nşului. nwre;t
majoritate a caselor din zona Sf. Dumitru erau din „lemn" folosindu -se
„hornuri C'Olective" 1111:!. Se p;ire ci'1 procentul de distrugere a fost ex<11?er~1i.
din dorinţa inli1tur[1rii construcţiilor Yechi şi ridicarea altora din piatr:'l
ca şi .,Suceava să fie în rîndul celorlalte oraşe din monarhie" 1111:1• an?st a
fiind considerat de edilii locali „nl cloilen oraş din Bucovin:1 , dt!;~~:.
Cernr111ti" tHV.. •
Sistcma1izarea iniţim;·1. ciupit 1854, nu a adus. in ansamblu. mari motlificiwi în ştructura „tirgului'\ apărat prin reţeaua subterană a pivniţelor boltite (nzi majoritatea excavate pentru amplasmea noilor blocuri).
aclinc înfipte în pămint (5-12 m), care impuneau piistrarea parcebrii
şi respectarea schemei iniţinlc de plan, în limitele unui regim de în::i lţime temperat (clădiri cu un etaj şi clou<'i). Faţadele spre stradă au fo:; t
împodobite cu decoraţii eclectice. specifice sfirşitului ele veac, în timp
ce curţile interioare au păstrat arhitectura de tradiţie popularii cu ce:•;1rdacc şi geamlîcuri : cu ace:-isţ·1 ocazie, fronturile clădirilor din zon a
nmintit{1 n::1i sus au fost unificate printr-o arhitectură de pronunţa t
c:aracter ocdcl<>ntal, asemim[1tonre cu cen de la Botoşnni, Bucu.re .~ti.
Piteşti 1105• de foarte bunc"t c<ilitate. care reprezint<\ în principal aport!LÎ
comunit{1ţii gcrmnne, evreieşti şi armene la imbogf1(irea valorilor arhitccturnle ale oraşului. întrucit în 185B porţiunea respectivf1 a centrului
comercial se afla în proprietntca marilor negustori şi bancheri amint iţ i
mai sus iio:;. Trebuie însă precizat c1i, arhitectura oc:cidentalit a faţade l or
constituie clo;:ir un frumos decor al ,5triizii, intrucit. cli1dirile înglobc;1z:'1
nucleele anterioare. inr curţile prczint[1 ordonanţa clasică a caselor de
tîrgoveţi. cu gnlerii pe stîlpi de lemn. bnkoane şi geamlîcuri susţinut e
pc console de lemn profilat<'. elemente întilnite de altfel în toate zonele
centrului comercial nle vechilor oraşe din ţnra noastr<i rrm. Astfel, în
zona central ;"1, p<:> vechea structur;i complex.:! a beciurilor boltite ci: „
secolele XVI-XVII, aproape în întregime necercetată, două tipuri de
cJ[ldiri prcdomin;:iu în scc:olul <rl .XIX-lea : casele şi dughenele la parter
şi cele cu parter şi etaj. acest ultin~ nivel fiind în genl~ral d<.'stin:it
locuinţei. Detc1lii1c de arhitecturii şi uneori - anii consemnaţi in
registrele cadnstrale sau pe grilajele bnlcoanelor ne nrat~i că foarte multe
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etajiiri datează cel mai tirziu din perioada anilor 1840-1880. Spaţiile
bol tite de la parter, unele acoperite cu bolţi semicilindrice, pret:um în
~:ru<:e şi „i1 vela", ar putea foarte bine să dateze din veacul al XVI şi
'ii XVII-iea, (de ex. în 1787, Dumitrach(•, vinde lui C. Pantazi in centrul
o ri!ş ului „12 dughene, cu pivniţe de piatrf1") 1111.'(.
Tipul general de plan este cel in formă de „L". Faţadele spre stradâ
cu balcoane din fier forjat, uneori pc montanţi din piatră sculptaţi, dcstin;1te a atrage atenţia cump it rătorilor şi menite sc""1 exprime rangu l social
.li mc~teşugarului sau negustorului, părăsesc formele tradiţionale şi
rdlccti1 toate curentele de influenţ{1 .apuseană care au fost adoptate
succesiv şi cunoscute sub numele de stilul eclectic (caracterizat prin
inspira\ie liberă din stilurile, Henaşterii, goticului sau barocului, impregnate de ecourile romantismului).
Clasicismul veacului al XIX-lea, a fost dovedit în arhitectura tirgul tii <.le faţade construcţiilor dcsfflşurute (dreapta) pe str. Karl Marx
tnr . 54, 5fi, 76) şi str. l\'leseriilor (nr. 12, 14, 20) preze!1tînd spre biserica
Sf. Dumitru şi pia\i1 un ima)unător fronton cc subliniazi1 corpul centr;:il.
Arhitectura romanticii s-a manifestat la Suceava în ' formula imbin<"1rii
{·il·mentelor de tradiţie romantici"1 cu sugestii de fortificaţii : in zona ele
tirg această arhitectură, s-a păstrat (pină în H)80) la cît.eva cliidiri de
pe str. K Marx (nr. 12 - casa meseriaşilor) şi str. Vasile . Alecsandri
(nr. 12), remarcabile prin monumentalitatea lor, ale cliror nivele inferioare le bunuim mai vechi decit anul 1880 11 ' ' (fig. 5î-fil ; !10- !l:J).
Impresionante prin forme şi desf<işurare pc un nivel şi pc doui'i,
cli1dirile din jurul pieţii (str. Meseriaşilor nr. 5-9) şi de pe fosta str. K.
l\forx (nr. 16-38), în zona cuprinsu între actualele străzi N. Bălcescu
0i Petru Rareş, s-au caracterizat prin : ritmul unitar al tra\reel or, îmbinat
cu o excepţională variaţie în tratarea arhitecturală a faţadelor ; bogăţia
modenaturii eclectice, cu nuanţe de Renaştere ,baroc, rococo şi clasicism\ ;
fantezia decorativă a consolelor Şi feroneriei balcoanelor. In sprijinul
noii arhitecturi, oraşul secolului al XIX-iea a plantat porni şi a 1;·1rgit
vechile străzi şi a pus flori în pieţe. Astfel a rezultat un ansamblu reprezentativ pentru arhitectura sfirşitului de veac XIX, care se situa (azi
nu mai există) printre cele mai bune realizări contemporane din princi_palele oraşe ale ţării. Dezvoltarea centrului din veacul al XIX, care s-a
_prezentat aşa pînă în anul 1980 mo, a păstrat aproape neschimbatii topo~rafia medievală a pieţelor şi a unor stri"1zi. Spaţiul pieţei, a fost restructurat pe acelaşi loc primind denumiri specifice catego1·iilor de produc;e
oferite prin vînzare (piaţa de lemne şi fin în suprafaţă de 11 iugăr şi
900 de stinjeni pătraţi ; piaţa "de făină şi pfo;iiri de cite un iugfir ; piaţa
·de legume; piaţa olarilor) 1 111 • Devenită „Piaţa Principală" sau ,,Piaţa de
alimente" 111.i, aceasta se modelează după un plan dreptunghiular dispus
cu latura lungă pe direcţia E-V, delimitind o suprafaţă de ti 400 m p.
din fosta „Piaţa de jos". Fronturile se realizează în limp, iar piaţa ajunge,
la începutul secolului al XX-iea un spaţiu inchegat, cu specificul clasicismului est-european şi a stilului eclectic bine definit, şi cu o ambianţă care
s-a păstrat pînă în deceniul al optulea al secolulu ~X. Clădirile erau realizate
din zidărie de căr[1midă, avînd uneori parterul acoperit cu bolţi „<i vella", în
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timp ce etajele au planşee de lemn. Faţadele aşa cum s-a ari'itat mai sus erau
tratate într-un număr impar de travee, oferind compoziţii simetrice cu
rn;.1rcare prin portal a zonei centrale. l'n limbaj formal se jnt.ilnesa
pila~tri, bosaje, pinionne, cornişe, coronnmente şi nncadr.'.lmcmtc de
ferc•stre cu structurc."1 de factur:1 baroci1. Chinr dacă piaţa era clomjnntă
ele verticala e:•dificiului medieval Sf. Dumitru cu turnul lui Alexandru
U1puşneanu, de biserica Sf. Cruce sau de clădii·ea fostei primjirii (1817l!IO:J) 1113, pitorescul sfm era determinat, în secolul al XIX-lea şi a doua
ju1mltate a veacului ni XX-le;i, de o suitft de localuri şi spaţii come>rciale.
In scmlul al XIX-iea figurcazf1 în piaţa prindparn şapte localuri renumite
(La Cerbul de Aur ; La trei coroane ; Hotel Bucovina; La şapte dr<1ci ;
L:1 Craiul Negru ; Han Lµnger ; Hotel l\foldavia) unele dintre ncestca
instulindu-se in cele „şapte circiumi zidite din piatrtt" ale l\1itroIX>liei" 111 ". La aceasta se po.'.lte adăuga funcţia de băcănie care apare pe
l<itura nordicf1 a pieţei sub numele ,,La Para de Aur". Răspunzincl atit
nevoii de comunicare şi schimb de informaţie, pc care localul public o
favorizeaz<1, cît şi , nevoii de festivitate şi atmosferă sărbi1toreasd1, . piaţa
contureazt1 pentru aceast<1 perioadă, un nou spaţiu de atracţie şi rcţinl're.
in timp, ca urmare a dezvoltf1rii accentuate a oraşului în afara perime>trului t:entrnl (a centrului civic), iar în ultimii 25 de ani, prin intensificarea activitf1ţii de construcţii în noile cartiere, „Piaţa Principalfi",
ca de altfel întreg nucleul istoric şi-a pierdut forţa polarizatoare. odatr1
cu pf1rf1sirea vechilor vaduri comerciale şi înlocuirea fostelor mni::azme
mai intii prin spaţii de depozitar<.• (HJ5u-1980). iar apoi prin demolare
(1!180), s-a ajuns la eliminarea acestoru din profilul ttrhitcctural ;il oraşului.
Tr<.'bu!e recunoscut ('{1 în majoritatett cazurilor (avind m
vedere schiţele de amenajare şi proiectare) 11- 1 ~• arhitecţii oraşului
Suceava, nu au inţcles sr1 fodi efortul de armoniz<ire a arhitect.urii
noi cu <irhitectura monumentelor vechi (de ex. azi, Suceava secolului al
X IX-lea nu m<ti există), în scopul valo.rifico.irii f cciproce a caracteristicilor lor, prefcrind aşa cum arată şi prof. univ. arh. Gr. Ionescu, „sr1
se orienteze după concepţii · personale - fără consultarea altor sp<'C'iali~ti
- sprijinindu-se în special pe criteriile de economicitate şi funcţiuni. care
stau la baza mc>todelor de proiectare a oraşelor noi" um. Vechea infi1ţişarc a arhitecturii de tir~ ce se suprapunea pe cea medievalf1 (în
special pivniţele) a dispt1rut, în locul ei ap<lrind o nowi fizionomic n~emrt
nf1toarc cu cea a cartierelor de blocuri, uniformă, opturind vechile dominante ale pieţei 11.1; şi ,.gonind în acelaşi timp sculptura din strndlt . şi
fostele fintini monumentale" 111 1l, clin zona sa ccntralf1.
Frumuseţea unei structuri, urbane. istoriceşte constituită, const<i
tocmai ,,în mulţimC'a şi varietatea clementelor ei componente în amestecul
de forme şi stiluri care rcprezint.:i vinta însăşi, reflectată în ritmuJ şi
echilibrul pe care gcner~1ţii întregi de arhitecţi au ştiut stt-1 stabileasc[t
în! re monumente mnri şi cele mici, intre pieţe )i strf1zi, între :.1rhitecturt1
şi naturii, între vechi şi nou" Jtl!I; despre o asemenea fizionomic astăzi
la Suceavn nu se mai poate vorbi.
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2 ARHITECTUHA

LOCUINŢEI

Arhitectura urbană realizată la comanda patricianului înainte
tle veacul al XX-iea, poate fi schiţată în baza unor rare exemplare
care s-au păstrat în întregime, precum şi a unor faze de construotie
medievală în general pivniţe - înglobate în clădiri amplificate ulterior. Arhitectura civilă a secolului al XVIII-iea din zona mahalalelor.
reali;r.at.i1 în întregime sau parţial din zidărie, constituie o tema independentă, chiar dad trăsăturile ei caTacteristice (distribuţia simetrică
a inci'tpcrilor din ambele laturi ale unui vestibul precedat de pridvor
şi foişor, înălţarea nivelului locuinţei pe un soclu înalt adăpostind pivniţe ; aşezate în vaste curţi gospodăreşti continuate cu livezi ş.a.) au
inftuenţat arhitectura din veacul al XIX-lca, din Suceava, cel puţin pinii
în jurul anului 1900. In schimb, arhitectura populară - care a predominat fări'1 îndoiaU1 în cartierele de locuinţe ale oraşului medieval este reprezentată în Suceava de numeroase exemplare pentru care nu
există ,la prima vedere, elemente de datare ante 1800, astfel încît
examinarea acestei arhitecturi în cadrul studiului de faţă, este firească
cu observaţia d1 ea arc o străveche tradiţie locală, în care se regăsesc
rr1dăcinile arhitecturii culte, atît medievale cît şi moderne. Examinarea
di stribuţiei pe cartiere a tipurilor de case demonstrează faptul cfi ele
m gc-neri.tl <se grupeazi1 în jurul fostelor biserici de breaslă (vezi cas~k·
din jurul bisericii Sf. Nicnolae; planul de la fig. 54). Case cu arhitectură
populară apar în num[1r însemnat la periferia oraşului, pe stri1zile :
Ştefăniţă Vodă ; Mirăuţi, Armenească, Dragoş Vodi'1, 6 Noiembrie, Mihail
Kogi'1lniceanu, C[1rămidi'1riei, Zimbrului, Prunului etc.
Din punct de vedere tipologic toate aceste case sînt construite pe
un singur nivel şi - în general - nu au pivniţă, beciul fiind amenajat'
independent, în curte. Sistemul de construcţie foloseşte zidăria numai
pentru fundaţie şi soclu, casa propriu-zisă fiind realizată cu schelet de
. lemn şi panouri cJin clulapi. acoperiţi pe ambele feţe cu lipitură de lut
pe nuiele împletite. încăperile au tavane din scînduri profilate, prinse
de grinzile aparente ale planşeului. Pridvoarele şi tindele cu stîlpi de
lemn ri'1mîn în general nezugrăvite. Structura interioară se compune din
tindă cu două sau patru camere dispuse simetric; scară cu intrarea
aşezată asimetric şi accentuată printr-un pridvor. Trăsătura comună o
constituie nelipsitul „cerdac" (sau foişor) folosit în cele mai variate
soluţii ; pe latura lungă sau pe latura scurtă a dreptunghiului de bază.
1n majoritatea cazurilor sculptura în lemn este foarte simplă. O particularitate a arhitecturii populare din Suceava, întîlnită şi la Botoşani 1120,
o constituhie tratarea unor acoperişuri cu două pante şi pinioane teşite
pe laturile scurte. formu}[i 'privită de obicei ca specific transilvăneană.
Fostele construcţii din lemn ale epocii medievale au rămas şi ele
în memoria colectivităţii urbane, a secolelor XIX-XX, pentru di se
refăceau periodic după aceleaşi modele, cu aceeaşi structură, cu aceeaşi
modenatură, cu aceeaşi înţelegere spaţială şi volumetrică.
·· Arhitectura cultc1 s-a considerat că nu este altceva decît trecerea
• în „major a arhitecturii populare, adaptarea logică şi estetică la nevoile
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oraşului,

atît în dimensiuni cit

şi

ca expresie a unei

voinţe

de

formă

şi cultur[1 urban[1" 1121 . Monumentele de arhitectură pe care le analizi"1m

se pc'istreazi"1 în Suceava zilelor no;.1stre, cifrîndu-se la 15 1122, într.... un
perimetru restrins a fostei mahalele armeneşti (10 OOO m p) marcat de
străzile Dragoş Vodă (casele nr. 2, 10, 13, 23, 25), Ion Creangă (2, 8, 10,
12) şi Armeneasc;.-1 (13. 1-1, 18, l!'. 22).
Datate în general la sfirşitul secolului al XVllll-lea şi secolul ai
XIX-iea, casele mai sus menţionate c:m suferit mai ales în ultimele dou ă
decenii numerouse rem;_mieri de iaţudi1 ş i uneori chiar de planimetric
(în sped;1 l cele de pe str. Armeneăscă şi Dragoş VodC:i). Aceste case ale
patriciatului (sec. XVIII-XIX) au pivniţe integrate sub locuinţă cu
plan in formi"1 de „L" şi soclul înălţat ; ele dezvoltă ceardacul (foişorul).
de plan aproximativ p{1trat, pe stilpi fie deschis, fie închis, urmărind
monumentalitatea casei. Devenind subiectul principal al casei, foişorul
se rupe ele strea-:;ina casei, ereind un volum separat mtai mic în raport
cu restul acoperişului. el fiind tratat în stil clasicizant. Sub aspect topografic ele sînt dispuse în teren cu frontonul principal al faţadei orientat
spre est, flancînd strada cu faţa laterală. Amplasareu Ja o depfirt.are
medic faţt1 de stradi"1 precum şi distanţele dintre locuinţe, creau spaţii
destinate curţii sau livezii. Foişorul („cerdacul dinaintea casei") 11z.1 în
gener<il pi1lra1. csle clcnwntul marcant al faţadei principale. El este in
general
deschis, sprijinindu-se pe patru-şapte stîlpi în fi.mcţie de mărimea
1
lui. ln toate cazurile, el este amplasat în dreptul tinzii (coridor) de acces,.
protejînd intrarea principală. Stilpii foişorului sînt prelucraţi într-o suită
armonioasf1 de volum, avînd, în general un profil rotunjit sau în mucltii.
La partea superioară aceştia sint uniţi printr-un element funcţional şi
decorativ alcătuit dintr-o grindf1 cioplită în acoladă. Tavanul foişorului se
realizeaz<-1 din scinduri scurte. profilate cu ş1inţuire marginală îngustă, continuă, ansamblate în V, dispunere care crecazii un desen original (fig. 56).
Accesul în foişorul înO:Uţat se făcea pe o scarf1 din lemn, situată de
regurn pe axa lui longitudinalii sau chinr frontaUL Foişorul se foloseşte
ca spaţiu pentru activWlţi de fiecare zi : în acelaşi timp el protejează
accesul în pivniţă. Aceasta clin urmă este alcătuită din două părţi :
prinv1. o scară lungii din lemn, încununnti"1 de o boltă semicilindrică din
piatr{1, urmărind un plan înclinat ce faciliteazii trecerea spre beci şi
pivniţu propriu-zis<'i, cu pereţi din piatrii şi boltă semicilindrică. Pivniţa
comunică cu exteriorul prin una sau douli ferestre mici amplasate la
nivelul de călcare. Foişorul se întregeşte uneori, fie pe toată faţada principalf1 fie pe una laterală, printr-un pridvor („gang sub un acoperiimint
ele draniţă") 11:!\ din 10mn c-u parapet suc;ţinut de stîlpi clin lemn. Pridvoru I
se sprijină pe un soclu din piatră, impresia ,generaHi sporită de prelucrarea, în volume, a baluştrilor ; stîlpii ca elemente singulare, alcătuiesc
compoziţii de sine stătătoare. Pereţii construcţiilor sînt în general din
birne cioplite : imilţimea lor nu dcpi1şeşte 2,40 m, încheindu-se în partea
superioară cu o cosoroabă lipită de console, pe care se reazemă căpriorii.
Ştreaşina este îngustă, cu excepţia atunci cînd protejează pridvorul.
lnvelitoarea acestor case este întotdeauna, în patru pante, de dimensiuni
mijlocii, ridicîndu-se o dat.~ şi jum[ttate peste înr1lţim~a pereţilor. Panta
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principalii este str~1punsă de învelitoarea foişorului. Din punct de vedere
planimetric, interiorul acestor case are la bazr1 planul tradiţional - tindă
şi două camere insf1 recompartimentnte. Variantele cu care se poate opera,
pornind de la .planul tracliţ.ional, sînt multiple şi se condiţionează numai
de dimensiunile construcţiei. Dcos0birea faţă de arhitectura populară.
const<I tocmai şi în dimensionarea planului. care în cele mai multe cazuri
capătf1 forma literei „L" ; in toate cazurile am1lizate trebuie de remar'.'at
( ; xist<mţa unE>i încăperi de dimensiuni mai mari, destinate oaspeţilor
(odaia mare). Tn general aceste construcţii nu sînt însoţite de anexe,
ceea ce se explică prin faptul cl1 orăşenii aveau îndeletniciri care nu
presupuneau existenţa unor asemenea construcţii. De remarcat cil, o
parte clin casele situate pe str. Armenească. făceau parte din fosta „piaţă
de sus" lJ:!:;, adăugind un caracter de reprezentare Ia funcţia economicf1
şi administrativă a locului ele schimb.
Din ansamblul electismului dasiciwnt din Suceava, s-a mai conservat
pma in zilele noastre, ('IJ unele modific<lri ale faţad<?i, sasa
Pruncu (azi restaurantul Naţional ele pe Bulevardul N. Bi1lcescu). Construită în anul 1!109, locuinţa se compunea dintr-un corp central, mttrginit
de alte două mai scunde laterale, cu turnuri pe colţuri ; faţada principală
era străjuită de un frumos portic sprijinit pe patru coloane acoperite
(azi s-a amenajat o terasă). ln acelaşi stil s-a construit (1902) şi casa
ce-a aparţinut lui R. Gassauer şi Samoil l::;opcscu (azi Consiliul judeţean
al Sindicatelor), în care elementele de stil ţ?otic (turnuleţde pe colţuri) şi
cele aparţinînd eclectismului de şcoa1l1 franceză, inobilează porticul de
pe faţada principală.
:~

EDIFICIILE PUBLICE

Dintre aceste edificii
care s-au
păstrat
pma m
zilele
noastre şi care au jucat un rol dominant în compoziţia urbanisticii a oraşului secolului XIX. se numf1rl1 în primul rînd primiiria. La
început aceasta a funcţ.ionat în vechiul centru medieval al oraşului într-o
casă particulari't, fări't etaj (probabil din anul 1784) tl:?G, din cărftmidă şi
piatră (azi Şcoala generală nr. 2, secţia de muzică şi arte plastice). în
anul 1804, autorităţile municipale au dispus să o cumpere de la familia
Hatzendorf ll:!i. Sub conducerea ing. Ioanelli in anul l844. ea a . suferit
unele adaptări şi modificări impuse de noile cerinţe publice. în anul
1859, în scopul adaptării noului gimnaziu ce urma să se înfiinţeze la
Suceava, clădirea este ref<'icută după planurile şi sub conducerea inginerului Mi.innich ll:!g. Etajul adăugat acum ,împreună cu aripa laterală
sînt adaptate noilor destinaţii. între anii 1860 şi 1895 aici va funcţiona
atît gimnaziul cît şi primi"iria oraşului. Vi'1zută din exterior, clădirea
i1npune prin sobrietate, simplitate şi echilibru specifice stilului clasic.
Un singur accent arhitectural apare la mijlocul faţadei, un uşor decroş,
care pune în evidenţă intrarea boltită, decroş care, continuîndu-se pe
verticală se term.in{1 cu un fronton dreptunghiular ce sparge monotonia
acoperişului edificiului. Nota de verticalitate a imobHului este dată de
fcn:~strc înalte care cuprind parterul ~i etaj ul cU1dirii.
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Construirea la începutul secolului <tl XX-iea a noului edificiu al
prim<iriei. c:recaz<i un nou <:<'ntru adminhtrati v, faţ<:"1 de cd vcc:hi, medieval. Compoz:ţia urbunislk{1 a Sucevei îşi multipli<:<i şi in felul acesta
dominantele i-;Lorice. prin creerea in parte<i de sud-vest a oraşului, a
unei noi siluete specifice epocii moderne, in care, vcrticalitatcm turnului
primiirid şi a turnului bisericii catolice Sf. Nepomuk (biserica a fost
construiti"t intre anii 1832-183u ; a depins ele episcopia din Lembcrg, iar
din anul 184;) i s-a instalat in turn un ceas comandat 1a firma vieneză
Wilhelm Stiehl în 183i) 11'.!!l, dominau mac;a fondului construit, în care
Prefectura şi Judec<Horia Districtualii ocupau un volum masiv în
topografia zonei. Noua clădire a primi"triei. construitii inţre anii
Hl03-Hl04 11 :1:1, cu 72 de inc<.iperi, aclăpostPu administraţia ora~u
lui, poliţiu, pompierii. o casii de economii şi muzeul de istpric
(azi cliidirea este ocupat;'\ de sediul politico-administrativ al judeţului).
Ridicat din zid şi acoperit cu olane edificiul în stil baroc. cu subsol, parter
şi doml etaje a fost şi este una dintre cele mai fru moa-;e c:lc"1diri din
oraş (fig. fi2). Construit;! in!ţial în form{1 de „L'' C'liiclirea se remarca
prin supleţe şi armonic, avînd pe colţul din dreapta un foişor de tip
.,mu~arabieu". inc·his pi:: verticalii celor dou.:I etaje ~i ltl'rminat Nt un
turnuleţ închis. In partea stîngă , un corp decroşat. mfirginit in partea
superioart1 cu un fronton baroc în trei re.g istrc, decorat cu st0ma Bucovinei şi clemente de tip baroc (urna), df1 o impresie deosebitt'1 edificiului.
Turnul cu ceas, înalt de 52 m, cc domina zona de sud a oraşului, decroşat
din mijlocul clt1dirii înălţ.i.t cu mult peste acoperişul mansardat. d<"i
echilibru şi zvelteţe întregului ansnmblu. Iniţ.ial tu1:nul uvea între et<ijelt•
doi şi trei sculptate vechen stem.:i a oraşului - Sf. Gheor.g he omorincl
balaurul. La nivelu! parterului. paramente cu bo~aje. c<> inc-acln•azi1 fcrl·strele. imbrac<I întreaga fotmlli. Acc<'sttl principal S \! fitcea şi se face
printr-un portal semicircular la parterul turnului central, str[1ju!t de
două coloane semicilindrice ce susţin un balcon în stil baroc la nivelul
etajului întîi. Cinci rînduri de brîuri orizontale, cu mai multe profilc
liniare împart faţada, delimitind subsolul parterului şi etajele. Ferestrele
înalte, terminate cu un arc: semicilindric sint decorate la partea superioară cu frontoane triunghiulare, pe toată faţada et3jului întîi. Colţurile
foişorului închis, ale turnului centr<1l şi a1e corpului deC'rm;nt din partl'a
stingă erau prinse într-un parament de bosa.ie de tip „rustic". Din cele
72 de încăperi ce au avut, în majoritatea de la început destinaţia de
birouri pentru personalul administraţiei locnle, se remarc[1 sala cea mare
de şedinţe de la etajul I. lniţin1 în curte se nfla un grajd, remiza de
pompieri şi remiza de triisuri. · toate construite din zici şi acoperite cu
olane. Demolate, pe locul lor s-a ridicat. în ace1nşi stil. în anii l !HlO. un
corp ce dă întregului ansamblu un plan de formt'1 drept.unghiularf1 cu o
curte interioară. Cu aceast~'i ocazie s-au executat şi lucrl1ri de restaurare
a faţadelor, cu tencuieli în praf de piatr[1 şi mozaic, cu respectarea întocmai a vechii profilaturi, ca şi unele amenajiiri interionrc corespunzf1toare
cerinţelor actuale. Pc peretele fundal al holului central s-a realii';.tt o
valoroasă frescă cu tematict1-istorică.
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Suceava pi1strează înci'1 în perfectă stare de conservare şi nite trei
clildiri c>xecutate la sfîrşitul secolului .:al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-iea după un proiect tip al epocii. reprodus cu foarte discrete
variPti'1ti de 1noclenaturr1 (str. Ştefan cel Mare nr. 33, 58 ; stradn Vasile
Alecsandri nr. 3). Executate in stilul cclcc:tismului clasicizant cu nuanţe
de baroc, dintre aceste di"idiri cea a Prefecturii Judeţului.' Suceava, se
deta~eaz[t in mod special 11:: 1• Construit[1 între ;mii HJ02-Hl03, d~ c;-1 tre
antreprenorul şi constructorul ,T. Boclmner ini, la început edificiul a
fost destinat sediului Cf1pitilniei Districtului Suceava. Cli'1clirea cu clouf1
niveluri (parter ~i etaj) are dispuse simetric inciipcrilc (cite 2:l pe fiecare
nin•I) pe eele două corido:ire longitudinale care porneau dintr-un h ol
central. SimC'tria planului este transpusâ şi în faţa"da principalii. :Motivul
arhit<•ct11ral central. care clept1şC'Şte pdn înfllOm<' aripile cl:"1clirii, <'st c
pus in l' Vidcnţi1 !-_ii de un wjor decroş, in axul câruia se gase~le la partt>r
intrarea. iar la etaj un balcon clin fier forjat şi un altorelief reprezentind
stema i\foldovei, mc'irginitc"1 lateral de o cununii. Acelaşi clecroş îl int.lnim
~i la cele clouc"i extremiWti ale edificiului, dinspre strnda principnli'I.
Faţada este clivizati'1 JX' orizontală în două registre : cel corespun;r..:1tor
parterului este str[1puns de ft•restre dreptunghiulare, printr-un pnramcnt
de bosaje de tip „rustic" : cel superior, mai dezvoltat, are ferestrele tot
drC'ptunghiulare ,dar deasupra lor sint dispuse elemente în rdief. fie
sub form[1 de triunghi, fie sub formă de bare orizontale, altC'rnind grupat.
lntrc anii Hl71i-1979, clildirea c:are, încii din Hl68 adt1postea :Muzeul de
ist.orie judeţean, a fost supust1 unor complexe lucri1ri de amena!iare
int('rioart1, avînd drept fin:.ilitatc crearea condiţiilor care să corespundfl
exigenţelor funcţionale ~i ambientale ale noului obiectiv social-cultural,
Muzeul de Istorie (fig. ti:J).
Un alt impum:-ttor edifi<:iu, cu douf1 et..'lje a fost const:ruit în anui
1885 11:1:1 ~ia servit la început ca sediu al Tribunalu"iui districtual, al .Tud,!G'itorici, Ciirţii funciure şi ca penitenciar. De formf1 dreptunghiularii, cu
o curte interioarei şi cili de acces pe cele patru l<lturi, cl<idircu nu ave:i
faţade
cu elemente arhitecturale deosebite, în afara paramentelor nt bo5ajc· cc o îmbrac;! c!C' jur-împrejur la partc.•r şi pe colţuri. Brîic
orizont<.lle cu mai multe profile delimitează subsolul îniilţat, parterul
~i etaj<•le.
Arhitectura vechilor scoli românesti din Suceava s-a orientat d1tre
ocddcent - indiferent de. varictat<>a n'1oclelelor alese - fapt care con•<.:pundc interesului general pentru cultura apusean[1 manif Pstat de sodetatea ronuineasct1 din veacul al XIX-iea. Astfel, impun;Uoarc<1 cl{1dire a
Lic<•u lui „Ştefan cel Mare" riclicaW · ln sfîrşitul secolului trecut (l 8!l:ll 8!l5) 11:v. pc locul pieţii de lemne, ocupa o suprafaţ;i de 3 588 mp ~i se?
compunea din dou;i etaje. Rigidizam şi simplificat:-1, arl1iteetur:i Liceului
,,:)tcfon cel Mare" dernonstreazft totw~i posibilitatea 0cletismului de a
exprimti conţinutul de idc>i al unei epod, construcţi<t fiind în . acela şi
timp o cxprC?sie a afinmirii intC'lcctualit[1ţîi sucevene, pe deplin constiluitf1 şi conştient.:i de v~iloarea sa, la sfîrşitul veacului al XIX-lea. Un
accent nrhitectural decroşat din zidul cl{1dirii, deasupra unei monumentale intr;iri boltite, 1mir,r:initt1 de pila~tri C<' cinu o noti1 pron11n~at;-1 de
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verticalitate, împarte în mod distinct foţad;i în dour1 pr1rţi egale, ceea ce
·confcrr1 întregului ansamblu o notă de echilibru.
Cliidirea are la exterior c:1 elemente specifice de ornamentaţie
paramente de bosaje de tip „rustic" ce inconjoarr1 ancadramentele ferestrelor de la parter şi colţurile clădirii ; dowi briie de piatr[1 cc inconjoarii
c1<"1clirea delimite::iză parterul de cele dou[1 etaje.
Nu cunoaştem vechea arhiteclurf1 a „Cosei polcm e" (fig. 117) construilli
înainte de a doua jumătate a secolului al XIX-lea l1 3.\ pc vechiul Joc (tradiţia a consemnat acest fapt) 11 :~; al „casei-han" ridicatc't pentru negustorii
f.>Oloni şi pomenită în hrisovul lui Alexandru cel Bun din 1-108 1 t:l7. Aici
aveau Joc reprezentanţii teatrale, ' susţinute ele actorii din Cern(1uti. şi de
clltl' trupe din tară, precum şi concerte date de localnicii iubitori de muzică
cl:.1sic[1, asociaţi în societ{1ţi cultur:ile ca Reuniunea muzicaLi „Ciprian
Porumbescu", Societntea de muzică instrumentalii. Clubul de cîntare.
Societatea „Armonia" ; tot nici se mai ţineau ~i dow·1 com:ursuri ele dun!;
pentru locuitorii din oraş. Din 1912 localul a fost folosit ca cinematograf. construcţia suferind numeroase modific-firi atit in <:ompurtinwntarl'a inl<.'rioar[1, cit şi la exterior, p;lstrîndu-se la nivelul partc•rului o friz,·1 ele
bosaje de tip „rustic". După înfiinţnrea Teatrului Municipal, clădirea a
fost renovată complet în 1984, ea căpătînd o înfăţişare modernă.
Alte edificii publice construite în stilul eclectismului clasidznnt, care
s-uu c:onservat pinC1 in ?.ileie noastre amintim: spil<llul vechi, (·onstruit
pe locul altei clădiri (1827-1844) 11:~". folosită tot ca spital, se compunea
din mai m:ulte pavilioane construite succesiv intre anii 1891 şi 1903 1 l3!1 ;
Cazarma construită între anii 1831-1840 ttr.o, cuprindea un complex de
trei cUidiri dintre care cea principală era prevăzutt1 cu un etaj (dormitoare ,cancelarii, popotă ,bnie, sală de conferinţe) ea fiind lipsit<"• de un
decor geometriznt bogat, datoriti"1 probabil caracterului utilitarist al
edificiului; şcoala normnl~t (azi sediul Muzeului de ştiinţele naturii) sau
principală din Suceav<.1, <1 fost ridic:ati1 intre unii 1811-Hll:i •1" 1 :
clădirea şcolii primare de fete, azi sediul Bibliotecii judeţene, s-a construit
într-o perioadc"t destul de Jungfi, cu numeroase intr<:'rtlJX'l'i. cuprirym intrP
nnii 1925-1926 şi 1929-1930 11":!.
Desconsiderarea
unor
construcţii
din
Suceava,
de
către
edilii oraşului
pc de o parte ca
lipsite de
valoare istorică, intrucit nu ar fi 1m1i vechi de 1800, iar pe de alt<"t p<.lrt<'a ca avind
valoare art.ist.ic{1 îndoielnică, a condus, potrivit schiţei ele sistematizare
din 1965 m:i, la desfiinţare a trei insule cu parcelare medievală (azi zona
cuprinsă între Casa de Cultură şi Hanul Domnesc) şi a uneia dintre
valoroasele clădiri în stil clasic. de plan dreptun~hiular (<lesfăşurat<i pe
strada principală, pe· trei nivele - parter şi dou{1 etaje - c:<mstrpcţia
prezenta, în partea centrală o intrare somptuoas~i în formii de „U" cu
sc<iri în spiralii) ce a aparţinut Societ<iţii româneşti „Casa Naţional{1". Aceasta ad<ipostea prăv<"1Jii, biblioteca oraşului, l\'Juzeul „ •. Ciprian PormnlK•scu" ş i npoi Muzeul de istorie, o salf1 de conferinţe şi concerte. Cl<-1clirea se
compunc!a din douci corpuri (unul ele la începutul secolului ;.11 XX-iea
şi cel de al doilea adosat primului, ridicat intre anii 1929-1931) şi
a fost concepută de arhitectul Konrad I3itlner 11 ""·
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„Angajaţi deplin in plztnu! înnoirilor socialiste". edilii ora~ului. dupii
anul 1~180, au dt•molm „Hanul I.ang<'r", monunwnt istoric. pentru care
cxist:'1 incf1 din 1!17:1 o p:·opunc•rc de rcstaurar<' 11'.;,_ Clf1(Urca ridicat;·, în
1808 d<' negustorul sun•vc<111 C1pri, cu pl an ~(·e în bolUi, pridvo«re ~pn~
:·urtt•i! intcrioar[1 eu aret' mult 1urtit e, intiln it0 ck• aitfel ~ i in sistemul de
't J'lţ.jn 1.· rc• a bol ţilor pl<t!'l ';'<.'l'ior. ~icu <:l tt• t'knwnt<' car acf t•ri stic(• arhit e ~·turii
~i construcţiilor de la începutul secolului al XiX-lea, era prevăzut <.:U un
etaj, avînd corpul principa l în form:-1 de „U". Clădirea suprapunea parţi:tl o veche pivniţ.:I mcdic•va),-, (sec. XVI-XVII). cu bolti"1 semidlindrid1,
pt• cloui1 nivPIP, ci C"i1rc•i adin<:inw foţii dc nivelul uctual ck· c:i'ilcare e ra
la ~:$ m.
Majoritatea edificiilor publice prezentate mai sus sînt tributare unl'i
f:1zc tla"icizant-<.•d(•clicl'. prezen<inc! rdiduri de tip b os<1j , ~i sC'ulpturi
d<-•· ·or<it P pC' mai n~ulte îÎ Vl'Jr. un<'lc .cu ba!coan•.• din fier fo: jat. suo;ţ.inute
pe console de piatri1 sculptat{1. Din accast[1 cauz{1 ele se vor integra unei
fa"l.r mai modc.•rm', untlc gPometrismul savant c:•sk ponclPrat de o
"im p li tatc.• inc;·1rcat[1 doa r prin bogi1ţia decorului sculptural (steme şi
blnzonnc : decor floral in ghirland:1 ~i figurativ) şi a celui realizat în fier
forj;1t (balcoane). ln afara acestor mari complexe arhitec:turall', Suceava
mai prezenta în mod dispersat. un „Club ele tir" (1885-1887) mn şi douf1
pavilioane d<.> agrement (unul în parcul oraşului. lînqă statuin lui Cipri~m
Porurnbt•sc·u ~i altul in zona Mirimţi. spre vaka Sucevei). care d1• a"c.'menca nu au putut rezistn schiţelor de sistematizare ale oraşului. De
n•marc;11 c[1 cel<! dowi pavilioane boqat ornamentatc. în nrrc intr<irilc
in „acolad;'1'• rrau elispust' pP toate frţC'le „chio~cului". n<' conduc '3i lu
ana logii foart<' ;i propiah• cu ;.?:-hitectu:-n !ocuinţ<9l O!" atit clin Su :'"l'ilV:1 , cit
şi din Bucureşti rn1.
Modernizarea oraşului s-<1 fckut şi prin apariţi<1 unor elemente noi
el<' mobilier urban : felinare. chioşcuri de> ziare. lxinci. statui in parc
(1!108 ht1'\tt1I impi'ir;itului F'ranz Jas.e f; lJl3:J bustul lui Ciprian Porumll<'sc u ; l!l35 bu-.tul lui S. FJ. Mi.!rian) 11 '-1'.
Forma de crcaţ.ie cc va da posibilitatea dezvoltt1rii unui nou stil
; rrhil<~rtural)i un0i alte rompoziţii urbanisfire C'P va ad;lu.!Ja noi e l1~mcntc
la fizionomia or;1~ului, C't'a a cdetismului c'. Jaskiz;1nt )i a romantismului
•·st<'
ck
uit fC')
prima
mani restare
moclcrn<-1 (clt•
ciupii
1850)
: ('rup<> unibtC'a -; tiJis1i c-;i a trC'cu1ului tradiţional nwclit>val. lct.:at de alte pro~ r;1mc arhit<~cturak', dm· c<ir<' va conserva (in zonele periferice nud<·~ului centr;il ) ~i va prelua multe dintre fornwl<.• populare '3i cult e• ale arhitecturii orii"e nc.'~ I i în noua o.;ui tt1 de înoire a oru~u! ui.Pentru a nu dept1~i cadrul arhitt.~C'1u rii u1·banc ele sc•rnl XIX l>;' i inc:Ppu tul ele secol .'\X, ne vom limita doar la a
'u o.;ţirw <"<I. zc·s ţrca constructiv;"i '1 Sucevei dup;I l!l:~o. nu -;-a mai imbo~iiţit cu
:ilic cl<ldiri reprezentativ<· pentru arhitcctur<r~ i urbanistica ora~ului Suceava.
Analiza arhitecturii vechi a oni.)ului Suceava (din secolul XIX !?i începutul secolului XX), în situ ;1 ţia clin 1975, cinci s-a propus consl'rvar0a vec:hiului
c(•ntru istork 11 ~! • intre~ it<i prin materiale de arhivt1 (foto ş i docu:i1C'nh') 11w. m•-;1 pC'rllli~ ~-, c·onstal;im urmt1toarelc :
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unor clemente de arhitectură civilă medievală importante
din piatră şi 14 clădiri de piatră de la începutul secolului al
XVHI-lea) - nu nwnai pentru Suceava - dar şi pentru istoria arhitecturii româneşti' in ansamblu, din care nu s-a mai conservat <lecit foarte
pu ţin (patru pivniţe ~ i cinci cl;.idiri), restul fiind demolat<:.', <:cca ce a
reprezentat pl•ntru istoria oraşului un asasinat cultural :
- persistenţa în mod izolat în cartierele rezidenţiale (str. Armenl•asc<I , Ori.Igo~ Vod<1. Ion Creangă, Prunului ş i Mihai Eminescu), a arhiteeturii populare ş i a celei oră şeneşti pred ominată ln trecut la locuinţele
ti r~ovcţilor, cxplicii şi asimilarea curentelor apusene în spiritul formelor
tr;i diţionalc româneşti ;
- prelucrarea curentelor secolului al XIX-lea şi al primelor
d ecenii din veacul nostru (clasicism, romantism şi eclectism) cu intervenţi a viguroasă a arhitecturii tradiţionale, a condus la conturarea unor
tipuri specifice locale. Existenţa acestei arhitecturi, pusă în evidenţă
de proiectul de restaurare din 1975, a cti rui dispoziţie pl a nimetrică ,
sol utie constructiv;!, volumetril'. forme arhitecturale. erau direct legate
de dezvoltarea centrului istoric, nu s-a mai păstrat după anul 1fl80,
d i<;părînd
oclat;i cu aceasta ~i generaţia oraşului din epocci nwdernă. Comerţul a constituit principala form<
1 de integrare a eco·n omil'i în peisajul arhitectural al picţ.ii, fronturile acesteia conţineau
clădiri reprezentind exclusiv locuinţe cu magazine la parter. Faţa
dele acestora. împodobite c·u balcoane, feroneria porţilor şi a balustradelor din zid~irie, cu qoluri sau feronerie florală, Ie dădea o notă de
cochetărie, cc între~ea frumoasa ima~ine a vechiului centru comercial.
Animaţia permanenti'1, '1Siguratci de- funcţiune. in întreg spaţiul, flicea
parte> din caracterul ~i personalitatea ansamblului seralului XIX-XX .
Fostul fond construit al pieţei, oferea cadrul de desfăşurare a acestei
animaţii. condiţionîndu-lse şi punîndu-se în valoare reciproc. In acest<'
co ndiţii decizin renunţării în totalitate la vechea arhitectură a centrului
ic;tork conwrdal, nu trebuia luati1 cu w~urinţf1, în baza simplei apr(•cieri
s ubiective 1151 a calităţii estetice sau a gradului de uzură, întrucît păstra
rea . i evidl'nla dovezilor concrete ale culturii urbnne româneşti din evul mediu (in special pivniţe) şi epoca modernă (sec. XIX şi începutul secolului XX)
e ra nu numai o datorie naţionah1, dar şi una de ordin istoric, acestea con·st ihtindu-sc i:1 arg umente de netăgăduit in revelarea unei continuitc."'1ţi
de viaţ{1 urbană. Astfel, distrugerile provocate în zestrea constructivă a
ora~ ului fac <:a fosta imagine asupra arhitecturii urbane, din secolul al
XIX-lea şi înc('putul secolului XX, să ne-o creem doar din tablouri,
sc hiţe-document, stampe, fotografii şi din descrierile unor c<1lători străini.
S-a ajuns astfel la apariţia unui oraş nou, cu cîtcva monumente istori ce (construcţii rcpre~entativc - în special edificii publice :._ cu carncter
de unicat, dispersate însă pină la anihilare în masa construcţiilor cor.lcmpornne}, în c~l!"e a fost anihilată tocmai mărturia culturii urbane, să răcilă
de- ansamblurile cu lentă evoluţie în timp cc-au constituit de- a lungul
-celor 600 de ani, faima şi frumuseţea Sucevei.
-

existenţa

(pi vniţe
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4. ANALI7.A THANSFORMAHILOR SUFERITE DE ANSAMBLUL
CRHAN I NTRE ANII 1944-HISS

Relevanta stagnare economică de după deceniul al treilea n.l sec.
XX. a generat un fenomen ele .,dibilitare" demografică, cara a contribuit
la păstrarea pînă la prima schiţă de sistematizare din anul 1960 11:;2 a
unei impresionunte moşteniri arhitecturale. Punerea in valocire a fondului urban arhitectonic existent, necesita studierea monumentelor de
arhitectură in contextul evoluţiei zonelor în cnre au fost create. 1n scm~ul
a('esta in perioada Hl50-Hlil6 s-au efectuat studii geodezice, geografice,
istorice şi de urbanisticei cu privire specială la oraşul Suceava ; s-au
întocmit numeroase hiirţi ncccsnre primelor schiţe de sistematizare a
oraşului şi a zonei înconjurt1toare 11 :,:1•
Existînd această idee, njungem la concluzia că oraşul se putea
sistematiza numai ţinînd seama de evoluţia istorică, ele succesiunea
etapelor lui de construcţie, de calităţile fiecăruia dintre aceste etape.
Deşi ulterior s-a trecut chiar şi la un proiect cc urmărea să stabilească
ce trebuia restructurat, renovat şi restaurat 1151, el a fost abandonat cu
ocazia schiţelor de sistematizare din anii 1965, 1975 şi 1980 1155, aplicînclu-sc principiu] reconstrucţiei Qraşului, adică a „construi din nou, pe
baze . noi" 11ro. Aşadar singura cale de modernizare găsită acceptabilă
pentru edilii oraşului a fost de a curăţi terenul prin demolare şi construirea unui oraş nou, care să păstreze, izolat şi unele dintre clădirile
monumentale din trecut. Astfel ci'1, in deceniul ele a c<"1rui sfîrşit ne
apropiem, evoluţia generală a favorizat apariţia unui curent critic · faţă
ele arhitectura echivalentii cu maşina lJ57. !ncepînd cu anul 1953 statul
a acordat împrwnuturi salariaţilor pentru construirea de locuinţe (HCM
1 053/1953), iar din 1957 s-a trecut şi în Suce~va la construirea de
blocuri din fondul statului -.(în perioada 1957-1960 s-au construit 2î0
de apartamente prin amplasarea de blocuri - P
2-3 E - izolate fie
in zona centrului istoric (str. Armenească, Aleea Trandafirilor), fie la
periferia acestuia (str. Aleea Nucului şi Obor) iar...~.
Casele înalte reprezentau in 1957, c:ca. 40/o din totalul cl<..1dirilor 1159. ln Suceava regimul de înălţare în perioada 1930-1957 IJ<X\
era conform tabelului de mai jos :

+

Anul

Total casc •

Un etaj

Două

et:ijc

1930

1912

69

Î

1!15i

3558

103

21

'frC'i etaje

li

Constatăm că procentul locuinţelor cu 2-3 etaje în 1960 reprezenta cirC'a ()O/o clin totc.1lul locuinţelor, situaţie cc se va modifica mult
inccpînd cu anul 1970. Astfel ,constatăm că la începutul anului J 990>
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+

+

+

+

numărul locuinţelor cu etaj (P
4; P
5; P
3 ; PI.
11) în
Sueeava rcpr<·zl•nt<~ll un proel'nl ck• drc:a 900; 0 .
Sistemele c:onstructivc pe carc Ic vom cnuml'ra mai jos ~i C'an' vor
contura o nouă siluiet{1 a oraşului sint exprimate statistic astfel :
Din lemn

Anul 1 st

Total rase

l !l:lO

1812

1020

1941

1!l:Hl

1022

1!l•Hi

I !l(j8

ll6ti

1002

)!15(j

:rn~ B

circa

2:J58

'i"ot;i l apart.

Din piatrfl ,
r;iri1m idi1

Din ph'1ri

beton

8:~2

1200
)!}()(;

64fiH C<lse
~i

l!l7i
I !1!10

apart.

drea

cin·a

Li00/,1

:WO/u

eirca
2:i%

circa

circa
100/o

drca
1400

li500

circu
800

312:11i

!}O/o

Se constat<'l în ultimul sfert de veac XX un foarte m~1rc procent
din piatrf1 !'.-i zid (circa î00/ 0 ) in comparaţie l1.I
cele clin evul mediu cinci in majol'itatl• „rau clin lemn c:ir<'a 80o;,,.
In felul acesta considCl"ăm că, această st:aus.tică reprezintă un ghid
important pentru urmărirea ~i selecţionarea valorilor arhitecturale
sucevene deourec1· momentul in c-<.trt.? ~-au reali;wt, rcprezinti1 o · t~lup;-1
importantă în evoluţia casei sucevene. Dacă s-ar fi dorit să se păstreze
înt.re monumentele oraşului şi ceea ce este mai repre:zentati\· din fostele
C:Jn-,ambluri urbane, pentru acPast ă epocf1, tr('bt1ia ....1 ~e ţini'1 s<o•ama neapi1rat şi de rezultatele acestei statistici ; ceea ce nu s-a realiznt in fond.
Este ştiut că în cult.ura traditionaU1 romc"measc.:-1 formn cea mai frecventă
de casă este aceea dreptunghiulari'• cupri·nzind o tindi·1 şi una sau dou;:i
camere. Planul acestei locuinţe a stat chiar şi la lmza locuinţelor contemporane cu mai multe ca.mere; noile modele de locuinţe s-au dovedit,
cu consecinţe mai mult sau mai puţin favor;;.ibilc asupra modului ele
locuire tradiţional. Implicaţii majore asupra evoluţiei ansamblului urban
su('evean, din secolul XIX si inc<~putul secolului XX, a avut implantarea aşa-numitul stil internaţional de arhitecturi'1. Acesta constitue un
moment imiportant tn evoluţia locuinţei sucevene, deoarece el marchează
des pi'1rţirea pentru totdeauna a locului de mund1 de locuinţii . Trecerea
dL• la compunerea şi realizarea in<lividualti <1 c:l<idirilor de loc11it, l:.i
proiectarea şi construirea ansamblurilor colective - beneficiarul devine
un anonim - constituie o cotitură însemnată în programul ele construcţie al oraşului Suceava (incepind cu I H52).
de

eon„tntC'\ii
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Dad începînd cu anul HJ60, n:oile construcţii se amp1:1sea~ă pe
locuri libere, marginale crcindu-sc adev:1rate cartiere noi (Areni.• George
Enescu, Obcine) dup;:-1 Hl75 s-a trecut la restructurnn•:l totalii sau parţia lă a vechilor cartiere componente ale vetrei oraşului (M. Viteazul,
Zamca, T. Vladimirescu, Ana Ipcitcscu, Ştefan cel Marc. Curtea domneascii
:;i Măr[tşeşti). Ceea cc a caracterizat construcţia urbană dintre l!l571!175 a fost tcnclinţ.a către reprezentare. ca şi dorinţa de afirmare a
prestigiului <;au evidenţa monumentului, ch iar ~i in ;,1rhit<.•ctura rezidl'ntfoli"i. precum era cca a cvartalelor de locu it. T·';1za urmi1toan• ele sistemat izare clupc"1 Hlî5, cstC' 1.kfiniti"1 prin prC'domirrnrea <1C'tivitf1ţii cit• investiţii, prin accelernr~a ritmului de construcţ.ii şi prin temporizarea
~; chiar sistarea lucr<irilor ele inlreţinere şi reparaţii a vechiului fond
.:1mstruit. Prin efortul constructiv dcclnnşat dupfi I 957 şi extins în
ll"jOcl considerabil Ciţiva ani ma i tirziu, Ş-41 ajuns Cil in HJ80, SUprafiii~I
locuibili"1 si"t creascii de la 115 OOO mp llti! la circa 2 500 00 rnp, ceea ce in:;ca mm-1 un procent Lle 217°/0. La rcccnsC1mint ul clin l!l7i a rezultat cr1 clin
acest patrimoniu cli1dit (l 400 locuinţe şi li 500 apartamente ) circa 400/0. a
fost ridicat înainte de HIOO, alte circu 400/0 datau din perioada l!IOO-Hl18.
iu:· circa 200/0 clin ani i 1920- lf!:Ji. Locuinţ<>k· de C'hirpiC'i ~i paianli"1 repn'7.1.'ntau in I!177 circa 200;0 , i.ir cele ele piatrr1, cc'tr<i midi"t ş i plitei de bPton
circa 800/o.
La puţin timp dupil definirea cadrului legal (Legea nr. 58 / 1974 şi
L~ ·gi•a nr. :37 / i!l75. pum!a problema fondului clftdit pn~luat în t«tdrul
studiilor de circulaţie prin_ care trebuia sfi se asigure menţirwrea ' <;i
folo.;ircn reţelei de stnlzi existente, propunînclu-sc str:izi noi, doar în
cazuri bine justificate, sfi se P<-1S lrezc aliniamentele vechi. sit se evite
dcmoli1rile. s[1 se aibf1 in vedere conservarea construcţiilor, a specificului
arhitectural şi' urbanistic al , localitiiţilor) tll'li, prin apariţia legii siguranţei construcţiilor (Legea nr. 8 ;' 1977) şi a le~ii inwsti~a(iilor (Lt·gea
nr. !l /HJ80) s-a trecut cu rnpiditat.e la restructurarea rndical ft - demol<!rt' - u zon(•j c:enlr<ilt• a orw~uiui Suceav~1 şi 1<1 motlific<trt•u s illwki
"<d l'. Ir. ac-est c:ontext apan• D(•crt'tul Con"iliului de Stat (nr. I 20 l!lBl)
privind recuperarea obil'ctclor de \'aloare şi înregistrarea docunwntari't
a zonelor restructurabile şi Le_g ca nr. I/ 198~ ref<.·ritoarc la autonom.ia
un it;i(ilor administrativ-teritoriale în cnndllcC'r(', g-estiunea pc1>nornit'i1 ~i
fina nţare, cu efecte negative importante asupra construcţiilor, indu<.;iv
;i•.upr<! conserv;ffii şi rcstmmirii patrimoniului cl;,-1dit.
in atare irnprejurr!ri s-au deteriorat şi mai mult vechile c:lf1d iri clin
cl':Hrul istoric alSucevei, ceea ce a duc; treptat la renunţarea zonei şi demolarea ci în întregime (fig. 95). Astrei pc lin ~f1 1·eorgnnizarea pieţei ccntr<.ile
(; iZÎ l)iuţa <.t~ro<.ilimcntani), inwrvenţii, care in dtcva cazuri. s-au t'Xtins
l;; întreaga zonfi centram, s-a recurs la operaţii de rc... truclurur•:! nu num<li
a arterelor de circulaţie, dar .s-au demolat ~i toate dăclirile din jurul
pkţ ii vechi. La Sucea va, azi noua zon.i ('C'n lrali"i t.•ste domin;.1t1i. ele d<"1uiri
noi. lăsind impresia că generaţiile precedente n-au lftsut nimic demn
ele preluat în afara unei cli'tdiri de cult (bise;ica Sf. Dumitru) şi a uncia
civile de la sfirşitul secolului al XVIII-iea (azi Şcoala gent•rali't nr. 2).
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Problema exploatării intensive a terenului, evidenţiată in Legea fondului
funciar, a imtpus alături de construcţia mai densă a zonelor vechi (îndeosebi centrul istoric) şi revizuirea modului de organizare şi de ocupare a
spaţiului in ansamblurile Zamca, zona Armenească, Mirăuţi ş i Şt efa!l
cel Mare, recent eclific·ate.
Soluţii opuse, continuitI1ţii istorice a patrimoniului ch'tdit, ' s-<!U
adoptat de ditre edilii oraşului atunci cinci au conceput un nou
centru civic, care l-au suprapus pe cel vechi (demolindu-1), ccmtru care
de fapt nici nu corespunde noilor exigenţe urbanistice clar nici nu este
structurat pe componentele specifice unui nou centru politico-administrativ şi cultural, ca in cazul Vusluiului, Piatra Neamţ, Bacău, etc.
Creşterea populaţiei oriişeneşti a dus ~i la extinderea teri!oriului urban, prin dezafectarea aproape totală a satului Sf. J~fo
şi crearea noului cartier numit „Obcine". Acenstă regulii a acumulăril or,
definitorii pentru o coJcctivitate care în numai 25 de ani a crescut de
circa cinci ori (de la 22 150 în 1960 la 100 500 în 1987) şi care face eforturi
susţinute pe drumul dezvolti'trii, imperntiv la care fac indirect referire
mai multe acte normative şi schiţe de sistematizare, şi pe care se fundamenteaz.'l acţiunea de recuperare-reconstituire-reutilizare, apare interpretat<! într-un mod specific, dar şi critic în construcţia ele masr1 a cllidirilor. după 1975. Accast<i interpretare, exemplificat<i într-un numur de
ansambluri rezidenţiale, clădite fie pc vechiul centru istoric, fie marginal,
era justificatei in contextul prcocup<irilor pent.ru rezolvarea solidtc"irilor
mereu crcscînde de locuinţe, al lipsei <.le amplasamente vacante, la ca re se
adaug{1 lipsa in aprecierea v<ilorii în sine a terenului, ca ~i o reevaluare
surprinz{1toarc a consumurilor materiale şi energetice. ln a~claşi timp s-<.i u
schimbat priorităţile legate de celelalte trăsături ale cadrului construit, a ~a
cum sînt caJităţile estetice, care lasă de dorit şi conţinuturile culturale,
ele arhitectur;.i şi urbanism, precum .şi bulversarea siluietei oraşului {fig.
79, 80).
Astfel, în zona centrală, în întregime rcconstruitt1 ,scara noilor
clădiri realizate cu P + 3, P -f-4 şi P
6, prin volumele lor mai ample
decît cele ale clădirilor demolate, nu mai păstreazf1 vechea siluietă a
dominantelor edificiilor jstorice care se armonizau în raporturile de
scară cu ambianţa vechiului fondu construit, ci, acesta a dispărut, prin
opturarea pe verticală cu noi construcţii, a bisericii Sf. Dumitru ~i a
turnului Alexandru U1puşneanu. Conform noii schi.ţe de sistematizare (1980) ansumblul de blocuri ridicate pe str. Curţii domneşti
cu 5-C> etaje, în regim dens ele construcţie, a desfiinţat vechea
reţea medicvahi de str<izi, precum şi vechiul centru comercial di n
secolul al XIX-lea. O gradare u regimului de construcţie, în prec.tjma
monumentelor mai sus pomenite ar fi putut si"1 contribuie la evidenţierea
acestora într-o musur{1 mai mare, prin punerea in valoare a unor imugini
diferite, ale unor timpuri ~i gencruţii diferite. Aceasta a dus la S<irf1tirea
oraşului de propria identitate în sine şi pentru sine, precum ~i 1<1 cea
etico-estetid't. Privită critic schiţa de sistematizare clin 1975, reac tualizată
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iri 1980, vădeşle un conflict intre conştiinta valorii urbanistice remarcate
a oraşului vechi 116\ - privit ca un ansamblu închegat organic pe parcursul a cel puţin şase veacuri - şi tc·ndinţa remodc1:1rii integrale in
concepţie mai intii „selectivă", iar apoi de reconstrucţie totalr1 şi şter
gere -a trecutului cu buldozerul.
Deşi a.ceastă am~lă intervenţie a căpătat caracterul unei renovări
urbane radicale şi în cartierele aferente centrului istoric, totuşi, pftslrarea tramei stradale, dispoziţia noilor blocuri masiv construite pe gradenele reliefului în formă de amfiteatrn răsturnat, asemenea fostei topografii a fondului construit şi înlocuit., preocuparea de valorificare a unor
monwnentc istorice în cadrul unor detalii de sistematizare din cartierele
Zamca (biserica Sf. Simeon). Mihai Viteazul (biserica Sf. Nicolae), Ana
Ipătescu (bist'rica Sf. Gheorghe), o rezolvare fericiU1 a spaţ.iilor verzi la
nivelul întregului oraş, au fftcut ca oraşul să-şi păstreze unele tri'1sături
specifice ale siluctei. „ca rezultate ale raportului imphmt-tercn şi volumcurbe de nivel. V<"1zută qinspre dealul Te:ltiiruşi, silueta actuală a oraşului
ni se infi1ţ.işcazi1 printr-un imens volum de zidărie, cu regim mediu
mediu de înc."tlţime (P + 4), dominat ele verticalele contemporane
- blornrilc turn (P + 11) - de pc curba de relief a str[i.Zilor
(j
Noiembrie ~i l'vl<lrăşeşti, în num<ir de şapte. SUu.i:ct~1 veche a
oru~ului nu a fost un element static, astfel prin amplasarea unui
bloc turn (P + 11) în piaţa 23 August şi a unuia in apropien~a bisericii Sf. Dumitru (P + 7) s-au mulli.plicat ' dominantei<'.
ceea ce dc.i impresia unei dezordini, atenuindu-se mult şi personalitatea
istoric<! a oraşului. Cu toate recomand<irilc fclcute de vechii arhitecţi cu
experienţă 1100, aceste perspective ale străzilor din zona centrală nu s-au
păstrat. dominantele istorice fiind „înecate" în masa de blocuri. Raportul
dintre nou şi vechi, in zona centrală a Sucevei, a intrat într-o fază de
concurent<i acută a verticalelor istorice ('U bolocurile ·contemporane,
acestea din urmă reuşind să se exprime printr-() nouă identifate, cen
socialic;tă, devenitei specifică şi negatoare, în acelaşi timp, pentru sufletul
omului. Cele două dominante ale fostei Uliţi Mari Boiereşti, turnul bisericii Sf. Dumitru şi turnul de la Sf. Cruce, folosite mult~"t vreme drqpt
perspeotive de capclt, azi s-au topit în mwm ele blocuri ce le domina.
La aceste intervenţii survenite in silueta oraşului, trebuie să mai
adăugiim construirea pc aceleaşi curbe de nivel, în partea de sud a
parcului oraşului, a unei clădiri înalte (Casa de modă) şi a unui hot.el cu
secţiune în formă de „L" (Bucovina), cele mai nefavorabile prin efectele
pe care le genera ca profil, intrînd în concurenţă cu cele două domimmtc
ale epocii moderne - turnul primăriei oraşului şi a bisericii catolice.
Sf. Nepom:Uk. Dacr1 în tot cursul timpului dominanta principală a oraşului a fost turnul lui Alexandru Lăpuşneanu, azi aeesta a dispărut,
ea fiind preluat:.i de hotelul „Bucovina" şi grupul de blocuri turn de pc
str. Mărăşeşti intr-o compoziţie complet dezordonată (fig. 74-77).
Astăzi, o bună parte a zonei centrale a oraşului fiind reconstruită,
ap:l.re posibilitatea să se analizeze pc viu dacă raporturile de scară din251
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trC' vechile şi noile c1<'1diri contribuiP la atinger0a obiectivului valorifidrii monumentelor istorice în cndrul noii structuri ~· oraşului. Pornind
de la schiţa de sistematizare din rnso putem constata dl aceste obiective
nu au fost atinse. Peisajul nou. care a distru<; vechiul F<'isaj urlx;n, nu
·,;_• :~1ai ins0ri :i:.:i1 :n :h ~a rul r·on ri : : ?. 1it<"1( i ~ <'(· ; ~:' dh r;:··~ · ! :id . Este necc<>:..i r
insi"1 <1 se face o mentiun0 privind aspectul pc care l-au ciipăt:1t noile
construcţii. :\stfel, trebuie.• st>mnnlat d1 blocul lini:ir plasat către norclvestul ansamblului mîniistirii Sf. foan. creează, în r'-!port cu monumentul,
contraste de scari1 nefavorabile. In sensul acesta s-a constatat că recurgerea la blocuri care, de altfel, nici nu sînt potrivite reliefului accidentat.
sporeste at.'est c.• ccnlr<.1ste si <'.tl'OUL'<!zi1 in l r:.o 1murniti1 mc-"1sur;·1 r o!1.1l !'c:
c·are monu11wntPll• ii joac{1 in ck•tcrmini1rp:1 s iluf'lC'i « iii df' cnrnctPrist ir ,..
Sucevei din epoca mJJdern~. De aceea. utilizarea de dădiri cu volume
~i faţade mai divizate (de ex. !n cartierul G(•orge Enes<:u), nr fi evitat astfel
d0 c·ontrastr· npfavorabile cu w•d1 ik' dc"1diri din zon~ c€'ntrali"1 (str. Ştefan
cel M;1r<.'. N. Bf1lcescu, B-dul .'\na Ip[1tescu ~ i . 13-dul 1 M;1i) şi <tr fl.i
constituit o soluţie mai potrivit.ii. Jn sensul acesta, sub raportul conţi
nutului (organizarea fieciirei clădiri in cadrul compoziţiei urbanistice)
şi al formei, constati"im o seri<• de particulariti1ţi specifice siluetei contemporane a oraşului Suceava în dialog c:u mediul geogrcific şi rcel arhitectural, cele douit dominante contemporane (blocul· turn din Piaţa 23
August şi hotE:•lul turn „Bucovina") sînt in dezacord cu ansamblul centrului istoric medieval i:;i ct•l modern ; locuinţele individunle grupate
in nglonwr;·1ri de densitate sci1zut.i (sub 25 loc/ha) şi dezvoltat(• pe un
nivel sau două, sin~tm'le tradiţ.ionale in arhitectura ora!'.'ului (arhitectura
popularii {i de.• cult ori1şeneasci"1 din se~olul HI XIX-iea) sint grupate în
zona de nord-vest şi est a ora~ului (zona Mir<"mti. zona· carfi('rului Armenesc şi zona c;p·ticrului Şeptilic:i) . De fopt, acest tip de locuinţe împreun;·,
cu vilele contemporane, înşirate sau cuplate cit<; doui1 de-a lungul
vechilor artere de circulaţie, rcprezintf1 o form11lc"1 de ~ran:ziţie intre
casa tradiţionalii individualr1 i:;i cUiclirea <:olectivi"1 (blocurile P
3,
P + 4. P + M
li, P -f- M + I O), pfistrind de la prima o relativii
autonomie în raport cu spaţiul public şi un lot rn,~nimal de> teren. chr
ajungînd la densităţi de ocupar<~ a terenului mult superioare (150-300
loc/ ha). Dae;i, intr-o prim<"• etap<'1 de sistE-matizare a teritoriului blocurile
sint în general masive, nu prea înalte (P
4), monotone ca formă ~i
cu ornamentaţie cliscutabil<'1. in cea de-a doua etapii ele construcţie a
blocurilor c.•xtinsf! excesiv (unsamb1ul Arcmi 2 200 de apartamente;
ansamblul Mill"fl~eşti · î 500 apartmnente : ansamblul George Enescu B 800
de apartamente etc.), .:-1 dus la o mai mare vm·!t•tate de forme (difcrsificarea
.tipologicii a di'lclirilor) ~i înălţime. fo1osinclu-se motive ornamentale
mai aprecbte. preluak din vechea arhitectur{1, medic.•valii ~ i moclcrn<"1.
Construirea blocurilor de locuinţe şi industrializare<t construcţ.iilor au
avut o influen\<"1 deosebitf1 asupra sporirii ritmului constru('ţiilor în
ansamblul aşa incit în pC'1·ioada I 969- l!J89 s-4\U ridicat în tofal peste
:m OOO de apartmnente. In c:;izul acesta imaginea contemporanr1 a Sucevei
este total diferitf1 de cea anterioar<"1, ea 61pi1tind o mai mare consisienţ:-1.
devenind mai reprezentativ<"1. în raport cu istoria, ceea cc a estompat
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cu totul unele trf1siituri specifice siluetei medievale sau moderne. Faţ;i
ele trecut, cînd dominantele jucau un rol important în compoziţia urbanistică a oraşului, masa (profil volumetriC) constituie c.>lementul pozitiv
al întregii morfologii arhitecturale. Spaţiul conservat dintre blocuri
constituie elem;entul ne(!ativ. el este restrins şi este c>xclusiv receptor.
In sensul ac~sta masa dominant.-1 de blocuri inalţ[1 formele şi acoperă
spaţiul graţie anumitor caliti1ţi constiLutiw• ale materiL•i, cum ar fi
coeziunea, rigiditatea, duritatea şi J!reutatea vizual~1. La lumina zilei
întreaga masf1 de cli"idiri v~1zut[1 dinspre T<-1ti1ri.lşi îşi recapătf1 forma unui
amfiteatru monolit dintr-o zon,·1 aridă montană (vezi formele arhit<.•cturii
indiene), d1ci plinurile ali.erneazi'1 cu golurile, volumele se reliefe;izii,
dominantele sub forma unor grinzi revin la vfaţ-1, totul în siirşit se
anim[1 şi vibrează într-un JOC de umbre şi lwmni, nstfel încit silueta
or:1şului nu .mai constituie ("Onturul unei muse lotal inerte, ci c.·impul
unei vieţi organizate şi autonome la prima vedere.
Astfel dacă pentru evul mediu ne pu~em imagina un oraş in formă
de "palat" (imaginea Curţii Domneşti, a turnului de intrare U1puşneanu
~i a turlelor de biserică ce dominau $ÎlUet.1 oraşului), iar, pentru perioada modernf1 oraşul apare „teatral" (pieţele şi esplanadele erau dominate de imaginea unică a primfiriei, şcolii, catedralei şi a casei) pentru
<."e<! contc..tmporan[1 imaginea 01·aşului este cea a unui „monoJit" cu o
siluţ;.>tc.-1 pluridinamic<i. Oraşul s-a reinnoit permanent. fiecare generaţie a
trebuit sil-şi construi<1sc<"1 propriul oraş; devcmind mereu <1ltceva clecit
ci însuşi, int.r-o continu[1 negare a proprii identitf1 ţi \\Cesta şi-a golit
pe rmanent fondul istoric. Spaţiul s-a sftrt"H:it inlr-o asl'menea m[1sur;-1,
de orice calitute estetic<'.1-sentimentalc.i a unor timpuri de mult apuse,
încit imaginea actuală a devenit extensiune nelimitată in care locuinţele
şi serviciile se multiplic[1 continuu C.ir.:1 -întoarcere, ffmi istorie.
Armonia compoziţiei urbanistice a oraşului de azi nu constă numai
din imagini nlc vechilor clădiri monumentale care a.u supravieţuit, dar
şi a celor contemporane specifice unor in stituţii care s-au ad~"iugat într-un
rit.n1 accelerat şi a căror personalitate volumetric;1 este bine conturatii
şi standardizată în peisajul urban : clădirea lnspec.:torntului Silvic (1954) ;
policlinica mtinicipali"1 (1960) ; complaxul bancar (1963) ; spitalul nou
(1964), Institutul superior de învăţf1mint (19fi7); hotel .,Arcaşul" (1968)
şi hotel „Bucovina" (1973) ; Casn de cultur<i (1965-1970) ; magazinul
Universal „Bucovina·• (l!li' l / : c~~sa d l' mode (i~Yil); Centrul teritorial de
calcul (1974); Complexul astronomic (Hl81); Crntrui de proiectare (198:~) .
Azi Suceava municipală fără centru istoric, cu un centru industrial
şi unul rezidenţial este lipsitr1 şi de un centru nou administrativ-poiitic,
semănînd tot mai mult cu alte oraşe, ea tinde sii se identifice cu aceste.a.
Omogenizarea extensivr1 a oraşului comport;1 o golire a imaginii sale
isforice, cure, acolo unde supravieţuieşte (in jurul Curţi i domneşti) m·e
aerul amăgitor al unei scene de teatru.
Dacf1 aceasta este, totuşi orclin1~a raţionalii de evoluţie.'. · azi nu
mai este o ordinea istoric[1 de continuitate (oraşul nemaiavind nici o
memorie urbană). S-a creat o imensă casă monolitică artificială ce a
fug<irit natura, esteticul şi omul din ea. ln cazul nostru armonia dintre
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forma compoziţiei· urbane şi fond a dispftrut. Acest ultim aspect legat de
un anumit nivel de dezvoltare tehnică şi de conceptele estetice ale nrhitecturii .,..moderne" dominante de geometrismul simplist al prismelor
şi reţelelor, generator de monotonie şi de siirăcie de expresie, a fost
de curind relevat într-un pertinent studiu JlfiG.
La toate acestea ar mai fi ele adi"1ugat şi faptul că, actualul ora~ Suceava, aproape în totalitate nou, cu o altei identitate, posedi1 mai mult o
arhitectură de structuri, nu de faţade, ea fiind funcţională, dar nu estetică.
R<isturnarea calităţii estetice, de la tehnologia verticali"1 contemplativă ,
la funcţionalitatea orizontal<'i mecanică, poate fi uşor dovediti1 ~i de uniformitutea <.•stet.ici1 a mobilif.•rului uman, c~re a limitat vechea divC'rsitate a
imaginii timpului, reflectat<i în opere de artă, grădini, cuse publice, fintini
etc. Oraşul modern se extinde in forma sa de ciment, In cadrul und
contradicţii logice dintre oraş şi natură, care s-a infiiptuit de-a lungul
timpului ; astfel vechile ,,grf1dini" medievale din jurul Curţii voievodale
(zona Şipot), cu fintini domn<.'şti au dic;p<"1rut ; de asemenc>a au disp.'• rut
livezile şi pluntaţiile din zona T<Htiraşi, Arl'ni şi Zamca carC' au consti~uit
cindva formccul şi una dintre bogitţiile oraşului. ln schimb azi s-au amem1jat pc locul fostului oraş medieval un pure ul copiilor şi mcii multe tcrC'nuri
de sport ; de asemenea zona a fost amenajatei ca -pure datorită deselor alunecări de teren 111l'i. Ipostaza ornamental<i a apei este legată în orcişul
Suceava, de opc.•ra Rc.•naşterii (secolul XVI-XVII), cînd sint mC'nţionatc
fintinilc, dintre care cca mai frumoasă trC'bUi<1 sii fi fost „fintina doamici"
(Şipotul din epoca modernii). caro avea un regulumenr de c.•xploatarl' a
apei şi un paznic. Epoca modernă a preluat acest sistem al fintini!or
diversificind programul acestora, de la cel utilitar, la cel C'Stetic. Azi SucC'<iVa
beneficiază doar de . cinci fîntîni cinetice una în Piaţa 23 August
(fosta zonă Şipot) ; una în parcul central şi trei în zona Areni şi cartierul
Geor~c Enescu a căror <.'Xpresie plastică (sub forma unui vas cu flori
sau a unor globuri din metal dispuse asimetric) este mai puţin pusă în
evidenţii, rolul dominant fiind preluat de traiectoria apei ce se modifică
de la un moment la altul, fie c~i se repetă la intervale mari de timp,
fie că nu se mai reia niciodată. De asemenea în zona Şipot, s-a amenajat
vechiul curs al acestuia, prin construirea de mici cascade, C<i<lerca de
apii imprumutind forme vuriatc.
Poate că piesele de mobilier decorativ cele mai obişnuite ~i
mui frecvente sint :;tatuile. Purtătoare de ideii şi mesaje, statuile
din oraşul Suceava. evocă prin conţinutul lor în spC'cial eveni•mentc şi fupte istorice care s-uu petrecut aJci. Ar.tâel zona centralii este mobilată cu statuile lui Petru I Muşat ·(întemeietorul oraşului), Petru Rareş (cel care a ridicat oraşul Suceava în evul mediu la
cel mai înalt grad de dezvoltare economică şi edilitar-urbană), Ciprian
Porumbescu (primul muzician romfoi modern de renume naţional, care
şi-a făcut studiile la Suceava), S. FI. Marian (primul cercetător sucevean
care a devenit membru ai Academiei Române). M. Kogălniceanu.
Costachi Negri, Alecu Russo, Constantin Brfmcoveanu llGS. 1\lte grupuri
statuare amplasate în noile cartiere ale oraşului, au mai mult o funcţie
simbolică şi ornamenta15: „M:imn şi şcoJnrul", .,..Avînt", .,..Bucurfa vieţii",
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~,Constructorul", „Aruncătorul

de ciocan" 1169 , Depăşind limita zonei de
influenţă a clădirilor, situată pe platoul Cetiiţii de Scaun, statuia ecvestr[1
a lui Ştefan cel Mare (înălţimea totală, inclusiv soclul este de 2:l m)
cea mai mare lucrare de acest gen din ţară, domină prin verticalitatea
sa întreg oraşul, ea fiind în acelaşi timp şi prezenţă simbolică pentru
suceveni, de numele căruia ne leagă întreaga istorie constructivă (Cetatea de Scaun. Curtea domnească) ele tip aulic din fosta capitală a Moldovei,
oraşul Suceava.
In spaţiile publice ,alături de aliniamentele de pomi, parterele de
flori şi locurile de gazon, plantaţia apare în combinaţie cu pergolele,
jardinierele şi poteria care, in afara rostului decorativ, asigurat de
plantele agăţătoare şi flori etc., se folosesc ca piese de delirnli.tare şi
compartimentare a spaţiului sau ca umbre (mai ales în zona centrală
de pe str. Ştefan cel Mare). Intre elementele utilitare un loc aparte îl
ocupă cele realizate din tratarea planului solului, · una din părţi ale
spaţiului organizat. Piaţa 23 August, a beneficiat de un asemenea dalaj,
cu desen neutru, fie concentric (zona pietonală din faţa hotelului „Suceava''), fie în pete dispuse regulat sau liber. Decorarea cu stema Moldovei
a .unor capace de canal din zona centrală a oraşului nu reprezintii o reuşit;-1
nici sub aspect estetic şi nici chiar istoric. Pardoseli moderne realizate în
cartierul Arcni şi George Enescu, combină materialele naturale cu cele
arti ficialc, suprafeţe destul de restrinse sint realizate din asfalt şi beton,
marmură şi ceramică. De multe ori calitatea acestor execuţii lasă de dorit,
ceea ce duce după un timp scurt de funcţionalitate la deteriorarea lor şi
'l a crearea unui aspect de loc potrivit pentru un oraş modern. Se cade
menţionam în schimb, armonia ce s-a creat dintre coloritul dalelor şi
combinaţia de cărămidă şi beton a faţadelor blocurilor, din Piaţa 23
August. Caracteristice oraşului contemporan sint printre altele şi piesele
de mobilier : chioşcuri ele ziare, cabine telt~fonice, cutiile poştale, staţii
secundare de transport colectiv. ln schimb, vec:hile pavilioune destinate
concertelor în aer liber, din parcul central şi gardurile din grilaje de fier.
adeviirnte opere ele art<i au fost înlăturate, s[1r[1cind oraşul de una dintre
cele mai frumoase imagini. •
Mobilierul auxiliar este foarte numeros şi foarte divers ca folosinţă.
Tipice pentru domeniul de evoluţie i:!l iluminatului oraşului sînt lampadarele de medie înălţime; s-au proiectat la început forme -;impie din materiale
adecvate (oţel, beton pretensionat) cu unul sau mai multe braţe. Ulterior
zona centrală a oraşului a fost mobilată cu lampadare din fier forjat
frumos lucrate susţinînd mai multe felinare de epocă. Piese de mobilier
pentru măsurarea timpului nu s-au creat, doar cele din epoca modernă,
instalate în turnul primăriei şi al bisericii catolice, mai amintesc de imaginea unor timpuri diferite, asemenea dl'1dirilor de epoct1, care s-au mai
pl'1strat. Despre timpul oraşului istoric, mărturia celor două orologii, din
care unul şi-a fixat timpul la trecut, ·nu 1Ţ1ai poate fi ţercPput decit inegal
şi în mod izolat, diform ; oraşul istorico-natural se constituie ca imagine
a timpului nu în vizual, acesta nu mai există, ci în imaginar. Toate
aceste consideraţii legate de elementele de mobilier urban ce întregesc
estetica compoziţiei oraşului, trebuie să le asociem noilor orientări ale
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suceveni, care urmiiresc în ultimul t imp diversificarea t.ipologic[1 a clildirilor de locuit în ansctmbluri Cl' ar putea S<i devin<"1 o nou<"i
c<1racterislic1i a locuinţei conte mporane şi care si"1 poat1i contribui la dezvoltarea armonioas[1 a oraşului, permiţincl o racordare orgariici1 cu fondul
specific existent. intr-un spirit de continuitate in care renovarea s[1 nu
mni m•qe tradiţi11 acolo unde s-a mai p<istrat.
5) REMODELAHEA l\l ICROZONEI CURTEA DOMN l<:ASC.-\
DIN VOSTUL CENTHU ISTORI C AL SUCEV?.I

R(•rnoclelan.'a microzonei Curtea domnca<;că angajează numa i teri toriul <tflat intre str[1zile Petru Rareş, Ana lp<itescu şi Curtea domneasc<i
in centrul c<iruia se af1[1 ruinele Curţii. biserit'a Sf. Dumitru cu turnul de
intrare Alexandru l..ăpu~neanu ~ i patru pivniţe boltite din secok'le XVI XVII. Valoarea cu totul deosebiti1 a acestor monumente, care în tr0cut au
constituit clf1clirile principale ale Curţii. a ridicat ~i riclic[1 înci1 dificile
probleme nu numai de rest..-iur:-ire, dar şi ele remodelaro :-i unei 'mici
porţiuni care a mai r[unas din fostul centru istoric al Sucevei.
Crearea rezervaţiei istoric:c în vechea vatră civicii a Sucevei în
centrul c[1reia se află Curtea dom.nească, porneşte de la înţelegerea pc
1~1re edilii oraşului ar trebui sfi o mai aibil, in ultimul moment, atunC'i
cind se discut.<i integrarea acestei microzone in cadrul ansamblului de
blocuri deja ridicat în vechiul centru istoric ni oraşului.
în cazul acesta propunem ca rezervaţia Curtea domneasc<i şi microzona bisericii Sf. Dumitru şi a Domniţelor să reprezinte expresia centralitf1ţii urbane, a vechiului c0ntru istoric, ele rcprezcntnid in ega1<'1
măsură „martori" de cultur[1 şi civilizaţie ale unei ambianţe urbane.
Autenticitatea acestei ambianţe va depinde de expresia arhitecturam a
reîntregirilor şi de detaliile ambiantei pe care i le vor crea arhitecţii
ora~ului. Cercetările arheologice, documentare şi de istoria artei 1i 7o au
scos In evident<-1 nu numai insem'nf1tatea istoricu a acestei zone pentru
istoria oraşului. clar ~i semnificaţia ci politict1. curtoa din Suceava îndeplinind rolul principal in polarizarea vieţ.ii politice şi spirituale a veacurilor XV-XVI, unde familia domnitoare rezida mai mult, loc conferit
de însăşi existenţa capitalei („locus politicus") llii aici. ln sensul acesta
programul arhitectural realizat cu sensu ri dinastic."(" va trebui rcgîndi r
pentru a putea fi integrat în ansamblul nou creat. Astfel prin remodelare
va trebui să se urmărească :
- continuitatea specificităţii istorice generate de vechea construcţie
a Curţii domnc~ti, va dPlimitH nu numai monumentul în <;ine, ci !)i
altele · a căror dependenţii o pune în valoare : biseric<t de curte (a Coconilor), biserica domneasc[1 (Sf. Dumitru), piaţa more cu pivniţe ş i turnul
de intrare Alexandru Lăpuşneanu ;
- păstrarea şi continuarea, cel puţin parţial a unei concepţ.ii de
viaţă, respectiv realizarea unui efect de muzeu activ : restaurarea Curţii
domneşti ş i amenajarea sălii Sfatului Domnesc, a unui muzeu r de ti1J
35!3
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lapidarium in pivniţele acesteia şi n unui muzeu ele istoria artei medie-·
vale pe latura de nord a curţii, prin reconstituirea unor sobe de C'llhle ;
- ('Onscrvarca unei stri1zi-muzeu, Uliţa Mare Boiere<1sci1 (a7.i str.
Curţii) prin punerea in valo1.m:.> expoziţion<1lt1 a celc:r patru pivniţe boltitt>
cu mai multe ni\'ele :
- valorificarea spnţiaH'1 a unor elemente de identificare atit pcntn~
localnici, cît ~i pentru vizitatori, prin p<istrarca unei imagini caracteristice
de epoc1i : necasta -ar trebui să o reprezinte fosta stradit Mare-Domnească
din faţa Curţii, un spaţiu bogat pl;mtat, care în trecut a îndeplinit functii
comerciale - Piaţa mare.
De asemenea în upropierea palatului, în jurul fostei biserici de
curte. a Domniţelor, se vor pune în valoare muzeistică prin restaurar<>
parţialii, unele dependinţe ale acesteia : fîntîni, df1diri de r.iatr<"1 (sec.
XV). cu rosturi şi func:ţii administrative ~i religioase incă mai j5uţin
C'unoscute. ln toat<i zona este de dorit a se păstra un regim de construcţie
moderat, ff1r1.i a se :1dmite introducerea unor accente verticale cure să
modifice silueta centrului vechi.
Reconstituirea vechiului C(•ntru mcdil~v.al, chiar ~i parţial, în acelw~;
perimetru cu centrul modern din jurul Curţii domneşti se va constitui
într-o componentă necesarii a fostului centru istoric. Vestigiile palatului
se vor proiecta, deci, pe un front compus cu elemente din aceeaşi epocă
cu el ,similare celor folosite la restaurarea lJi.'<icricii Sf. Dumitru şi a
Domniţelor. în acest fel. pe o singurii construcţie s-au cumulat informaţii
din epoci difrritc (sec. XV-XVII) m;irind valoarea de document de
cultuni şi artc"1 a fostei Curţi domneşti. Ceea ce va imprt'<;iona ciupit rco;taurarea Curţii şi a pivniţelor din apropierea sa \'a fi varietatea stilurilor provenind din epoci diferite. desfi1şurnte pe faţadele austere ale
palatului, intr-'O ambianţă tipică vechilor centre medievale urbane, de
un pitoresc incontestabil.
Credem t'<-1 rezi.11t1.i c.!C'stul dC' clar pierderea c~! <tr fi repn•zen ~1t-o şi
eliminarea complex<.i a acestui ultim fragm(•nt de istorie urban;i cc
s-a mai pt1strat, pentru valorificarea informaţiilor de culturii ce le
cnractcrizC'az;i şi care vor accentua în noua nmbianţ[1 personalitatea
istoricii a vechiului centru civic ni Sucevei.
fo aceste condiţii, sperăm ci'1 şi fragmentt>le ele urhite<:turt1 eivm1. din sccolui XV-XVIII, se vor bucura ele atenţia <:uvenit<-t din partC'a edililor oraşului. Experienţa siswmatiziirii, recom;trucţiei intc.•grah! a oraşului Suceava 1172• incluzincl rczolv<-tri ale problenrntidi r:.1porturilor intre vechi ~i nou,
asigurarea unei noi existenţe a monumentelor istorice într-un context
contemporan, toate ii confert1 un caracter deosebit printre intervenţiile
efectuate asupra a5e7i"trilor din ţara noastrt1. Activitatea desfiişurată
pentru a nduce oraşului în starea în care se aflu ast:lzi a fost exccpţio
nai[1, mai ales în sens negativ, dar aplicată unui unicat, ea însăşi rămîne
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un unicat şi nu poate fi transferată altor oraşe în devenire. De altfel
un al doilea oraş ca 'Suceava nu mai există. Fosta moştenire arhitectonică, o reflectare de necontestat a istoriei cu mii de faţete, a fost distrusă
de proprii edili la indicaţia guvernului 1173, în'tr-o încercare de omogenizare a experien~i culturale naţionale şi de eliminare a istoriei naţiunii.
rntr-o lucrare recent apărută, a reputatului istoric !Dinu C. Giurescu 1m,
care a analizat în spirit critic, dar obiectiv, ceea ce s-a inUmplat în
ultimii dou~zcci de ani cu patrimoniul arhitectural al oraşelor din
România, se afirma: „Demolarea unor mari zone de construcţii înseamnă
raderea unor întregi pagini de istorie din minţile şi inimile poporului.
~inerii vor locui în oraşe unde aproape nimic nu le va mai aminti de
trecutul civilizaţiei româneşti".
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SA NU DARIMI, DACA NU

ŞTII

SA

ZIDEŞTI

(în loc ele concluzii)
„Dacă

vrei să indeplinc$ti o isprava
faci un nume glorios, distruge to•
ce vor fi clădit ceilalţi, căci tu nu pofi
să ridici o clifdire mai grozavă decît cele
ridicate de înaintaşii tăi, şi nu este ispravă mai frumoasă pe care să-ţi poţi
înălţa slava".
(Indemnul mamei unui rege barbaJ'
către fiul său, consemnate de <:ronice1rul l-'redegarius in secolul VII)
şi să-ţi

.„

Măreaţa ambiţie totalitară de a eradica trecutul oraşelor
locui cu prezentul său, pe care-l credea etern, a fost retezată

pentru al înde ghilotina
istoriei înainte de a deveni un fapt împlinit. Mutilarea acestui patrim0ntu a fost o realitate dureroasă, un proces deliberat îndreptat către valorile excepţionale ale trecutului nostru cultural. Mănăstirile Văcăreşti şi
Cotroceni au fost demolate, alte biserici - în număr de zece - au
fost, de asemenea, demolate, dislocate (Mihai-Vodă şi Antim) şi alterate,
centrele tradiţional-istorice de la Suceava, la"?i, Bacău, Botoşani, Vaslui,
Bucureşti, Craiova, Tîrgovişte, Piteşti, au fost distruse aproape în totalitate, toate acestea fiind numai cîteva dintre simbolurile tragice ale
acestui proces care a fost în fapt mai profund, mai grav şi mai agresiv,
soldîndu-sc cu desfigurarea iremediabilă a oraşelor României, distrugindu-li-se nu numai monumentele, ci însăşi istoria lor.
Ciitre această situaţie a condus politica de creare a unor a~a-zise
„centre civice", prin demolarea vechilor nuclee constituite în mod firesc
de-a lungul sutelor de ani şi care reprezentau însumarea valorilor urbanistice cu semnificaţiile 'lor istorice, estetice şi nu în ultimul rînd pe
cele simbolice proprii fiecărui oraş. Ruptura cu trecutul a fost proc1amată cu vehemenţă în spirit nihilist şi exclusivist, de pe poziţii absolutizaJlte şi de către activiştii-arhitecţi, slujitori' devotaţi ai nomenclaturii ~
este înlăturată istoria pentru a se construi o nouă istorie bazată pe
„tabula rasa", autonomă faţă de orice contact cu trecutul. Dacă vechea
revoluţie din arhitectură a pus accentul pe discontinuitate, în schimb,
aceeaşi revoluţie a proclamat constructivismul indiferent de calitate
- politică de stat. „Arhitectul de onoare" al ţării a reuşit să întreprindă
cea mai extravagantă şi sîngeroasă gafă clin istoria tuturor gafelor; a
dus pînă la capăt proiecte monstruoase pe care nu le vom putea uita
pentru că există şi vor exista în monumentalitaten lor indecentă şi
inestetică. Absurdul far~onic edificat pe baza stoarcerii poporului român,
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transformarea ţârii într-un joc de cuuuri pc care dictatura le amesteca
clupă propriul hat ir. terorizarea unei naţiuni sub spectrul cel de toate zilc.·le
al demol~1rii, iat:1 cadrul .,dezvolt:1rii multilulerale„ pe care ni l-a impus
t;imp de peste 25 de ani, într-un ritm greu de imaginat. Carac-tcrul uman
al .1rhitecturii şi fizionomiei oraşelor a clisp;irut. Casa de ~:inwnt. sticlă,
fier. ff1ri1 picturi şi ft1r;"1 sculpturi. extraorriin;ir de urîtă prin simplitatea
ei mecanicii. înalt<"1 şi întins;-1, rw-a inundat viaţa. Nu se mai face nici
o deosebire.· intre masit şi form<.i, nici intre cl{1dirile publice şi nici intre
cele particulare. Se stabilea astfel o dialectică nouă, profund antiumană
intre trecutul indep<irtat, prezentul şi viitorul pentru care se construi .i
Demolarea unor mari zone de co"ntact arhitectural în ora~ele din
Moldova şi Ţara Romiiru.„ase<1, a însemnat pr<1ctic radierea cu bunii
ştiiryt;i şi a unor întregi pagini de istorie din minţile şi inimile oam('nilor ; tinerii locuiesc în oraşe unde nproapc nimic nu le v:1 mai aminti
de trecutul civilizaţiei române!jti. ci de eel al comuni~mului impl;1ntat
pt'ntru mult timp in piatr[1· şi ciment. Distrugrrilc provocate Joeulit;-1ţ1lor
ţI1rii noastre de „edilul l", dictatorul. nu pot fi ,stabilite la dini;ensiunile
lor reale, fiindcă nu e p1Jsibil să· come~urt1111 aceste componC'nte· ale
avuţiei naţionale care sint si v~lorile 'arhitecturale ~i ic;torice conc;truite
acum 2-3 secole şi care azi ~u mai exisil1.
· 'T oate acestea au provocat reacţii atit în J~1r[1 · cit şi în' str:"iin;itate.
Un prim protest îl putem considera pc cel din 29--.:.30 ianuarie l ~J81
cînd la U nilmea Arhi tccţilor, într-o · şel:IinţI1 axata··în s pecial jx; problema
centrelor istori<;(?. se arăta di. „distrugerea m.oştenirii arhitecturhre 'ar
reprezenta o '10\-it.ttrfr serioasă pcnt'ru culturn m1ţional;i si
"discredita
p<' tirhitccti in ochii · comunit<iţii internaţionale.' chiar 1"n ' eondiţiilc in
dte ci ar trebui ~r1 se supună ordinelor". ···" ·
n ' HJ84 ( 14 dccembrie), „cu ocazia" demoliirilor· masive din Btkurdti,
un grup de trei specialişti.- bine cunoscuţi în· Homc'mia şi. striiinMate,
format din Gr. Ionescu, Ri1zvan Theodorescu şi Dinu C. ·Giu.-esc1.1 au
trimis o prim[1 scrisoar;c • ln .secţia t.'C lU per .. Scopul ei cm .'>f1 •oprf!nscă
demolarea tocmai incepqtf1 lt1. mi'u\ă~tirea Vu6U'cşti. O '' dom1 scrisq<trc
(24 ianuarie 1985), rderir:tdu~e
la Văcireşli
~i biserica Mihai-Vodă era
••
1•
semnat<i pe lingă cele trej. nume .mai . sus menţionate şi de ci'1tre acad.
Dionisie M. Pippidi, 'Vasile Drăguţ, Hadu Popa şi Aurelian Triscu. E<i
făcea totodată. un a~l in-sistent pentru ·a se lua mttSuri in vederea ·p;istri'1rii şi r~staurării celor doua complexe arh!tecturale (Vi'1ciire:jti şi MihaiVodă). simboluri ale istoriei şi civilizaţiei româneşti : „Fiec<"1re naţiune
îşi le~itimează existenţa prin propria -creativit<ite. Atunci cind dove;dle
acesteiti sînt suprimate piesă cu piesă. însi'.t:,i identitatea . naţiona.1<71 se
pierde treptat-treptat. Actuala generaţie şi cele cc vor veni vor tri'ti în
oraşe in care vor fi rămas puţine urme alC' ist.oriei noastre şi a lor". O
ultimei încercare, rcimasă tot fflră rezultat a fost m~moriul mai multor
profesori şi cercetători din Bucureşti, înaintat aceleeaşi secţii de propagand<"i a cc al per. la 21 octombrie Hl85. Acesta era semnat. de prof. dr.
arh. Gr. Ionescu, Dinu C. Giurescu. Hăzvan Theodorescu, Vasile Dri'iguţ
şi Virgil Cândea. Tot în 1985, la Ministerul Apiirării Naţfonalc, a depus
1
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11n memoriu şi cercetătorul dr. Sergiu Iosipescu. pentni salvnrca minăs
tirii V<ki1rcşti.
Demolarea casei marelui istoric Nicolae Iorga, din B ucureşti. a atras
vii proteste din p.:irtea CX'rceU1torului :\ndrei Pippidi, dar C:<ir<..' s-au soldat
cu un tot;1l C!'iec. Nu putem şti dte scrisori şi nwmorii au fost expediate
11u torit;"1ţilor politice şi administrative în problema resistematiz<'1rii ora'!l'l<>r şi sa telor. (:\c.:casta r<"1mine o probleff,(l pe c:1re cer<.:et<"1rile viitoare
:ir trebui s-o elucideze). O ccr<.'rc oralii şi scrisi'1 c;.\tre Sinodul Arhiepisco piei Bucureştilor. prezenta t<"1 în cadrul întrunirii sale <m uale, pentru a
opri demol<trea bisericilor, a fost respinsit în mod categoric la 8 decembrie 1~185 .
·
Pentru a sensibiliza şi conştientiza opinia public<i, de marele pPricol
cc vn însemna distrugt>rea cent.relor istorit"C?, la muzeele din Bu c ureşti.
Cluj şi Suceava. în perioada anului l HR2 s-m1 onianizat. m<$e rotunde
ş i e>xpo7.iţ"ii pe teme de urbanism ş i Mhit<•cturfi (.,Hcinnoire urbani'1 şi
problPmcle contempo1·anc" : .,Continuitate şi discont.inuitatc în valorificarea vechilor structuri urbane"}.
„
in afar<1 Homimiei, resisterrn1tizare H provoca\. ele asemenea vii
rea cţ ii de protest împotriva demoHirii oraşelor şi satelor Romiinici.
I. a Paris a fost infiinţat i1 la I martie 1!185, L'Associat! on Int<.•rnationale nour la Prot<'ction des Monuments l·t des Sitf.'s Historique <•n
Roumanie. Scopul acesteia cm să informeze opinia puhlicf1 şi guverne>le
diferit<~16r ţf1ri ce acţiuni se întreprind în Romimia în problc>ma resistemat.iziirii, şi să obţinf1 sprijin pentru apărarea monumentelor şi vestigiilor istorice. Asociaţia a informat de asemenea pc.• repre;:enwnţii VNESC0
şi IC01\·TOS, în anii 1986 şi 191!7~ despre soarta :ix1trimoniului ;irhitcctonic
clin Hom<inia. în noiembrie 1984 şi innuaric 1!188. aproximati\· 2:l de
nrticole şi analize au fost elaborate şi pre7.cntat<' la radio Europa Liberf1
pe aceeaşi temf1. Eforturi pc>ntru salvarea acestei moşteniri arhitectonice
au fost intreprinse de ICOMOS din Anglia. Cl)risti::m Solidarity [nternational din Salzbur~. cit şi din iniţiative individuale (Ariadna Combe
~ i Mihnea Br>rinclei). Numeroase articole avind un asemenea subiect au
ap;-1rut in S .U.A., Franţa, Elveţia, Belgia. Italia, dar evenimentul care a
captat şi atenţionat opinia publicii ' internaţional;i de ce se intimplfl în
România " fost cartC'a prof. univ. dr. Dinu C. GiurPsc11. intitulat<i
„lfocleren trecutului llomâniei" (The R~17.ing of Romania's P~1 st). lucrare
tipărită in Statele Unite al~ Americii cu sprijinul lui Press Foundation
European Preservation Pro.~ram of the World :'.\1onuments Fund . Titlul
vorbeşte de la sine. Este prima lucrare cc tratea:t1'1 politica sistematicii
de distrugere .a trecutului - arhitectonic din ţ1rn noastră. Cartea este
o prezent.are cutremur[1toare şi exacU1 a ceea c:e s-a intîmplat în l{omânia
din 1985 încoace. De la ..,epurarea" cumplitf1 fflcuU. de Pol Pot. in C.:imbodgia, nu s-a mai întimplat a~a cev.:i în lumea contemporanii. Politica
de „moderni:t..<1re" a fostului guvorn romiin prevedea dist rugerca a cel
puţin jtm1~itate din cele 13 OOO ele .sate şi 39 de oraşe cu cartierele lor
istorice. În 3li de ornş<.' lmldozerele ceau~istc şi-m1 inct'put misiunea lor
cumplit;), DbiC'tivuJ fostului preşedinte era sf1 „uniformizeze" populaţia
'.Wl
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şi locuinţele în t:are şedeau. Cartea prof. univ. Dinu C. Giurescu este un
avertisment pentru întreaga lwne. Prin aplicarea acestei politici iraţio
nale, dictatorul şi-a dezvăluit cărţile încă înaintea evenimentelor cutremurătoare care i-au adus moartea.
O a doua. lucrare de acest gen, dar care se întemeiază pe anali?.a
evoluţiei fenom<:>nului urban la un caz particular, în speţă Suceava,
analiză consacrată verticalităţii structurilor moşteniteţ este şi cea de
faţă, care nu exclude sinteza, dar pe care o realizează mai puţin, în
comparaţie cu prima. Caracterizat de Iorga „un adevărat muzeu în aer
liber", oraşul Suceava a fost un centru urban plin de fairmec, al cărui
c.nacter era definit de un amestec de stiluri arhitecturale (arhitectura
este considerată a fi cronica vie a trecutului) de la cel bizantin, gotia
şi renaştere, pînă la cel neoclasic şi eclectic, din perioada secolului al
X:lX-lea. Dar şi la Suceava, ca şi în alte oraşe ale României, unde în
general ideile dictaturii şi-au găsit „catolici" zeloşi în a !e pune în
practică, lucrurile sînt dureros de avansate într-o încercare nebunii de
omogenizare a -experienţei culturale la nivel naţional şi de elimtnare a
unui trecut de caracter internaţional (fig. 70-72).
Greşelile de proiectare din perioada de tristă amintire. nu au ţinut
cont de nici un detaliu de sistematizare si nici de situaţia compoziţională
existentă - cu excepţia unor clădiri imÎJortante cum sînt cele ale fostei
Prefecturi ale Palatului comunal şi ale :Judecătoriei Districtuale - considerîndu-~e, la nivel politic de decizie că nimic nu me_rită în . rest a fi
păstrat. Bucăţile de străzi nedemolate (Armcneasdi, Dragoş-Vodă, Ion
Creangă) trebuiau şi ele să cadă într-o bună zi, cînd curăţenia va fi fost
completă, aşa încit la ora actuală nimic din ce e nou nu se leagă cu ce e
vechi. Fostul ansamblu urban din !Zona veche a pieţei, cu o texturii
moştenită din perioada medievală şi modernă, cu o arhiectură inconfundabil<'• (bum1 sau proastă) ce a deservit cel puţin trei generaţii,
a căzut pradă buldozerului ceauşi.c;t. Acest adevtLr a fost ignorat sistematic de către edili, fie specialişti, fie nespecialişti, dar cu drept de
decizie (arhitectul şef al judeţului şi mqnicipiului, vicele şi prinwicele
de la judeţ, directorul Muzeului, directorul Centrului de Proiectare,
cadre cu drept de decizie în perioada 1975-1988), făcîndu-se presiuni
asupra arhitecţilor şi urbaniştilor, presiuni care au imitat întru totul
tehnica centrali7..ării aplicate in celeJalte sectoare hle vieţii din ţară.
Aceste presiuni la toate nivelele, absenţa dialogului, neinformarea sau dezorientarea Comisiei Judeţene a Patrimoniului Cultural prin minciună,
au impus un ritm de proiectare infernal, care a dus in final la soluţii
1'. Upcrficiale. Greşelile trecutului au fost făcute metodic, prin impunerea
citorva principii : demoliiri abuzive, materiale şi spirituale, megalomania feţei văzute a oraşului, standardizarea umilitoare a. feţei nevăzute.
Astfel, in oraşul Suceava detaliile de sistematizare se adaptau din mers
la modificările legale, la indica.ţii sau interese personale. Rezultatele sînt
următoarele : îndesiri sufocante în zona fostului centru istoric (str. N.
Bălcescu şi Curtea domneascii) azi dispărut, şi în cartierele M. Viteazul, Ana
lp ă tcscu, George Enescu şi Zamca ; lipsu de unitate a regimului de înălţime
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(blocurile de pe strada Mărăşeşti P+ Ul într-un ansamblu ele P + 4 ;
sau uniformitatea exagerată a cartierului Obcine cu P
4); ocuparea
unor amplasamente, rezervate prin proiect unor doti"1ri social-culturale,
cu blocud de locuinţe ; lipsa dotărilor social-culturale din planurile de
investiţii (şcoli, cinematografe, grădiniţe etc.): crearea unui ansamblu
nou pe străzile Ştefan cel Mare, Vasile Alecsandri,•Petru Rareş şi Curtea
domnească prin demolarea unu'i ansamblu vechi, valoros din secolele !XVIXVII (pivniţe din piatrăl şi XVIII-XIX. (De ce să înlocuim o valoare
cu alta în loc să acumulăm valori ?) ; tendinţe megalomane de a crea.
pieţe civice supradimen,s ionate (Piaţa 22 Decembrie) pentru adunările publice ocazionate de discursurile dictatorului ; neintegrarea în detaliile
de sistematizare a unor imobile vechi valoroase (casele de secolul al
XVIIl-lea din zona străzilor Dragoş-Vodă şi Ion Creangii). Cei responsabili de mutilarea oraşului nostru, prin distrugeri nesăbuite şi const.rucţii
desfigurate, nu trebuie consideraţi arhitecţi şi trebuie judecaţi cel puţin
de opinia publică. Vina lor este cu atît mai mare cu cit construcţia
urban<i, prin forma, ornamentaţia şi programul ei funcţional, exercită
asupra tuturor o influenţă bună sau rea în formarea gustului şi a perceperii estetice.
,
Dacă pedeapsa cu moarte pentru oameni a fost abolită, în schimb
pentru case a rămas. Centrul vechi, istoric al Sucevei, (spaţiul său
genetic), dezident şi deţinut politic timp de peste 30 de ani (Hl47-1979),
a fost condamnat şi, din păcate, executat în totalitate, în urma unui
proces sumar şi fără drept de apărare. Pentru generaţiile viitoare, imaginea centrului jstoric al Sucevei nu mai există ; in schimb, locuinţele
din panouri mari, ridicate în „inima vecho" a tirgului carp uzi nu mai
pulsează pentru noi, au generat o invadare a fondului de locuit n~u. cu
produse improprii nu numai pentru locuit, dar şi inestetice pentru v!Zltatori. Consecinţele sint cunoscute tuturor, mai ales celor care le suportă
direct, dar şi pe plan mai la.rg, cel privind continuitatea. şi vnlonrea
fondului construit de-a lungul timpului. Acea.c;ta a însemnat de fopt
ştirbirea gravă adusă fatoriei şi identit:I1ţii noastre naţionale. O astfe>l
de distrugere apare cu atit mni inexplicabilă şi de o extremii gravitate
cu cit, în ultima perioadă s-au înmulţit încercările de a se contesta
identitatea naţională a românilor şi aportul lor la istoria europeană. Ori
tocmai aceste complexe arhitecturale lăsate jn voia soartei, într-o dcgrndare de neimaginat - Curtea domnească şi Cetatea de Scaun, pi\'niţe
din piatr[! - arată cu prisosintf1 conştiinţa de independentă şi continuitate a creaţiei artistice şi arhitectonice, într-o vreme în care restul
popoarelor Europei de sud-est se aflau sub o dominaţie str<iini1, ceea ce
nu le permitea edificarea . unor asemenea monumente reprezentative. Era
specificul nostru unic, deoarece imbina moştenirea biznntin<'"1 (sec. XIVXVI), cu influenţele occidentale (sec. XVIII-XIX). La aceasta trebuie
desigur adăugate foarte numeroasele mărturii ale arhitecturii populare
şi urbane, în zid sau lem:n, care ne oferă şi ele un loc de excepţie în
tabloul civilizaţiei europene, dar care au fost neglijate, unele demolate,
dar mai ales, cele mai multe tranşfonnate. Alzi, din ceea ce s-a mci

+
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păstrat în Suceava, soarL.1 multora este dramaticei. Trebuie refikut cit
mai urgent acel amplu colectiv de specialişti şi muncitori restauratori
ai fostei Direcţii a Monumentelor Istorice, care s-au dispersat şi deprofesionalizat.
Trauma produsă culturii urbane şi structurilor sale morfogenetice
de regimul comunist nu poate dispi'trca, fire~te. decit cu timpul. în cadrul
unui proces de asanare urbană ce nu trebuie sc"i ignore nimic acolo unde s-au
mai păstrat elementele unei continuităţi relevante. O nouri politică de
ţonstrucţii urbane nu se m~1i poate desfăşura în afara culturii şi istoriei.
Lecţia dureroasr1 oferită tuturor romănilor de falsificare a istoriei prin
distru~erca centrelor tradiţionale ale oraşelor. trebuie S<'l conduci'1 spre
atitudini noi. Direcţia Monumentelor Istorice, o dat.ft reînfiinţali'l, împreună
cu celelalte foruri de orientare sau decizie, ~tu obligaţia cie a crea un cadru
legislativ şi un nou sistem operativ de acţiune, într-o viziune globală,
pornind de la actuala structurr1 - rC:-unasă - urbană ciltre construcţii
individuale, de la o reinventariere riguroasi'1 a valoril.Pr urbanistico-arhitecturale la delimitarea ariilor de protecţie şi la restabilirea unor principii de intervenţie în asemenea zone. în sensul acest.a nu trebuie uitat
faptul ciL sistemul urban este materializat din spaţii şi clf1c:Hri, din
străzi. pieţe şi monumente o intreagc"1 istorie şi culturci urbană care
trebuie . protejaUi, restaurati'1 şi integratfi firesc în circuitul valorilor
europene la care din nou am revenit.
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S1u'"""''· in Materiale, VI, 19:19, p. OH/, fi g. 6.
~
IO:Jl. .I. Fleischer, Z11r Ge.ţc/ticht.e rkr Stadt. Suceava, în .lHLM. Cl'l'ni'lll\i. 1900,
p. -11--111.
10:12. Cr1lrltori sfrrii11i ... , V, I, 1111-1112.
103:1 . .I. Flcischcr, op. rit., in .JBLl\f, Cernăuţi, 1900, p. 45.
lll:l4. /bi1lcm.
10.15. ibidem.
1036. C1i/iitorl slriiini ... , I \I, p. 33i.
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!037. Smllicrul arl1eolo<1it' ele la Su<"<'lll'f/, in Materiale, VI. 1959, µ. li87.
JO:!H. C'ii/iilori slriiini.„."v. p. 181.
10:19..<;c1111icr11! arf1coloyit' t!<• la Su<·em:a, in Material<•. VI, p. U!l!I.
10-10 Gh. Di•tcorrn. Cm1tri/)u/ii /fi cmw<1ştcrea 1·11/rurii m<'<licrale ele la SurN1rn in n·<1c11ril1· .\T-X\ · /, in !\latcrialc:-, \"I. 1959, p . 9 H-923.
10-11. f l>iclt•m, p. HH!I.
!012. Ci1lcit<îri st nii111 .. „ V, p. 25.
10-13. 8m1ticrul 11rlil'oloţtii' de la .<;un·atm, în ?\lateriale, Vl. p. 689.
lllH. Culi'l!ori ~;rciiuî..„ I\'. p. -li. :l:li; \". p. 6, 25, 1111, 239.
1045. /hidcm, V . p ..1;17, ·lti:l, :>OH: VII, p. H·I, 92. llll, 1:1;, 2lî.
1046. Ci'ii<it<>ri slr<ii11i .. „ \". p. :!:m.
JO·li. Ve:r.i nota 1o:t1.
IO·lll. Ccilcirori strcii11i
p. 25.
l0-19 . •~·r111licr11l arlieol"!Jic de la S11ccan1, in Materiale. VI, p. Gll!l.
1050. Vezi nota 10::1.
1051. Ctil1itori striiini„„ \ ' , p. -1:1;; C. Şerban, 1lse<li11/ .<;uct>t'ci i11 a1111/ 1653,
in anuar „Suceava', Hll:l:l. p. :!;!5-'.?-15.
IO:i:!. CâMtm·i slnii11i..„ \'. p. 50!l.

„. \',

105:1. ll>itfrm, \ · 11. p. i:1;. :! l 7.
105-1. T11idcm . p. 101.
1055. Cm11idle sl1tL'll · rt1:ri1i m· ili11 s1•1·olelc X\' -X F /, Ed. I'>. P. l'anaitcsc u.
Burure!ili, 195D. p. ;J~ .
1056 Hadu ~lanolescu. C11lt 11m or<i.~<' ll•'<l~•·ti iii .\.ZO/doi:<t in " duun _i11m1Hate
n sccol11/11i al X\'-lca, in Culrurn molclo1:e 11cn.~cii in rimp111 lui Ştefan cel Marc,
Bucureşti, 1%~. p. !iB-li:l.
1037. Ştefan S. (.iorovl'i, 0 11. 1·it.. in i tnllilr „SUl't'<l\"il", X. .Sucea''''· 1983,
p. 209-21-:.
10511. Td e:n. op. •·it .• in :\11:\, XX\' I. l;1~i. H.!Hll, p. 2511.
1059. H. Manoh . ru. "I'· dt. „ in Cultura rnoldo\'l'nra:-.c;\ în timpul lu i Ştefan
cel Mare. Bu.:ureşti, lWI. p. HO.
1060. Al. :\neironic, laşi pi111i ln mijlocul ·'"col11l11i 111 XVII-iea, Inşi, l!J/16, p . 65.
1061. l'cntru acco,te date \ ' l'7.1 llermann Fabini. Sil>i11/ r10ri<'„„ p. 15!1.
10132. \"eniamin Ciobanu. /.u !1r<111iJ11 <1 t.rei imperii. Ia~i. 1985, p. :17-:.19.
!Oti;J. l\!. ~-.. Ccau~u. Emil I. Emancli, 01>. rit„ in 1\11:\. XXV 11. l!Jllll, p. 71).
lOIH. \'. Gh. Miron şi C"ola b„ Din trz1m1·ul doc11mc11t<1r„„ p . 566.
1065. Fr. Heindl. /~ri1111er1m!Wll nus S11cz<11rn, Stuttgart, 1977, p. 7.
1066 . .Stel<i Mi'1rie . S11p11 ~ii străini cli11 ;lTo/doi·n i11 pt'riofldll 17Xl-IH62, la şi,
19115, p. 118.
10!.ii. Fi linia :\rh. .St. Suc<~a\'a, Colcc\ia de cioc. XI IT 70, :mul 1117·1- JH78.
IOGH. ll>idem, fond Primi1ria Sucea\'a, D. 14 ' 1921.
1069. //Jidem. O. :J '1950.
I OîO. C'<:>ntrul dl' proiednre Suceava (198:J) : r: 11 .-;feri de 11eat• de ac:tivilcllt\ p. :1.
!ll';'l. N. Popp, I. losep, D. l':mlencu. Judeţul Suceava, Bucureşti, 197:1. p. 7.
1072. Vc:i:1 notn IOiO.
•
io;:t l·'iliala Arh. St. Sur.l•ava. coll'clia foto; Emil I. Emancli, colecţie personalu.
!Oi·l. I•'ilmla :\rh . .St. Sucea,·;i, fonu Primi1ria Succnva. O. 6/1856-1863.
1o;ri. M. Şt . Cenuşu. Emil I. ~:mnndi. op. cir.. în Ali:\, XXV ,"1. 1988. p. 8H-96.
1076. Emil I. Jo:nrnndi, A.~pecre f1111dcm1ent11le de ~t<!Odemngrafic în nordul
l\foldovei {.~cc. l X - X XJ, ' rererat clor.torat clucrarc in ms-;. rccens1\mlntul din
IHOll este inedit).
1077. V . Gh. Miron, ş. n„ S11cew·a.„. p. 5111.
10i8. N. Pentclcscu. OJJ, cit„ in 1\-IMS, 1-2. 1965, p. 96-97.
1079. Filiala Arh. St. Succavn, fond Pri mAria Suceava, D. 11 / 1811. 5 ;' 1840,
6 !1856-IHG:l.
·
11)80. V. Gh. Miron ş. 11„ Succm:a„„ p. 666-668 ; Filiala Arh. St. Suceava, fond
Pl'imăria Suceava, D. 28/1856-186-1.
1081. Filiala .:\rh. St. Succ;l\'a, fond Primi1ria Sucea\'a, D. lH/1853.
1082. /lJidcm. D. 15 / 1111 I. 3-1 / 181 i, 9 / 1824, 20 1 1832, 15/ 1850, 32/ 1871, 311/ 1878.
10113. Ibidem, D . 9 / 182-1.
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IOH-1. /IJidt'l!I, Colcclia dc documente XllJ •;IJ lil i ·:- IH iH.
IOH5. /hid1•111 , fond l'rim;·1ria Sucea\'a, U. 12 11l;'1i - llli5H.
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I !Ol. Vao;ile Gh . Miron ş. a .. Su„cm:u ...• p. 6-12, li·lî.
1102. l'iliala :\rh. St. Suceava, fond J>r irmiria Succa \'a, D. 5. llMO.
110:1. /li'1lem. D . 23 11156 - 11!64 .
110~.

\'asile Gh . Miron

ş.

a .. op. cir., p . Goli.
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1106. Filiala Arh. St. Suct"a\'a, fnncl Prim:'1ri.1 Sm·ta\·a. c!o ~a r 21 185ii- Il'Ui6:
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11 07. C. .loja. Ad.1mli1<1r1•a 1radiJi1•1 .. , p . li!t- 1112 ; l1k-m. A rliil1•1·r11m ro111ti111 ·ti>••1i in "'mte.1·t C'ILropr<m. Bm:ureş\i , t:.111!1, p. li -:!I .
11 011. Vasile Gh. Miron ş. a„ Su ct·<wa ... , p . 50:r.
1109. Filinla Arh. St. Suc·ea\':l, fond Primi1 ria Sucea\':I, O. 1·1 1ll:H ; :?3 . IHS6:
:JI) 11Hi2 ; 25 11166 : ·I I ( 18i2 : 36 11185 ; ·16/ ll\!12.
I I IO. Schita de si,tcmatizarc· inl'>cmit:i d e Euo;cbic I.al b . T~odur Buli ga. :\na1,,iie J>etruc, Kuşniruc Artur. Florin Duda, G h. Sc•mian ~i C. Habiniuc.
11 I I. Vasile Gh. Miron !i· a .•op. cil„ p. 6tJ.l : Filiala :\rh. St. Suceriva. fond
l'r irn;'u·ia Suc('a\'n, D. 23/ 185fi- ll.iliol ; 1 l/IH5:l.
1112. Filiak1 :\rh. St. Sucem·a. fond l'rimf1ria Su<:c-ava. D. ·10 . 1865: 5 18îl,
11. HO.
11 13. H. Waiin('r. Die Uci.~lt'!/c>hii d1C' r ...• p. 50: Fr. He1ndl. op. cit ., p. ·12:
Emil I. l~mandi, V. Cucu, ŞI. Ccm1şu. S11cc<w11 - ţ/lticl de oraş, Bucureşti. 198!1.
p. 65-flii.
111-1. Vasile Gh. Miron, ş . a„ IJin lez a11r11l tlr w 111111•11wr„„ p . 129-130.
1115. Gh. Curinsd1i-Voruna. op. r·it„ in l\llA. nr. 1!1811. p. 41. ·1·1··15.
11 rn. Gr. Ionescu, 1\rliilrdltr(I r01111Îll('(l,\Cll, Tipolo11i i..., p. 1:.111.
11 l 'i. Gh. Curinschi-Vu rona, 11p. 1·i1., in MIA, nr. I. l!lllll. p. -13-15.
11111. C . .lojri •.·lr/1il<'clurn rm11d11t•<1."'<i in 1·cmt1•, r .-011lt•mpor<111„ .• p. 22.
1119. Gr·. Ionesc u. 1\l'hilc·.-t11m r omci 111•<1,,nl. Tipoloctii ... . p. 126.
11 20. 1-:ug. Greceanu .•·lrl1irc·cturn dril<i 11 11rn~ului l:if/lo şm 1i i11 1;cac11 / al
X I X-l1·a, în i\I I A. nr. 2. HlllO. p. !i I.
1 !'.!1. C'. Joju, Sc:msuri $Î 1·c11ori rc•9rhil.c, Hucui·eşti , 19!ll, p. 62.
I !'.!2. Gh. Hratiloveanu. !\1. Spânu, ;\1111111111c11tc ,f(' 11r/1i!ecturii i11 1"11111 1lin
fÎ7111l11/ S11<"c:·i·ci, Bucureşti. l!lll~>. p. 31.
112~. N. Pcntelesc u, O/J. dl., in :\-lr\J.S. nr. I · -'.?, Hl65. p. 97.
11 :·;.1. l l>ic:l c:•m .
1125. Vasile Gh. Miron, ş. a„ S111·<·1wa .. „ µ. ·109.
I I 26. J. l'oll'k. in .IBJ.M. Cer111\t1! i, lll!J!i, p. 59 ; Em i I I. J.:mandi, Vnsi Ic C ucu.
M . ~t. Ceauşu, op. c:•it.. p. 67-611 ; Cli1dir~·a est~' in:11ntc ele anul Ji!l2, a!!a c:·urn ele
nllfel precize>a:âi ncela')i document : \'. \'asile Gh. :'.liron ~i l'olab .• SIU'<'<lt'll. file
rlc i.,tori1• .. p. 5 17.
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ll:!î. Filiala :\rh. St.

Sucl'a\'a,

fond

Primf1ria Succ;l\'a,

49 .' 1873.

D.

8 1115!l- 1871 ;

1128. //JidC'm, 8 1859 : Emil L Emandi, V. Cucu, ~t. CC'auşu, op. 1·it .• p. lill.
1129. f'r. Rein<ll. op. cit., p. 29; Emil I. Emandi. \'. C.:ucu. Şt. Ce:111şu. op.
cit„ p. 37 ; Vasile Gh. l\Iiron ş. a .• 01>. • dt., p. 642 : Filiala Arh. St. Sucea\' a, fond
Prim1'iria Suceava, D. 18/18.J5.
1130. Fr. Heincll. op. cit .. p. 41: Emil T. F.mancli, Va-,ile Cucu. Şt.. C<>auşu.
op. cir .• p. 65-66; Filiala Arh. St. Suceava, fond Primi'lria Sucea\'a D. 69+ H / 1903.
a:u. Jo~mil I. Emandi, \'. Cucu. Şt. Ceauşu, op. cit., p. 6-l; Emil 1. Emandi,
M11::c11l de istoric S1tcccu:a. 13ucureşti, 198:i, p. 611-69.
1132. Filiala :\rh. St. Suceava. fond Primăria Suce1lvn, D. 17 .'1902.
1133. Emil T. Em:mdi şi colab.• op. cit„ in Ar1titccl11ra, r~r. 5. 1984, p. 29:
Em il I. Eman<li. V. Cucu. Şt. Ceauşu. op. dt .• p. 67.
1 U-1. Emil I. Emandi. V. Cucu, Şt . Ceauşu. op. cit„ p. 69.
1135. Ibidem. p. 70.
1136. l. Capruşu, \lec11ca cntcdrală .. „ p. 17.
1137. M. Cost:\chl'scu. op. t·it .• 11. p. 6:16. 673, 795.
,
11:18. Filiala Arh. St. Suceu\·a, fond Primnria Sucea\·a. D. 6 1 1831-JH:l:J, D.
10 1827.
l 139. Fr. Reindl, op. cit., p. 51 ; Fi liala Arh. St. Sucl'ava, fend Primăria Suceiwa. D. 6 rn:n - 1833; I 1820; 11 '!Bol I ; :1. ·l 1865.
\MO . I.a 181 i. Cazat·ma din orn5ul Sucea va era inceput ă : \'. H. Wagner.
Du: Heiset119cl>iidter.„, p. 51 : F iliala Arh. St. Suceava, fond Primf1ria Suceava,
D. 3 11134; 4 , 1841.
I 141. Filiala J\rh. St. Sucava, fond Prim<'i ria Sucea,·a, D. 15 llll 1. 85· 1813,
26 ·1a13. 10s 11813 şi 2s : rn1 :1.
11 ·12. Gr. Foit, O rerelntonre cerere a dr. 1-:w:el>ir. l'opol'id i11ai11tnt<i prim1l ri ei oraşului S11cenvt1, in anuar „Succa\•a", XI II-XIV. Suceava, 1986-19117. p . 62.
l J.13. S chit<\ de sistemati7.arl', intocmită de arh. r:usebie Latiş. ·
llH. Gr. l·'oit. op. cit., in anuar ,.Sucea\·a', Xlll - XI\', HlU6- 1987, p. 63-6.J;
fi !i.i.la Arh. St. Succa\·a. fond Primăria Suc<?a\'a, D. 16 ,'1 926, f. 25-26.
1145. Eusebie Latiş, Succai;CI : vechi şi 11011. în Arhitectura, nr. ·I. 1973, p. 39.
11·16. Fr. Heincll, op. C'it„ p. 51.
l Mi. M. Ispir. C<1sc şi tirgovcţi bucureşteni şi nrhitcctura „de loisir" in
pro r1ra mul :;cco l11l1ti al XI X-lea, in Ml A, nr. 2. 1980, p. 25-29.
IHll. Fr. Hcincll, 011. cil., p. 29: Emil I. F.mnndi, Vasile Cucu. Şt. Ceauşu.
o;i . cil„ p. 8-1-85.
I H9. Vezi nota l 1·15 şi colcclt\'UI (de la nula 1110) care a propuo; in schitu
d e si•:tematizare a oraşului din 1980, demolarea \'Cchiulu i centru istoric al Suce\'ei.
11 5 0. riliala Arh. St. Suceava, colecţia foto, Ionel l'l"iml1ria Suceiwa D.
H /1854, 30 ," 1U62; 41 1 1872 : 36 / 1885. Proiectul de consen•nrc şi renovm·e n fntregului a nsamblu arhitectonic al ,·cchiului centru istoric al Suce\'ei. lntocmit ln perioada
19i3- 1975 ele t"ătre Institutul de arhitecl11rf1 •. Ion Mincu", a fost ~a h·at ulterior de
la d :strugerea sa ele Emil J. Emandi, care a donat Filiall'i Arh. St. Sucea\'a acest
p rniect.
1151. .Arhitectul ele onoare" din cea mai „fericită " ,.epocă ele aur" a ţării
a reuşit să imprirne politic pină la cele mai mici nivele prin reprezentanţii săi
de la Judeţ cca mai extravagantă şi nrni „singeroasi'i" gaff1 clin istoria arhitecturi i : ab•a1rdul faraonic de :i distruge un centru istoric (hl acC'St absurd s-au all1tura ~ şefii arhitecţi ai Judeţului şi Municipiului Suce:w:1 din perioada IHll0-1988)
pentru a edifica un oraş haotic ele „cuburi" cenuşii clin ciment :,i sticlă, ceea cc a
însemnat u pie1·dere ireparabilii pentru cultura Jii creaţia romimească a unei arhitectt: ri din :,ecolele XVII - XIX. deza~tru care a condus in fond la pierdcr<'a identitup. noastre naţionale. O astfel ele distrugere apare cu atiti mai inexplicabilf1
(N u c unosc rolul acelei comisii constituite de a apăra patrimoniul imobil din oraş.
din care a făcut parte şi directorul Muzeului ele Istorie, Octnv Monoranu ; oricum,
făcind abstracţie de aceste date nu putem să nu ne întrebăm in t'e a constat componenţa acestei comisii şi rolul ei nefast in a distruge identitatea • unei foste
capitale istorice şi a unui centru urban de marcă clir~ secolele XIX-XX) şi de o
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• -•remi\ gra\'itate în condiţiile in care în ultimn periondă, s-au înmul\it încerci1rile
1 ~ contesta iclenlilalen nn\ionnH'l a românilor şi aportul lor la istoria europeană.
1152. Aceste studii s-au întocmit ele către prof. uni\'. Gh. Nimig(,-;m de la
I 111 \'l'rs1 wtea „Al. 1. Cuza", la~i.
1153. Referitor la motcrinlele şi hăr\ile întocmite, necesare sistematizării (ele
• arf" nu s-a \inut cont ulterior) şi care au fost puse la di!'>pozil ia Sfatului Po1>ular
1 lr1 ~encsc Suceava, \'ezi „Analele Ştiin\ificc al Univ. „Al. I. Cuza", laşi, secţia Ir,
\ 11 11. nat., A VI, 1960, Casc. 4, p. -153, 459, ·189.
115-1. E. Lat i ş, op. cit„ în Arhitectura, nr. -I, 19i3, p. :19.
1155. Gh. Curinschi-Vorona, op. cit. . în MIA. nr. 1. 1988, p. -11--15.
1156. Al. Sandu, Pentru o i11ţekgerc complc.ră ~lii11ţific"d CI • reslritrlur<lrii
11rh111w, în Arhitectura, nr. 4, 19î3, p . ·1-5.
I 15i. Hui.ari<> :b~mnto, op. dl., p. 16î-218: Fu11c1ie şi formă, (prefn\f1 şi an11 1lu1:ie ~ i note bio-bibliografice de N . Lao;cu). Bucurc~ti, HJ89, p. :1-M.
l 15H. C.J>.S. - Un sfert de veac de activitate, Suceava, 1982, p. -13.
I 15!1. P. Poghirc, A. Apăvăloaie, F. Balaban, C. Swizewsk1, Co11t.ribu1ii e«o111m1ico-!1eOyrt1,fice n.~1tprt1 oraş1Ll11i Sueecwn, in Analele Ştiin\ifict>, Univ. „Al. I.
l 'uza". laşi, sec\ia 11, (sC'rie nouă). t. VI, fa~;c . .J, la~i. 1960. p. 493.
1160. Ibidem: Fr. Heindl, op. dr., p. 10.
1161. Filiala A1·h. Sl. Sut~Ca\'a. foncl Direcţia de Stnlio;tict"i Su1~Pa\·a, D . .i:l 1966:
1-111 19;; : 8 '1 9~(). r. :i-.i : 12 •19-1 I ; Reccnsămintul ţwneral al popul<IJici ni Romu11ici
11111
1!1-l I, Bucure!iti. 19'11, p. 243 : J>. Poghirc, A. 1\pft\'i1loaie, F. Balab;m, C. Sw iW W!->ki, Op. cit. , p. •192.
1162. ln ra:Jorl cu anul HJ5î, vezi P. Poghirc, A. :\p{l\"i'1loaie, F. Balaban. C .
.Sw izcwski, np. cit„ p. ·193.
ll6:J. Peter Derer, 1'<1trimo11iul clădit - p<1rtc a nvuJiei 1wfio11nle, in '.\I! A,
nr. I, 19611, p. 26.
116-l. Gh. Curinschi. Centrele i.~torice„., p. 143, 202, 205; lclem, 01>. cil., in
MIA. nr. I. 1!188, p . H--lî.
1165. Gh. Curinschi, Cent.rele istori•·e„„ p. 210.
1 lli6. P. :\. l\"fichc-lis, r;.~tetica arltilccturii, Bucureşti, HIH2, p. :lll5-39î.
J l6i. IO:mil !. l•:mancli. V. Cucu, Şt. Ccuuşu, op. dt„ p. 50-51.
1lli3. Jbid1•111, p. ll-1-92; Maria Ileana Sabados, .tlrla conlempon1111i ele for cl in
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CONTRIBUTJONS DE LA MORPHOLOGJE UHBAJNE A LA CONN:\JSSl1NCE
HISTORJQUE DE LA Vil.LE DE SUCEAVA

La ville de Suceava, qui a joue un role historique foncl;1m<'ntal clan$ J'e,·olu1ion cJt• Jal\lohfavic m edievale. n·i4 pas encore bt:neficit!' cl'une rechc·rdw m onos::raphique mll)quate, qui puisse epuiser tous lt•s aspi:ct„ de "on exi„tcnc.:e, 1.- .c ng
du temps. En cc sens, comme le font \'Oir Ies auteurs d:m~ 1'!11trocl11rtifl"!. le
pr1'.ost·nt ouvrage aborde et cs.<;aie ele tirer au clair un aspect extr<"·mcmC'nt imj)ortant pour celte viile, qui' Cait parlie de la generation des nncicnnes viile~ du
pays. il savoir l'e\'olution de la .slruclure urbaine. On rele,·e le fait que trni~ff
un M1jet parei! 1mplique de nornbreu-;e , dilficultes, gcneret!'s par 1'in~·dit d'!.. ia
rcsolution scienllfique de cc probll!me, tout comme par la profusion clu m;,.t<!rid
archclo)ogique et cl'archive (•tudi<!. C'est ainsi que prend contour l'ima~<.· gJ c:„ ;i lc
de la rnorphulome urbainc:> de la \"ille ele Sucpava, dans les lirnitcs du a·mps
historique.
Le premier chapitre de l'ouvrage, L'origine et l'evolution territoriale de la
ville de Suceava: le pl1 ~11omenc et la concent.rat:ion urbaines est \'OJJ.e ;i la
presentation synthetique de l'evolution de la societc humaine sur la tcm·jtoire
ele la futurc viile medievale, des farteurs economiques, politiques, dcmogrc:.ph fques, ethniques ayant contribue a la formalion de la destincc historique urb.:.inc
de la \'ille de• Suceava. On souligne con~tamenl la clualit(: villL' - cill: ele n l„1ci1:c:JC>,
sous laquelle l'histoire de Suceava a evolue pc.>ndant tout le Moycn Age, avc-c
des rctentisscments tardifs jusqu'ă l'epoque moderne ct contempor<1ine. Les
informalions ard1coloniques l'I dorum r.ntaircs, conJuguce>-; et pu11r~111viC's syn:-!11 oniquemenl el diachroniquement pendant celt\! pt'!ciodl', metl~nt ~., cvidcnct.> le
foit QUC l'c\'Olution territoriale ele )a viile a ele le resu.Jtat cili clt:veloppemc•nt
fonclionnc•l dc !'habitat, dans le tt·mps ct dans l'espacc, de l'apparition ~radu l'll e
de nouvclles fonctions ct du developpement des fonclions exislant deji1. On
rcm;irque J'int ~ rconditionn e ment ele Cd> facteurs il\'C~C d'autres. parmi 1l-sq11<.' '~ ·.m
rl>le import;int est rcserve au facteur dcmographique. On relcve Ies phcnoml!:it!s
cl'accrois.scmcnt tcrritorial pour cc qui est du tissu urbain, ilpartir du noyau, quc
au ck\but du x1ve. dccrivait un arc ele ecrele p:irtant ele la riviere Şipot. li sa
jonclion avcc le ruisseau C;Jcaina ct se formant a la confluence de ccl\1i-d a v'!<:
la rivierP Suceava, jusqu'au territoire d'aujourd'hui de la viile, avec ses p crimles
de stagnation ct tic regres, comme, par ex{'mplc. celles ele fa fin clu XVIIo: s.
et du debut du XVII re "
Le clt"UXit:·mi:.- l'hap1trt?, vouc ;\ la .llorp/ioloţ1ic urhni111!. eonc(•nlrt' clun" :rois
sous-chapitres (La tcxture de la ville, 1,e profil urbain de la ville au Moycn Age
el " l'i!po<JUC moderne ct co11temporaine} Ies clcrnents cl'mialyse et ci<.> :;ynthl' :'e
hi storiquc, pa:r la correlation clc.•s informntions .rccueillics dans Ies documcn~s
avcc Ies informations archcologiqucs et c11rlhographiques. On nta)îs~ ainsi une
id(!ntification des (!I~ments cl'urbnnisme m edieval ct moderne dans la texture
de la viile contemporainc, tout cn facilitant la comprchension de la Jog1quc de
formation el ele fonctionnement de J"ancien habitat. La texture de la viile, ou son
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„.

:,1 111pof;raphique, est nnalyscc en fonction des conclitions geographrques spec-i(le relief de platca11 ay;mt unc position douc<.'ml'lllt inclince est-ouc'il).
li
r: ...-: ele transit, qui ont clonnc 11ne note parliculii>re !1 la vil le ele Suc<~a\'a,
t4 '. „ · ~ ur la principale roulc commerciale europc~ennc. tra\'ersanl la Molda\'ie
& 1• .r: 1r du XIVC! s. au carr('four de celle-ci a\'cc ll"s roulcs de 13islTi\a el clu
I ,,. ,,. lransylvain ct Ic rescau des rucs affort'nl n11x centre" cl"ed1m1gc·-pro<l11C'u„. . I :111x qt1'1rlrers habil~s. Dans cc clernkr cont~>Xtc, :i forre d'nna J:;.·i:«.•r )(.'S
h1' :o t.:· pcnrlanC"eS cnlrc Ic l'l~scau de·~; rues f't J'espace habite rians le quarti<.•r
~•·
•lrl in s ct d .1 ns )l>s h<111lic~111·s d e la viile> <la l1anlic11e a•·m1"11icnni', Saint
tl „ · ln ~ . Tflturaşi ,-ers Areni, Cuiul) on mel en cviclcnl"c Ic fa it CJll<'. si le> comrm.•rc-c
••·· • u m„it n <lefi ni nu debut le sd1cma ele b;1sl! c111 plan ele la ville, ·Ies C\'Olutron:i;
f•1 ·! 1~ <Jll«.'S ct c' conomiques
u(l(•rieures Ont elabJi )a ~ ll'UC'lllre t<.'Triloriall.' cil.'
I'• 1· IC'<· gcogrnphique 'urbain el sa texture le long rtu temps hisl<>J'iquc. Qu;int
1111 f11d<'ur polilique, on anaJ~·sc Ic rC>lc jouc~ par la Cour Prindere~ (Curtea Dom'" • ll. rep1·;!s~· ntanl ln corhtr11ction ~,· m i mi<' clu P' >tl\"<Jir \"OÎ\'Oual qll i. 1>ar :i
llc 1'.ion ccnlTale dans Ic plan ele la 'l'ille, a domini! le pa~·sage urbain <k· Succ•:l\·a
I' n1 1.1nt plusieurs siccles. C'est par z1apport <i c<.>llc-ci quc l'on a C"onstituc ll!s
,..,,troit s rl'(>change, lcs habitations et Ic resc:111 des rues. On conclut. <'11 rnison
i I' formnti on.; clol'llm(•n1<1ir~. q11';r11': X\ ' I-X\ ,,.
si••dE'" ln \'i llc· a\·a'1 111a•
'" \lire rcC"tangulairc qui a evolue, par J'cxtension ele la vili<> au'X XVll-XV!llc
· •l vers unc tcxturc radialc-concentrique el que, pcndant Ies rlerniercs clcl'C'll111~ . on n cnlrcpris la r<.>structuratlon totale clu plan de la 'l'illc, sans tenir C"om1'1 • l! son anci'enne struclurc historique.
,
L•• sm!s-1·hanitrc• s111wmt, qrri rler:o11lt• tom nat11rdlcment d11 pn\rPcle>nt, t•st
Cl•no;ar'.1;1.> w.11 profil architecturnl ele> SuC"eava au Mo~·co Age. Afin de n:aJiser cc
pr, .fil tu·bnin, qni rcpresentc la dimension dl! la viile l'll plan \"crlical. on a foit
.1pp•!l aux ll moi'gnages des voyagcw·s ctrangers qui se sont arr~les nn instant ;'1
Swe 1va rl:111s lcurs ,·oyages ii travcrc; )'Europe. Ccux-ci nott5 !oru·nbsent cks
1 ·n .<: 1nenw11ts inh.lressants. contribmrnt i1 comp!etr·r l'im:.1gr d(' l'l•1>0qu~ .
La \'a lu1u· historiquc de ranciennc structurc mcdic,·ale clan„ Ic profil
nrli:.in est mise cn cvidencc par la m:rniere clonl elait organisee la viile n \sicl ·ne t: princierc cn tanl que „locus politicus" ('t „locus sandus", avcc tout('s les
lmplications d<·coulant de C"e clialo.l!ue, por.u· Ic clcgre de reprcs<'nlntivilc ,1e
l'..rrhit(>('tun•. En ce sens, on mel c n \'aletu· la viile sousterraine ele pit>rre. m·ec
toute s;a E!l'anclc!ur fonctionn cl!e ct architecturale, contribuant, <>n tmc r.ran<lc
mMttrl.e a Ia comprehcnsirm dt"' phr nomenes de l'urbanismc m (•clieval. Dans
l'analyse clocumentnire-arclu\ologiquc ele la structw·c sou.5tcrrninc ele la \'ille on
l)(llJI il! n<' J"imporl<tnCC des <'(IVCS \'Olll!?eS ;j ctablir Je COlllOllr de'i limit<'S de> l'anCit.•nnc hourgacle ct de la ville „.•ntrcpM", Sucenva, ('ll etablissanl rine certainc
ty po lo~ie pour c('lle-d .
Les vnleurs archilt>C'tur.iles l'Xterieures, representati\'es pour 1e Moyt•n Ag(',
m:ic1.riali sc<'s dans la forme l'acr~c 1111 profane d'une architcc-ture inslitntionnalisce
ou cl)mmunl". sont analysces par lt:>s rcpresl"ntations iconographiqucs. p:'lr le profil
des habitations ci\·iles ou des aulres bfrtiments de la \'illo. rcdterches et s.\'stematises rlc m:in:iere archcologiquc. tout en mettant raccc nt sur Ic complexe
d'art" hltccture de cour (la CQ'1u· Princit~rc) ct sur son intt:>rferencc nvcc le rcntre
adminbtrnt i f-commerC'ial de la \'ille. L';inalyse allenti\'e et la corrclalion des
informations clocunwntaires el nrrhcologiquc mettent en C\'idencc un certain
p : •">LI do· 1' 1l''rl1i te~lll l'C' t't'ligi('llSc 11rbai1H'. rs:-11 clu fait quc Srrct>;1vn ,1 !.le> P"ncl;rnt
quelques si&cles le premier centre .1 'eligieux clu pays. C'csl cc qui expliqm.• Ic
grancl nombre de constructions rdigicU.'l<'s, que !"cm peut rli\•iser en <leux types
strncturds distincts, it snvorr. celui au plan lrilobc et celui au plan droit, a nef
uniquc. Virnage de J'evolution de l'cspacc tl.l'bain de Suc<'ava el ele sa silhouette,
en fonction ele la lotalilc des \'erlicales historiqucs, est complel!'.•c par Ies donnt-es
historiques du so11s-chapitrc concernant Ies l!gli'ses et les monuments disparus.
Par une analyse pertinente, pluridisciplinaire, du grand nombrc de documen h , plans, <'!;qucsses, tout comme <k·s photos de l-epo11ue on rc<tlise nmagc du
profil urbain de la viile ci l'epoquc moderne et contem porainc.

ll 1 1
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Le developp~~C'nt ~<li1~tairc-urb?in ~le Suceaw1 penclent celte p~riode de
l<'mps est poursu1\'l auss1 b1cn par l arch1tc<'lt1re de bourgade ou celle ele l'hal>itation, qlll' par celle dc>s ,;<lifi<'f's pul1/ics. On mr: <'n l~vid!'nc<• qUc> cc qui c-ar;o(;terise le profil urbain <le l'epoque -modernc> est Ic !nil qm'. ;i ct>ti< rlc>s ,·iC"illC':o.
dominnntes historiqucs, sperifiqucs nu Moycn AgC', u.r,llit le plein des volumcs.
ce qui e~t ca:racteristique aux cclifkes publlC's, en splkial ; Ies influene<•s de
fac~ure central l'l csl-c>uropccnnC' s'ajoutcm <•UX influences oricntalcs.
L'archilecture civile ele Sucenva. ă p:irtir du XIXc s„ jw;qu-'aux :mne('s 'fiii
du XXe s., pcut ~Irc divise<.> cn cleux programmcs. ;J savoir: !"un, celui cl'unc
archltC'Clurc ele bourgncle. rlominncc par la pierre ct J:i briquc>. l':rntre. C'l'lui <h~.
habitations des divers quarti<'rs de Suc<.>ava, ou la picrrc s";1joutc au bois tradilionncl.
·
T:analyse des transformation.~ survcnucs dan.~ l'cnsemble urbain p<"nrlant
les annee.~ 1944-1985 mct cn rclid Ic foit que Ies dcgi'tts procluits dans k pa~ri
moinc conslructif ele l'a villc ont m<'nc i\ la disparition cit' la silhonetlc .,u·ava1t
lt' \'ille a u XtXc s. et pt'nd;mt la pn•mil>re mnitic du XX<'. \."oii; po r-q uo •. .":
prescnt et ă ravenir. on ne pourra se renclrc comptc ele l'im;oic de l'architcctur •
urbainc ele StK't'a,·a ă celte <~poqu<'-lă quc par dcs documcnts, des tablc>aux C't
des pholos. La con scqucnce el<.> cc:ttc ~yst~malisation rat~e a et<! l'apparition d'une
noun·ll<- \"illt.>, q:11 consPl"\"l' cl'rt<lim. monuml'nh hi!-'toriqlll''i, l'illlS pour a ut .m :
garder la prcuve ele la C'Ontinuitc ele ~a culture urbaine sl'\culairc.
version franr;aise par BR.-,DUŞA STErcruc

om

UHBAN~IOHPllOLOGJEBEITHĂGE

ZUH KENNTNIS
Ut-:H SCCZAWAEH STr\lJTSGESCJIJCllTE

Der S!adt Suczawa. die c·ine ,r:c·schichtlichr Grunclrollc in cler Entwicklun i:
ckr millc•lall<•ri,rlw l\Tol<lau f!l':'<;pi <'l !t. SC'hnn nichl <'inc monogr;iplfr;c-h<' For!.clmn r.
zu seincn Vortcilc benutzt hnt. wclchc dil' all<m Ansichten clem scinl.'m Dns~in.
in dl.'m Zeitlnuf. zu vollcnclcn. In diesen Richtun~. wic clic Verfosscr in <lie
Jo:inlcitung an~C'be>n, clil' Qt'gcnwărtige Arbeit <tnlegct uncl \T ~ uchl zu nufkHir ~·n
ein bcdcmtt>nckn Anblkk Hir cli<'-;er Stadt. der au~ dC'n Gcneration rlen nhPn
Stiidtt>n dt's ~andcs angehort, uml zwar rler dcr Entwi'cklun~ ,for sttldtisch·: n
Struktnr. M;m hcr\•orhebt>n clnso;, rli<' Er(irterung <licsem Subjt>kt vt>rlrai;ten znhlrcichcn Schwierir,keitcn Vt'rursac-htcn aus clt'r Xc11igkcit dt'r wics<.>nschaftlicla•n
Bchandltm~ cler clit'.;es Problcm s w:e nuch au~ cler t"ne>rme<> slichkeil dC'm archc-:.o.
i:?ischf·n tmd :inh·\'i,tiC'h('rl 1\iill (•rial zu 11ntt:•n .ud11.11. ~o. man umr<+•„t. in •i"n
Grcnzen cler geschkhllichen Zeit, clas Enscmblt'sbilcl cler urbanistischen Morphologie cler Stadt Suczawa.
Dcr crstc Abschnitt cler Arbeit, Der Anfang und dic Gcl>ict.ţ1• 111wiclclu11g d l'r
Star/: S11 .-::cm·C1: <Ian <Wclisc/1l'n Ph ~r•onwn 11n<l di· ll r1Janko11zenlr«tin11. gcwidnwnt
ist an der 'sintctischen Vorstcllung cler Entwicklung cler mcnschlichen Gesell sch nrt
Ober dcm kiinrtigcn mittclaltt>risrhen Stacltgcbict. uncl an <len cconomischPn,
politischen. demographi'schcn. etnischcn Faktoren. dic sich um <l<•r Bilduni: dcm
urbnnsgeschichllicht>n SC'hick'>al cler Stadt Suczawa beworben hab1·n. Man unlerstreichcn in cler standhaften Art clit> Fcstun,lls-Stadtrlualit ă t. untcr wclchc, in cler
ganzc mlltclnlkrische Pcriodc. mit spfitt>rcr 13emcrkungcn bi's in n1•11ert>n Zeitcn.
di<.> gnn%<' SuC':rnwa<'r Cil'sc: hicht1· <·nlwidt<'lt lwt. DiC' nrcheologi~dwn •mel nrchi\'lstischcn Erkuncligungen. konjugierten und vC>rfolgten. i'n cler gibtes Zeitperiodc,
hervorheben class. clic Teritorinl-cntwicklung cler .llibtes ZcitpC'riorle, war d.h
Rt'sullnl der 1·11nktional<> :r,fiihrunr. clt's ,\rt-;, im Zl·it und Haum. Sich bemerk;;on
dit' Intt'rkonclltionicrung cliesen F'aktoren mit nncleren, nus wclchen, ei'nc bcclt•u~cnden Roll<', tlC'n<'n ck•mogmfischen \'orh<-lwltl'n wird. Dic T<>ritorinl\~'"c·!r; t11:n. .;
phănomen im Anschluss mit clcm Urbanswerben, am Kcrns vom dem Anfang
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XIV Jahrhundcrl, der bcschrcibt ei'n Krcisbogcn anfiingcnd am Bach Schipot,
1 · ·irll'r Konfluenz mit dcm Bach Kakaina, schlicsscndcr: zu discr Miindung in
i. r Fluss Suczawa, bis dem Stadtsterritorium \'om heutc, mit Sl'inen Huckschrnto. pt•riodc, wic denen von cler Ancie des XVII Jahrhundcrt und am Anfang des
\! III .Jahrhundcrt, hcrvorgchobcn \\•ird.
Das zwciten Kapitcl, gewidmet der Urba11smor1ilwlogic, in drci UntcrtJi ·ilungen (dic stădlischen Tc:rtw, dcr Amicht. dcr Stndt i11 dcr Mittelulter, und
il~r Neuzeit und Zeitgcschiclltc), konzentricrt dic Elemente vom gcschichtlich<'n
n:ersuchung und Syntl1cse, durch dic Korelation den Urkundcnsînformationl'n,
"li• dcnen archilologischcn und kartographischcn. Man rcalisicrcu durch dicse dnc
1 ~~1 L ntifikation der mittelalterischcn und ncuzei'tlichcn Stadtbauclemcnte in cler
• llfl!L'nossichcn Stadtstcxtur, crleichtercnd clic Verstăncligung <ier Uildungs , md
1'1 J:1ktionierungslogik der altcn Sfedlung. Dic Stadtstcxtur odei· seine topogr;1p111 1 !1cn Profil, jc nachdem die gcographischen Vcrhaltnisse (des Hochebl•nesrelicf
tn t L'incr leichten Ost-\Vcst Neigung). die Transi't.s\Wge, die die Eigenhcitsnotc
d 'T Stadt Sul.'zawa gegcben haben, als ein licgcnden Ort zu dcr Kreuzw1g d<.•r
ii •U •l ,„1iropli.i~l'hc11 Handelsweg, welchC> durchwandert die l\lolclau mit .·\nfang-;
11
XIV .Jahrhundcrt, mit die N85ens und Kronstadtswcge, als auch die Stras,,. nc tzc dazugehorigen den Handcls und Gcwcrbszcntrwn und dc·n Wohnsviertcl,
•111 J ;·sic.>rt. wird. In diesem letzlen Konlext, untersuchenden clie Intcrd<.'pendenz
".-.d um die !:;trasscnnetz und cler \Vohnrnum aus clem bcwerhlichl'n Zone uml
1111• .Stadtswiertel (armenhchen, St. Nikol aus. Tatarasch i;:egen Arcni, Kut) man
t · 1<1 t dass, falls clic Ifanclelstransit am An fnng clas Grundlagcsckcrna der Stad·
t ;) ':m definiert hat, die spiitcren politischcn und wirthschafllichen E\•olulion haben
r t1 " 1'critorialstruktur der geographischcn Urbansraum unei scinc Tcxtur inncrhalb
der geschichtlichen Zeit abgezeichnct. In bezug auf des politischen Faktor man
1111:dysiercn die gespielte Rolle dcr hcrrscha!tllchen Hof, rcprăsenticrcnd der
1 ·~ usy mbol der woywodalischcn Kraft, welche, durch seinc Zcntralposition im
~t.. 1dt plan cler Suczaw;1er Urbanslandschaft wiihrend nwhrerer .lahrhunclert l>e1, • rschct hat. Je nachdem dieser man hat dic Griindung den Handclspliltze, ckn
\l.'1i!111ungcn, und eter Strassennetz gemalht. Man abgeschliessen class, rlcr Stndt
l :i dcm XIV-XVI .!ahrhunclert eine llektnni.:t1la rt(-Xtur hal, •·n!Wil'klend durch
d1 c Stadtauswei'terung in den XVII-XIX, Jahrhundcrt gegcn cine radial-konzcntrisch 1'extw-, damit man ubergehen im letztcn Jah!'zchnt zu der total N<.'ugcstaltu ng dem Stadtplan, ohne dass man bcriicksichligen von seiner altt•n ~csd1i<'
hllirhen 1'cxtur.
Dcr folgenden Untertitel der sich năturlich folgl aus dcm vorigcn, rlC'm
Suczawacr archi'tekturalischen ' Pro!il im Miltelaltcr gewidmet ist. For cliese
Abzcichnung dem Stadtprofil, der die Stadtdimension in clcm verliknl Plan l'('pl'ii·
~: ntiert, sich an clic Zeugenaussagcn cler einigen rrcmden Heisenclen gc\\ ;incit ha:,
die, in ihrer e~opiilschcn Wanderungen, eine Zeit im Suczawa gchaltct hat. Diesc
licferen dic Datcn vollcn von lnteressc fiir die Bildcrganzung cler Epocile.
Dcr Geschkhtswerl dcr mittelalterischen Strnklur im Urb;m~profil, ausgc;o:i•ichnet durch . dle Organisierungsweise der herrschactlichen Hcsirlenzs\aclt, <1ls
„locus politicus" und „locus sanctus", mit allen Folgcn, dic sich aus dicscs Dialog
!tir die Reprilscntationstufc der Architektur ergibt. In diescm Sinn mnn in Werte
lt·gen die steinercn Untcrgrundstaclt mit aller seine (unktioncllen 11nd archil<.'kt11ralischen Erhabenheit, die in eini'germassen zum Vcrstandniss cler millclalterischen stlidtischen Erschcinungen beitrăgt_ Aus cler documentarischen-archeologischcn Untcrsuchµng dcr Untcrgrundstruktur de.r Stadt, sich untcr.~trciC'l1cn clic
hedcutung des gewOlbten Keller in dcr 1\bzcichnung elen Grcnzcn des alten
Markl tunel der Lagerhausstadt Suczawa, bcstimmcncl auch cinigen Tipologien
fli r cliese.
Dic ilusserlichen architekturalen Werte, vcrtretenden fiir clic M.iltealter,
matcr'.ialisiertcn i'n die Heilgcn oder Profanenform der cincn lnstitutions odcr
nrchltektur, durch clic ikonographischcn Vorslellungen, bfirgcrlichC'n Wobnungsprofil oder anderen stadtischen Bauen, archeolgischC'n untcrsuchte und katalogirtc,
mit eincm besonderen Akzent iltler di'e ffirstlichen Ho! und dicser Intcrfcrcnz mit
dem Adminlstratlv-Handclszentrum der Stadt, analysicrt wcrdcn. Dic nufmerk-
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samen Untersuchung, und die Korelation der clokumentarishcn Informationen rnil
dcm•n archcologischen, auszeichnct ein besondcren Profil dcr stădtischen Relig1 ..,•lsllrt·h tc n;u11·. cite erg1bl h1 erau:-; class. SuciW'l.\<1 war einigen J<thrhunclcrte cler
erste Hligionszcntrum clcs Landes. Von hier die Viclhci't den Rcligionsbaucn, die,
in Z\\'C'i 'l.'erschiedc•nen Strnkturaltypen gcteilt kann, und zwar, cler cler Kleeap'isplan 11nd Ul'r, dt•r Rec:lll'plan mit cinzi~cs SchiH. D;is Bilei dl•r E\•olution cler
stadti!<chC'n Haum Sucl'.mva unei seiner Silhouette, je nachdem clic Totiilitat elen
geschichtlicht;n Vc1·tikallcn. mit elen geschichtlichcn Daten gl•botcte im Untl·T·
kapitel bcziiglich dc•r versd1wuncll'ncn Kirchen unei Denkmalcn crgănzt wird.
DUl'd 1 "' mt:' schad„inn1 i:t:n Unt< l'!'.UChtmg. Mahl'cii'iz1plirn 11· c)„1 Vi d i •il ii;kt•it
cler Urkunden, dc•n Pliine. Skizzcn, wie auch dl'n epoclwn Fotograficn, man n: nlisicrt das Bild den stiidtîscl1en Profil der Stadt in dcr Neuzeit und Zeitgc•schid11l•.
Die stadtebaulichcn Entwicklung cler Stadt Sucl'.awa in cliese Zeilperiodc,
sowohl clurch dic SWdtarchilektur dcr \\'oÎllllUU/ <lltc:h dcr ufic11tlichc n
Gl'liiiude veJ'lol g \\'i rd. S1d1 llU!.Zeiclme dnss, <he dic ·s1ad1sprnf1l in cler N l•uzeit
charaktcrrbit•rl wird durcl1 die Talsache clw;s, neben die alten gcschichllichcn
Oominanlen, ci~cnUirnlichcn filr dic Mitlelnltcr, crschcine clie Volumen\·oll c·!~en
im besodcren elen {)[fontlichcn Gcbăude, elen orientalischen Einfliisse sich hmzukommenden ;mck·rcn von dcr zcntrnl und wcsteuropălsc:hcn F;1ktur.
Des Suczawaer Zivilarchitcklur. mit Anfang <.!cm XIX Jahrhundl·rt und
gcgcn des sechsten .Tahrzchnl des XX J;ihrbundcrts, kann in zweien Progr;imme
unlerscheiclet. unei zwar : cinen cler Marklarchitektur, in welche bcherfscht dcr
Stcin unei cler Zeigcl, uncl ein andercn, cler cler Sucl'.awacr Vicrlclswohnungc·n, im
welche, dem traclitioncllen Holz der Steln sich zugibt.
Die Amtlse dcr Vcrit•n11d/1mr1<'1t flclil lerwn tm der .<;tlldtisdwu Ge.~smnt heit
zu:isclu'11 den Jal1re 1914-1988 hcn·orhebt class, dfc vcrursachlcn Verderben in
cler stadl<'baulidwn Mitgifl der Stadt Suczawa an clt'm Verschwin<len. cler S:acltsilhoucllc von dl'm XIX und XX Jahrl~undcrt gcfiihrt hat. So, hcule unei în ikr
ZuKUnft, clas Bilei cle1· Suczawaer slaul1schen Architcktur von cl1csc Pel'iodc es
kcnnen zu crhaltcn nur aus elen t:rkunuen. Gemă hlc unei Photogrnficn. Zufo1j?C
einer solch<'n uncrCols:tcn Syslemati'sil'rung lllct cler Erschdnung l'im•r neuen Stadt
sich s:elans:t hat, welchc einigC'n geschichtlichcn Dcnkmahlen bcw;.1hrt, ohnc dass
scincr stiidtischen Kulturkontinuitatsbcweis mehr Y-U au{bewahrC'n.
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ANEXE
SITUAŢIE

1871 iunie 8, Suceava.

STATISTICA REFERITOARE LA HANURILE ŞI ClRCIUMILE EXISTENTE IN SUCEAVA

'

LQbUchc-r Sl adtgemeinde Vorstand I

I n Fotge d~s geehrt en A uftrages vom 22 May 1811 Z /ahl /951 wird Elnem LUblichcn S tadtg emein,de Vor:s tand
Im Ansch lusse isub % das vc-rfosstc Verzeichnh.~ dar h lerorts gegenwărtJg bcs tchendcn Gasl - tt nd \\' irlhshăuscrn
d fonslergcbenst \·orgelcgt
Sucrnwa um 8 Jun)' 1871

Mormrskl, Pollzclfoldwebcl.

r.:

z

....

Vur und zunam e

dc-r &rhonk lnhabcr

..:

z

'J:

='
<:l

V

~

::i:

o

Benennu n,g
der GaSllC
und des
VK.-rtels

Vor und xunamc
de.~ S~hilnkcr

c>tlcr Plichtcrs

Schank l okalită tcn

LJnd des Um fAnges

„

ausse\lbt wird

ChaJa HausJttr

313 Ulica :\Ta re
I Viertel

B(·r l Sommer
P lk hter

Ei n Sch;mkzi nmener
I Woh nzimmer
1 K uc-he
l Keller

Z.

Clpra Wcinbach

298

ullcln

Elri Schankzi mmcr
1 Wolmzimmc:T

.Seidel Durgel,
Mc>ndel Herzberg

Ein Schankzimmer,
klein, ungeeignet zur
sC'hanken
I klcincs Wobzimmer

G aMe
I \ ' ier tcl

3.

Rosi Zentncr

82 detto

(..;

o

w
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Ier.
----.

!J.
~

1.

Bortlu~cncr

Hier!ilr wird ein
j5hrl ich<m
Pachlzin:oo entrkhtct

i'n wckhen dos Gewcrbe

3

2

Bcschrclbung

der

6

----

40

20

I

w
o

~

o

!

4.

Iankel Hellman

5.

· Selmman Langer

84

·4

3

2

Hauptslrasse

134 Mtihlga5se

allein

5
Ein Schankzimmer
4 Gastzimmer, Keller,
Stallung, Schopfen,
Brunnen in Hofe
Ein Schankzimmcr

detto

6.

Simehe Sommer et
Sisig Klinghofer
Propinations pachter

94

Rekhsrtrasse
Alt Itzkany

Wolf Gereszczck Ein Schank1 \Vohnzimmcr
Lohnschiinker
und Keller

7.

delto

49

detto

Baruch
Rukenstein
Lohnschanker

8.

detto

52 delto

Srul

Schăchtcr

Lohnschănker

10.

Yakob ,

Gew~lb

523 Siebenbilrgcr-

slrasse
V Stadtviertel
Siebenbilrger

Bere! Perker

520 JJauptstrassen

V Stadtvicrtel

11.

Bogdan Prunkul

575 delto

.Tohann
Marianek
Lohnschanker

lenkel Leib
Schwerdberg
Prozentschanker
Emanuel Fingler
Gastbeger

I

Schank-

.

20

2 Wohnzimmer

1 Schankzimmer
2 Gastzimmer
I Wohnzimmer
Keller
Slallung und offenen
Schopfen

Gast und Einkerhaus
zu ebener Erde
1 Schankzimmer
1 Kaffonhauszimmer
an I Stockwerker
7 Gastzimmer
Stallung und offnner
Schopfen

Isak Libermann Gast und Einkehl'haus
3 Schenklokalitelen,
Păchter im
Keller Schanker zwei Gast
M()scs Welss
I Stnll 11nd Schopfen
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Ein Schankzimmer
I Wohnzimmer und
Keller

l Keller

9.

7

6

400

o
12.

1

Hersch Langer

e

2
489 clctto

~

'

Schmil Leib
Parker

Perzentschănkcr

im Kcllcr
Schănker

Slechmann
Mergler

13.

Antschel Gartenlaub

14.

Gft ttel

15.

Kr~mer

Iosef Rozbroys Erben

Wolf ·schmelzer

Ritenn Diamant Gast und Enker haus :
Perzcntschiinker 3 Schankzimmer
1 Saal 4 Passagierzimmcr
Slallung fiir 24 Pfcrde
1 Kcllcr
I Wagcnschopfen

943,

Siebenburg~r-

strasse
III Viertcl

Johann Iaworski I Schankzimmer
2 Wohnzimmer
Ptichter
I Keller

Wiehmarktplatz
III Viertel

Gottlieb
Rozbrog

-

601

Viehmarktplatz
III Viertel

~

o

Derselbe

600

rletto

I · Schankzimmer
I Keller
2 Wohnzimmcr
l Stall
I Schopfen

Hersch Langer
Ptichter
Irina Wagner

I Schankzimmer
2 Gastzimmer
5 Wohnzimmer
I K!eller
I Stall
I Wagenschopfen

Hersch Langer

1 Schankzimmer
I Wohnzimmcr
I Keller

Lohnschănker

17.

I

Hol zmarktgasse
V Stadtviertcl

602

Păchter

Dumitru Rak
Lohnschii.nker

U1
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1

1 Schenk I Biliardzimmcr
12 Gastzimemr
3 Wohnzimmer
Stallung auf
24 Stiik Pferdc
I ven;parte
und 1 offene
Wagcnschopfe
mehrere Kellcr

468

Lohnschănker

Hi.

'

25

(.:I

o

O>

o
17.

1

2

Mechel Schwertberg
I

Simche Sommer

19.

Gabriel of Prunkuls
Erbcn

Si'c bcnburgerstrassc
III Vicrtel

Osies Mcndel
Lohnschankcr

l Schankzimmer
I \Vohnzimml•r
I KUche

o

Siebenbtir.l(erstrasse
HI Vicrtcl

Wolf Schăfcr
Schi.inker

I Schankzimmer
I Wohnzimmt•r
I KUchc

Delto
V Viertcl

Hersch Langcr

llotel de Bukowina
I Schankzimmcr
i Gastzimmer
l Wohnzimmer
2 Stallungen
I offener \\!agenschopkn
I Kclier

530

Păchter

Beri I .ibich

Lohnschănker

20.

Wolf Ka,i.:n\.'1·

5

4

837

l

18.

3

555

ck•ttt>

MarkUs Kalman
Păchtcr

5
5
2

I
21.

Ht·; nr-i<-h Brnliko ... ki

519

Kapri Gassf"
V Stadl\'icrtel

al!cin

Schcmk-Gast
und l:inkehrhaus
Schankzimmer
GClstzimmer
Stallungcn
Wcgcnsc-hopfon
Schanl.:, Gast
und Einkehrhau.s

I Schankzi'mmer
2 Gastzimmcr
1 Keller
I Stallung
l Schopfcn
22.

23.

Nathan Slcint•r

Bogdan luon ,Botu-;zan

-

-188

-186

Sicbcn bi.irgcr„trassc
V Sta dl \'ierte!

Wilhelm
HozbroY

Lohns<"hănker

clann I Kellcr

detto

Chain Wagner

I Schank und
l Wohnzimm~r •
1 Kellc1·

Păchtcr

Schmil \V;1gncr
v )hn-;rhilnkcr
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I Schank und
1 Wohnzimmcr

6

7

- -- 3-

o
24.

2

Hersch Wagner

500

lfoupt~trnssc

V Stadtvk•rtcl

-I
ltZÎ.FI Ellic
\\'eiclenfcld
Lohn->chănkcr

25.

26.

27.

I.eiser Hozen!clclische
Erbc•n

502

:\fojer Tamenhausichen
Erben

504

Aclam lawor~ki
ei.iientlich
Menclcl Eiscnbcrg

5

- -- -

2 Sc·hl'nkzimm<r
2 Gastzimmcr
2 Wohn1immcr
2 Keller

d<>tto

ltzi~ Plliter
Gestgebt>r
:\foses Lcib
Zl•nlner unei
Schloim
Schwarz

I erosc'.'> und
3 Klein<.' Sdwnkzinun::-r
I Ausschankkclll'I'

dl'llo

Naftuli
Srhwcrclberg
Pârhter

Gast Einkchr
unei S1·h:inkhau s
i G;istzimmc•r
3 Wohnzimmcr
I Stallung unei Schopfcn

cl{'l\o

Karl Drl.'her
Lohnschiinker

420

- 6

180

Ein Schankzimllll'l'
3 Gastzimmer
3 Woh11zimme1·

.Stallung. Scho1.fcn
unei Kcller
28.

knkel Vugl•I

335

clctto

lass<.>I Sauer

Ein Kcll crgc~rlmss
bc~tchencl nus
I Schankzimm„ r
3 Stubcnzimmc r
I Kcllt:r. Stallu n.~
unei Shopfrn

:!9.

,.

30.

Alter Wagner

Chaje Hausircr

270

313

i\·l iroul7.l'ngasw
II Vicrtcl

:\loses \\'a,RnC'r

lllica i.\lare
1 Vierlel

Dcrcl .Sommer

I Ausschank~k :Ier

Lohnschănker

Păchtcr

w

o
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I Schnnkzimmcr
2 \\'ohnzimm1·1·
I Kcller

20

.

w
o

CD

o
30.

J·
Axente Botoschanische
Erben

2

454

3

K1·eutzgasse
V Stadl viertel

s

4

Hosa Zentner

6

Schankhaus

zum

Hir.~chhorn

I Schankzimmer
I Wohnzimmer
I Keller
31.

Leib Vogel

32.

Mechel Schwerdbcrg

33.

Andrees
Romaszkanische Erbcn

34.

Anlschel Gartenlaub

457

o

458

dl•tto

allci n

1 Schankzimmer
4 Wohnzimmer
1 Keller

Am
Wirklualienmarktplatze

Leib Surkis
I .ohnschiinker

1 Kellergeschoss mit
4 Abtheilung zum
Ausschanke

Kreuzgasse
V Sladtviertel

Siissel Schachter Schlink, Gast und
Lonschănker

Mienciel
Eisenberg
Pachter

473

Einkehrhaus
2 Schcnkzimmer

4 Gastzimmer
I Stallung und
1 Schopten

K!'euzgasse
V !:itadlviertel

Berci
Gartenlaub

I Schankzimmer
3 Nebenzimmer
I Kcller

Lon schănker

35.

Chatuna Allalz

467

Holzmarktplatz
V Vi'crtcl

Johann
Magolnicki

1 S<'hankzimmer
3 Ncbenzimmer
I Keller

36.

Srul Gottlieb

161

delto

allein

I Schankzimmer
Kcller
3 Nebenzimmer

Sarltis Romaszkan

470
I

37.

I

WiktualienMarklplatz
V Viertcl

He!'sch Haernig
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I Schankzi'mmer
1 Wohnzimmer
1 Keller

•

150

7

o
38.

1
Eîsig Klinghoffen
und Simche Sommcr el

2
-li6

47-1

39.

Israel Krtimmer

390

40.

Eisig Klinghofor ct
Simche Sommcr

957

41.

Mendel Hoch

938

42.

Kalman Hausfater

898

43.

Scheja Hausfoter

915

44.

Ilerel Perker

526

45.

Itzig Meth Erben Kaile

46.
47.

3

t.,)

Schankzimmer

Kreuzgasse
V Viertel

Mel'hel Her7.bcrg
Lonschtinker

\Vassergasse
V Vicrtcl

allcfn

Bossancze1·
Strasse Kutt

Schmil Schwarz 2 Ausschankzimmer
-I \Vohnzimmcr
Reslcltler
2 Kcller
NaC'hman
Mehlcr
Lohnschanker

Bosanczer
Strasse
JII Viertel
Zigeuner Gasse
III Stradtviertel
cictto

I

I Ncbenzimn;ter

l Kcller

allein

I Schcnkzimmer
2 \Vohnzimmer
I Kellcr

I Schankzimmer
2 Wohnzimmer

delto

I Zimmer

detto

I Schankzimmer

Kirchenplatz
V Stadtviertel

fankel Lcib
Schwerciberg
Lohnschanker

I Schankzimmer
2 \Vohnzimmer

572

Reichsstrasse
V Stadtvicrtel

Abraham
Kremmer

2 Zimmer

Ursu Allacz Erben

519

detto

I Schan kzimmer

Laser Rozcnfeld Erbcn

516

detto

Moritz
Wischofer
durch
Leib Drapel
Eisig Klinghofer
Părhter

o

..

1

Henjamin
Toynewitz
Schenk<'r

cc
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I Ncbenzimmer
1 Schankzimmer

1su

....ow

o
48.

49.

50.

1

3

2

5

4

Ienkcl Leib
Schwcrdberg

Krcuzgassc
V.Stacltvierlt'l

Frcude l'erk<'r

469

Eisig Klinghofc1· ct
Simchc Sommer

812

Zamkcrgassc
IV Vicrtcl

l.offel
Tancnhaus
Lohnsd15kl·r

I

Wus.-;eJ'gasse
V Vicrtcl

all<>in

1 Schankzimmcr

.

Frelcle Kriimme1·

3!H

I Schankzimmer
1 Ncbenzimm1.•r

2 Wohnzi'mmer

Kcller

I Wohnzimmer

51.

Elli Schapi'rcr Erben

393

dctto

delto

1 Schankzimmer
1 Wohnzimmcr

52.

Thcresia Frank

250

Schlachthausgassc
11 Vierlt>l

Lcibisch
Sommcr

l Kleines Schank
und Wohnzimmer

53.

Hosa Ki.lnig

25lJ

clcllo

Tobias Berghof

I Schankzimmer
l Keller
2 Wohnzimm<'r

54.

Sch\oim Schwm·z

o M irautz<'rtmssc

Chaim A\·pter

1 Schankkellcr

llarbaric
IV Viertcl

Eli<>s Amtmann

I Schankzimmcr
3 Wohzimmer

Hcichsstrasse
V Stadtvicrtel

allein

1 Schankzimmcr

498

rll'lto

rlrtto

I Schankzimmcr
I Wohnzimmcr
I Kcllcr

581

Wiktualienplntz
V Starlt viertel

dC'ltO

1 Schankzimmer
I Wohnzimmcr
I Kel\er

11 Vicrtel

55.

56.

Frau Uhlich gcborcn
Matuszowska

689

Schcpircr Maycr

497

.

57.

Freidc Lauber

58.

Kalman Rozcnhek

G

I'

l \\'ohnzimmcr

I Wohnzimmer
I Keller
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40

7

o
59.

I

2

dcrselbc delto

3

clello

60.

Gillel Giissebcl

61.

Bcrlhe Bciner

4î0 delto

62.

Ester Wagner

delto

1132

5

.j

Wilhelm
Hildcbrancl

1

Uenjamin llcnig

64.

Bo1:cl~in

65.

Eisig Klinghofor ct
Simche Sommcr

5i6

Stcfon Stocki

447

180

I \Vohnzimmer
I K'cllcr

K()rner I Schankzimmer
I NC'benzimmer
I Kellcr
Feibisch
Fei'newitz
Schlinkcr

rlc\lo

l~cibisch
Păchtcr

Owacli
Taubmann
I.ohnchiinkcr

1 Schankzimmer

allein

I Sch;rnkzimmcr
I

li3.

Schankzimmc1·

;

6

1010 Viktualicnplatz
V Stad\·ierlcl

Wohnzimmcr

lt>n kd des
David
Schwerclbcrg

I Sclrnnk Kcller
nebst
1 Wohnzimmer

cll'lto

allein

I Schankkeller

dt•tto

Cheim Sdder

I Schankzimmcr

I..ohnchănker

66.

Popowitz

o

Iuclcngasse
V Stadvicrtel

Dawid Gullman
Pachtcr
Abraham Rouch

I Schankzimmer

Schănkcr

6î.

....
....

c..:i

6B.

Ma1·ie Toclorowilz
gcborenen Baczko

Johann Hilbcrlh

997

-

Vikhwlienplalz
V Staclvicrtel

htnkcl Rccllich
Pachter
Moscs Lcib
nukcnstcin

Vichmarkt

Gotllicb Hozbray clcllo
Schiinker
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I Sd1ankzimmcr

50

Co>

t-:>

o
69.

1

Hersch Langer

a

:?

-

de to

5

4

Mchnel
Lutsinkcwitz

G

detto

Schănkcr

70.

Roza Konig

il.

Grittel Strohminger

72.

Dawid Kohn

73.

Samuel Dolinger

i4.

-

Mirau tzergasse

Leib Surki's

detto

Klein Stadtgassc allcin

detto

Garnagasse

allein

dctto
Kcller

559

Postgasse

Schulcn Erbst

1 Schankzimmer
2 Wohn?.immer

Iosef Schmuchalck

478

Stadtgassc

Iacob Bccr
Pachter

I Schnnkzimmcr
1 Nohnzimmer

75.

Andrccs Homaschkan

458

Holzplatz

Lene Kalina

,î6.

Leibisch Moldauer

451

Klein Stadtgasse Nothan
Friedmann

318
1112

'
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1 Schank und
1 Wohnzimmer
cletto

_..,
~

-,

Onoratei conduceri a prim«lrfri '

Ca urmare a onoratului ordin clin 22 mai nr. 951 s e pune in modul cel mai devota t in faţa onoratei conduceri
anexă sub % si.tuaţia încheiată a circiumi lor şi hanurilor exist.ente în prezent.

a priml!rlei In

Suceava la 8 iunie 1871
l\-I ocza r~ki.

-"...
..:

plutonier de

Numele şi prenumele
circiumarul ui
proprietar

poliţie

Denumirea uliţii
şi a cartierului

"'"'r;;

"..:

arendaşului

z

z
o

2

3
I

1.

2.

Chaja Hausirer

Cipra Weinbach

313

298

4

-----~

Rosi ZentnC'r

--~---

1 cameră ci~ cîrciumă
1 cameră de locuit
1 bucătârie
1 pivniţă

Uliţa Marc
cartierul I

arendaş

Uliţa

singur

1 cameră de circiumă
1 camcru de locuit

ScideJ Burgel
Menclel
Hcrzbcrg

1 cameră de cîrcium(1,
mică, improprie, pentru

82 la fel

Berci Sommer

circiumf1
l

w
w

4.

knkel Hellman

84

5.

Selman Langer

13-l

Uliţa

Mare

Uli\a Morii

Pentru aceasta
se plăteşte
o arendă anuală
de:

_ _ _ _ _ _kr.
5
6

nurdujenilor
cartierul I

3.

Descrierea localului
de circîumă
şi a volumului ln care
meseria se practică

Numt.>le
prenumele
hangiului sa~u al
şi

cameră rni'că

de locuit

singur

1 cameră de circiurni't
4 camere de hotel,
pivniţă, grajd, şopron,
fintină în cw·te

la fel

1

https://biblioteca-digitala.ro

cameră

de

circiumă

40

20

I

n.__
7

w
,_

"'"

o

1

6.

Simche Sommer şi
Cisig Klinghofer
arendaşii dreptului de

2

3

4

Strada Jmperială
l\canii Vechi

\Voi f Gereszczck
circiumar
salariat

5
1 c<mwrii de cîrciumă
1 cameră de locuit

94

7.

la fot

49 la M

Baruch
Rukenstcin
C'irciumar
salariat

-camc>ră
cameră
şi pivniţă

B.

la fel

52 la fel

Srul Schăchter,
cârciumar
salariat

1 cameri1 de cîrciumă
2 camere de locuit
l pivniţă

1 cameră de circiumă
2 camere de hotel,
I camt>rii de i.ocuit,
pivni\ă, grajd şi şopron
deschis

JO.

Iakob Gcwolb

523 Strada
Transilvaniei,
cartierul V

.Tohann
Marianck,
clrciumar plătit

Berci Perker

520 Strada

Ienkel Leib
Schwc-rdberg
circiumar
procentual
Emanuel
Finkler, hangiu

a
Transilvaniei,
cartierul V

principală

11.

Bogdan Pruncul

575 la fel

Isak Licbermann
circndaş

Tn pi\"ni\ă
circiumar
'.:\foscs \Veiss
https://biblioteca-digitala.ro

30

şi pivniţa

circiumărit

9.

G

1
I

de clrciumă
de locuit

llan şi circiumi.I
la parter

I cameră de
l cafenea

circiumă

la etajul I:

7 camere de han :
grajd şi şopron deschis
/lan

şi

clrciumi.I

3 camere de circiumii
2 de han şi 2 de locuit
1 grajd şi şopron

20

400

.

7

o-lforsch
12.

13.

l
L~ngc1·

Antschel Gartenlaub

2

- - - -3

-18!.l

468

~

~

--

sdimil I.cib

la fel

Uliţa Pieţei'

ele LemnC',
cartierul V

/fon

şi

- - --

drdumd

Pcrk<'r.
drC'iumar
µrocentual
In pivniţă,
circiumar
Slechm:mn
Mcrglcr

I ramerii ele circiumi1
I sahl ele biliard, 12 odui
de han, 3 camcl'e de
locuit, 1m1Jd p<'ntru 24
de cai'
1 şopron pentru trăsuri
inchis şi unul deschis
mai multe pimi\c

RitC'nn Diamant
circiumar
procentual

/Ian şi cîrciumă
3 camere de circiumi\
1 salon
4 camere pentru pasageri,
Rrajd de 2-1 de cai,

I

pi\'niţă

1 !iOpron pentru trăsuri
14.

15.

Gilttel Kramcr

Moştenitorii

lui
Josef Rozbra)'

'Ii·ansilvnnici,
cartierul III

.Tohnnn
,laWOl'Ski,
arenda$

Piaţ<1 Tirgulni
Vitdor
l·artiC'rul 111

Gottleib
Rozbray,
cîrciumar

843 Strada

602

I cameră de cîrciumit
2 camere de locuit
I pivni'ţ<i

plătit

. l cameră de ci1·ciumă
2 camere de locuit
I pivniţă
l grajd
1

16.

Wolf Schmelzer
acela5i

601
600

Piaţa

Tirr.ului'
Vi tul or,
cartiel'ul 111

la fel

to)

.....

şopron

plătit

1 cameră de circiumu
2 od1\i de han
5 camere de locuit
1 pi\'niţă, 1 grajd,
l şopron pentru trăsuri

Hersc-h Langer,

1

cameră

arendaş

I
I

cameră

Hcrsch I.angcr,
arendaş

Ioina Wagner,
circiumar

Dumitru Rac,
circinmar
ph\tit

Ul
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pi\'lli\ă

de circiumt'1,
de locuit,

w

C)

o
1i.

2

1

i\'kchel Sc-hwcrlberg

IR.

Simchc Sommcr

19.

Urmaşii"

83i

o

.

20.

lui
Gabriel Pruncul

.

Wolf Kogner

530

3
Strada
Transikanici,
cartierul II I

4

5

Osies Miinclel.
circi'umar plătit
\\'olf Schiifor,
circiumar

la fel,
cartierul V

Hersch Langcr,

bucătărie

I
I
1

arendaş

cameră de circfumă
cameră de locuit
bucătărie

Hotel de Bucovina
de circiuma,
7 odăi de hotel,
I camera de locuit,
2 grajduri,
2 şopru ri deschise pentru
tr;,suri.
I pivniţă
1 cameră

B<'rl Libich,
circiumar pll'ltit

555

I cameră de circi'uma
I camerl'1 de locuit

I

Sti·ada
Transilvaniei,
cartierul IH

Markus Kalman.

la fel

-

arendaş

han

Clrciumif.
şi ospif tărie

5 camere rle drcîumă,
5 odăi de han,
2 grajduri,
I şopron pentru trăsuri

21.

Henrkh Brulikoski

579

Uliţa Capri,
cartierul V

si ngur

Circiumă,

· han şi o.~pătărie
1 cameră <h.• circiumfi,
orlăi

2
1
1

22.

23.

Nathan Stciner

Bogdan Ion

Botuşan

488

486

de han.
1 grajd,

pivniţă,
şopron

Strada
Transilvaniei,
cartierul V

\Vilhalm
Rozbray,
circiumar

la fel

Chain \\'agner.

I

ar<'nclaş

t <"amcrli de locuit,

Schmil \Vjlgner,
clrciumar plătit

I

plătit
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I cameră de clrciumă ,
I cameră de locuit,
apoi I pivniţă
cameră
pivniţii

de

circiumă.

6

1

o
24.

25.

26.

27,

28.

1

Hersch Wagner

Urmaşii lui
Leiscr Rosenfeld

Urmaşii lui
Meyer '.ranenhaus

2
500

3
Strada Marc,
C'artierul V

la fel
502

la fel

4

llzig Elli'e

2 c·amt•re de circiumu,
odăi de ha n ,
2 camere de locuit,
2 pi\'niţc

WL'rdenfdcl,
cirdumar plătit

?

Itzig Pllilcr,
hangiu
Moses Leib
Zentner şi
Schoim Schwarz

1 cameră mare şi
3 camere mici de
circiumă, 1 bufet

Han, osptlt4rie
şi circiumll

Naftuli

50-1

.Schwcrclbc1·g,
arendaş

7 odăi de han,
3 camere de locuit,
I grajd şi şopron

180

„

Aclam Iavorschi prin
Mendel Eisenberg

la fel

Carl Drcher

420

l cameră de circiumă,
3 odăi de hun şi
3 camere ele locuit,
grajd, şopron şi pi\'niţă

Ienkcl Vogcl

335 la fel

Jossel Sauer

Un dcmi"'sol constind din
I cameră de circiumi1,
3 cămări, 1 grajd, pi\'ni\ă
şi şopron

29.

Alter Wagner
Chage Hausirer

270

313

Urmaşii

hti'

Axente

Botuşan

pi\'niţă

Uliţa Mare,
cartierul I

Berci Somener,
arendaş

1 cameră de cîrciumă,
2 camere de locuit,

Uliţa Mirăuţilor,

l

30.

bodegă

Moses Wagner.
circi11mar plătit

1

<"artierul VI

Ulii<• Crucii,
454 cartierul V

Roza Zcntner

ln

pivniţă

20

Ciciuma
„La corriul de cerb•

I

cameră

de circiuml1,

1 cameri1 de locuit,
l pivniţă

~
~

-.J

https://biblioteca-digitala.ro

c..:
~

co

o

1

31.

Ll?ib Vogel

2
457

4

3

singur

la foi

5
I

cameră

de

7

6

drci'umă,

4 camere de Joruit,

1
32.

33.

i.\'Iechel Schwerdberg

Urmaşii

Andrei

o

lui
Romaşcan

458

Antschel Gartenlaub

4i3

I demisol cu 4

Pe locul Pieţei
de alimente

Lt'ib Surkis,
<'irciuma1·

Uliţa Crucii,
cartierul V

Circiumii,
Sussel &·hochtcr.
han şi o~piitărif'
clrciumar plătit
2 camere de cîrciumă,
Mcndel
Eisenberg,
4 odăi de han, 1 grajd
arendaş

:l4.

pivniţă

Uli\a Crucii,
cartierul V

despărţituri
bodegă

şi

1

pentru

şopron

Ren~l

I cameră

Gartenlaub.
circiumar plătit

3 <"amcfo laterale.

1

de

cirriumă,

pi\•niţă

35.

Ch atuna Alaci

467

Pia\a Tirgului'
ele Lemne.
cartierul V

Johann
Mogolnicki

I cameră ele circi'umă,
3 camere laterale,
1 pi\"niţă

36.

Srul Gottleib

46 1

la fel

singur

1 camc·ră rle circiumă,
3 camere laterale,
1 pÎ\'11 iţi'1

37.

Sarkis

470

Piaţa Tlrgului
de Alimente,
cartierul V

Hcrsch

Uliţa

Mel'hel Hcrzbt>rg, I
clreiumar plătit
I

Homaşcan

38.

Eisig KlinshoHer şi
Simche Sommer şi

J9.

Israel

Krămmer

476
474

Crucii,
car tierul V

390 Uli\Î1 Apei,

H ăe rnig

singur

cartierul V
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I camcn\ ele circiumă,
1 cameră de locuit,
1 pi\'nlţă
cameră

150

de circiumu,

cameră laterală,
pi\'niţă

I camer;\ de circiumă,
I camera de circiuma,
I pi\'ni\ă

-I

o
40.

2

1

Eisig Klinghofer şi
Simchc Sommcr

957

3

Strada
Bosancilor, Cut

-

5

•l

Schmil
Schwartz,
osputar,
Nachman
Mehler,
circiu111.ar

2 camere ele

bodegă,

-l camere ele locuit,

2

pi\'niţc

plăti't

41.

Mendel Hoch

938

Strada
Bosancilor,
cartierul III

singur

1 cameră de circiumi'i,
2 camere de locuit

42.

Kalman Hausfater

898

Uliţa

la fel

1

cameră

Ţigănească,

cartierul III
43.

Scheja Hausfatcr

915

la fel

la fel

1 cameră de

44.

Bcrel Perker

526

Piaţa

Bisericii,
cartierul V

Iankel Leib
Schwerdberg,
circiumar plBtit

1 cameră de circiumă,
2 camere de locuit,
1 pi\'ni\ă

Strada

Abraham
Kremmcr

2 camere

la fel

Moritz
Wischofer, prin
Leib Dropel

1

cameră

de

circiumă

la fd

Eisig
Klingho1'er,

l
1

cnmeră

de

ch·miumă,

1
1

cameră
cameră

45.

Itzig Meth
moştenitorul

Kailei

572

Imperială

circiumă

cartier V
46.

47.

Moştenitorii lui
Lazer Ro;i;enfeld

519

Moştenitorii

lui
Lazcr RozcnCeldl

516

cameră laterală

arendaş,

Benjamin
Toynewitz,
circiumar
48.
~
......

Ienkel Leib
Schwcrdberg

Uliţa Crucii,
469 cartierul V

Freude Perker

to
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de circiumă,
lateralu

150

t.)
~

o

o
49.

50.
.Sl.
52.

1

Eisi'g Klinghofer
şi Simche Sommer
Freide

Krămmer

2

3
Uli'ţa Zamcăi,

812
391

Urmaşii lui
Elli Schapirer

393

Thcresia Frank

258

1

Uliţa Apei,
cartierul V

singur

I cameră de clrdumă,

la fel

la fel

1 caml'ră de circiumă,
1 cameră ele locuit

Uliţa

Leibhch
Sommt>r

I mică c-ameră
ele circlumă,
şi una de locuit

I

cartierul II
Roza

K~nig

250

la fel

Tobias Berghof

7

fi

1 cameră de c!rciumă,
2 camere de locuit,

I:.offel
Tanenhaus,
circi'mnar plătit

cartierul IV

Măcelăriei,

53.

5

4

I

pivniţă

cameră

cameră

de locuit,

rlc

circiumă.

2 camc>re de> locuit.
I pimiţă

54.
55.
56.

Schloim Schwartz

.o

Uliţa Mirăuţilor,

Hărbărie,

Doamna Uhlich
născută Matuszowka

689

Sclrepirer Mayer

497

l
I

Elias Amtmann

I caml'ră de drc-iumă,
3 caml're de locuit

cartierul IV
singur

Strada

cameră
I pi\'ni\ă

cartierul V
Freide Lauber

58.

Kalman Rozenhek

59.

acelaşi

498

I cam eră

I

Imperială

57.

pi\'nilă circiumă,
cameră de locuit

Chaim Avpter

cartierul II

4u

ele circh1mă,
de locuit,

la fel

la fel

1 cameră de locuit,

581

la fel

la fel

Piala de
Alimente,
cartierul V
la fel

.

Wilhelm
llilclebrand
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I

pivniţă

I
1
1

cameră
cameră
pivniţă

de circiumă,
de locuit,

J
1

cameră
c-ameră

de circiumă,
de locuit,

I

pi\•niţă

/

180

o
60,

1

Gittel Gussilbel

-

2

1132

J

la fel

'4

Feibisch K6rncr,
arenclaş,

Feibisch
Feinewitz,
drci\lmar
61.

Bertha Beiner

62.

Ester \V agner

63.

Benjami'n Henig

64.

Bogdan Popo\'ici

65.

Eisig Klinghofcr
şi Simche

66.

Ştefan

Stotchi

470

singur

I camen'i de circiumă,
1 cameră <Ic locuit

Ienkel,
circiumar plătit
a lui David
Schwerdberg

1 cameră
lmpreună
I

cameră

de circiumă,
cu
de locuit

singur

1

cameră

de

circiumă

la. fel

Cheim Seider

I

cameră

de

clrciumă

Uliţa
Evreiască,

Da,·id Gutmann,
arendaş,

I
1
I

cameră
cameră
pi'Vniţă

de clrciumă,
de locuit.

1

cameră

de drciuma

Piaţa de
Alimente,
cartierul V

o la fel

c,.:.

,_.

~

Maria Teodorovici
născută Bacico

de

clrciumă

l

576
447

cartierul V
67.

cameră

Owadi
Taubmann,
clr:ciumar

la fel

o la fel
1010

1 cameră de circiumu,
1 cameră laterală.
I pivniţă

Piaţa

997

de
Alimente,
cartierul V

Abraham Hauch,
circiumar
lankel Redlich,
arendaş,

Moses Leib
Rukenstein

68.

Johann Hilberth

-

Tirgul Vitelor

Gottlei'b
Ro7.broy,
ctrciumar

la fel

69.

Hersch I:.anger

-

la fel

Mehnel
Lutsinkewitz,
circiumar

la !el
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c.>

NI

o

I

l'-'

70.

Roza Konlg

7J.

Gittel Strohminger

2

-

„

3
Uli ţ a

M: irii uţllor

Lelb Surkiii

la fel

U liţa Mică
oraşului

slnsur

la fel

1112

Ul iţa Găină

alngur

ln fel

Schulenn Erbst

1 cameră de cîrclu mă.
2 camere de locuit

Iacob Beer,

1 cameră de clrciumA.
1 camer ă de locuit

318

a
72.

David Kohn

73.

Samuel Dollnger

559

U li ţa Paţtoi

74.

I~f

478

Uli ţa Oraşului

Schmuchalek

arendaş

7$.
76.

Andrei

Romaşcan

Leibisch Moldauer

458 Plata de Lemne Lene Cnlina
'51

Uliţ a M ică

a orasului
Arh. st. Suceava. fond

6

ş

Primăl."la oraşulul

Nothan
Frledmann

1
şi

cameră
una ~

la Cel

Suceavoi, d <>sar 5/1871, f. 67-80.

Orig. german.
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de clrc iumă
locuit

t; •

„.

·.

„

•

I N D I C E

A
Atiilr hieriţei,

Vasile, 172.
Arln rmirea Maicii Dom11ul11i (Uspcnia),
biserica, 31, 35, 85, 86, 97, 107, 112,
180, 182, 183, 200, 205, 206, 221. 222.

Adinccda, 54.
.l\lr1ci, Chritu11a, 318.
Alccscmdri, Vasile, strada, 73, 108, 23i,
2.J3, 263.
Al1w1 Ioan Vodă Vilea::ul, 76.
/\if>ca Nu.eului, 73, 247.
Al<'ca 7'randaf irilor, 247.
Alr.randru cel Bun, strada, 74-75: voievod, 36, 76, 113, 97, !)8, 111, l16-118,
120, 125, 127, 1:19, 160-165, 167, 169,
172, li6, IR9, 192, 208, 224, 230, 244 .
Alexandru cel Mare, 94.
Amtmami, J-:lias, 320.
Andrei, pisar, 76.
Andrei, Armeanu.I, 105.
Andrieş, jude, 167.
Andronic, Ion, dulgher, 74.
Allţ/iolcllo, Giot1a11ni Mnria, 30, 94.
Anţ1lia, 12, 261.
Antim, biserica, 259.
Anton, Vcnncşul, 197.
Antonie IV, patriarh, IR2, 183.
A nto11io, 1-·ra11ccn·o, 99.
Ap<1fy, Milwil, principe, 71.
Arbore, l.uca, strada, 79, 80.

Ardeal v.

1'rc111 .~iltl(l11ia.

Arcui, biserica, 86 : cartier, 45, 46, 53,
55, 65, 87. 90-92, 249, 252, 254, 255 :
Cintina, 26: mahala, 72-75, 82-83, 86,
234 : piriu, 19, 21-24, 42-44, 53, 56,
60, 74-76, 78, 79, 86, 96, 216 : sat, 22,
23. 26, 34, 40, 41, .J3, 44, 54, 76. 86, 224.

0

)

Arenda Mitro1>olici, 59.
Arge11to, locm, 95.
Arhip, I onifil, 190.
Armencascil, cafeneaua, 71 : slracla, 70,
232, 239, 240, 246, 247, 250, 252, 262.
Aron, GO, 149.
Aroneanu, biserica, 171, 183, 190, 2ll.
Asclvoaic, Costel, 18-1 .
Asia Mică, 138.
Asvadur, 213.
Avereştl, 36.
Avptcr, Chaim, 320.
AJ.·enie, 106.
11
Bacului, Constmztin, 81.
Bacclu, oraş, 16, 54, 56, 91, 250, 259.
Bahrineşti, 34.
Baia, 30, 34, 54-56, 58, 99, 114, 142.
Halazid 11, sultan, 121.
BakJic, Bogdan, 96, 112, Hi5, 170 175
Baloşcvici, Toader, logofclt, 72, :222.
Balş, vornic, 60, 81, 105.
Balş, Constantin, 106.
Bnlş, Gheorghe, 181, 199, 214.
Band.ini, 79, 96, 97, 173, 180, 226, 227.
Baphsla de Vcsentino, 178, 201, 226.
lJarbovscl1i, 01111/rei, 60, 231 , 222.
Bardet, J. I'., 13.
Barnovschi, Miron, voievod, 104, 111,
150, 179, 193.
Rarsi, Nicolo, 177.
lJa.~setti, Rnrtolomen 81 96 99 173
225.
•
•
•
•
•
Raşotă, Ioniţă, 106.
Battist<I, Giovanni, J80.
Beleai, Toader, 56, 59.

•i Numele autorilor şi titlurile lucrărilor din aparatul critic şi din Ilibliogra!ie nu au fost indexate.
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IMke.~ 1· 11.

NiNJ/<1<', strada. ll8, 72, 85. 237,

252, 262.
lkcr, lnnih, 322.
lki11cr, Hcrtlw. :l'.W.
Hdqia. 261.
Hcforml , 187.
lklsi11s, J .• !l-1. 177.
lkr<irid, Mrada. li:?.
JJ1•rcl1işeşti.

51.

llcr9liof, 'fol>ias, 320.
/krimfri. :\1il11u·11, 261.
Hi.,cri<"rt Coco11ilur, 60. 67.
m.~crica 01111111iJdor. 256. 257.
Hisrri111, oraş. :J.J, 54-56, 58, 69, 87, 99,

150. 160. 167. 188. 2:!9.
BislriJ11, 1hcric. riu. 54 .
Hitl11cr. Ko11racl, arhitect. :!H.
Hir!IC1U, :1-1, :H.
Horh11111'r, Ju/iu .~. 2·13.
Hot11l1m, voievod, 83, IH, Iii,
Î92, 202.

1~9.

190,

1>09dm1, 7'rm111, 106.
B0<1rc<1, l'u.~i/P, :16.
Bolea, lo1wşeo, ..:li\tar. 76, H5.
JJ1m11ido, l'aolo, 3:t, 82. 85, 173, 225.

Horcilci, Co.~t11rl1i. ·12.
Hosa11d, :J.J, 5.J-56, 233.
/lotoş<rni, 13, 16. -!O. :H-56, 58, 63, 87,
:?:12, 239, 259.
H11t11şc111,

Ai•c11l e , :11;.
Ho11cl1111 lo11, 316.
Hrc1111foh11r, Dimitrie, 64.
Hr<IŞOI ' , :1.J, 56, 5fi, 11:!, l.J !, 15-1.
Hra11drl, Fer11c111cl, 1-1.
Brino1t•t•n1111. Co11st1111!i11, statuia
25-1.
Hruli/.-ns /d, /11!11rid1, 316.
Hot11ş1111.

lui,

H11r.ovi1111, 42, 53, îO, 101, 172, Hl3. 194,
203. 232, 23:1, 236, 2-12.
/311r11rcşti, 1:1, 16, 29, 109, 236, 2-15, 259,
260, 261.
Hud<1, or;iş, 230.
Huiai. deal. 23, 25, 5R.
Hulni, lcmitd, 145.
Huli~1a. Gltcrasim, ~trada, 73.
Humhuc, Vasile, strada, 74, 75.
lllt11a Vestire, biserica, 41, 56, 81. 82,
95-97, 107, 150, 176, 178, 193, 215. 217,
225, 226. 234.
Blm<•şli, 3·l.
Bur<lujc11i, 19, 20. -15, -16, 56, 66, Gi.
105, IOti.
Hurgel Scidd, 313.

c
Cacai11a, p1r111, 19, 24, 27, 28, 3i, 38,

42, H, 56.
Ca.fla, 33, 208.
CCIL<·a Imperială, 69.

Calt•<1 l ' 11irii. 69.
Ct1li<m, Toader, 106.
C<1/limachi, Gtwril, 183.
Cc1llimad1i, Ciriţ/Orl!, \'oievocl, 198.
Caml>ogia, 261.
Ccmtc1c11zi110, l>1u11itraşco, 168.
Cc111tac11zim1, /ordadii, 106.
Ccmtemir, Dimitrie, voicvocl. l IJ, 180.
Cu pri, Ioan, 72, UO, I 06.
Capri, Nicolae, 222.
C<1rmna11, Ciri11orc, 106.
Carpaţi, munÎi. 16:!, 164, Hll, 192, 231.
Ca~a Hucovi11ean<I, rcst;iurant, JOis.
Cillcl<lr11şa,

vale, 23.
Ciimîrzcm. 144.
Cciprăria, deal, 20.
Cărclmidciriei, strada, GH, 71. 239,
Ceauşu, Mihai .'jtefa11, i, 9.
Ct'lcbi, l~l'/ia, 36.
l'<•rnăufi. 25, W. 34, -12, 5-1, 55, 233,
2:16. 2-1 I.
Cetatea 1llbil, 229.
Cetc1tca N1~<1m!ului, 99.
CC'ltltca <Ir~ Sc<m11, 22, :11, :Jli, 38, .JO, 53,
58, 76, 96, 99, 157, 158. 166, lfi7, 169,
184, 212, 219, 220, 230, 255. 263.
CC'tatea ."jcheia, 38, 53.
CelclJii, piriu, 2.J, 38.
C/1<11111, l'ierrc, 13.
Clt<'şco, l'etru, I 06.
C/1 i!ia, 229.
C/1 i 11zcrschi, Ciriyori, 7-l.
Cl1ira, 7:1.
Chirilă, şoltuz. 74.
Chri.~ti<m Solidarit11 llltcrrwriorwl 261.
Cilll>ot.c1r11, · Ma11dache, 20·1.
'
Ci1111gllor,. piemont, 27.
Ci111p11/1111ţ/ Moldot1c11e.~1~, 29, 3-1, -12, 5-1,
55, 56, 79.
Ci11cle<1, Virqil, 260.
Cir j cl, /.uca: 192.
Cirlibab11, 34, 5-1.
Clutrni cle ci11t.arc, 2H.
Clubul clc tir, 245.
Cluj. 261.
Codrlil, Vasile, strada, 73.
Codrul Cosminului 8-1 I H8 197.
Cof'licrt, fotograf,
Combc, Ariad.11a, 261.
, Co11sta11ti11, băcal, 150.
Cor1stantirwpol, 35, 182, 183, 208.
Co.~t'!chi, Venia111i11, 194, 195.
Costm, puşcaş, 74.
Costin, Miron, 183.
Costin, Nicolae, 76.
Cotmiri, 98.
Cor.rocc11i, mlinăstirc, 259.

2:i2. '

Coţofcni,

152.

Cozia. mănăstire, 195.
Cracovia, 34, 229-2:11, 259.
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'

·.

' r 11ni~ lrt', l'hilim>. ·l:J.
1 11·111111<i. Ion. strada. 71, 240, 2-16, 262,
:'li:l.

• „,m,·11, A11<1:;t<1sie, 96,

130,

156.

18:1.

1-:rhst, Sd111 /C'1111, :in.
E11roµa, 12, :1:1. -10, 6'.?, B3, 170, ~63 .
1-:11r<ip<1 l.ibrrc1, post de radio, 261.
1-;1::iochi<1 d<• Kic~ 11 , lfl-1.

1<1;:.

r 'ru „ .n. tlcal. 22.
t"r. •·ru ru/ Marc, :l·I.
r u/11•a, 158.
~

F

2i. :1-1. 5·1. 7:J .·
cel H<H1·i11, ncgu ... tor. 69.
/.'ălui. morar. Ul!">.
Fcltell, sas, 130.
Fe r•roni<r, stare\l1, 183.
Ficlclis, \\I il/1d111, I î-1.
Fînl.-l<'r. 1-;11w1111cl. 311.
1-"inri11fl Doamnei. 25·1.
Fintinu IJomrwa., cli, ·12, -13, 56, 59.
f '111ti1111 Frit111rilor. 22. ~5. 71.
f'inti1w iHitrop"lici, 76. Hfl.
Flore<1. /orm. 190.
f"odl/011, /frnri. III.
f'ot.i, /onirli. HI. 106. 150.
Frm1k, Th<'resi<1, 320.
f."r1111ţc1, 12, :?Ci I.
Frrm::-Joscp/1, bustul lui . 2-15; st rada,
6H.
· f'rumoa.'u. odnil.', 23 ; snt. 2fi ; \'itlc.
2:1.
F<llli<·e11i.

11r: •·11 Do nrn ca scă, 82. 84. 85. 89. !12,
1111. 100, 10 1, !03, 110, 112. 116. 126,

130, 15î, Hil, 163. JîO, lî:l, 175, lî6,
1711, ] î9, Hl7, 215°2 l!l, 234. 253. :?55·25î,
:.!63.
• ·11rr<'a di11 i·ieua, 101. 106.

Cu rrii, str~1da. 257.
1 ' ll : · t'fi<1cl11ia) • .JO,

26:!.
.i:l-·15. 55, 68, îO, î5,
i ii, ii( llll, 135. 216, 2:J.t. :119.
D

P11l>ij11 Vodii, 21 2.
IJmioro<·, Drăc1c111, 69, 145, 1110.
l >ero lm, A 11drei, 187.
l >t'scrt, G., 13.
l kspol·Vodil, 5-1, î6, 80, 116, !J-1,

112,

HO, 1î3, 176.
1J im na11t. Rit.e1111, 315.
Dirt rid1 Frank. /neoi>, 12.

F<ir 1·11 ş

G

IJi nw, portnr. 1-15.
Di n u!, ban, 26.
1Joli11!1er, Samuel, 322.

IJonic1, 2 J.I .
IJonÎeşti, 3-1. 55.
D11rnişoara. 34.
IJornl!oi, :1.i. 54, 56.
Do.,oft.ci, mitropolit. 176. l!l:I.
1Jrn11omir1111. deal, 2:1, 27 ; mimăstirc,
106. 156, 171, Hl-1 .
Drct[1oş Vodă, o;tracla, 68. 72, î-1. 103,
232, 239, :.!40, 246, 262, 263.
Drapel. I.cib, 319.
IJr<i!1m1, preot, l 45.
/Jr1i9111. Vn ., ile, 260.
TJrehcr. Carl, 31 i.
Duca, G/1coryhe, voievod, 221.
Drumul Ilarahru1iilvr, 54.
Dumbrăc,<•ni. s-1:
/Jumilradie, 23î.

'
falilbci, 213.
f;i .~c111>erţ1, J\.le11del,

J~lent1

:JIR.

Doamna, liceu. 2:J.J ; strada, 2:J-I.
Elvcfia, 261.
1-:mancli, Emil I., 7, 9, 184, 20-1.
1-.:mi11cse11, Milt<1i, strada, î2-i-I, 2-16.
l~11csc11, (h·or!JC, curtier. 69, Bi, 92, 2·19,
252. 25-1, 255.
J~1i.zt•nberg, genc>ral, 101.

Gninii„ Griq"re. 106.
Gni11ă, Sarici., , 25.
Gal11ta, bisericii, HlO, 21 o.
Gr1l<1Ji, 91.
G<11i! it1, 115, Ht>. 202.
Gl/rt,'.11/11111>, AntsdH•I, 315, 318.
Gw„wm('r, Rudolf, 13î, 2·11.
Ci<wril, cojocar, 172.
Gmw1.-a, 3:1.
Gen•sz1·zr.k. \\I olf, 3 J.I.
G<'rma11fo, 12.
Ge1ctill>, Jalwh, 314.
G/zeor9/ie, hl'regar, 39, 69. lH.
Glleorylze, prt'Ot, 221.
Gli<'riCI, oraş, îl. 199.
G/zeuca, grt.'C, 73.
Ghim. Grigore, voievod, 105.
Ghica, Mc1tci, \'Oit~vod, 183.
Gilbert, Frecl<'ric, H.
Gi1m•:;1·u, Dinu C., 16. 2ill, 260, 261, 262.
Gli!1orcca, 83.
Goen, Dosoftei, 105.
<;BrWz. 12.
Gottlieb, Srttl, 318.
Goullicr, l'„ 13.
Grama, Scmi011, î6.
c;recc•arw. F.tl!J•?11icr, 13, 16.
Grecu. Vasile, 1%.
Griţ/orcşti,

Groapn.

54 .
l'ostol1kliioai<'i. 26.
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Gropile, moşie, 26.
Gross, Georg, 80, 173.
Gura Bursucului, deal, 26.
Giissubel. Gtttel, 321.
Gut.kind, E.A., 12.
Gu'mann, David, 321.
Gutter, chirurg, 222.

(laskos), boier, 35, 84, 180, 182,
183.
Iavorsc1&i, Adam, 317.
Iavorschi, Johami, 315.
I biineŞtl, 34.
Iliaş, voievod, 83. 157.
Jltaş. Alexandru, voievod, 222.
llişeştt, mănăstire, 106.
Imperiul Bizantin, 191.
Imperiul Habsburgic, 70.
Ioan, armean, 81.
Ioan Vodd Viteazul, strada, 68, 78.
Ioariclzt, tngiller, 233, 241.
Jolăş, Dima, 105.
Ion, ţircovnic, 171.
Ionescu, Grigore. 114, 238, 260.
Iorga, Nicolae, 97, 261, 262.
Iosif /I, împărat, 232.
Iosif, mitropolit, 192.
losipcscu, Sergiu, 260.
Ipiftcscu, Ana, strada. 68, 76-80, 82, 85.
91, 249. 251, 252, 256.
Jpo'cşti, 54.
Jsopcscu, Samoil, 241 : strada, 75.
Iaţco,

li

Hiicnig, llcrsch, 318.
Hagigadar, mănăstire, 95, 207.
flago, armean, 214.
llan Larz§er, 234. 238, 245.
Jlance, vornic. 167.
llancoian, Cristea, 180, 213.
HalllC-O, 213.
Hanul Capri, 64, 108.
Hanul Domriesc, 40, 68, 72, 244.
Harstallen, Friedrich, colonel, 209.
Hatzendorf, 241.
Hausfatcr, Kalman, 319.
Uausfater. Schc;a, 319.
uau.~Jrcr, Chajc, 319.
Hazar, episcop, 208.
Uellman, Jcnkcl, 313.
lleniţr, Rcnjamin, 321.
llerţ·a, 34.
Herzber, Mechel, 318.
Hill>er01, Jo1lar111, 321.
llildebrand, Wilhelm, 320.
Hirl>lfric, 45.
Hirli'lu, 84. 198.
llliboca, 34.
Hmcl11iţki, Timuş, 225.
Hoc:h, Mendcl, 319.
!fotel Arcaşul, 73, 253.
Hotel Bucovina, 78. 238, 251-253, 316.
llotcl de Moldavie, 107, 108, 238.
Hotel Suceava, 255.
lloti11, 55. 56. 98.
llotit:ca11u, Mihai, 64.
l/reafc:a, 36, 54, 56.
ITumnr, biscrka. 189 : riu, 35.
lftlrmuzachi, Eudo.rlu, 190.

Ispas v. lni'llţarea Domnului.
Italia, 111. 199, 219. 261.
Iţcani, 21, 23, 25, 43, 45, 46, 56, 66,
85, 87, 182, 183, 185, 204. 233.
Nof, 42.
lţcanii Vechi, 28, 44, 45, 57, 68, 72, 85.
lţcanii

314.

Iţcanilor,

strada, 68, 82.
lz11lk. 167-169, 174.
Izvorul Maicii Domnului, biserica, 43,
180, 224.

I
lrriflţarea Domnului (Ispas), biserica, 76,

136, 180, 223.
lnvicrca lui Uristos, bisC'rica. 40, 44.
68, 75, 76-78, 104, 145. 203, 205, 206.
J
Joldeşti,

54, 55.

I

I\!

larob, dia<.', 155.
Iacob Pu'ncanu, mitropolit, 193, 198.
Ja('Obeni, 34. 54.
laman<li, Anastasia, 80.
lanar.he, spătnr, 105.
/<Incu Vodă, drum. 34, 54.
Ianc, grec, 73 ; vornic, 41.
Jani, 106.
Jaskos v. lafco.
laşi, 16. 40, 42, 54, 56, 58, 98, 168, 170,
'l!J3, 230, 259.

Kahnan, Markus, 316.
Kcrn. T,cips, fotograf, 232.
Kiev, 189.

Klinqhofcr, 1-:isig, 314, 319, 320, 321.
Kogdlnict>anu, Miliail, statuia lui, 254 ;
strada, 71, 239.
Koţ/ncr, Wolf, 316.
Kohn, David, 322.
KiJnig, Jlosa, 320, 322.
KiJrner, 1''eibisc1i, 321.
Kovila, 187.
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Krlimmer, Abrc1ham, 319.
Krlimmer, Freide, 320.
Kriimmer, Giittcl, 315.
f\.rămmer, Israel, 318.
Krau.~. Georg, 224.
K urek, C1rhitcct., 232.

Mardiros, 214.
Marea Baltic<'i, 33.
Marea Neagra, 33, 34, 61.
Maria Tereza, impăriiteasii, 232.
Mctrian, Simean Florea, bustul lui, 245 ;

strada, 72, 73.

{,

I.a Cerbul ele Aur, circiuma, 238.
l.1t Cornul ele Cerb, circiuma, 317.
1.u Craiul Negru, circiuma, 238.
/.m1ycr, Hersch, 315, 316, 321.
f,an!wr, Selman, 313.
l.u Para de Aur, han, 71, 238.
I.a .<;apte Draci, circiuma, 238.
l;a 1'ret Coroane, han, 71, 108, 238
l .uuber, Freide, 320.
l. ăc:u.~tă, Ştefan,

Uimifşamtl,
l. ămilşeni,

voievod, 154.
deal. 26.

34.

t, iipuşneanu,

Alxandru, turnul lui, 85,
92, 113, ] 16, 154, 176, Ji8, 216-220,
234, 234, 238, 250, 251, 256 ; voievod,
21, 59, 61, 67, 76, Jll, 170.
l.ehati, Simeon, 33, 95.
l.l'mberg, v. Liov.
I.ene, Calina, 322.
f,espezi, 34.
l,esu:zynski, Rafael, 99, 180.
Uebermmm, lsak, 314.
1.indos, insula, 18i.
Uov, (Lemberg, Lwow), 32, 33, 34, 36,
54-56, 58, 60, 76, 87, 90, li7, 213, 229,
230, 242.
Upova, 187.
Usrmra, 21, 26-28.
J.iteni, 34, 54-56.
Utuania, 181, 189.
u;JJelmcm, moara lui, 68.
f,ondra, 12.
l.oveclcm, Pierre, 12.
I.iibek, 231.
l.ublin. 193.
l.ltm, preot, -10, 145.
l.uncct, 34.
Lupu, Vctsile, Yoievod, 73, 80. 83, 99,
li], 166-169, 171, 172, 176, 230.
I.upul. braşovean, i9 ; negustor, 69.
t.utsinlwu:itz, Mel1T1el, 321.
Lwow, "· l.io.v.

M
Macctrie, H, 59, 75.
Mahala, 1-1.

Mahomed, v . .11,fohmet.
Maist.orovina, 187.
Ma11oil, grec, ·18:1.
Maramureş,

158.

J"1arco, mcscrciu, 69.

Marianek, Joltmm, 31-1.
Martin, puşcar, 79.
Martin /,iterntul, 176.
Matei, Mircea D„ 184.
Mateiaş, cămăraş.

207.

Matii!, Vladislm,, 18î.
Ma.:dmilian, impiirat, 94.
Mayer, Schepirer, 320.
Mărăşeşti,

strada, 69, 73, 74, 92, 249,

251, 263.
Măriţeam1l, furco,

104, 152.
155.
Mc/todie, dichiu, 183.
Mehmet II, (Mahomed), sullan, 39, 94,
121.
•
•
Mehmet, 1\-lustafa, 29.
MeL-rner, Georg, berar, 74, 86.
Mereni, 54.
Mergler, Stechmann, 315.
Meseriilor, strada, 237.
Meth, Itzig, 319.
Metzger, colonel, 42.
Milwi Viteazul, slrada, 72-i4, 249, 251,
259, 260.
Mi/ia/cea, 34.
Mih<'iilescu, Cristea, uricar, 145.
Milişăuţi, biserica, 220.
Milano, 18i,
Mino de Fie.~olc, 199.
Mirăuţi, biserica, 35, 37, 38, 65, 80, 81,
97, 107, 11 I, 177, 181, 182, 189, 190,
191, 193, 201, 215, 217, 233 : cartier,
234 : mahala, 80: strada, 81, 232,
239, 250.
Mirceşti, 3·1.
Mircea cel Bătrin, 36.
Mironescu, Vasile, 207.
Mitocul Armenesc, 23, 26.
Mitropolia Moldot•ei, 39, 76, 80, 82, 93,
100, 174, 193. 238.
Moaru, piriu, 44.
Moczarski, plutonier, 313.
Mediaş,

Joltaim, :na.
Moisescu, Cristim1, 186.
Molduuer, /Jcibiscl1, 322.
Moldova, 16, 18, 23, 30, 31, 33-35, 39,
41, 42, 4-1, 46, 57, 8-1, 85, 87. 89, 91,

Moţ1olnieki,

94, 95-100, 102, 107, 114, 153, 158, 166,
168, 177, 191, 192, 195, 196, 208, 243,
255, 260 : rlu, 34.
Moldoviţa, mănăstire, 39, 144 : riu, 34.
Moruriu, Silvestru, 190.
Morii, strada, 82.
Moroco, 187.
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i\fovilă,
Movilă,

Moise, voievod, 155.
lerf'mi<t, voic,·ocl, 95, 96, ,111.

I î3, 203, 206, 226.
Mii11dcl, Osics, :116.

Miim1id1, inginer, 2-11.

l'it1ţa Pri11cipt1lă.

Murator, Johnm1<' .~. 201.
M1t.\'l<1Ja, Ali, 94.

/'dru, \'oic,·otl, :u. 32, :15, 38,
III, 83, 98, '120, 15î, 160, 162, 180, 182,
191 ; statuia lui, 2:H .

Muşat "

N
Naţional ,

m{mi\slirc, 19-l, 195.

Nccufre, vătaf ele pietrari. 1-lî.
Nc<·11ke, 1011, î9. 221.
N1 ~c1ri. Costadic-. statuia lui, 25-1.

Ne!1rilă. hatman, 155.

Nestor Armmm/, 26.

Nistru, fluviu, 164.
NoiemJ>rie li, st rada, 25 1.

Noşeci,

preot. 213.

Novei/a, Aclrimw Al]Jtl</O 182.

Not'i Snd, 18i.
· '
J\' iir11b<>m, Hll, 230, 23 1.

o
OIJ1·i11C', cartier, Iii, 249. 250, 263.
Obor, strada. 2·1i.
Olumcs, episcop armean. 38, 208.
Oµre, Griţ1orc, logofiit, 222.
•
Oµrişc•ni,

:H.

Orc'i~li<-. 155.

Orliei, 114, 1119.
Ottoknr <ic Stiria, 31.
Otzelloll'itz, î2.

p
Pm11a::i, C<m1'ta11ti11, 6.J, 106, HG.

2:!i.

237, 238.
J>iluzzi, \'ir o. 99, 180.
l'ippidi, 1l11drei, 261.
l'ippidi, Dionisie M„ 260.
Pisc ul Dealulu;, 26.
l'it<'Şti. 16, 236, 259.
l'ir::clli. J„ -13. 222.
l'i11 !1ăraţl, biserica, 1ii.

J.19,

Q

/•ari.~.

12-J.1, 261.
f><zu/ de .41ep. 219.
l'cldure, Gcwril, 221.

Quiri11i, I i3, 225.

u

l'cidurc, Nicolae, 106.
l't1<l11re, SafW, 106.

l'tirrciiqi, bio;e1·ica, 202.
l'ci1m1cn, inginer, 232.
l'erkc•r, lkrel, 31-1, 319.
l'c·rlwr, Frcucfo, 319.
l'c•rl~cr. Sr:l1mil /,c•ib, 315.
/ '<'tril , ffidier, 65.
J>ctru, protopop, 183.
l'ifllra 1\'ca1111, :?03, 250.

d<' Alim1·11t<', JIH, ;120, :121.

J>ioţa Carnl,

65, 66.

I

!15, 96. !19, 111. 15î. liG, 11i1. ia9,' 192:
193, 195, 202, 208.
l'oµa, Ha d u, 260.
l'opo vici, Boţ1d<111, 321.
f>opovici. f)imit.rie, 64 .
Popo1,id, Ghcorţ1he, 172.
l'or11111bes<·u , Ci11rian, statuia lui, 2-15,
25·1 : s trada, î3.
J>ot. Pol, 261.
J>o1 lo9i. 152.
l'rciua. 230.
l'riijescu, Nic:n11r11, vistier, î2, î3, 10-1,
J.15, 180. 206.
~l'ră past iu, vale, 26.
f'ridvarniţ<t, 18î.
l'rolmta, mănăstire 83 Iii, 198.
J>r1111cul, 2-11.
'
'
J>r1111cul, Ariro11 , 106.
l'ru 11cu[, Ho~1da 11 , 314.
J>r1111c:11[, GC1l>riel, 316.
l'r111111/ui, strada, 239, 246.
f>r111, riu. 3-1, 54.
/>11111<1, 111<,niistire, 164.

l'app, Cluwziu. 122.

J>ioţa

I

j

l'latf ormc1 Moldovc·11ca..~că, 19, 20.
Plcrtformn Rusea scă , 19.
l'll'ft.l'r, ltziţt, 31i.
J>oclitari, Ştefa11, 172.
Pl)(llnch e, \Vlndislaw , 200.
f>oin11a lui .';icptilici, 25, 43, 68, î2.
l'ol011ia, 32-34, 36, 38, .J2 5.J 56 80 83

resta urant, 68. î2.

Ntlsl.urcl, I'. S., IH5.
N!!amţ,

J>iafa Cazclrmii, 65, 66.
/>i(lfc1 Cer<'alelor, 65, 66,
Piaţa Halelor, 65, 66.
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Pi11ra de f.cn111e, 3UI, :J22.

Ilar', IJ11 mii ru, 315.
lfocoviţii, Mihai, \'oievod, J.1 7•
lfoclzewski, Fr<Ul<'isc:-, 99, 1'18.
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r 1/111t1i. 34, :H, 106, 18i, 221.
fi, •tlit'h, Ia11kel, 321.
ho 11..tc Fcrdi11a11d , strada, 69.
tl l 11s/J11rg, 202, 230.
11. 1111sterc, stil arhitectural, liO, 199,
:.!•J I, 23i, 254.
H,·11 11l1111eo Muzicală „Ciprian Porum-

,„.,eu",

244.

lt11> 11icul MitrOJ}Olici, -H.
Hlpa de la Fi11tfoc1 Doam11ci, i9.

ll• u" '• bise1·ica, 211.
f1 „•f11s , insula, 18i.
""'1C1li11 , 189.

ll"111<1şccm,
fl11mo şca11,

Andrei, 318, 322.
Sarkis. 318.

U1•111 t111, :!4.

/l1•mti 11ia, 16, 258, 259, 261. 262.
K. A., 154, 167, 189, 190,

llum.~torfer,

194, 196, 219.
""' e11feld, Leiser, 317, 319.
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llt>zbroy, Josef, 315.
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U11 ke11stcin, Bar11cl1, 314.
U11k<·m•tei11, Moses Leib, 321.
ll11 .~1·i uc,

llu ~ so.
Uu ş,

208.

1llecu, statuia lui, 254.

54.

s
.'iczdovennu, iWihail. strada. 69.
Snhct<", 1-14.
Snkca, 54.
Sal;:bur!1. 261.
S<mcr, los .~ el. 31i.

Sclb1locm!, 34.
Sd1iifer, \\'olf, 316.
Sd1<1pi rer, IWi, 320.
Srlunuclw/ek, Joi;ef, 322.
Sc/111('ider, Hei11rich Erasmu.~. 100.
Sd11n1rtz, Sdzloirn, 320.
Sl'htr artz. Sd1mil, 319.
Scit 1cerdbcr9, David, 321.
Schu;crdbcrg, le11kcl 1.eib. 319.
Sclm·crdberg, Nczft.uli, 31i.

Scursura Zolii, 26.
SccliţJ, 1.eibcl, 60.
Scidc r, Chairn. 321.
Serbia. 182.
Scrdor, strada, i4.
Sfinţii

Apostoli Petru şi Pavel, bise-

rica, 22-1.
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(icmrll,
biserica i2, Wl, 180, 216, 217, :..t:r224.
Sfi11ta Cruce. biserica, 59, 60, 6·1, 65,
iO, 71, 95, 10.J, 10i, 108, 136, 150, 180,
202, 213, 216, 2li, 234, 238, 251 : strada, 234.
Sfi11ta Maria, biserica, 25. 58, 71, 93,
!J6, 150. 21 1, 215. 217, 224. 225, 228.
234.
Sfinta Paraschiva, v. ~fint11 \/hzeri.
Sfi11ta Treime, biserica, 58, i3, i9, 83,
95, 112, 1i3-1 i5, 225.
Sfi11ta l'i11eri (Pnraschiva), biserica, -to,
i8, 79, 1:13, 1:15. 1i2, li4, li9, 216,
217, 220, 22 1.
Sjintul 11t<11ia.~ic, biserica, 39, 81, li9,
216, 21 '· 224.
Sfi11tul A1u:cnt.ic, biserica, 204.
. _
Sfintul Dominic, călugf1rii ordinulu1, 91.
Sfintul Dumitru, .biscriNt, 22, 23, 31, 35,
38, -11, 42. 54. 56. 58·61. 63-65, 67, ii, 80,
82-85, 92, 96, 98, 99, JOI, 103, !Oi, 112,
114, 125, 146. 149. 150, li5, li9, 18~182. 185, 18i. 188, 19i-201. 216, 22„
230, 233-2:18. 2-19-251, 256, 257.
Sfintul Ghenrţ/he, biserica. '10, i6, U2,
9i. 113. 174. 1i6-J i8, 180-182, 189, 190,
192-19·1. 196, 200-202. 217, 223, 231,
251 : in slt•ma oraşului, 242.
Sfinl.ul llumbcrl, 112. li:I.
Sfi11tul ilic, mănf1slire. -11, 104-106, 150,
202: sal, 22, 23, 26, ·12. ·15, 5-1, 86, 8i,
250.
Sfintul Ioan Botczălorul, biserică, 43,
i!:J, 82, 83, 105, 1i I, 1i5, 228._
Sfi.nlul /01111 cel Nou, m!măstire. 39, ·10,
68, i5, BI, 95, 103, 105, 112, 192, 233,
252 : moaştele. 9i. 11 l. 177. 190, 193,

Sfi11Jii

111111 ··11, •.\bracham, 321.

l!lli.
.
.
23' 24?
Sfi11t11l NepomuJ.:, b1s<'r1ca, 18,
„. -.

25 1.
.
.
Sfi11!11l
Nicolae, b1ser1ca,
60, 68 . ~-2 , -3
1 ••
104, J.15. 180, 181. 202. 206, 20 •• 2~6.
21i, 230, 239, 251 ; mahalaun. ! 2. 14,
1
~
96
Sfi~
ni ul Sacrczmcnt, biserica, 79, 95.
•
225.
Sfinrul Sebastian, 226.
. .
Sfi11tul Simco11 (Turnu Roşu) • •b1ser1ca,
41 . 61, iO, ii. 95, JO-I, 180, 202, 212, 214,
216, 21i, 2:11. 233. 23'1, 251.
Sfi11tul Theodor, biserica, 40, i•l, 174,
216. 2li, 223. 231.
Sibiu, 155, 160, 231.
Siyllişoara, 154.
Siţ/i:mumd I II, rege, 190.
Silezia, 111.
Simeo11, 69, 105.
Si111co11, episcop. 207
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Si01l, Gheorgltc, 164.
Siret, 30, 31, 34, 38, 39, 54, 15i, 182,
183, 187, 20i; riu, 34.
Slovacia, 111.
Sobieski, lnCin, reRe, 42, li6, 193, 209,
221.
Soci, 36, 37.
Societatea "Armonia", 224.
Soci<'tatea „Casa Naţio11ală", 244.
Soim, m{măstire, 104, 106.
Solimcm M<19nif icul, sultan, 22, 25, 94.
Solomo11, starostele evreilor 82 105
146.
•
•
•
Someşul Marc, 34, 54.
Sommcr, Rcrl. 313, 317.
Sommer, Jol1Cm11, 112, 140, 176, 231.

Sommcr, /,cibisch, 320.
Sommcr, Simche, 314, 316, 319, 320.
Sopot'<1ni, 187.
Splcny, general, 172, 217, 222.
Stan. negustor, 69.
Stema, l 4-1.
Sta11dul, \1 a.~ilc, 65.
Statele U11ite ale Americii, 16, 261.
Stci11cr, NatltC1n, 316.
St.ic11l, \Vilhclm, 242.
Sti9lca, preot, 83.
Stin<·a Bilwlului, 26.
Stircca, 34.
Storoji11cţ, 34.
Stoţc/ii, .<;tcfcm, 321.
Stracla Arrrwşului, 45.
Strada Bosancilor, 319.
Strada Cazărmii, 45.
Strada Croitorilor, 45.
Strada Imperială, 74, 314, 319, 320.
Strada f,ogojătului, 45.
Strada Marc, 59, 62, 63, 105, 317.
Strada Olarilor, 45.
Strada Paltarnicului, 45.
Strada Pircălabului, 45.
Strada Scurtă, 45.
Strada Solidarilălii, 68.
Stracla Tra11silva11iei, 63, 233, 314, 315,
316.
Stmda Vor11icului, 45.
Strajc1, 34.
Strassburg, 195, 231.
Strat, George, 65.
St.rimbu, piriu, 23.
Strohminger, Giittcl, 322.
Suceava, riu, 21, 23-28, 31, 34, 37, 39,
.J2, -13, 60, 68, 96, 216; vale, 21-24,
27, 34.
Surkis, Leib, 318, 322.

.<;a11dru, Dumitru, 223.
•<;anţ, 34, 54.

.5chcia, cetatea, 69, 159 ; piriu, 21, 22,
23, 27, 28, 53, 68, 87, 96, 212 ; !Kil,
42. 45.
Şchio11ul, l'ct.ru, turnul lui, 76. 11:1,
233 : \'oievod. 190, 193, 219.
.5cp!ilici, cartier, 44, 69, 252.
Şep!ilici, Costin, 105.
.<;eptilici, Stcfm1, 70, 105.
.5ipot, piriu, 35, 37-40, 65, 66. 68, 70.
i5-î8, 80. 90. 96, 102, 133, HJ, 155,
166, I iO, I i5, 253.
.s·;por.111 Mic, pîriu, 68.
.')om11z11l Mare, riu, 34 .
•5tefa11, \'oie\·ocl, 83, 157, 183.
5tcfan cc:l Marc, statuia lui. 255 : strada, 68, 108, 243, 249, 250, 252, 255.
263 ; voie\·od, 78, i9, 82-84, 95, 96,
98, ll 1, 117, 120, 128, 135, 143, 14.J,
146, 157. 162, 163, 165-167, 169, 173.
180, 183, 188, 189, 192, 196, 197, 220,
225, 229. 230,
Stcfăniţă - Vodă. strada, 79, 80. 85, 239.
.5tcfiiniţă, voievod, 120, 180, 192, 202.
0

7'
Tcme11hau.ţ, I.of/el, 320.
Tancnh<ms, MCiycr, Jli.
Taubm<11m, Ou;adi, 321.
Tătăraşi, deal, 22, 23, 75, 76, 231, 233.
251, 253, 25.J; sat, 22, 23, 26, 40, .Jl ,
43. 74, 75, 145, 203.
1'iitărcscu, \'ale, 26.
Tăutul (TcutulJ, Ion, 79 80 221
Tcodorc11i. m;'inăslire, 4°1. '
·
Tcodorovici, Maria, 321.
Teo/cm, mitropolit, 193.
Thcodorescu, Răzva11, 260
Theodoros li, 36.
·
Tinoasa, mlaştina, 26.
T!.ţchlcr, Johan11, 141.
Trrgoviştc, 15 11. 155, 169, 170, 174, 259.
Tirgri Neamţ, 99.
'J"irgul, piriu, 19, 24.
Tirgul de Sus, GO, 63.
Tirgul Grî11clor 98
Tirgul Nou, 20. '
·
Tirgul Vechi, 20, 41.
Tirgul Vitelor, 20, 61, 67, 98, 315, j21.
Toader, spătar, 74.
Toader, tircovnic, 74.
Tokaj, 97.
Toma, pictor, 201.
Tomşa, Ştcfa11, strada, 75 : voievod, 76,
104, 223.
Trandafir, negustor, 69.
Tra11dafirilor, strada, 75.
Transilva11ia, 32-34, 38, 56, 57, 59, 62•
71. 93, 97, 99, 111, 151, 152, 163, 181 •
199, 202, 209, 229, 231.
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T•11 ncltioaia, Ani la. 81.
Aurelian, 260.
,,fora, 34.
'1' 11111lat. 6/1eorglte, 42, 65, 106.
fl.ir.-in , 208.
'111rnul Hoşu, v. Sfi11lul Sime<m.
1r l ruehi, Casirm, preot, 207.
1 •11 f"U,

T
-r11m Unmânească, 16. 97, 111, 166, 231.
1 nrina .Warc, 23.
'/'irn, postelnic, 60, 106. lî4.
T1J?1)nia. v. Cur.

V
I 'deş ti, 34.
l i lt•n, Sorin, 196.
1.' lil a Apei, 65, 318, 320.
I' lif n A renilor, 42, 22:1.
I 'li la Armaşului, 66.
l'liţn Armenească, 71, 104, 106, 215.
li liţa Buneii, 44.
1 ll1a Berăriei, 66, 68.
r lila Bisericii, 78.
1 1lila Boierească, 41, 42, 43, 55, 56,
58-64, 66. 67, 79. 89, 100, 106, 174, 224.
li /iţa Rosancilor, 55, î8.
l ll i1a Botuşan, 44. 71.
li lila Hurdujenilor, 313.
I lira Capri, 43, 59, 63, 73. 316.
li liţa ce duce drept la Cetate, 58, 59.
li lila Cc11ll1rii,._63.
fTliJ n Cerealelor, 65.
li lila Cctiiţii, i9.
Uli1a Chiţcşlilor, 64, 149.
I lifa Cimpului, 75.
llliJa Cojocarilor, 65, 66, 69.
( lliJa Copacilor Verzi, 44.
li lila Crimca, 4 I, 59, 60, 68, 72-74. 106,
228.
lllila Croitorilor, 44, 65, 66.
lllila Crucii, 62, 63. 66, 71, 317. 318, 319.
UliJa CurJii Domneşti, 65.
TI liţn Cuiului, 63, 78.
U lita D<1tornkilor, 41, 58, 60, 79, 81,
82, 150, 215. 228.
V lila Di1wvac, 41, 60, 72.
Uliţa Dm1111cască, 113, 170.
U lila 1-:lcna, i:J.
Uliţa f;vrciască. 321.
Uliţa 1-'ăltke11ilor, 63.
Uliţa f'cldi11gcr, 73.
V liţa 1-"ilip, îl.
Uliţa f"ocului, 65.
Uliţa Fruntea (Fronti), 23, 41, 42, 43,
55, 56, 58, 60, 61. 66, 71, 79, 89, 100,
105, 106, 130, 141, 156, 178, 215, 225,
228.

Vli1a Găi11<'i, 322.
VliJa Gării, 63, 74.
UliJa Grc<"cască, 73.
Uliţa Griyorc, 44. 73.
Uli1a HărMrici, 4-1, 63, 320.
Uliţa llari<m, 73.
Uliţa fţ. t•ar1ilor, 66.
Uliţa /ngustă, 75.
Vlila lr1vit'rii, 76, 78.
Viii" LC!JUmelor. H, 65.
V lila l.or1ofăl11lui. 66.
lllila 1.lm!Jă, 23. 58. 62, 66, 68, 234.
Uliţa Magazinului, 59, 66.
llliJ<t Mane, 41.
Ulila Marc, 68, ii, 73, 106, 151, 178,
216, 217, 233, 234, 236, 313, 317.
Uliţa Mare Arme11cască, 40 . .J3, 55, 5!.l,
60, 62, 70, 71, 21'1.
Uliţa Marc Boiercasc<i, 82, 152, 175, 222,
251. 25i.
Ulil<1 Marc Do11111cască, HI. 215.
liliJa Măcelarilor, 44, 65, 66, 320.
Uliltt Mică, 44, 322.
llliJa Mirăulilor, 68. 31î, 320, 322.
Uliţa Mitropolici, 40. 41, 68, 76-78, 90.
Ulil<1 Morii, 44, 6B, 313.
l ' liţa Muste, -1:1.
Vliţa 1\'oucl, 40, 55, 68, 69, 75-79, 145.
203.
I! liţa Olarilor, 44, 66.
UliJ<1 Oraşului, 322.
li lila P<1liarnic11l11i, 66.
Uliţa Pieţii de /,enmc, 315.
CI lil<1 Pircălal>u lui, 66.
UlilCI l'lăcintarullti, 43, 44, 63, îl.
l!lifa Podţ1oria, 41, 60, î9, 82.
l'liţ<l Ponc (l'oni), :l9, 41, 43. 44, 55, 56,
59-63. 67-il, i4-i6, 79, 106, 150, 216,
222, 228.
Vlif<l Poştei, 73, 322.
l liţa Pruncu, 65, 66, 73.
Uliţa Ru.~cască, 56, 62, 81, 172, 229.
VliJ<t Sf. Ana, 44, 65.
Clliţ<1 Sf. Dumitru, 66.
Vliţa Sf. Gheorghe, 78.
Uliţa Sf. Ioan, 41, 55, 65, 67, 76, 78, 80,
82, 84, 215.
Vliţ<t Sf. Mc1ria, •14.
Uliţa Sf. Nicol<le, 41, 43, 72.
V/iţa Sf. Simco11, îl.
Uliţa Sf. Theodor, 41, 74, 75.
UliJa Sf. Vineri, 41. 78-80, 82, 220, 228.
(I liţa Si11agogci, 65, 84, 85.
Uliţei Sofia, 84.
rJliţa Stirbcr, 73.
Uliţei Sturdza. 63. 7-l. 75.
Uliţa .<;>eptilici, 44, 63.
Uliţa Ştejan-Vodii, 75, 80, 84.
Uliţa Tiicăriei, 44, 63, 68, 71.
UliJa Tiitărască, 41, 42, 55, 76.

331
https://biblioteca-digitala.ro

Uliţa

'J"implarilor, i5.

Vieru, I 011, RO.

Vli111 'firţ/Ului, 41, 84.

UliJa 'follli, -1-1. i:J.
IJ /iJa 'frc111silvcmici, 63.
Uliţ<1 Turnul Uoşu, il.
lJ lifu Ţiyci1wasni, 611, i6, iR, 319.

l ' liţa

Ţopr1,

Uliţei

Valr.ria, î6.

63, i5.

lilil<1 \'ornicului, 66.
l 'lilrl Zamca, -1-1, 310.

f.,' li!u ZCJle>şl ilCJr, 6:l. 74. 75.
Unc11tr<!cmu, 11/!':rnmlr1t, 49, 50, 51.
U11iu11<"11 1lrl1ilcc·1ilor, 260.
Ureche, Grigore, 185. !RR, 193, 19i.
Ur.,u l, circiumar, 74.
Usp1:-nia, v. Adormirea ,\.laicii Domnu-

lui.

Vindereu. GriţJOre, 68, iii.
Vinerea :\lare. v. Sjinta Vineri.
VlC1dimiresc11, Tudor, strada, 249.
Vlc'ldeni, 5·4.
Vogcl, le11kcl, :l17.
Vogcl, 1.eil>, 318.
VolovăJ, 182.
Vorniccni, :i.i.
\loro11c1, 165.
Vo vidcmia , biserica, 41,
231.

i4,

1!10,

223,

Wagner, Altcr, 317.
Wam1cr, Chaim, :116.

'1-Vcmncr, Estt>r, 321.
\Vaţmer, Hersei!, 317.
\,Vaţ1ncr,

V 11/t1hit1, 33.
Valea Dornişoarci, 54.
\' a/ery, Paul, 1 I.
VcmlCI, 54.
V<1rl<tm11, mitrnpolit, 80, 112, HO. 155,

17:J.
V usil c, preot. 221.

z

\!al Îr'C111, 19!1.
\1111 rn Dornci, 5-I.
\lăcclrcşti,
\lăcuieşti,

mi"mi1stire, 259, 260.
34.

Văscri-;cnia,

Vcitcwu,

v. lnvicrca Domnului.
plriu, 23.

Vc1tăşicmu, Virţ/il,

loi11a, 315.
\.Vcinbct<'h, Ciprct, :i 13.
\.Vcrdenfe/d, /l::i9 f:lliu, 31 i.
\Vischofer, Moritz, 319.
Woljj, Philippe, 12.
Wrodmt', 231.

195.

Verl>ill, 34, 76.

Veridcm1i, :1·1. 54.
Vicol, negustor, 69.
Vicol, puşcar, 79.
Vknt'. 34.
Vk11t1, 208.
Viert<:llJcrger, Joltann, pictor, 19<1.

ZC1mcC1, cartier. 22, 42-46, ;>:>, Si, 69,
Bi, 99, 100, 249-251. 25-1, 262 ; deal,
19, 20-23, 25, 27, 28, 37, 53, 59: mă
ni1stire, 41, 43, 53. 90, 95, 202, 208,
210, 212, 233.
Zbierct, Constcmlin, şetrar, 105.
Zentner, Mose.~ l.cib, Ji7.
Zc11111cr, Rosn, 313, 317.
Zilichlar-Oglu, Mi11<1.~ , episcop, 208.
Zolkiew. 193.
Zota, .')tcjan, 106.
Zt•oriştM. 54.
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Fig. 2. Profilul longitudinal al versantului sting al Sucevei la nivelul terasei de
100 m altitudine (I) : harta geomorfologicii a teritoriului oraşului Suceava (2) .
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Fig. 3. Planul oraşului Suceava după harta Bi.ischel (1772-1774), cu principalele
artere de circulaţie.
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Fig. 6. Evoluţia teritorială a oraşului Suceava : l, perioada anilor 1300-1388; 2,
perioada anilor 1388-1432 ; 3, perioada anilor 1432-1564; 4, perioada anilor 1564~775 ; 5, perioada anilor 1775-1918; 7, 8. perioada anilor 1918-1944; 6, 9, perioada
anilor 1944-1988.
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Fig. 7. Pieţe şi mahalale ale oraşului Suceava (reconstituire) : I, Tirgul de Sus
(sau cel nou) ; II, Tirgul de Jos (sau cel mare) ; III, Tlrgul de Peşte ; a) cartier
meşteşugăresc: b) mahalaua armenească; c) mahalaua Sf. Nicolae; d) casele din
zona numită Mahala sau Tătăraşi către Areni ; e) colţul sau cutul de la biserica
Invierea lui Hristos ; f) mahalaua cojocarilor şi blănarilor (Şipot) : g) mahalaua
dinaintea tirgului; h) „Ograda domnească" ; i) mahalaua Iţcanii-Vechi.
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fig. 8. Pt'Ct>tik Mitrnpolil'i ~1 a ora~ului Sun•;n•a clm secolul al XVI Ii-lea şi din
anul li82 (llpill"l' impr tm;1t ':'Î in ·;111111 148i); plan pi,·ni\{1 şi relc,·cu clin str. ,.Şte
f;m cel l\lart.•", 1:1. azi demulata (se. l : 50)
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Fig. 9. Plan pivniţă şi relc-.·eu (din fost str. K. Marx. 12, Cll.S<' P U\I şilor ; se. 1:50)
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Fig. 12. Plan pivniţă şi releveu. din fosta str. K. l\Iarx, 12 (Casa Pl,ăieşilor), azi
demolată (se. l :50).
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.f'ig. 17. Stema cu pisanie a Moldo\'el, de pe turnul lui Alexandru
din faţa „Pieţii Mari".
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!Fig. 18. Imaginea vechiului centru istoric al oraşului Suceava, după
secolul al XV-lca, descoperit:. la Curtea domnească.
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„ cahlă

din

Fig. 19. Im:iE:inca oraşului Suceava, <lupă o gravuru din Cazania lui Varlaam
(16-13) ; vedere fantl•zista, după o gravurii ele Iacob Jlaarcwijn, 1688 (reprodusă tn

„Descrierea Moldovei").
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Biserica ..Sf Cruce· · - Suceava
- Turnul c l opotn 1 tă -
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Fig. 21. Plan şi secţiune : turnul bisericii Sf. Cruce (1521).
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Fig. 23. Plan şi secţiune longitudinalii : turnul de est de la Mănăstirea Zamca (1606). ·
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Fig. 24. Plan şi secţiune
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: turnul lui Petru Şchiopul de la biserica
mitropolitană Sf. Gheorghe (1589).
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Fig. 25. Plan şi secţiune : turnul de lntrare al lui Alexandru Lăpuşicanu,
'.din fa\a „Pieţii Mari", de la biserica domnească Sf. Dumitru (1560-1561).
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2G. Funcl.:11111 bls<.'ricU cntollcc din secolul Dl XV-Jc.i (Id nt1nco1
Duna-V lire).

https://biblioteca-digitala.ro

,

f01fJ

d<.' nol cu

Fig. 27. Planul de !Utua\ii o celor trei coautl'uc\ii rollgiooso do la Sf. Dumltru : J,
stlrşitul secolului al XIV-lt><i blserlcA, idcntlricat4 de noi cu Sf. Dumitru. pom~it6 documentar la 1395; 2, bi seric ă dfa secolul nl >..'V-loa, ·identiflCAtâ do no
cu o com;tructic dJn vrcmen lui Ştt-fan rel Mare ; 3, blscrll'â dln secolul al XVI-iea
· construitA de P"•tru Rn ~.
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Biserica Mirăuţi/or - Suceava Plan generat al sâpăturilor arheolog

.

1 - traseul fundatiilor onme1 b1ser1c1 1

2 - traseul ce1e1 de a doua b1ser1ci
Fig. 28." Planul bisericii Mirăuţi, cu amplasarea săpăturilor arheologice.
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Fig. 29. Planul biscrfcil de la Şipot din secolul al XV-lea (identlficatli cu Sf. Vineri).
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Cercetările

arheologice de la biserica lnv1erea Domnului din Suceava(1982·1983

-.. ~ Biserico de lemn din secolul ol XV· leo

2. C==:J Biserico de zid atribuită Elene\ Rar~ (1551)

l. ~ Biserico actuală relocutâ de tergmio Movilă (1991SJ

Fig. 30. Plnnul primei biserici Sf. Dumitru (I) clin Sucem·a, cu cele clomi faze <le
construcţie (1. prima fa:d1 ; 2, faza a doua) ; pl;mul bisericilor llt• la lnvil'rN1
Domnului (2) .
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Fiii. 31. Pisania ele la biserica Sf. Dumitru, ornamcntati1 cu doi „amorctl i", de
factuni n•nnsc<>ntist{1 (motiv de provcniC'n\:i ilalian(1).
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Fig. 32. Biserica

domnească

Sf. Dumitrn (1534-1535) ; plan
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şi secţiune.

Fig. 33. Biserica

mitropolitană
m:'.'măstircsc

Sf. Gheorghe (151.J şi 1522) din cadrul complexului
Sf. Ioan cel Nou : plan şi secţiune.
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Fig. 3-1. 13iserlca mitropolitană Sf. Gheorghe (Mirău\i) : plan şi scc\iunc (sec, XV II).

J
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Fig. 35. Blserkn Sf. Nlcolne (JGJJ): pion l stt\lun .
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Fig. 36. Biserica Invierea Domnului (potrivit pisaniei, ridicată la 1551) : plan şi
sectiune.
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l-'ig. 37. Biserica mănăslirii Zamca, cu hramul
şi secţiune.

sr.

Auxentie (sec. XVII) ; plan
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„
Fig. 33. Biscric:.a SC. Siml"'On (1513) : plnn
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~ secţiun~

Fig. 39.

Cercetăr ile

arheologice de ln biserica Sf. Ioan Dolezatorul :
arheologice clin exteriorul bisericii.

să păturile
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I I

t!:::;..:~.J

Fig. 40". Biserica de curte Sf. Ioan Boteză torul ( 16.J3) : plan
piatri'1 de la sfirşitul secolului al XIV-iea şi inceputul
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şi secţiune

~ecolului

; cl<idire din
al XV-iea.

Fig. 41. Ill\agini de la şantierul arheologic Iţcani : biserica Adormirea Maicii
Domnului.
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fig. 42. 131 .• •.• . llo r m t ('<) fillcll Domnu h rl - lţc;_ini c~·c. XV II): pJ;m . I
\ lm,• . ;mi >m ·W•' ll s plHurllor <lin interiorul ~ cxt~·rional bi< ·ri<-11.
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6eC·

Fig.

43.

Mănăstirea

Zamcn : latura V<'s lică a incintei, cu intrarea
casei cu paraclis.

şi

planurile
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Fig. 44. Profile de ferestre in stil gotic ele la biserica Sf. Dumitru.
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Fig. 45. Planul unor

pivniţe

cu structură din lemn
(secole!<.' XV-XVI).
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Fig. 46. Propunere de reconstituire a unei locuinte din secolul al XV-iea, din zona
CCh iului centru medieval (arh. Gh. Sion).
\
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„,„ el C.c.~1or
pl'0.6oDll

.,.____,.____ !JNr/ 1-.„.

:J«.

)(f\11

f<'ig. -iB. Propunere de reconstituire :i unei locuinţe de lu Şipot (1) : propunere de
reconstituire a pimiţei apartinind cao;ei domneşti (C2) clin vremea lui Petru 1
Muşat (arh. Gh. Sion).
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'Fig.

49. Imagini de

şan1,: cr

arhc-:>lo::?i " (Cu~!ell rlom„C'll!';d\
Domnulu :).

bi~P.ri<'=i
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FIB. GO.

~hlc

de

sobă

de la

Cw·t~

domnească

(secolele XV-XVI).

l biserica SC. loan
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Fig. !>2. Ufll\Ul do mm•:sc : cllldirea In ainl de rt>St.aur re ; intrarea fn
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p i vn i ţă.

LEGi:?-•DA

PLAN PARTER sc.1:100

c:::.J

i;;ub!;(:a

Fig. 53. Hanul domnesc (secolele XVI-XVII) : plan parter

şi pivniţă.
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F ig.
. 54. Comp ., .
secolului al X~~l,1a
urbanistică
a ora I . pe strada
ea (1)
; casă orăşeneaşs~~1d;uceava,
după
o stam ă• de
Dragoş-voaă
Ia începutul
25 (sec.
XVIII).
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Fig. 55. eafeneaua armenească din Suceava (1910) după o stampă (1) ; profilul arhitectural al străzii comerciale Curtea domnească, după o sta111pă din 1906.
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CASA S FLMARIAN

Suceava

Plan

„-

.... .te
Cf"1:

" ••

torşor

„„„

- !.• _ ... ,..,,. ......„

Plan parter
SC

1-100

Jo'ig. 56. Planul casei memoriale Simion 'Fi. Marian (construita in secolul al
XV 111-lea).
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l•'ig. 57. Clădire din zona comercialii. (str. Mc~criaşilor. 7-9; 18i6), azi dcmolntă:
releveu faţada princirutlii (St'. l :50).
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„ .

.P'ig. 58. eiădire din zona comercială (fosta str. l<î. Marx, 44-46) azi demolată :
releveu faţadă ; secţiune transversala, etaj şi boltă (se. l :50).
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Fiie. G2. Pttfector3 (cJGdJrea fostei prirruirJ a omc;ulul Suct-nv3, 1903·190t).
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 63. Cllldin-a Muz.culul de lstorle Bucovinei (fosta
SUCl'llVA -

Câpltănlc

n Dlstr lctul

1902).
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•~ .

64 Ciudirea 11lir l Burdujeni (1002) ; I dlrea LJcculul ..Ştefan cel • forc~ (1895).
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T-'ig. G!i. tr.ona comercinlă. de secol XTX, clin' jurul bisericii Sf. Dumitru, azi demo1t1.;.i .
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Fig. 66. Clf1diri de secol XIX, de pe strada Ştefan cel !\·l are, azi demolate (circa 'J50/o).
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Fig. 67.

Clădiri

de secol XVIII şi XIX, azi dispărute (Casa de Tir; Casa
Casa Polonă ; Tirgul de vite ; Chioşc pentru dans şi muzică).

Naţională

l
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1-'ig. 68. Halele din fosta piaţă „Hcgcle Carol ni 11-lca", nzi demolate. Şipotu l
~ci Marc: inslnln~ic d~ capwre a apei (sec. XVl!l), grefată pc cea veche meclievală (azi demola ~ ă).
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Fig. 70. Imagini din vechiul centru comercial al Sucevei. in demolare (1977-1978).
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Fig. 71. Dcmolnrea centrului istoric (sec. XIX) din zona
Suceatla.

comercială

a

oraşului
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.

•

1''ig. 72. Buldowrul rcm1şist în pline\ acţiune de ck•molare a vechilor
vale (sec. XVI-XVII), din zona c<.>nlrului istoric.
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pivniţe

medie-

1-"lg. 73.

~le

prl\·i nd de?mo!rmm wnct ccntr.slc.
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Fig. 74. Imaginea contemporanii a

oraşului

Suceava,
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viizută

din avion (19i0).

Fig. i5. Imaginl'a Sucevei cont... mporanc, din zona centrului ciYic.
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4Hl
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Fig. 80. Profilul urban al Sucevei contemporane viizut dinspre Cetatea de Scaun.
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