
STUDII ŞI COMUNICĂRI 

ETAPELE DEVENIRII SUCEVEI MEDIEVALE 

Într-un act datat 10 februar ie 13881, a cărui semnificaţie 
complexă este ev ide n ţ iată, fftră rezerve, de către toţ i spe

cialiştii, apare menţionat, pentru prima dală , n urne le oraşului 
Suceava. Ca orice menţiune documentară, ş i acC'asta poate 
fi considerată, într-un anumit fel, rod a l un ei înlîmp lr1r i 

l\UUCEA D. MATEI 

ocaziona le. Tocmai de aceea - şi cum nici izvoarele scrise 
ulterior nu ajută decît în foarte mică măsură la înţelegerea 
comp l exităţ ii procesului formării ş i evo l uţiei aşezării urbane 
de la Suceava, la data aceea devenită reşedinţa principală 
a domu iei l\fo ldovei - o încercare ele sistematizare a cunoş-

F ig. 1. Cclalea ele Scaun a Sucevei. Vedere aer i ană antcr .ioară lucrărilor ele restaurare . 

cu caracter ocaz iona l, şi ar fi cu totul nefiresc ca actu l amintit 
să fie considerat drept „actul de naştere" al oraşului Suceava, 
aşezare al cărei trecut este cu mult mai vechi şi ale cărei 
rosturi nu aveau cum să facă obiectul unei atare menţionări 

1 Documentele moldoveneşti înain te de Ştefan cel l\1arc, cd. M. Costăcl1e
scu, 2, Iaşi, 1932, p. 604. 

tinţelor actuale despre etapele formării şi evoltrţiei acestui 

oraş românesc de la răsărit de Carpaţi ni s-a părut de o uti

litate extremă, acelaşi gînd fiind şi al colegiului de redacţie 

al publicaţiei care găzduieşte, cu amabilitate, încercarea 

noastră de faţă. 
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1:ig. :.L Ce tatea ele Stn u11-·fort11l Mu~alirt. 

Fig. 2. Cc latca de Scaun -poarta de intra re de pc !a lura es t idl. 

Vechimea locuirii omcue.'ti de ]a Suceava . ]~ tapele par
f'11rsc de aşczal'C , 11înă în ultimul ;; fort al !'ecolului al 

XIV-iea 

Ce rcetarea începutu rilor o ra ş ului medieva l Sucea va n 11 a 
benefi ciat ni c i o dată pîn ă în ul time le tre i dece nii de avanta
jul un ei d ocumentări scrise consis lente sa u de un suport 
documentar arheo log ic, în măsmă să suplin easci.i li psuril e 
puternic rcs imţile a le a ltor ca lcgo rii de izvoare. Din aceasti.i 
cauz i.i, la ca re se adaugă fi e vc rid ic itatea di ·cutabi li.i a con
ţinu Lu lu i unora din surse le documentare scrise (inte rn e sau 
exte rn e) refc ri Loarc la Suceava, f ic o a numită oric n tare teo
retică a isto riografic i român eşt i inte rbe li ce, a ap ă rn t s itua
ţia, a proapc n everosimil ă, ca în ceputu rile o ra şului Suceava 
să fie încon jurate, pîn~1 de curînd , el e o in certitudin e cu atît 
ma i dăun ătoare cu cît nu p1rţinc clin con cluziile ca re se credea 
că pot fi fonnu late în l egă lură cu în ceputurile accslu i oraş 

erau ex tinse, cu o înd reptăţ:ire ce l puţin disculabil ă, ş i asupra 
în ceputurilor a ltor oraşe el e pc ter itoriul Mo ldove i . 

Prin cipa lul rezullat cu ca re s- au so ldat cercetările a rheo
logice, întreprin se v reme ele mai multe decenii pe t eritoriul 
Suceve i ş i în împre jurimi le imccliale a le oraşului , a fost 
ace la că s-a demon strat, în afara oricărui dubiu cî t de 
cît just ifi caL, o locu ire n e în tre ruptă a acestu i teri to riu 2, 

începîncl clin epoca p ietrei ciop lite ş i mergînd pîn ă î n zi lele 
noastre. Cercetări s istematice sau descoperiri făcute numai 
întîmp l ător (Udeşti3, Mihoveni4 , Suceava, Vcreşti5 , Ru s-Mă
năstioara6 ş . a.) au avut darul să ilu streze o veritabilă ş i sem
nificativă continuitate ele locuire, pe un te ritoriu avîncl o 
rază de circa 20 km în jurul Sucevei, a cărei principa l ă parti
cularitate poate Ii considera tă numai ap ropie rea statorni că 
de apa Su ce ve i a Luturor aşezări lor identifi ca Le arheo log ic, 
indiferent de faptu l că vetre le aşezăril or au pulul înreg istra 
unc ie d eplasări (dovedite min ore ş i .nesemnifi cative), mereu , 
î n să, î n cuprinsul ace le iaş i microzon e geografi ce. 

Ev ident, constatarea c[1, în decursul mu llor milenii , 
co lec tiv ităţ i succes ive, b eneficiind de înzest ră ri tehni ce sa u 

2 Problema est e tratată, pc larg şi detaliat , 111 J11cr area noastră 
M .D . Mate i, Civiliza t ia medievală urbană romllnească- Con/ribu/ii (Su
ceava pinii la mijlocul secolului al XV 1-lea) Bucureşli , 1988. 

3 Maria Biti1·i, "SClVA", 32, 3, 1981, p. 331- 345. 
4 N. Ursulescu, Paraschiva Victoria Ba Lnriuc, Suceava, „Anuarul 

Muzeului judeţean ", 5, 1978, p. 89--94 . 
5 Cercetări (inedite) intreprinse de N. Ursulcscu . 
6 Cercetări ele supra l'a \. ă întreprin se de M. D. Matei ş i Al. Rădulescu. 
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de orga ni z[1 ri soc iale spec il'i ce ş i deosebindu-se de la o epocă 
la a lta, a u a fl at, pc te ritoriul v ii to rului oraş ca ş i în împre ju
r imile imediate, co ndi ţ ii de v i aţă va lor ifi cate din plin nu 
poa le fi lips ită el e semnificaţ ie ni ci în î nce rcarea de expli care 
a apa ri ţ i e i , anume î n cenlrul acestei zon e , a v ii to rului oraş 
Su ceava, ca re apare, as lfe l, drept un adevărat co ro la r a l veri
f i că ril o r succcs ivr, făcule el e sule de gcn c ra·ţi i el e locui tor i , 
a le condiţ iil or optime de v iaţă oferiLe ele amintitul tc riLor iu. 

La Loall' acesLra mai este, î n să, de ad ă u gat o obse rvaţ ie 
cu carac te r ş i semn i [i caţ ii m a i amp lr. R efe rindu- ne, în mod 
specia l, la descoperiri din aşczi.i ri sau din n ecropo le da cice, 
clatîn cl clin seco le le I î.e. n . - III l'.ll „ î nlreprin sc pe te ri
tor iul SuceYe i7 sa u în aşrză rilc ele la Şche ia8 sau Vorni ccnii 
Mnr io, trebuie admisă o l argă deschidere a locuito ril o r acestei 
zonr către a lt e le el estu 1 de î n cl rpf11ta Le - în pri nc ipa I că trc 
Trans il \'ani a - , numa i aşa puLînclu-sc exp li ca măsu ra ş i 

pro fun z imea schimb urilo r culturale a le aceste i popula·ţii cu 
lumea prov in c i a l ă romană, rezu ltatul clirora poa le fi ce l 
ma i b in e jucleca l dup ă puternica influen ţ:ă exe rcilată de cul
t ura materială prov in cial i.'\ roman ă asup ra cele i daci ce loca le .10 

Deş i pîn ă în momcn Lu l de [a ·ţă specia I i şt ii u u au a juns 
la acceptarea un a nimă a l.eze i ci.i aceas Lă popul aţ: ic dacică 
loca lt'1 a puLut fi roma nizală în !oale compon ente le v ic·\:ii 
e i materiale ş i sp irilua lc, crecl rm că respingerea idei i un e i 
romaniză ri putc rnice11 i-a r lips i pe s pe c ialiş li ele posibilitatea 
exp lică rii cred ibile a unei rea li tă'ţ i cc pare s[1 fi e ca rac teristi că 
mij locu lui ş i ce le i de- a doua jumătă·ţ i a mi leniului I e .n.: 
d ă inuirea culturii materi a le ele faclură roman ă a populaţie i 
loca le româneşt i ş i pi.istrarca a ce lui aş i caracter chia r în de
cursu l perioade i multiseculare el e co n v ie·ţu ire româno-slavă, 
precum ş i p ăs lra rca ace luiaş i caracter într-o perioadă în 
care as imila rea popu l aţ ie i s la ve poale l'i co n s i de rată în che i ată, 

în linii mari (seco lul a l X- lea) . 

IlustraLt'1 de descope ririle l'ăcu te î n aşezăril e clin seco
le le VI- VII e .n . de la Sucrava 12 („ ~ ip ol", „D rumul na'ţ:io-

7 Gri gore Foil , in „St11elii ş i malc l'ia lc" - ls lor ic, Suceava, :J, 1975, 
p. 257 ~ i urm . 

s Idem„ „lVla Lcrialc", !), 1!J70, p . 300- 398. 
9 · cercetă ri îutreprinsc ele Mircea Jgnal. 
10 Pentru de tali er i, cr. supra, nota 2. 
11. O importa ntă co nCinnarc a aces tui fenomen au a dus -o, între 

a ltele, şi descoperirile făcute în necropola de i nhumaţie de la Moara, 
localilate s itu a tă in apro.p ierea oraşului Suceava, la sud-vest ele aceasta 
(Em . I. E maneli , „SCIVA", 27, 3, 1976, p. 379-392). 

12 M.. D. Matei 1'11 „Slovcnsk:i .l\rcheol6gia", 10, 1, 1962, p. 149--174 . 
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Vi g. 4. Cclalra de Sca un- „pin 7.c lc'' el e zici din vrc111 c::t lui Ştefa n cc.11\farc v;izulc din 
ex teri or . 

1: ig. :>. Cc l::t lea el e Scn u11- forlul J\111~ali 11 . 

na l'' , „Parc", „CurLPa clomncasd1" ş i a lte le făc u Le înLîmp l ălor) 
sa u p ril e juilc ci · ccrcrtări de mai m ic i prnpo r ţ ii (Hus-Mănăs
t ionra13, Udeş Li14 ş. a.), s itu aţ i a semn a l ată m a i sus nu este 
izo l ată, c i face pa rte din t r-un Lab lou m a i amplu , H\ cut co n
v in găto r ş i de a lte desco periri din Mo ldova (un c ie chia r din 
zona Suce\'l' i, cum s înt ce le de la Botoşana) 1 5 . 

Compa rativ cu perioa da el e p în ă în se co lu I al X-lea 
in clu s iv, ca ra c tcrizată prin t r- o foa rte ev id c ntă stato rn ie ie 
de locuire în spa·\;ii re lat iv bin e de te rmin a te , locuirea din 
seco le le XI-XIII de pe Lcr itoriu I SuccYci (şi chi ar din 
împ rejurimi ) prez intă a lte ca racte ri s ti ci, cca mai impo rtantă 
dintre e le fiind ca racterul c i clisp<'rsa trn ş i , în con sec i 1 rţă , o 
mai s l abă co n s i s te nţă a ei. Această r<'alitate nu poate fi exp li
cală prin penuria ele cercetări , deoa rece zona supu să observă
r ii a rheo logice a rămas aceeaş i . Fă ră să aibă caracte r dcfi
n ili v, înclin 5m ă atribuim rea li tatea am inti tă stă rii de 
n es i guran-ţă, c reată, pînă ş i în această regiune re lativ per i
feri că, de tulbură ri l e provocale în v ia·ţa comunităţ, i l or româ
ncşli loca lr de către pecen eg ii care au „ inau g urat" u lt imu l 
va l de m igratori cun oscut ele t eritoriul ţă rii noa slre, la în cepu
t ul mileniului II e. n.17, va l înche iat el e m ongolii a du cători 
de atîtea disfrugeri de bunuri materi a le ş i de v ie·ţi omen eşt i , 
nu numai pc teritoriul ţării noas lre c i ş i pc vaste întinderi 
a le contin entului european , 

ln sprijinu I aceste i exp licaţii , a căre i va lab ili tate poate 
fi extinsă pentru întregu l teritor iu extracarpati c a l ţării 
noastre, în cazul Suceve i p oate fi invocată ce l plrţi n o obser
vaţ ie, ş i anume: cla că, aşa cum amin Leam , în perioada de 
pînă în secolul a l Xi- lea , urme le ele locuire descoperite p e 
teritoriul Suceve i ş i în împre jurimile imediate prezentau 
particular itatea de a fi sufic ien t de con s isten te ş i re lat iv 
compacte indif'e.renl de caracterul deschis al zonei în care s-au 
f'ăcu l descoperirile, după acest seco l aşezări l e pa r să l'i prel'eraL 
Jocuri mai feri t e, ma i bin e apărate natura l ş i oarecum mai 
îndepărtato ele cursuri le de ape impo rta n te, care reprezentau 

13 M. l gna l, în „Sludii ş i materia l •" - fs lorie, Suceava , 3, 1973, 
p. 253 ş i urm. 

14 M. D. Mate i, Alexa ndru Rădulescu , în „S tudii şi mater ia le" 
Istoric, 3, Suceava, 1973, p . 276 ş i urm. 

15 Dan Gh . Teodor, T eritoriul est-carpatic în veacurile V- X I e.n. , 
Iaş i , 1 !J78, pa ss im. 

16 M. D. Matei, Conlribuţii arh eologice la istoria oraşt1lui Suceava, 
Bu cureşt i , 1963, p , 84 . 

17 Detalieri, la P. Diaconu, L es Pelchfmegues at1 Bas-Danube, Bucu
reşli, 1970. 

axe majo re de c ircu laţ i c . În acest sens, con s iclnăm r.ă des
coper irea nec ropo le i de la Vo rnicenii Ma ri (seco le le Xl
X Il)18 sau a urme lo r de locu ire ele la Zaha rcşt il9 ş i Liteni20 
(î n ma i m i că măs u ră în această d in urmă loca lit a le) nu poale 
fi separal.5 dr. observaţ i a că toa te acest e descope riri s-au 
făcu t î nlr-o zon ă (d eş i nu î 11 dep ă 1tală de Su cl~ava) împ ă clurilft , 
care fo los!'a cursuri el e apă de i mporla ll'ţ.ă cu Lolul secund a ră, 
ş i des lul de izo la L[1 de ce le d o n ă cursuri de ape majore: a l. 
's uceve i ş i , respect iv, a l Mo ldove i . · 

Fapte le in co n Lcs Lab ile se mn a lale mni sus nu pot anu la, 
î n să, semnifi ca·ţ i a excL·.p·ţ i ona l [1 a un ei a lt e rca liLăţ i , i lu s trală 
ue descope riri ma i tî rz ii : în Ln' aga zon ă cuprin să înt re apa 
Su ceve i ( la n o rei) ş i , rcs pecL iv, curs ul Şomuzului Ma rc ( la 
sud ) a cun oscut o locuire deoseb iL el e inle n să î n înt reaga 
perioa d ă nnLc rioa rr1 seco lu lui a l X IV- iea, acest factor demo
grafic (susţ inu t, des igur, ş i de a lte rea l ilăţ i - ele ordin so
cia l, eco nom ic ş i cu ltma l) consl itu ind teme iul prin cipa l a l 
s tru ctu răr i lor politice pe lrccu Le a ic i, înn in te el e momc n Lu I 
constiluirii s tatului fe ud a l de s in'e stălr1 Lor Mo ldova21 . 

Cercetăr i mai vechi22 , ab ia re lal iv recen t puse în adl'
vfrrata lor va loare şl iin ţ ifi că2 :1 , au condus la descoper irea, 
pc terito riul ucevc i, a urme lor un or fortil'icaţ ii„ constî ncl 
dintr-o pa li sa d ă ş i un şa ll'ţ a l'crent de apărare . Atribuirea, 
c11 sufi cie nt Leme i, a aceste i forWi caţ ii s fîrş itu lu i seco lulu i 
a l X III- iea ş i în cepulu lui ·e lui următo r a co ndus, în chip 
firesc, la in terpretarea a~eză rii forl ificale el e la Suceava 
drept sediu l un e i formaţi uni po lit ice român eş ti de t ip fe ud a l, 
el e cîţ i va ani in Lrată în liLe ratura istori că românească sub 
nume le de voi e11oda tul de la Suceava24. P e lî n gă c01np leta rea 
unei m ari pete a lbe pc harta po l itică românească a peri oadei 
de pînă la m ijl ocul seco lulu i n i XIV-lca , descope rirea în 
discuţ. i c a deschis larg i pos ibili t.5ţi el e inluirr a comp lex ităţ ii 

18 M. D. Ma le i, E 111. I. E ma 11tli , ll abi/atul medieval mral din Va lea 
Moldovei şi din bazi!rnl superior al Şomu:ului J\fare (seco lele X 1- X lf II) , 
J3 11 c1 1reş li , 1982, p. 115 ş i urm . 

rn M. D. Ma le i, E m. I. L ma ndi , O. Monoranu , Cerce tări arh eologice 
privind li abilalu l medi eval mra l din ba: inul s1L pcrior al Şomuzu lui Jlllare 
ş i al J\4o ldouei (secolele X IV- X \I li), Suceava ,1!J82, p . !Jl ş i urm . 

20 ib idem, IJ . 4:3 ş i unn . 
21 M. D. Mate i, Em. r. Erna ncli , op. cil „ p, 02- 103. 
22 M. D. Ma le i, L. Ch.i\.e:cu, „Dac ia" , N : S., 1.1, l!J67, p . 321 ş i 

urm. ; pcn lru detal ii , cf. M. D . Malei, Conlribu/ii arheologice la istoria 
ornşului Suceava, p . 77-87. 

23 Cf. supra, no la 2. 
24 M. D . Matei , „SClVA", 28, 1!l77, 1, p. 80; cr. şi M. D . Matei, 

E m. J. Emancli, op. cit., p. 102. 
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r-ig. G---7. Ccln len ele cnun- nspcc le ele sil piilun1 cliu campa nia 1!!54 înfil!işincl zonn cnmcrc lur ele pc lnlurn ele suci. 

procesu lui formăr ii o raşe l or medieva le româneşt i , exe mplului 
rcprezcntal de Curtea de Argeş pentru te ritoriul Tării Româ
neşti ad~1 u gîndu- i- se, acum, Suceava, pentru Mo ld ova, ca 
tip reprezentat iv de oraş medieva l format dintr-un centru
reşed in ţă vo ievodal ă prestata l ă2 " . Indiferent dacă acea „ţarri 
a români lor" de ca re vorbeşte Ottokar de Stiria20 poate fi 
loca lizatr1 la Suceava (aşa cum l\11. D . Matei a înclinat să 
cread ă21, fo losind un conlext isto ric amp lu , specific prime i 
jumătlrţ i a seco lului a l XIV- iea), sau dacă această loca lizare 
este pr i v ilă, în cr1, cu un cie reze rve28, un fapt rămî n e cert : 
Suceava prime i jumătăţ i a seco lului XIV a fost o aşeza re 
întărită, consitu incl nu cleul v ii torului oraş medieva l. 

1n ciud a acestui ava ri taj, aşezarea nu a atras atenţia 
pr imilor domnitori ai Mo ld ove i, ab ia Petru I Muşatinul 
inaugu rînd o n ouă ş i il1 fl oritoa re epoeft elin istoria Suee vc i, 
în condi ţi i ca re ş i acum pot face obiectu l unor discuţii, în 
care ipotezele vo r ocupa, des igur, un loc impor tant, în con
t inu are. 

Sncenva - capitala l\fo ldo ve i. Prime le inipativc edilitare 
ale voievozilor mnşatini 

Vreme ele pes te dou ă dece nii după momenlul const itui r i.j 
statu lui feuda l desin estătăto r Mo ldova, cap itala ţării (de 
fapt, ca să exprimăm lu crurile cît mai aproape de realităţile 
epocii, ar t rcbu.i spus „principala reşedinţă a autorităţ ii 
centra le") s-a afl at la S iret, o raş care at in sese, îndt în cursu l 
primei jumălăţi a seco lului a l X IV-iea, un foarte îna lt nivc I 
de dezvoltare, atît pc planu l produ cţ ie i mate ria le proprii , 
cît şi în domeniul act i vităţ il o r de schimb .29 In ciuda faptu lui 
că din istoriografia româ n ească nu lipsesc a fi rmaţ iile potrivit 
cărora domnia ar fi ridicat, la Siret, nu numa i o Cu rte dom
nească ci ş i o într1 ri tur[130 , pînă în momentul de faţă cc rcetr1-
ri le a rheo logice nu a u condus la descope riri ca re să ateste ast
fe l de con st 1:ucţi i , aşa încît ceea cc rămîne s igur este numai 
faplu l că atenţ. i a domn ie i s-a co ncc n Lra t, a ic i, doa r asupra 
domeniului co nstrucţiilor cultuale. 

In urm a ini ţ iative lo r vo ievodului La \:cu (1365-1373) ş i 
a le doamne i Ma rgareta, mama vo ievodului Petm I z is Muşa
tinu l, oraşu l S iret îş i l ă rgise nolorictatca in tcrna·ţio n a lă, 
şi aşa des tu I de amp l ă, da to rită, mai. a les, intense lor schim
buri come rcia le pract icate de unii din locuito rii lui s lrăini 
(ma i a les ge rmani) cu oraşe d in Po lonia sau clin a lte zone a le 
E urope i Centra le. lntr- aclcvri r, în cadru I cunoscu te lor sa le 
încercări de a-ş i asigura spri jinu l papa li tăţ ii în vederea con-

25 M. D. Matei, „Revista de istoric"„.34, 1!!81, 12 ; pentru analiza 
tuluror clementelor care concură la ap ropierea tipologică di n lrc ce le două 
oraşe men \.ionale, cf . sup ra, nola 2. 

26 Ollokars, Oslcreichiscll e R eimchronilc, ed . SccmiiJlcr , in „l\1onu
menta Gcrma niae Historica", Deutschc Chronikcn , V, 2, Hannovcr, 1893, 
p. 1152- 1154. 

27 CI'. supra, nola 2; cf. ş i J\IL D. Matei, „Rcvisla de istoric", 3<1, 
1981, 12. 

28 Pentru interpretarea diferită a şlir ilor clin izvorul mcn~ionat mai 
sus, cr. A. Armbrustcr, „Stud ii", 25, 1972, p. 463 şi urm. 

20 M. D . Malei, „ Revista Muzeelor ş i ,Monu mcntclor - 1ol1u men le 
istorice şi de artă", XVIT, 2/1986, p . 19. 

30 N. Gr igoraş, Ţara Romanească a Mo ldovei de La întemeierea sialului 
pină La Şle(an ce(Marc, Ia ş i, 1978, p. 52. 
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so li dă rii domnie i pc p lan in te rn ş i exle rn , vo ievodul Laţcu 
a ajuns pîn ă la asumarea ·angajamentu lui de a sr. converti 
la cato licism31 , oraşu l S iret intrînd în vede rile papalităţ ii, 
ca posibil vi itor sediu a l un e i ep iscop ii cato lice.:J2 

Concom itent cu exe rc itarea funcţiilor sa le de prin c ipală 
reşedinţă vo ievod a l ă, în ul t imul sfert a l seco lului a l XIV- iea, 
oraşu l Siret era s ituat pc primul pla n ş i în ceea ce pr i veşte 
puterea cu l tura l ă ş i po l ilică pe ca re o exerc ita cato li cismul 
în Moldova, putere la a că re i creştere a co ntribuit, într-o 
măsură unanim recun oscu tă, doamna Margareta, mama vo ie
vodu lui Petru I. 

Imprcjură rilc schiţate ma i sus - dominate, mai ales, 
de autoritatea ele necontcslat de ca re se bu curau forţe le cato
lice din oraş - nu co nstituiau, însă, nici pc departe mediul 
ce l mai prie lni c pentru exe rcitarea nes tinghe ri tă a a u to rităţ ii 
unui vo ievod ortodox, aşa cum a fost, şi avea s{t rămîn ă pînă 
la sfîrş itu l vieţi i sa le, Pelnt I zis Muşat inul (1374- 1392). 
Este uşor de înţe les că, avînd de făcut faţ[1 aproa pe supă
rătoare lo r iniţiative pro- cato lice a le chiar mamei sa le, vo ievo
dul nu dispunea dccît de o foa rte limi tată libertate de miş
care în S iret, astfe l în cît sî ntem s igur i că nu ţ in c de domeniul 
fabu laţ ie i presupunerea că un a din primele dorinţe ş i ini ţiative 
a le proaspătului domn a fost aceea de a-şi stabili reşcdinţ;a 
principală (capitala) într-un a lt oraş a l ţă rii .a3 

Pe lîngă condi ţ i a el e a fi un oraş în care forţe le cato li ce 
să nu mai ocupe ace le aşi poziţii dominante ca în Si re t, noua 
cap ita l ă a ţări i t rebuia, după toate probabilităţile, să înde
plinească ş i o ser ic de cond iţii de ord in strateg ic, dintre care 
două au părnt să aibă prioritate, ş i an ume: să fie situat la o dis
tanţă as igu rătoare de graniţe le de nord ş i de vest ale ţări i şi, 
respect iv, sfi se preteze la a fi apărat prin construcţii speci
fice, în primul rînd de cetăţi. Cum aceste ul time dou ă co n
diţii se dovedise ră foarte necesare în experi e nţe le militare 
a le proaspătului domn î n că din primii ani de domnie (un 
atac prin su rp r indere dat de nobilii poloni , în a nul 1377, 
constituind un argument în aces t sens)34 , nu mai este nimic 
surprinzător în faptu l că vo ievodul Petru I şi-a manifestat 
prezenţa in Suceava tocma i printr-o astfe l de iniţiativă, 
ş i anume prin ridica rea unei puternice cetăţ i de piaţră, 
situată într-un punct cu ev idente ca li tă'ţi strateg ice. 

De dimensiuni relat iv modeste ş i ridicată după un ·pl-a-rl' 
necorespunzător pintenu I u i de deal pc ca re era amp tasa tă30 , 
această primă fortif icaţ ie cu care vo ievodul Petru I ş i-a început 
activitatea prodigioasli la Suceava nu lăsa loc îndoieli lor in 
legătură cu ferm itatea in tenţii lor sa le de a conferi durabi litate 
şi statornicie prezenţe i sa le în oraş . Mai mult încă, judecind 
după ceea ce parc să scmni[ice ş i o a l tă descoperire datînd 
din aceeaşi perioadrt de început a prezenţei primului vo ievod 
muşatin în Suceava, preocupăr ile de ord in militar par a fi 

31 G. I. Mo iscscu, Catolicismu l în Mo ldova p1nă la sfirşilul veacului 
XIV, Bucureşti, 1942 . 

32 Şte fan Pascu, Goniri butiuni documentare La istoria romanilor în 
secolele XI II şi X I V, Sibiu, 1944, p. 44. 

33 cr . supra, nota 2 
34 P. P. Panailcscu, „Sludii", 9, 1956, 4, p . 95 şi urm. 
35 Gh . Diaconu, N . Cons tanlin cscu, Cetatea Ş cheia, Bucureşti, 1960. 
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Vi g. 8- \J. Cclalca ti c Sca un- imag ini s urprin se pe şa nli crnl a rh eolog ic 
în c:irnpa nin 1()5<1 i nFăpşinel „Curlca cx lcrionrii" , lnl11 rn ele sud-csl. 

predominante, ce l puţin o \Teme . 
Este u şo r de presupu s că, în ca litatea sa de reşed i1rţă a unui 

vo ievodal român esc din perioada a n Lerioară mijlocului secolu
lui a l X IV-iea, Succa,·a era un cc n1ru prin exce lenţă orto
dox, prin aceasta oferind YO ie voclu lui Locmai ca drul sp iritual 
care îi I ip ·ca la S iret . 1n ace l aş i Limp , însă , r ă mîn c încă de 
domen iul un or sarc in i v ii Loarc JH• vo ia de a se răspunde la o 
înt reba re foa r te importantă, ş i a nume: dr ce Bogda n „internei -
torul " ş i urm aşii să i im e di aţ i a 11 eviLa l Suceava, în momenLul 
în ca re ş i-au stab ili t rcşcd i1rţa p rin c ipa l ă la Siret, în c iud a 
faptu lui că Su ceava (care nu le puLea [i n ecunoscuLă) ocupa 
o poz iţ: i e strateg i că cv id e nLă, dispun î ncl , în plus, de o fo rtil'i
ctrţ i e la care ab ia Petru I a renu 1rţaL? D es igur, răspun su ri -
cu ev iden I. caracte r de ipoLrză - s-ar putea da nu unu I s in g ur, 
ş i e le ar putea v iza foarLc rnu I Le dom enii . în ceea cc ne pri
veş lt' -ş i această s ugestie nu se l' ormu l eaz ă a ic i pen t ru pr ima 
dal.ă 3G - în c lin ăm înspre exp li ca rl' a a ll'gcr ii tî rzi i a Suceve i 
dr pL prin c ipa l ă reşedinţă a domnie i în Iun c·ţ i c de ex is Lenţa, 
a ici, a 111i'e i autorităţ i politi ce loca le , ca re s-a sup us cu întîr
z.ie rc a utorit frţ ii centra le, aceas La pel recîn du-se ab ia în t impu I ' 
domniei lui P etrn I zis Muşat inul. 

O d ată stabili t în Suceava, vo ievodu I ia o a doua mă sură 
impor ta n tă, iniţiind construi rea un e i Curţ i domn eşt i 37, ş i 
în l egătură cu aceas ta impun înclu-se„ î n să, formularea cîLorva 
observaţ ii. în primul rînd , se impun e atenţ ie i faptu l că 
ace l aşi vo ievod care pusese să se ridice, în m a rg in ea de vest 
a oraşului , o ce tate de piatră, pentru rcşediffţa privată a 
dom nir i se mulţumeş te cu o constrncfi e de lemn38 , cJ1iar cl acă 
accas La esl.e de dimens iuni ce depă~ca u cu mult pc ce le ale 
constru cţ:ii l or c ivile din o ra şe m o ldoven eşt i a le sfîrşitului 
ace lui vr ac . 

1n timpul săpăturilor a rheo log ice înLreprinsc la cetat ea 
mu şal. in ă de pe la Lura ele YCSt a oraşului (ceta t ea de la Şche i a) , 
pe rn[1sură cc se dezve leau resturile aceste i fortifica ·ţ ii (a junsă 

pîn ă la n o i doar la nivelul fundaţ iil or, ş i nici acelea păstrate 
integra l) ş i se contu ra planul c i, n eob iş nuitul acestui plan 
precum ş i n econ co rdan ţa lui cu forma de te ren pe ca re se 
ampl asase cetatea impuneau accepta rea idei i că u u meşterii 
loca li fu sese ră ce i cărora domnul le î n credinţase ridicarea 
cetăţi i , planul fiind spec ific alLor rrgiuni ale E urope i seco
lului al X IV-iea, iar accasU1 opinie a rămas valabilă pînă 
astăz i 39 . 1n plus, atrăgea atenţ:ia faptu 1 că, printre pu f, in e le 
ma teri a le arheologice descope rite atît în inte'rioru I cit ş i în 
jurul Jortif i caţ:ie i, un procen t irnportan t îl reprezen ta a şa-nu
m ita ceramică cenu ş ie ornamentată cu „bră duţ" , ce ramică 
nelocală ş i de certă sorginte germană . 1n aceste împrejură ri , 
se cont ura concluzia că meşterii că rora li se în credinţase 
constru irea cetăţii era u co l onişt i german i, cărora ce rcetări 
făcute aproa pe concomitent le-au putut stab ili ş i regiunile 
de unde venise ră: reg iunile polono-baltice.40 

Dacă prezenţa ce ramic ii cenu ş ii în aria cetăţ ii de la 
Şcheia deven ea , astfel, u şor explicabilă, nu la fe l stătea u 
lucru r ile ş i în ceea ce priveşte cantitatea m are de ce ramică 
identică descoperită în oraş, într-un punct („Ş ipot" ) situat 
la c irca 150 m sud-est de Curtea domnească . Chiar dacă era 

de admis că zona respect ivă fusese rezervată de domnie 

pentru pîlcul de l ocuinţe în care se a dăposteau meşter ii ca re 
lucrau la cetatea de vest, descoperirea ace le iaş i cera mici 

şi la Curtea domnească l asă să se creadă că meşteri din aceeaş i 
colonie de stră ini lucraseră ş i a ici la o constru cţ ie tot de 

piatră. Şi, într-adevăr, descoperirea unui turn pătrat cu 
laturile de c irca 10 m, lucrat din blocuri de piatră de carieră 
nefasonate , situat la circa 15 m est de Casa domnească, lu c rată 
din trunchiuri de copaci, a oferit explicaţia prezenţ:ei meşteri-

36 CC supra, nota 2. 
a7 Ibidem. 

38 L. Chiţescu, „Cerce tări arheologice", 1, p. 246. 
39 Formulată d.e Gh. Diaconu ş i N. Constantinescu, opinia aceasta 

este su sţinută , cu argumentări suplimentare, de V. Vătăşinnu. 
40 M. D. Mate i, Contribuţii arh eologice „„ p. 131 ş i urm. 

lor ge rmani ş i la C11rl.ea d omnească , dovedindu-se că c i au 
ridicat a ic i un turn-l ocuirrţă.41 D cs tinaL să ad ă postească, 
în ca z de peri co l, fam ilia domnului ş i e\'enLu a l, pc unii din 
s luji tor ii ma i apropiaţ i a i acestuia, turnul- l ocuin ţă din 
Suceava este primul m o11umen l de acesL !'e l cun oscuL pe tcr i
Loriul Mo ld ove i, înrndindu-se cu con sL ru cţ ii s imilare clin 
Trans ilvania42 sau din alte regiuni a le E urope i co nLemporane. 

Poziţia pc ca re o ocupa proa spăt-înteme i ata Curte 
domnească în cadrul o raşului Suceava ş i m a i ales rolul pe 
care aceasta în cepea să îl joace în an samblul urban de a ici 
îndreptăţesc plenar afirmaţ ia cf1 în v iaţa 01w;rnlui-capital;'j, 
Su ceava domn ia primu I u i vo ievod muşa Lin a reprezentat 
un m oment de cot itur[1 , cu importante ş i înde lun g i con se
cin ţe. În primul rînd, implantarea Cur\:ii domneşti într-o 
zonă oa recum perife ri că în raport cu vechea vatră l ocu ită a 
aşezării a detenn in aL o reorientare topogra fi că a aşeză rii , 
Curtea domnească constitu inel nu c leul în fun ct ie el e ca re s- a 
reorganizat planimetria 01"aş ului . 1n jurul i{oului comp lex 
voievoda l au în cepuL sr1 se con struiască l ocuinţ:e a le boierilor 
din anturajul domn esc4 a, l ocuin ţe prevăzute cu bec iuri încă..: 
pătoa rc ş i din care s- a recuperat un in venLar a că rui bogăţie 

ş i ca litate nu mai la să dubii asupra proprietarilor a cestor 
constru cţii . în al d o ilea rînd , în cft de acum începe să se 
înregistreze tendinţa împingerii către zon e mai perife ri ce a 
l ocuinţe l or ·oam enilo r mai modeşt i ş i ale meşteşugarilor din 
oraş, pentru moment zon a în care se con centrează activ i tatea 
a cesto ra , atestată a rheo logic, fiind ace l aş i punct „Ş ipot" 
despre care s-a mai vorbit î n rîndurile precedente. Ceea ce 
t rebuie, î n să, menţ i onat, în context, este faptul că nu to·ţl 
meşteşu ga rii sînt în dcpărlaţ: i elin zo na cen tra l ă a aşezării , 

ci numa i ce i ca re lu crau pent ru o răşeni , în t imp ce nevo ile 
curţ ii erau satis făcute ele a Le I ierc care continu ă să se a fl e în 
aprop ierea ime diaH1 a c l ă diril or accste ia.44 

Cetatea de Scaun a Sucevei şi continuit.at.ca activi1:1i i10l' 
conqructive ale voievozilor muşatini 

După cum se ş lic înd1 de multă vreme, problema vechi
mii ş i orig inii Cetăţ ii de Sca un a Sucevei a reprezentat una 
clin preocupăril e esenţial e ş i statornice a le istoric ilor români 

41 Cf. suprn, nola 33. 
4 2 P roblema l-a preocupat , î n mod sp ecia l , p c arh . Gh . Sion , n cărui 

colaborare s-a do.Ycel it deosebit de utilă la întocmirea para grafului r es
pecti v din lucr area c ila lă la nota 38. 

43 Este vorba de cîtcva locuin(.e descoperite (clar , clin motive ob iec
t ive, necercetate integr al) spre vest ş i norei-vest de Curlca domnească., 
locuin ţe datate la sflrşil ul secolului a l X IV-iea şi !n primii ani ai celui 
urmălor (să.pături fă.culc de Glt. D iaconu , P. I. Pana it , Ş lcfan Olteanu 
ş i N . Consta ntin escu). 

41 Un as lfcl ele a lei ier se a fla Jn o depărlnrc ele numai c ircn 15 m 
de Casa domnească muşa lină, spre nor ei-est de aceasta, ci fiind distru s 
nhin ·la 'lnceputul secolului a l XV-iea, cu prilejul lucrăr ilor ele construcţie 
intreprinse, nici, ele Alexa ndru cel 13nn („SCTV", fi, 1!!5·1, 3- 4, p. 770, 
fi g. 15). 

li 
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(şi nu numai), care s-a 11 ocupal, spec ial sa u fie ş i numai Lan
genţial, de un aspert sa u a llul a l isto rie i militare a poporulu i 
nostru .45 Hîncl pl' rînd (aşa cum s-a ev idc n ţ:iat, de mai mul Le 
ori, în lu cruri rcce nlc)40 , Cctă·ţ ii ele Sca un a Su cevei i s-au 
a Lrib11iL pale rnităţi dintre ce k mai dife rite (ş i un eo ri chiar 
de-a dreplul aberante)47 , aceeaş i s i tuaţie fiind el e semn a lal 
şi în ceea ce priveşte î nce rcarea de a i se s tabi li Ycchimea. 

Chia r daci'\ dis c reţ ia izYoa re lor scrise interne sa u ex tern e 
a r pulea fi i11Y oc;1l.i'\ penlru ex pli ca rea cli,·e rs il ă"ţ ii opin iil or 
exprima te - î ncepî11cl ru cro nicarii ş i mcrgînd pîn ă la isto
rici din pNioacle mai apropialc de zi le le noast re - rcfr rilor 
la vechimea ceU:\ţ ii ş i la or ig in ea înteme ieto rilor ci, l.ocmai 
aceas lă neconcordanţ[1 face să apară cu atît mai s urprin zătoare 
înlîrzierea cu ca re s-a fă cut ape l la cercetă rile a rheo logice, 
pPnlru rezo lva rl' <I un ei astre i de prob leme care, în rea litate, 
m 1 se Jimila numai la islo ri a Cet5.t ii de Sca un a Suceve i ci 
v iza un numă r rn11 IL m a i importa nt 'c1 e astfe l de ob iect ive mi
lilare. Alribu ilă cî nd dacilor, cî nd geno,·ez il or4B, c înd teuto-
11i lor, cînd , î11 s fîrşil, YOicYoz il or români (mai a les lu i Şte fan 
ce l Mare)40 , Cc. lalea de Sca un a Suceve i ş i- a că păta i. adevă
ratu I „cerLil"i ca L de naşi.e re" abia în a nii puter ii p opu lare, 
doa r săpăturile arheo log ice încep ute, a ic i, în anii '50 a i seco
lu lu i noslru răspun zî nd la î nlreb ă rill' de mai sus, ş i alun ei, 
în să, răspun s ul co nl11rîncl11-se cu deslu l ă dificu ltate. 

După î nde lun gall' şi minu\:ioasc cercetăr i , s-a impus, 
treptat, o co ncluzie, care nu a făcut decît să contureze ş i mai 
bine pulernica personalii-ale a YOievodului Petru I z is Musa
tinul ş i s5 punii într-o puterni că lu mină conlribuţ i a re:tlă 
a acestu ia la co nso lid a rea i nte rn ă ş i exte rn ă a s la Lului feudal 
al Mo ldoYri: ace l aşi YOie\·od l'sle ş i ini·ţ i ato rul lu crăril or ele 
c~nstrnirc u ce le i mai pulcrnicc ce.Lăţ i de piaLră - a Mo ld ovei, 
pilonu l ele nezdruncinat a l lupi.ei pentru indepe nde ntă a 
româ nil or, v reme dl' aproape trei veacu ri: Cetatea ele S~aun 
a Sucevc i .50 

ÎnlrucîL prob lema dală rii începulurilor Cetăţi i de Scaun 
este un a clini.re ce le mai importante pe ntrn întreaaa istoric 
~ Suceve i medieva ll', credem că este pe dep lin f~1slificaLr1 
furnizarea, a ici, a cîLorYa dintre dalele pc ca re se î nteme iază 
atribuirea aceste i for li[i caţ ii vo ievodului am intit. Î n primul 
r~nd, cc rcel_~ri l e arheo logice au demonstrat, prin descoperi r i 
Şl obscrvaţ 11 repclalc, că nive lul ce l mai vechi ele cu l tură 
medieva l din întregu l perimelru al Cc lăţii de Scau n ( in clusiv 
d ~ pc p lalou l clin faţa ce tăţ ii) est e ce l apa r ţ inînd ultimului 
sfe rt a l seco lului a l XIV- lea. 01 Ca ş i în cazul ce le il a llc ce Lrtti 
su cevene - aceea de la Şcheia - urme le l ăsate de construclorii 
C~tăţii c~c Scaun au constat din vetre deschise, la care aceşt i a 
îşi p rcgateau hran a în toată perioada co nstruirii nu c leu lu i 
iniţ:ia l a l ceLă·ţi i , vetre ca re atestă o peri oadă îndc h1n o·ată de 
funcţionare ş i î n jurul - clacă nu chia r în interiorul ~cărora 
s-a găs it un număr su[ icicnL de conclud ent de fragmente cera
mice apar-ţ in î ncl a~a-numite i cerami ci „muşat in c". Împ răştiate 
p e tot platou I din faţa celă-ţi i , clar concentrate m a i ales în 
supra feţe le din jurul ve tre lor am intite, mon e tc de argint 
aparţinînd emisiunilor lui Petru I (ce le mai multe cu lcO"e nda 
în lim~a l atină) as igură datarea şi atribuirea c1:ono t og°ică a 
respecl1vc lor complexe arheo logice anume perioadei domn ie i 
voievodu lui muşa tin , acesta co DstiLuind unul din prime le si 
ce le mai importante rezultate a le cercetă ril or a rheo logice de 
la Cetatea de Scau n. 

Descoperir ile şi observaţi il e am inti te aveau darul să re
zo lve, concomitent, două probleme esenţia l e : în primul rînd, 
pe baza lor se put~a stab ili o pate rnitate ce rtă şi un „ce rtificat 

45 PJ"oblcrna este amplu tralati\ în ca pitolul „Cî nd şi cine a cons
tru it Cetatea de Scaun a Suceve i?" din lucrare.'\ J\11. D. Male i, Conlribu/ii 
arheologice la istoria oraşului Suceava, p . 89 şi urm. 

46 M. D. Matei, E m. I. E man cli , Ce/al ea de Scaun ş i Curtea domnească 
ele la Suceava, E ditura Sport-Turi sm, Bucureşti, 1988. 

47 V. I. Pala de (O excursie la Suceava , Ia ş i , 1'871, p. 14) încerca, 
chiar, să acrediteze ideea că exis 'tcnţa cîtorva resturi de cărbune, pc 
care le văzuse p e platoul din faţa Cetăţ ii de Scau n, era suficientă pentru 
demon strarea fa ptului că pc locul cetăţii Sucevei fusese vechea Su
cidavă. 

48 M, Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii pină la 
,1601, ed. I., Şt. Petre, Bucureşti, 1942, p . 137. 

12 

49 N. Iorga, Istoria armatei romtlneş ti , 1, Bucureşti, 1910, p. 74 
50 M. D. Male i, Goniri bufii arheologice . . , p .. 115 
5t Ibidem, p. 114. . 

Vig. 10. Ccla lcn de Sca nn . SLcma cu pisania Mo ldo vei descopcrilă în 
cu rs ul si\pă Lw· ilor clallncl din 1'177. 
Vig. 11- 13. Ce la lca de Sca un . Cera mica ornamcnla lil , cahle ~i discuri 
(sec. ni XV- iea). 

de naştere" fe rm ce le i mai importa nte cel ă \; i mo l doveneşti 
din ev ul med iu ; în a l doilea r înd , se pun ea ca p ăt c ircula\; iei 
nejusl ifi cate a un or teo rii fan Lczistc re.fe rii.oare la "°cig in~a 
străin ă a aces t.e i fortif ica\; ii , prin aceas ta l'ă cî ndu-sc primii 
paşi pc ca lea înţ:e l ege rii exacte a unui proces isto ri c ele cea 
mai mare însemnătate pentru întreaga isto rie mi li tară a po
poru lui român: începu Lu I co nst ituirii unui s is tern defens iv co he
rent a l Mo ldo vei de s ine stă tă loa re, sistem baza l pc rortifi
caţ: ii ele piat r[t (în primul rîncl) , dar care, în a numite momente 
ş i pentru scurt timp, a folosit , cu ca racte r comp leme ntar, ş i 

î n tărituri de lemn ş i p ămînt.52 Ş i chiar clacă dep lina eo ni.u
ra re a raţiunilor şi etape lo r co nst ituirii acestui s istem defen
s iv s-a produs mai t'i rz iu, abia după efectua rea săpă lu rit o r 
arheo logice de la Tî rgu Neamţ53 ş i de la Roman , î ncepui.ul 
a fost l' ăcuL la Suceava, iar primele jaloan e Ic-au const ituit 
fort ifi caţ iile muşa lin c de la Şcheia ş i, rcspccliv, Cetatea de 
Sca un . 

Este foarte dificil de stabi li t interva lul ca re s-a scurs înt re 
rid ica rea cetăţ ii de la Şcheia ş i , respectiv, începulu l construi
rii Cetăţ ii de Scaun , ş i ar fi fost, indiscutabil, de ce l mai mare 
interes să se poată rea liza această adevărată performanţă cro
nologică , ce l puţ:in din două motive : în primul rînd, aceasta 
ar fi co ntribuit, credem, dec isiv la rezo lvarea definiti vă a 
prob lemei (ca re şi astăz i îi preocupă pe cercetător i ) dacă ce
tatea de la Şche ia a fost sau nu term inată? În al doilea rînd, 
ş i în directă legătură cu răspunsul la prima întrebare, s-ar 
fi putut stabi li un fapt cu totul ieş it din comun pentru etapa 
de început a state lor feuda le româneş ti extracarpatice, şi anu
me dacă una din capitalele acestora - în cazul de faţ:ă Suceava 
- a putut dispune, concomitent, de două cetăţ:i de piatră . 
Din păcate, însă, în ciuda tuturor eforturilor făcute, nu s-au 
putut obţ:ine date sufic ient de revelatoare despre aspectu l cro
nologic amintit, astfe l încît, pentru moment (şi, foarte pro
babil, pentru încă multă v reme), opinia că cetatea de la Şcheia 
nu a fost terminată niciodată ş i că, în consecinţă, începerea 
lucrărilor de construire a cetăţii de pe latura opusă, estică, 

52 M. D . Matei, L . Gh iţescu, „Dac ia", N. S„ 10, 1966, p. 291-320. 
53 N. Constantinescu, „SCIV", 11, 1960, 1, p. 81- 105 . 
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a oraşului a însemnat, de fapt , aband ona rea prime i fo rt ifi
caţ ii , parc să se bu cure de un credi t sup1imen la r. 

Dacă în ceea ce pri veşte în cepe rea 111 cr[1rilor de co nstru irc 
a Cetăţ ii de Scaun în t impul domnie i lui Petrn I nu ma i per
s istă du b ii , s itu aţ ia este ceva ma i de licată în l egătură c u mo
ment ul încheierii acestor lu c ră ri , d eş i o se rie de e lemente ş i 

observaţ. ii concuru la formula rea op inie i că aceasta s-a petre
cut în t impul domn iei lui Alexan dru ce l Bun (1400-1432)"4 , 

deci domnia a ltui vo ievo d muşaLin . Ma i mult, s-ar putea chi ar 
ca pent ru încheierea lu c ră ril o r de co n stru cţ ie la Cetatea de 
Sca un să se fi impus fo los irea ş i a un e i ca n t ităţ i de piaLră re
cuperată prin demante la rea sistema Li că a cetăţ ii de la Şche i a, 
op inie către ca re co nverg două observaţ ii foarte importa n te : 
pc de-o pa rte, în cursul săpăturilo r a rheo log ice de la Şche ia, 
s-a co nstatat că n ive lul de demante lare a cetăţ ii de la vesL de 
Suceava cupr inde exc lusiv monede d in prime le emis iun i a le 
lui Alexa ndru ce l Bun "5 -ceea cc face foa rte p roba bil ă aceas
tă demante la re în juru l anului 1410-, ia r pe de a l tă pa rte 
s-a făcu t observaţ i a, decisi.v<l, că restur i Ic de piatră rezu ltatc 
din demola rea cetăţii , rămase pe loc, sî nt mult prea puţ: in c, 
aceasta conclu cînd , implicit ~ i ob ligato riu , la în che ierea cr1 
în t reaga ca ntitate de p ia tră refo l os ibil ă a fost tra nsporl.atr1 
pe un mare şan t ier af lat în curs de acL iv itatc la acea el a U1, 
acest şan t ie r neput înd fi dec ît ce l de la Cetatea de Scaun . 
1n s f î rş it, pent ru a înch ide cercu I date lor care co n cură la [or
mul area opinie i că anu me în L' mpu l domniei lui Alexa ndru 
ce l Bun s-a încheiat construirea Cetăţ ii de Sc:n rn , este de amin 
ti t că primul pavaj so lid di n prea jma Cetăţ ii de Scaun , amena
jat din lespezi mar i de p iatră, care se în ti nde pc o s u p ra faţă 
marc d in cuprin sul p latoulu i din faţa cetăţ ii , datează tot d in 
t impul domnie i voievod ul u i A lexa nd ru ce l Bu n"", data rea 
lui în aceeaş i pe rioad ă de 10-15 a ni de la încep utul dom niei 
f iind asigu rată de un număr sat isfăcător de monede, clin emi
s iunil e ace lui aş i domn. 

Că aceste lu c rări vo r fi însemn at numa i înche ierea pro
pr iu-zisă a con stru cţ iei ş i săparea şa n ţului de apă ra re, este 
dificil de spus, cla r cum , în genera l, se admi te că săparea şan 

ţului de apă ra re a l une i forlifi caţ. ii se face, clin mot ive les ne el e 
înţe les, abia în faza fin a l ă a lu c răr il or, 57 amena jarea pava
jului amin t it ş i , ma i a les, aspectul lui foa rte în griji t, n u fac 
decît să confirme că, ş i la Suceava, lu crurile s-au petrecu t la 
fe l. 

Un luc ru, î n să, ar mai t rebui reţ inu t : sub pavajul din 
t impul lui Alexa nd ru ce l Bun s-au descoperit urme le unui a lt 
pavaj (de fapt, pr imul în ord in ea cronologicf1 a pavaje lor de pe 
platou I elin faţa Cetăţ ii de Scaun a Suceve i), amena jat el în 
prund iş ş i acope rind o s uprafaţ[1 re lat iv restr î n să, cu cont ur 
neregulat. O unică moned ă descoperită pe acest prim pava j, 
monedă emisă de Petru I Muşat inul , a r putea suge ra că un 
timid începu t de amena jare a platoului din faţa cetăţ ii s-a 
făcu t în t impul domniei emi tent ului aceste i monede. În rea li
t ate, această ipotez ă este anu l ată de obse rvaţ i a că peste acest 
pava j-între e l ş i pava jul Alexandru ce l Bun -se găseşte 
un strat de păm în t de niuelare58 , căruia cu greu i s-ar putea a fl a 
altă provenienţă decît că a fost scos din şanţul de apă rare, o 
dată cu săpa rea acestu ia, ceea ce ne condu ce tot la încheierea 
că te rmina rea lu c ră rilor s-a petrecut în v remea lui Alexandru 
cel Bun , aşa cum ş i postulam în r înclurile precedente . 

Reven ind la problema ct ito rului Cetăţ ii de Scaun a Suce-

54 ln spr ij inul aceste i in terpretări v in , în primul rlnd , fragmentele 
ceramice descoper ite pe fundul şan/ului de apărare al cetăţ ii mu şatine, 
fragmente care datează exclusiv de Ia începutul secolului a l XV-iea. Prin 
aceasta se s lab ileşlc, dec i, mo mentu l în care s-a săpat şi a început să 
func ţioneze şa n ţul de apărare (M. D. Ma te i, Al. Andronic, Cetatea de 
Scaun a Sucevei, cel . 2, Bucureş ti , 1967, p. 18). 

55 Gh . Diaconu , N . Consta nti nescu , op . cil. 
56 Pavaj ul .a fos t cerce tat pc o s upra fa ţă ma i î ntin să , ma i ales in 

aprop ierea şanţulu i de apărare al cetăţ ii (Cerce tări Trifu Mar t inov ici). 
57 Întemeindu-se tocma i pe aces t considerent , autorii lu crării mono

grafice Cetatea Şchei a opinează ferm în favoarea teze i că această cetate 
a fost terminală ş i a funcţ ionat p ină la începutul domniei lui Alexandru 
cel Bun . 

58 Deş i grosimea aces tu i, stra t nu depăşeşte 20cm, aceas ta nu t rebuie 
s ă surprindă , deoarece suprafaţa pe care a trebuit să fie împrăştiată marea 
cantitate de păm lnt din şanţul de apărare a fost foarte mare, iar in unele 
zone de pe platoul clin faţa cetă ţii , care au trebuit orizontalizate, deni-
velările erau destul de mari. . 

ve i, credem cr1 o co nfirma re, chia r d acă oarecum indirectă, a 
atribuirii de ca re vo rbeam o ofe ră în su ş i p lanu l cetăţ ii . Cu 
dimens iunile prezumate de c irca 36 X40 m, SC poate Spun e c[1 
fort ifi caţ ia avea un pla n aproape pf1trat ( n es igura nţa se dato
rează fa pt ului d 1 latura de nord a cetăţ ii s-a prăbu ş it pe toată 
lun g imea c i, dar aprox imaţ i a nu este dccît de domeniul cîtor
va metri) , clin acest punct de vede re fii nd aproape ident i că 
cu cea l a l tă cetate muşatin ă, scrie rea isto rie i de în ceput a căre
ia a deveni t pos ibil ă tot graţ ie săpătur il o r a rheo log ice : ceta
tea Neamţului. P revăzu tă cu t urnuri pătrate dispuse pe co l
ţuri ş i pe m ijl ocu l latu r ilor, Cetatea de Scaun 50, la fe l ca cetatea 
Şche i a ş i cetatea Neamţului , prez în tă un pla n in adecvat for
mei de teren pc ca re a fost amplasată, care s-ar fi pretat, m a i 
cu rînd , la r idicarea " un ei fo r t ificaţ: ii po ligona le . An a lizî nd 
lu crurile sub rapo r tul acesta, specia li şt ii au ajun s, curînd , la 
un acord dep lin asupra or ig inii ne loca le a constru cto rilor ce lor 
t re i cetăţ i am in t ite, acest acord ext in zî ndu-se şi asupra recu
noaşterii orig inii po lono-ba lt ice a p lanu lu i recta ngular a l for
t ifi caţ iil o r în discuţ i e. Cum ce rcetă rile d in cetatea de lemn ş i 
p ămînt de la Roma n -tehnică la ca re ace l aş i vo ievo d Petru 
I va face în cazu l amin t it, tot lui trebuin d să-i fie atribuită ş i 
cetatea Romanu luiu0 -au demonstrat că am in t ita cetate 
avea un plan dife ri t de a l cetăţi lor de p i atră cu care a fos t 
contempo ra n ă, a deve nit nu numa i p lauzib il da r chiar aproape 
obl igatoriu să se a dmită că, î n lipsa une i expe rie n ţe în mate rie 
de con st ru cţ ii de mar i dimens iuni , din pia t ră, vo ievodul Petru 
I zis Muşat inul a făcu t ape l la meşte ri străi niH1 , ceea ce pun e 
înt r-o lumină ş i ma i pu te rni că vo lu m ul ş i semnif i caţ i a efortu
r ilor pe ca re a î n ţe l es ş i a t reb ui t să le facă, pentru în zestra rea 
ţări i cu pu te rn ice le ceLăţ: i el e p iat ră ca re vo r co nst it ui , p î n ă 

t îrz iu , osatu rn s istemului defens iv a l Mo ldove i. 
Du pă în ccp uLurile apa rent modeste l'Ll cute de Petru I la 

Curtea domn ească din oraş, tot lu i Alexa nd ru ce l Bu n i-a re
venit mer itu l de a fi înt rep ri ns, a ic i, lucd1ri cu adevă rat înnoi
toa re, amp loa rea şi ca li tatea acesto r lu c ră ri în elre ptă·ţ ind 
af irm a ţi a că , . i itoarea reşedinţă d omnească elin Suceava a 
început a se con Lura cu a d evă raL abia od ată cu p rimul dece
niu a l seco lul u i a l XV- lea02 . 

La o depr1rtare de c irca 10 111 est de Casa domnească d in 
lemn , ridicată de Petru I - m a i exact, î nt re această casă ş i 
turnul- l ocuin ţă am in t it î n pag inile precede n te -Alexa nd ru 
ce l B un a pus să se ridice primul co rp de c l ăd i r i din pialril, 
din ca re, ulter ior , se va dezvo lta ansamblul ce se o fe ră ş i astăzi 
priv iril or v iz itato rului. D ispus pe di recţ ia nord-sud , aces t 
tronso n a constat din t r-o con stru cţ ie l o ng itudina l ă , foa rte 
p robabil par te r ş i eta j, prevăzu tă cu un bec i care se înt indea 
pe toată lun g imea c l ădir i i. De, p la n rectangu la r ş i cu d imen
s iunile de circa 15,90X 12,40 m , beciul era împă rţ it în tre i 
nave long it udin a le, ce le de est ş i . cen tral ă fiind despărţ ite 
prin pile de z id ăr ie, cea de-a t re ia n avă av înd patru compart i
mente ce se deschid spre nava centra l ă . In trarea în beci se făcea 
print r-un pla n înclinat, cu gîrli ci exterior, amena jat cu ziduri 
de piatră, la pa rtea de jos av înd o uşă din care, astăzi, nu se 
mai păstrea ză decît un prag de piatră . Tot domniei lui Alexan
dru ce l Buni se atr ibuie ş i iniţiat iva amena j ării pr imei incin te 
a Curţ ii domneşt i din Suceava, dar cercetările arheologice , 
deş i se a fl ă înt r-un stadiu foa rte avansat, nu au făc ut decît 
dovada că mate ria 1 iza rea aceste i iniţiat ive s-a rezumat la un 
zid de pe latura de nord a complexului, în imediata apropiere 
a const ru cţ ie i amint ite ma i sus . ln rest, săpătu rile arheo lo
gice au prile jui t descoperirea numa i a şanţului de fundaţie a 
ceea ce t rebuia să fie zidul de in cintă , fără ca în respect ivul 
şanţ să se fi afl at ş i urme a le unei fundaţ ii de piatră , indife
rent ele faptul că şanţul a fost interceptat în mai multe locuri , 
pe latur ile de vest ş i de sud63. 

Deş i de dimensiuni re lativ impun ătoare , c l ădirea ridi
cată de Alexandru ce l Bun nu a det ermin at ş i renunţarea la con-

59 Gf. ma i a les, M. D . Ma tei, E m. I. E mandi, Cetatea «le Scaun şi 
Curtea domnească de la S uceava. 

60 M. D. Ma te i, „SCIV", 15, 1964, 4, p. 505-515. 
01 Cf. supra, nota 40 
6~ Cf. supra , nota 2 ş i nota 59. 
63 Cercetări (inedite) intreprinse de M. D. Matei, E m, I. E mandi, 

Costel Ilie şi studentul Florin Ţurcanu , în anii 1986 ş i 1987. 
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Fig. 14- lG. Celatca de Sca un . Ceram i că ornnm cnlală: cah lă , p ialr:1 pavim entară ~i p lacă ele Jzn ik (sec . XV- XV I) . 

strucţ ia mai veche, de lemn, clin per ioada pr imului vo ievod 
muşatin, astfe l încît, pînă destu 1 ele tî rziu în seco lu I al XV-iea, 
cele dou ă con stru cţ ii au funcţionat concom itent. Ce l mult, 
putem presupune că, clupă ridicarea con strucţ ie i el e piatră, 
c l ă direa mai veche a căpătat o a ltă destinaţie , ea putînd fi 
rezervată s lujitorilor mai importanţi a i curţi i, sau transformată 
într-o anexă secunda ră a sediului privat a l domniei. 

Dezvoltarea OJ'aşului Sucea .~a , de la sfîrş itul secolului al 
XIV-iea piuă la mijlocul ~· ecolului al XV-Jea 

Stabilirea principalei reşedinţe a domniei la Suceava a 
antrenat, după cum era ş i firesc, foarte importante restructu
rări ş i înnoiri în viaţa oraşului însuşi. După cum se admi te în 
general, tra nsferul statornic din tr-un oraş în altul al autor i
tăţ ii centrale nu echiva lează numa i cu o inediHt prezenţă po
litică ş i a dministra ti vă în noua reşedinţă domnească, ci pre
supune adevărate mutaţ. ii economi ce, sociale, culturale şi de 
altă natură în viaţa acelei aşezăr i pe care domnia ş i-a a les-o 
ca sediu al reşedinţei sa le principale. Aceste mutaţ. ii s-au fă
cut repede resimţite şi în viaţa Sucevei64 , e le putînd fi urmă
rite, cu u şu rinţă , pe mai multe planuri. 

ln domen iul numit, în mod convenţ. ion a l , economic (deş i 
o deta liere ar fi, cu s iguranţă, foarte opo1tună), principalele 
restructurări care se petrec în viaţa oraşului Suceava pot fi 
observate, mai a les, în creşterea ca ntitat ivă şi ame liorarea 
ca litativă a proprie i producţii de mărfuri, producţie dest i
nată, în primul rînd, consumului intern, în sensul ce l ma i 
strict a 1 cu vîntu lu i65 • 

Dacă pînă în ult imul sfe1t a l seco lului a l XIV-iea produ
cerea diferitelor categorii de obiecte de folosinţă curentă se 
caracterizeaz ă printr-o mare diversi tate tipolog i că -şi spu
nînd aceasta avem în vedere olăria, care, mai mult decît alte 
domenii de producţie, oferă ce le mai multe e lemente capabile 
să ilustreze progrese le înregistrate de la o etapă la a lta-, din 
momentul în care activităţile meşteşugăreşt i specializate au 
început să fie tot ma i mult solicitate de nevoile Curţii dom
neşti, a le slujitorilor sau apropiaţilor acesteia, de noile cate
gorii înstărite ale oraşului, producţia a căpătat, foarte repede, 
un ev ident caracter meşteşu găresc exclusiv, fenomenul „stan
dardiză rii" produse lor66 fiind cel ma i bun criteriu pentru iden
tificarea ş i încad rarea crono logică a respectivei etape în dez-
voltarea meşteşugurilor sucevene. · 

Fără să depăşească o anumită limită, a cărei observare 
permanentă va obliga pe cercetători să limiteze drastic capa-

64 Pentru detalieri şi similitudini cu alte reşedinţe medievale 
europene, cf. supra, nota 2. 

65 M. D. Matei, „SCIVA", 37, 1986, 2, p. 141- 158 . 
66 Intrcaga istoriografie europeană se ghidează după acest criteriu 

(al „standardizăr ii " producţiei) de fiecare dată cînd se vorbeşte despre 
consolidarea producţiei meşteşugăreşti specia lizate ş i, respectiv, dispa
riţia meşteşugurilor casnice , în centrele urbane în devenire. 
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c ităţ ile meşteşugului loca l în domeniul respect iv, reduce rea 
min ereu lui ş i prelucrarea meta le lor vor cu n oaşte, la rînduI 
lor, un impuls cert, de data aceasta nevoile suite i vo ievodale 
ş i a le s lujitor ilor curţ ii const it uind , ne îndoielnic, e lementul 
principal ca re a impulsionat progresul meşteşugului am int it , 
meşteşug ce va rămîne neseparat ca specia lizare (reducerea 
minereului, respect iv pre lu crarea meta le lor), pînă în a dou a 
jumătate a seco lului a l XV-iea. 

Ca e lement cu totul nou în mediul loca l sucevea n, în ace
eaş i perioadă în cepe să fie so li c itată producţia de cahle pentru 
so be, neexistînd nici o îndo ial ă că prezenţa unor astfe l de in
sta l aţ: ii de încălzit exclusi v în l ocuinţ.e bo iereşt i ş i în Casa 
domnească67 indic[t, cu cea mai mare precizie, dire cţ i a de unde 
veneau comenz ile pentru aceste noi produse, care pot fi cons i
derate, pentru moment, adevărate produse de lu x. Pentru că, 
să nu uităm, cele ma i timpurii atestări a rheo logice de sobe cu 
cahle în l ocuinţe le orăşenilor s impli , ce l puţin la Suceava, 
se s itu ează, crono logic, în prima jumătate a seco lului a l 
XV-lea68 şi chiar ş i atunci în cazuri dest u 1 de rare pînă spre 
mijlocul seco lului. 
: Dacă din perioada domniilor primilor trei vo ievoz i muşa
tini - Petru, Roman ş i Ş tefan - nu ne-au rămas şt iri , care 
să permită aprecieri cu priv ire la intrarea Sucevei în circuitul 
comerc ial in ternaţ ional , primii ani de domnie ai lui Alexandru 
ce l Bun reprezintă o etapă dec i s ivă ş i sub acest aspect, din ace l 
moment oraşul devenind benefi ciaru l unui priv ilegiu menit, 
ev ident, să asigure negustorilor suceveni o poziţie de frun te 
în activităţile comerciale curente ş i o s ursă s i gură de veni
turi importante . lntr-adevăr, prin privilegiul pe care, în anul 
1408, Alexandru ce l Bun îl dădea negusto rilor lioven i69 , sta
bilind ş i reglementînd condiţiile acl iv ităţ. il or acestora în în
treaga Moldov ă, vo ievodu I introdu cea o c lauză restrictivă, 

menită să as igure n egustorilor suceveni monopolul comerţu
lui cu postavur i, în în t reaga ţară. Dacă, potrivit amintitului 
priv ileg iu , negustorii lioveni aveau dreptul să v îndă în ora
şe l e şi satele Moldovei, nest ingherit, produse dintre ce le mai 
diferite, în principal meşteşu găreşt i , privilegiul respectiv 
in terz icea comercia lizarea de către ace iaş i negustori a unui 
produs de largft solicitare, ş i anume postavul, care trebuia 
vîndut numai în Suceava. De a ici , e l era comercia lizat mai de-
parte , în hotare le Mo ldove i, numa i de negustorii localnici , 
prin această c l au ză cercetăto rii fiind unan.im de aco rd că se 

67 Este necesar să precizăm că, pentru moment, la aceste categorii 
de l ocuinţe se reduc descoperirile făcu le în Suceava. Faptul nu este 
surprinzător, deoarece, clupă cum se ştie, restul construcţ iilor de locuit 
este reprezentat ele locuinţe sem iadincilc , în care se utilizau alte insta
la ţii de încălzire. 

68 Spre deosebire ele Ba ia, ele pildă, unde cercetările arheologice 
au semnalat apariţ i a sobelor de cahle, în locuinţele orăşeneşti, încă din 
a doua jumătate a secolului a l XIV-iea (Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu, 
Stela Cheptea, Oraşul medi eval Baia în secolele X IV-XV II, Cercetările 
arheologice din anii 1967- 1976, Iaşi, 1980, p. 128 şi urm.) 

69 Documentele moldoveneşli înainte de Ştefan cel llifare, ed. M. Costă-
chescu, 2, p. 630--636. · 
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stabilea, pentru Sucea va, Cl' ea cc se numcştr, în mod curent:, 
„dreptul de depoz it" . De a ltfel , sLă ruinţa cu ca re con[irmările 
v iitoare ale privileg iului amintit co n servă Sucevei exc lu si
v itatea come rţului cu posta \'uri70 nu face decît să sublinieze 
marile avantaje mate riale pe ca re clau za res pect iv ă le as igura 
atît domniei cît ş i negusLorilor suce, ·cni . 

În perioada cuprin să înLre domnia primilor vo ievoz i 
muşatini şi aceea a lui Ştefan cel Mare, dec i vreme de circa 
şase decenii , în evoluţia urbanist i că a Suceve i s-au petrecut, 
de asemenea, structurări importante, care merită să se bu cure 
de atenţia ce rcetător ilor ş i , dec i, să [ie menţionate şi a ici. Toa
te aceste structurări au fost, ne îndoie lni c, dete rminate de apa
riţia şi dezvo ltarea treptată a complexului reprezentat de 
Curtea domnească, devenită un adevărat ce ntru de greutate 
al oraşului. 

ln primul rînd, s-a constatat că, dacă nu chiar la fin e le 
secolului a l XIV-iea cel mai tlrziu la începutul secolului ur
mător, Curtea domnească începe să fie elementul edilitar în 
funcţie de care se organizează zona centrală a oraşului. în ju
rul şi în apropierea nemijlocită a Curţii domneşt i apar pri
mele construcţii reze rvate unor personaje importante din 
anturajul domnie i71 . De mari dimensiuni şi prevăzute , inva
riabil, cu beciuri încăpătoare, aceste construcţii sînt realizate 
-exclusiv din lemn, dar tehnica constructivă şi acurateţa exe-
-cuţiei şi finisării (toate erau văruite şi aveau pe reţii tencuiţi 
-cu lut fin) nu lasă dubii în legătură cu starea materială a ocu-
panţilor acestora. Dacă la aceasLa acErngăm observaţia că una 
<lin componentele aproape obligatorii ale inventarului recu
perat prin săpături arheologice din aceste locu inţc era repre
zentată de cahlele pentru sobe, ne putem imagina uşor gra
du I de confort de care dispuneau aceste casc boiereşt i. 

Important este nu numai cr1 au fost descoperite şi cerce
tate astfel de construcţii, ci şi faptul că, chiar dacă sigur in
-complete, aceleaşi ccrceU1ri au permis şi stabilirea, în linii 
mari, a perimetrului în care se înscriu ele. Ori , dacă se ţinc 
scama de distribuirea teritoria Irt a respective lor construcţii 
într-o zon ă care se întinde pe o rază de numai circa 100 m în 
jurul Curţii domneşti, ni se parc oricînd posibil să se avanseze 
ipoteza că acesta era „cartierul nobiliar" al Sucevei epocii lui 
Alexandru cel Bun şi al urmaşilor săi imediaţi, pînă la mijlo
cul secolului al XV-iea. 

1n opoziţie cu tendinţa amintită, de concentrare în jurnl 
Curţii domneşt i a locuinţelor oamenilor Sfatului domnesc şi 
ale păturii foarte bogate din oraş, se află procesul celălalt, 
a cărui stabilire a constituit, de asemenea, unul din marile 
merite ale cercetărilor arheo logice desfăşuraLe în oraş, şi 

anume începutu I crista I izării „cartieru lui meşteşugari lor" 
din Suceava72. Din acest punct de vedere, se poate aprecia că 
gruparea meşteşugari lor succven i într-o zonă care le era rezer
vată oferă temeiurile indirecte pentru caracterizarea nivelu
lui atins de activ itr1ţi le specia Vizate în prima jumătate a seco
lului al XV-iea, în aceeaşi măsură în care, ca şi în alte oraşe 
medievale europene, ilustrează intervenţia hotărîtă a orga
nelor administraţiei orăşeneşti în organizarea şi supravegherea 
activităţilor meşteşugarilor din oraş73 . 

1n paginile precedente , arătam că, în timpul domniei 
lui Petru I, repartizarea teritorială a locuinţelor şi ateliere
lor meşteşugarilor din oraş se carac_teriza printr-o reală difu
ziune, aceste complexe alternînd cu locuinţe şi gospodării ale 
unor locuitori , care nu trădează în nici un fel apartenenţa la 
pătura producătorilor specializaţi de mărfuri. lncepînd cu 
primele decenii ale secolului al XV-iea, însft, această difu-
ziune începe să se diminueze, în locul ei apărînd tendinţa con
centrării atelierelor meşteşugăreşt i în zona vestică a oraşului, 

70 La 18 martie 1434, ŞLefan voievod (fiul lui Alexandru cel Bun) 
va confirma acest privilegiu (Ibidem, p. 667- 673), lot aşa cum o va face 
şi Petru Voievod, la 15 ianuar ie 1456 (Ibidem, p. 678). 

71 Faptul că este vorba numai de construcţii bine amenajate şi destul 
de complexe, în raport cu majoritatea locuinţelor (monocelulare) desco
perite în alte zone ale oraşului, constituie, ca şi vecinătatea lor imediată 
cu Curtea domnească , un indiciu sigur în acest sens. 

72 M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, 
p. 77 şi urm. 

73 O. L. Barkan, Recueils de la Sociele .Jean Bodin, Bruxelles, 7, 
1955, p. 302 şi urm. 

care se co nturează, tot mai clar, ca un arc el e cerc, cu o l argă 
deschidere . Avî nd ca punct extrem nordi c actua'Ja autogară 
a oraşului , „cart ieru 1 meşteşugari lor" elin Sucea va descrie un 
larg arc de ce rc, in cluzînd zona actua lului liceu „Ştefan cel 
Mare" ş i a jungî nd pînă în zona parcului cent ral al oraşului , 
ceea ce reprezintă aproape 1 km lungime74 . 

.Justificată, în primul rînd, prin ob ligaţ i a autorităţ ilor 
orăşeneşti de a diminua perico lul unor in cendii , ca re puteau 
fi provocate (şi chiar ş i erau , destul de frecvent) de ate liere le 
meşteşugarilor ca re folosea u, în mod curent, focul (olari, fie
rari etc.), măsura con centră rii acesto r ate liere într-o zonă pe
riferi că a oraş ului a fost a pli cată, după aceea, în mod constant, 
în tot cursul evu lui mediu , chiar dacă respectivul cartier s- a 
dovedit că nu era locu it în exclusivitate de meşteş ugari7s . 

Pentru a în che ia co nsideraţiile noastre pe marginea prin
cipale lor fenomene care s-au petrecut în Suceava primei ju
mătăţi a secolului al XV-iea, ar mai trebui adăugat încă un 
fapt de cea mai mare însemnătate pentru evo luţia oraşului
capitală: în aceeaşi per io adă -ş i mai mult ca sigur tot în 
timpul domnie i lui Alexandru cel Bun -oraşul a început să 
benefi cieze de un sistem propriu (deş i nu foarte eficient) de 
apărare, constînd dintr-o palisadă şi un şanţ aferent de apă
rare76 . Cercetările legate de stabilirea traseului acestor forti
ficaţii a permis să se constate că ele înscriau, la rîndu-le, un 
arc de cerc, cu deschiderea ele aproape 1 km, înconjurînd oraşul 
pc laturile de nord, vest şi sud, singura latură care Jăcea mai 
puţin necesa r un astfe l de sistem de fortificaţii fiind cea de 
est, delimitată de cursul unui pîrîu cu nume foarte comun şi 
sugestiv în aproape toate oraşe le med ie va Ic moldoveneşti: 
Cacaina (azi Pîrîul Tîrgului sau al Cetăţii). Spunînd aceasta, 
nu vrem, însă, să lăsăm să se înţeleagă că latura respectivă nu 
beneficia, şi ca, de apărare artificială, dar după une le obser
vaţii stratigrafice pertinente nici adîncimea şanţu lui de pc 
această latură, nici lărgimea lui nu trădează neces itatea strin
gentă a fortificaţie i pe această latură, dinspre cetate, a întă
rituri j77. 

Caractcrizînd procese le complexe petrecute în Suceava 
perioadei dintre sfîrşitul secolului al XIV-iea şi mijlocul celui 
următor, credem că cea mai potrivită şi corespunzătoare reali
tăţilor istorice este aprecierea că perioada amintită a repre
zentat, pentru oraş, consolidarea trăsăturilor urbane ale aşcză
rii78, concomitent cu a[irmarea lui tot mai puternică în v iaţa 
Moldovei, pc toate planurile: economic, cultural, militar, 
politic etc. Legată şi determinată, în principal, de efectele 
benefice ale prezenţei în sinul lui a autorităţii centrale, această 
afirmare sc va consolida şi în perioada următoare , cînd Moldo
va va cuno_aşte epoca de mare faimă a domniei lui Ştefan cel 
Mare. Tot atunci, însă, Suceava va avea de suferit şi mari 
distruger i de bunuri materiale şi pierderi de vieţi omeneşti, 
provocate de momentele de mare cumpr1nă prin care va trece 
Moldova, în general. 

Suceava , în timpul domniei lui Ştefan cel Marc 

Ar fi destul de dificil şi numai parţial întemeiat pe fapte 
verificabile să se afirme că încă ele la mijlocul secolului al 
XV-iea se poate vorbi de o nouă înfăţişare a Sucevei. Mijlocul 
acestui secol s-a caracterizat printr-o evoluţie normală, înte
meiată pe acumulările perioadei precedente, progresele can
titative şi calitative înregistrîndu-se lent, chiar d acă nu şi 
nesemnificativ. Oraşul continua să prospere pe plan econo
mic, o anumită statornicie părînd să caracterizeze activită
ţile sale curente, singura rea litate pe care o pot ilustra rezul-

74 Ne facem o plăcută datorie să amintim, aici, contribuţiile r emar
cabile aduse la rezolvarea acestei probleme de colega Mara N icoreseu
Diaconu ş i , 11 lterior, de cercetătoarea ieşea nă Stela Cheptea. 

75 Precizăm că, în acelaşi perimetru , au fost descoperite şi a !te 
locu inţe. Cum în jurul unora nu s-au descoperit urm e de activităţi meşte 
şugărcş [ i (M. D. Matei, E m. I. E mandi, „SCIVA" , 28, 1977, 4), iar 
altele aparţineau, cu siguranţă , unor negustori (descoperire, inedită, făcută 

de M. Ignat, E m. I. Eman di, V. Demciuc), este obligatoriu să se presupună 
numai că majori/alea locuitorilor acestui cartier era reprezentau de meş
teşugari, alături şi împreună 'cu ei trăind şi locuitori cu alte ocupaţii. 

76 E lena Busuioc, „Materiale", 9, 1970, p. 401-406. 
77 Ibidem. 
78 cr. supra' nota 2. 
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ta Ll'ic ce rcetări l o r arheo log ice fiind aceea a cont inu e i di ve rsi
ficăr i a producţiei de bunuri, în cea ma i m a re parte a dome
nii lor specia lizate de activitate. Pc acest fundal avea să se 
petreacă prima marc încercare prin care avea să treacă Sucea
va epoc ii lui Ştefan ce l Mare, ş i abi a după trecerea cu succes a 
marc lui „examen" clin anu I 1470 capitala Mo ldove i avea să 
dev in ă, din nou , l lll marc şa nti er. 

Se şt ie că, în a nul 1175, mai exac t în iarn a ace lui an, Mol
dova obţinea un a din ce le mai stră lu c i te biruinţe mi litare din 
întreaga luptă pentru independcnţ~t a poporu lui nost ru , în
frîngînd, la Podu l !nalt (llngii Vas lui), tru fi a armatelor inva
datoare otomane. Această stră lu c ită v ictorie nu putea fi, nici 
pc departe, cons iderată definitiv ă în înfruntarea Mold ovei cu 
Poarta otomanii, însu ş i vo ievodul Ştefan cel Marc intuind 
imi nenţa un ei noi campanii turceşti împotriva Mo ldovei, 
campanie care trebu ia să şteargă am in t irea usturătoarei în
frîngcri pc ca re o suferise a rmata Lrirnisă a ici ele sultanu l 
căruia nu i se pulusc opune nici măcar falnicul Constanlino
pol, capitala imper iului milenar al Bizan\:ului. Şi, într-ade
văr, lucrurile aşa s-au ş i petrecut: în vara a nului următor, 
însuşi cucer itoru 1 Constantinopo lului , su I Lanu I Mohamed, a 
pornit în fruntea un ei armate c i[ratc (chia r cla că cu o oa recare 
exagerare) la circa 150 m ii el e oameni, holărît să- l p e d epsească 
pc domnul Moldovei ş i să- l în l ăture d in domnie . 

După prima confruntare di ntre ce le două oştiri -cu totu l 
inegale ca număr de oameni ş i forţă -, înfrîngcrca moldove
nilor la Războ i eni părea să deschidă perspect ive favorabi le 
rea liză rii p lanur il or de cucerire a le sultanului Mohamed II, ş i, 
ceea cc era ma i imporla n t, deschid ea drumu I invadatori lor 
spre capitala vo ievodului nesupu s : Suceava. Ajuns la Sucea
va, su ltanu l a constatat, însă, că vo ievodul Mo ldovei avusese 
prevederea să-şi p regătească Cetatea de Scaun, tocmai în vc
perea acestei noi confruntăr i cu armate le otomane. !ntr-acle
văr, intuind iminenţa un ei noi agres iuni , voievodul luase, 
foarte probabi l încă în cursu l anului 1475 ş i mai mult ca s igur 
în primăvara ce lui următor, o serie de măsuri, ce s-au dove dit 
ele mare eficicll"ţă, v izînd sporirea capac iti'i"ţ ii de apărare a 
Cetăţ ii ele Scaun. 

Amintin el că în tot cursul primei jumătăţ i a secolului a l 
XV-iea, adică din momentul în care A lexandru ce l Bun înche
iase construirea cetăţii ş i pînă după începutul domniei lui 
Ştefan ce l Mare, Cetatea ele caun nu mai cu noscuse nici un 
fe l de lu crări de oarecare amp loare, nu facem decî t să atragem 
atenţia asupra faptului că puterea ele rezistenţă a cetăţii ră
măsese aceeaşi de la începutu l secolului, deş i tehnica mili
tară cunoscuse puternica afirmare a arii leri ei în asedierea cetă
ţilor, cea mai recentă ş i cutremurătoare dovadă a puterii de 
lovire a tunului fiind însăşi incapacitatea zidurilor Constan
tinopolului de a rezista aceste i temute arme (1453). 

Fig. 17 . Curlea Dorn nease:'\. Vedere ::ier ia 11:1. 

l' ig. 1 .8. Curtea Domn c::isci\. J' uncla\ia unei locuint.c 
ele lemn pc vremea lui Alexa ndru ce l Bun. 

Cun osc î11d fo rţn a rtile rie i olo mane ş i aprec iind ju st pagu
bele mari pc care aceasta _l e putea provoca zidurilor Cetăţ ii el e 
Scaun - capab ile să rez iste numai te hni ci i milita re a s fîrş i
tu lui seco lului a l XIV-iea -.,tefan ce l Mare ş i- a încln•ptat 
atenţia, în primul r înd, asupra sporirii gradu lui de sigura 1r\: ă 
a acestor zid uri . în consecinţă, a lu at măsura protejării vechi
lor z iduri mu şalin e prin constru irea a ltora, noi , disp use la o 
oarecare di s latrţ ă. de prime le (circa 15 m), 70 astfe l în cît zidu
ri le mu şa lin c să nu primească lov iturile directe a le g hiu Ie le lor 
olomnne. în plus, vo ievodul, clisp unîncl e l însuşi de o a rti lcrie 
a că re i neces itate o intuise la t imp , a căutat să-ş i asigure, la 
rîndu l său, posib ilitatea ele a o folosi împotriva asediatori lo r. 
în acest scop, c i a înzestrat noua pînză de ziduri a cetăţii cu 
turnuri pă lratc, dispuse la inlerva le el e circa 15-20 m, P'~ 
toată lungim ea zidu lui abia ridi cat. 

Ajun s în faţa z idurilor cetăţ ii Sucevei, sulta nul 1111 numai 
că nu ş i-a pulul rea liza p lanur ile t rufaşe cu ca re in va dase Mol
dova , cl a r s-a mulţumi L de „ all ars Lîr.l}lll. „ " 80 . Mu lt mai impo r
ta n t cs le, însă, de semna lat foplul că Angio le ll o, v ist iernicul 
sulta nului ş i , m;ti a.)es, m . ..:i. rlor ocular ni e\·enimente lor, recu
n oş lca, fi\ră comenlarii carr su s up<'l"l~ pe sullan , că „celalea a 
rezis lat şi era înliiri 1â"81 . 

Depuşi rea cu succes a acest.u i prim moment de cumpănă 
a cchiYalat, pentru expe ri e nţa YOie\·od ului v icto rios , cu un 
foarte bun pri lej ele vcri[i ca re a fun cţ i o n ă rii noului sistem de
fensiv, pe ca re î l crea e la Ceta tea de Sca un , s islem neuzitat, 
pînă atu nci, în Mo ld ova. Şi, înlr-adeYăr, juclec înd clupă mă

surile pe care Ic-a adopt.al: în perioad a imediat următoare ase
diului din 147682, acest rn omenl a fost pl in el e înv<\ţ[tm in te, 

7D O scrie de observa pi ş i de complexe a rltco logice ::i u con du s la 
încheierea că zid ul nou consLrui t nu a pulul incon.iura, plnă in momentul 
ased iului din vara a nului 1476, inb·enga fortifi ca ţi e muşatină, el apăr i n d 

doar latura ele est şi par\:ia l , pc cca ele suci. Cca mai importa ntă din tre 
aces te observa \.ii a fost ::icc 'O că zidul din eta pa J Ş te fan cel Mare s-a 
oprit , temporar , in dreptul turnului clin co J!:ul de s ud -vest a l fortului 
muşatin , în!J·e ce le d ouă construcţi i fiind descoper it un z ici , care inchiclea, 
spr e vest, curtea exterioară a cetăţ ii ş i 1n car e s-a renun ţat, clupă o 
folosire temporară. De a ltfel , aces ta eslc ş i sin gurul zid transversal clin 
CUJJrinsul vech iului şanţ ele apărare muşa'lin, iar prczen~a lui , în conti
nuare, în curlca exterioară nu a r fi făcut clccît să împiedice circ ulaţia 
norm::ilă, ln jurul fortului muş::itin. 

so Gr igore Ureche, L elopise{ul Ţării Afoldovei, cd. P. P. Pana ilcscu, 
p. 95. 

81 Donaclo da Lczzc, llisloria T11rchesca (1 300- 1514), publicată, 
adnotat.ii , i111prcu11ă c u o inl..rocli.1cere de I. Ursu, Bucurnşli, 1010, p. 
XLVII. 

82 In ol'ice caz, lucră rile pentru constituir ea ş i închegarea defini
tivă a sistemu lui preconizat ln vederea asediului clin 1476 (mai a les 
pentru comp letarea zidului de incintă exterior şi pe latura de vest a 
cetăţ. ii) s-nu încheiat, foar te probabil, ab ia în anul următor, aşa cum 
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Fig. l!l. CurLea Domnească. Bol\.ile beciurilor ele pc ]alura vcs lici:\. 

Fig. 20. Cu rLea J 0111neas -.1. 7. iclul 11 01·<1ic de i11 c i11lil , a 111plnsal pc sl ralul ele n r ~ 11r ii 
din 1476. 

pc eare vo ieYoclul nu a înlîrzial si\ le rnalcr ia li zrzc prin n o i 
măsuri: o pr im[1 eon e lu z ie parc să Ji fo s t. ace a că z idurile abia 
rid ica Le nu erau su l' i ien L de o· roase , pen Lru a l'a ec fată unui 
asccli11 pre lun g il, î n care arL il t> ri a ju ca ro lul de e isi v. În a l doi
lea rînd, s-a clo \'e dil că turnuril e reelangulan-., pl' l îngă că 
ofereau s upraf'e'ţc plan e u şo r de delerioral de g hiule le le g re le, 
nu a , ·ea u ni e i rczislc 1rţa ne cesa ră pe n Lru a fi l'olositc de a rti
leri a celor asl'diaţ i , Lrrpicl a ţiilc pulînd proY oca fi suri g rave, 
mai a les la eo l~uri . În s f'îrş il , e do ve di se că cetatea avea n e
vo ie de un nou şa nţ de a p ă rare , deoa rece di spunerea no il or 
z iduri chi ar pe rn ijl ocu I ce lui prccecl enl, muşatio, redusrsc 
considerab il I ă ·ţ imt>a ~1cesluia, făcîncl u- 1 in ef ic ient. 

l\l[om c nlul exact în ca re \'O ievodul a Lre ·u t la punnca în 
praclică a înv frţăminte l o r din a nul 147G nu se cunoaş lc , clar 
ceea cc se şt i e s igur este faptu l că în anu l de cumpă n ă 1497, 
cî nd Crta le a el e Scaun a fos l., clin nou, în situaţia el e a [ace 
faţă unui alt ase diu (ş i se parc ci'1 în că m a i puterni e cl ccî l cr l 
clin anul 1476), Lot ce Lrebuia t:rtcul penlru a-i spo ri rez iste n ţa 
se rea lizase, rezulta le le [iincl pc măsura eforturilor voievo
du l LI i . 

Că a fost n vo ie de 1111 cl'or t deosebi t pcnl ru co nso lid area 
rez i ste nţe i Ce Lă'ţ ii el e Sca un , se poate judeca fi e ş i numa i dup ă 
vo lu mu l lu c ră rilor. În primul rîncl, lipi t 83 (adosaL) de z idul 
prece de nt, ridi cat în a in te de 1476, s-a con struit un a l do ilea 
zid , rcprczcntî ncl - polrivit termin o log iei ulili za le curent ele 
spec i a lişt i - faz a a doua de con s lru ·ţ i e Ştefan ce l Mare. Ca 
urmare, ce le d o u ă ziduri adosate a u căpiltat , împreună , gro
simea de c irca 4 m, ceea cc con sliluia o ga ra nţie a trăiniciei 
desăvîrşite a n o ii înt~ir iluri . Pentru modu l, însă, în ca re voie
vodul a î 1rţc l cs să tragă fo loa e le m ax ime din îmbinarea ce lo r 
două faze con stru ct ive, cea mai convingăloare dovad ă a va
l orii expe rienţei căpătate în timpul asediu lui din 1476 o co nst i-

t uie forma ş i dimensiuni le b ast ioane lor eu care a înzeslrat cea 

ele-a doua pî n ză exte ri oa ră de zidur.i. Renwrţ î nd la vechile 

t urnuri rectangulare, vo ie\1od ul a pus să se co ns lru i ască b a

stioan e semicirculare, iar p entru ca accs lea sr1 fie, practic, de 
nezdruncinat, n o ile bastioa ne au fo los it, ca o a cl evăra l[i struc-

parc să sugereze o in scripli c, descoperită r.ragmcn lar , J'olo silă ulleri or 
ca ma l rial ele cons Lruclie, la un pilon clin secolul a l XVlI-lca, clin zona 
porţilor (pentru detalii, el'. M.D. Matei, „SCIV", 24, 1973, 2, p. 323- 329; 
inscrippa păstrează da la ele 8 septembri e 1477, clar starea fragmentară 
!n care s-a clescoperiL nu permite s la bilirca lucrărilor a căror înch eiere 
pr ilej ui se montarea ei în zidul de incin lft). 

83 Sin gurn excepţie de la aceasta se !nrcgis l.rează în zona porţii, 
unde, !ni.re zid urile celor două faze, s-a cr eat un spaţiu liber, impus ele 
necesitatea amenajării , în lrc cele două ziduri , a aşa-numitei „ctu-se de 
şoareci" , care era, ele fapt, o capca nă dispusă între porţile exter ioare 1 şi 2. 

tură inlrrioa ri.\, pc ce le a le primei pîn ze dl' z iduri. Înlr-adc vă r, 
toate no ile basl ioa nc Sl'1ni c ircu lare îmbraci\ pe ce l!' vcch i, 
pălrale, J\'zult.înd , as t.frl , a de vă ralc f'o rlă rc'ţr , dis pu se, la inler
va lc de c i1·ca 20 111, pc în tn' <iga l11n g ime <1 z idului din raza a 
doua. 

Î n fin a l, ş i ca d O\'<l cl ă nou [\ a î n ţl' ll' gtorii dep lin e a nevo ii 
de a-ş i adapta l' o rlil'i caţ iill' l:i 11 o ill' co ndit.ii de luplă, cl eln
m inaLe el e fo losirea a rt.il c ril' i la asediul cc t i.\\.il r, vo ie \'Odul a 
disp us sil parca unui şa nţ de apă rare p1~ !a lurile de cs L ş i ele sud 
a le ce lăţ ii , şa nţ ca re clc p ăşl' a cu mull î11 li.lrg ime pt' cl' I prece
dent, muşa lin, l'l a jun gî ncl , în u1wll' loc uri , la mai mu lL ele 
20 m l ă rg ime. A ie i interYi11 c, ln si.\, o a clc vi\ rat.ă in ovaţ i e a 
vo ic\'Odului: cun oscîndu-Sl' rapt ul di IO\' ilurile cele ma .i di-: 
c ie nle ş i pe ri culoase pe11Lru z idurile Ct> Lă ţii ernu ce le Lrase de 
Lunur il e amp lasale pe d<•alul Tălă raş il or , s ilunl la sucl- es L de 
cetale, co ncomite nt cu săpnrea noului şa 11 ·ţ de apăra re, s-a 
lual m5sura îni.\ lţ ă rii întreg ii s11pra l'cţe din marg in ea acesluia 
(pc pl a loul din [aţa ccLi.\ţ ii) , pîni.\ la o dt'p ă rtare el e c irca 30 m , 
'fo los indu-se, penlru accasla, ·j)ămî ntul scos din şa n("ul de apă

rare. Prin accaslă în[ilţare a Ll' rcnnlui din marg in ea şa irţului 
de a p ă ra re , 84 Sl' micşo ra unohiul el e lov ire a pă rţ. ii inferioare 
a z idului dr in c intă, Locm<ii I<' laturi le cele mai expnse, ghiu

le lele n e d epăş incl şa n·\ul de ap ă ra rl' ~ i op rindu-se în buza aces

t u ia . ~ i , juclccînd după nrnrelt' numă r de asll'e l el e p ro iect ile 

descop e rile în p<iYaju l clin zo na s upraîn fl q· :a t.ă, ca lculele s-a u 

dovedit ex a c t<': z idul ele in c inlă nu a [ost a fc clat escfl'ţial în 

Limp ul asediu lui clin \11\17, în c iud a fapLului eă nseeliu l a durat 

Lrei să plămîni. 

Pîn [1 la acl' s t ase diu , nLîL Ccla ll' a de Scaun cî l ş i oraşu l 

au Lrcbuil să Lreaeă -ş i au Lrccu t c1 1 ucccs - un a lL exame n 

d il'icil. După Cl' supuse e LrcpLat I.ol bazinul Mă rii Negre, Poarta 

otom a n ă a în che iat, î n a nu I 1184, acţ iun ea el e Lransformarc a 

t1ccslcia î nlr-1111 adevărat „ In c lurecsc" , prin cuce rirea ulti

me lor b as lioa nc in depcndcnt.c ·a rc seăpaseră, pînă a lunei, 

poflc lor cuceritoa re a le turcilor: CcLaLca Albă 85 ş i Chilia. Chiar 

dacă în isto ri ogra fi a n oastră s-a cxagcraL, uneori, grav ilatea 

pierderii de că lre Moldova a ce lor d ouă o raşe-ce t ăţ i , Lotuşi 

i eş irea aces lora de sub s Lăpînirea Mo ld ovei a fosl resimţiHl 

84 1n imcdiala apropiere a lrnzci şan\. ului ele apărare , gros im ea pă
mînLUllli depus pcnlru înălţarea lcrcnului ajungea p!nă la circa 90 cm. 

85 T. Bogda n , Cronice inedite atingătoare de istoria românilor, Bucu
reşti, 1895, p. 58. Pcnlru eroismul clovcclit ele apărălorii moleloveni ni 
cctă ·ţii în timpul ased iului olom::tn, cf. rclalnrca J'lorcnlinului Andrea 
Cambini (Arhiva is loricil a Romţmici , T2 , p. 57-58) . 
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Fig. 21- 22. Curlea Domnească. Ca hle ele sobă (Gr ifon şi manlicoră) d in lo cuinţe i11cc11-
diatc (1476) . 

Fig. 23. Pia lrii de holar (sec. al XV I-iea?) î nfăpşind stema Moldovei. 

profund 80 , ea impunînd , aşa cum s-a încercat recent srt se de
monstrcze87, o reorienta re a în trcgii v ieţ i economice a ţfiri i, 
care Sf• vedea lips i tft de posibilităţ. ile l egăturilo r de pîn ă atunci 
cu lu mea pontică ş i , prin ·Ca, cu cca mediteran ean ă. 

Ştefan ce l Mare, î n suş i, a înţeles că, în noile co ndiţii de 
agrava re a perico lu lui otom an, se impun ea căutarea unui 
sprij in politic ş i milita r din partea puterilor c reştin e vec ine, 
astfe l încî.t, pentru prima da Ut pîn ă atun c i, a acceptat să mear
gă să depun r1, perso nal , omagiul de vasalitate, în faţa regelui 
Poloniei. Aşa se ex plidi faptul cr1, în anul 1485, vo ievodul 
Moldovei s-a depl asat la Colomeea88 , pentru depun erea, atît 
de d o rită ş i aşteptată, a omagiului (septembrie , 1485 ). U rrnă
rind să foloseasc[t lipsa din ·ţară a voievodului legiuit a l ţftrii, 
nevolnicul pretendent la domn ic Hroiot (1-Iruet, Hronoda) 
intră în Moldova, cu ajutor t urcesc, ş i , a jungî nd pîn ă la Su
ceava, încearcă să obţinft ceea ce nu reu ş ise însuşi sultanul , 
adică ocuparea t ronului Moldovei ş i înlăturarea din domnie 
a lui Ştefan ce l Marc. î ncercarea s-a soldat cu un eşec total , 
astfe l d t invadatorii nu au reuşit altceva decît că „au ars tîr
gul''89, după mcffţiunca lapidară ş i on estă a lui Grigore Ureche. 

ln anul 1497, lu cruril e au fost, însă , cu mult mai grave, 
s ituaţia complicî ndu-sc din cauză cft asediatorii e rau nu , ca 
pînă atunci , t urc ii , ci o pute re c reştin ă : Po lonia. Detaliile 
evenimente lor sî nt prea bin e cunoscute, aşa în cît ne vom măr
g ini numai să amintim cadrul general în ca re s-au produ s e le: 
invocînd o amplă (şi, pîn ă la urmă, dovedită imag in a ră) cam
panie antiotomană, rege le polon Jan A lbrecht intdi în Mol
dova, în fruntea un e i armate foarte pute rnice, înzestrată cu o 
redutabil ă artiler ie. Abia pătrun s pc te rito riul Moldovei, 
rege le polon îş i d ezvă luie adevă rate le intenţii , îndreptîndu-se 
spre Suceava, cu scopul , devenit ev iclent, de a ocupa cc ta tea 
şi de a înlătura clin domnie pe voievodul ţă rii: Ştdan ce l 
Mare9°. Trimiterea repetată ele so lii şi încercările voievodului 
român de a- l face pc atacator să renunţe la planurile sa le (care 
numai antiotoman e nu se dovedeau) mi au co ndu s la nici un 

86 Jnluind pericolul pierderii celor două ce tă ţi , Ş tc la n ec l Mare, 
a clrcs!ndn-sc Veneţ iei, defin ea astfel imporlanţa Cclă \. ii Albe ş i a Chiliei : 
„ .. . acces te dollii locuri sînt toatii J\tlo ldova, şi l\tlo lclova cu aces te douii locuri 
e w1 zid penim /ara ungurcascii şi ţa ra leşcascii" (N ·. lor ra, Scrisori domneşti , 
p. 20- 24). 

87 cr. supra, nota 33. 
88 N. Iorga, S tudii şi documente cu privire la istoria românilor, p . 318. 
89 Gri gore Ureche, op. cil. , p. 98; cr. ş i I. Bogdan, Cronice inedite .... 

p. 58. 
90 Este ulii să se a minlcască faptul că în cron icile polone se dau 

vers iuni difcrile în legătură eu motivele intrării r egelui Ja n A lbrech t în 
Moldova, două exemple fiind suficiente: în timp ce Bielski recunoaş lc 
deschis intenţia regelui de a-l scoate din tronul Moldove i pc Ştefan ecl 
Mare („Cercetări istorice", 1, 1925, p. 126- 130), Miehowski (Arhiva isto
rică a României, J3 , p . 43-44) fa l s ifică faptele, în încercarea de a-I 
face vinovat pc vo ievodul Moldovei, pcntrn cele întîmpla le. 
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rezultat, astfe l încît s-a ajuns la confruntarea directă î ntre 
ce le două pute ri creş li11.e, co nfruntare d trc ia avea să- i fie m ar
to ră, dar nu ş i v i ctim ă, Cetatea de Sca un a Suceve i. Ajunsă 
î n faţa cetăţ ii , la 24 septembrie 1497, oastea po lon ă avea să 
î n ceapă asediul aceste ia două zile m a i tî rziu91 , asediul durînd 
nu mai puţin de trei săptămîni. Deşi „ bă/11nl cu lunurile trei 
săplămîni ziua şi noaptea"9 2 Cetatea de Scaun, polonii „nu 
ispră1Jiră nimic", as tre i că rege le po lon „cu ruşine se duse îndă
rcll"93, dar nu înainte ca, în drumul retragerii sa le penibile. 
să fi suferit u sturătoarea înfrîngere din Codrii Cosminului. 
E ra, de fapt, pedea psa pc deplin meritată pentru greşeala ele a 
fi s lăbit, cu bună ştiinţă şi n e înfrînată trul'ic, efortul antioto
man al lumii creştine răsă ri te n e, al cărui princ ipa l bastion 
rămăsese Moldova lui Ştefan ce l Mare. 

1n istoria glorioasă a Cetăţii ele Scaun , anul 1497 rămîne, 
aşadar, legat de amintirea un c ia din cele m a i strălu c ite bi
ruinţe a românilor, în lupta pentru păs trarea fiinţei lo r nea
tîruate, chiar dacă , din păca te, această biruinţă a trebuit să 
fie repurtată nu împotriva ş i asupra turc ilor, c i asupra unei 
pnter i creş tin e . Aminli rea ş i faima acestei v ictori i nu vor 
putea fi umbrite nic i măcar de succes iunea unor alte e pisoa de , 
triste, din istoria viitoare a cetăţ ii, po ca re numai laş itatea 
unor boie ri şi prccumpăn irca unor inte rese de c lasă au impus-o 
falnicei cetăţi , care s-a bu curat de faima de inv idiat de a nu fi 
fost niciodată cucerită prin luptă. Cetatea de Scaun a putut 
să cadrt v ictimă trădării , dar nu ş i-a deschis nici odată porţile 
î n faţa pute rii a rme lo r. 

Noi file din istoria necunoscută a Curţii domneşti dio 
Sucea va , în tim1ml domniei Marelui Ştefan 

1n a doua jumătate a seco lului a l XV-iea, istoria oraşului 
Suceava şi aceea a Curţii domneş ti din capita la ţării a fost 
aproape in separabil legată de ce le mai importante evenimente 
politice ;;:_i militare din viaţa Moldovei. Desigur, în lipsa unor 
izvoare scrise , care să detalieze sau să precizeze cronolog ic 
succes iun ea etapelo r refacerii ş i amplificăr ii Curţii domneşti 
în per ioada arătată, este de la sine înţeles că meritul exclusiv 
în stabilirea unor noutăţi d in istoria Curţii domneşti revine 
arheo logie i, ş i spec ialiş tii au toate mol ive le să încerce mîn
dria de a fi putut aduce astfe l de contribuţii ştiinţ ifice . 

Duprt toate date le de care dispunem acum, primul moment 
important din istoria Curţii domneşti din a doua jumătate 

91 I. Bogdan, op. cil., p . GO ; Gri gore Ureche, op. cil ., p . 102 . 
92 I. Bogdan , op. cil., p. 60 
93 I ndiferent de s ursele care re latează evenimentele, concluz ia este 

aceea că zidurile cetă ţii au rez istat asediului, Grigore Ureche (op .cit., 
p. 102) vorbind lauda liv ş i despre eforturile apărătorilor ce tăţii de a 
repara, noaptea , str i căci un ile pc care le provocau, z iua, tunurile asedia
torilor. 
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Vi q. 21- 28. Cc ln lca ti c Sca un . Piese de ricr (lcsl:1, ·a lnrani:1 , laci\l , Lo por) (se(' . XV- XV I) . 

a scco lnlui a l XV-iea - de all/'e l pentru întreaga euolufie ulle
rioar<'i a mn11ume11/ului - es te legat ş i determ in at de eveni
ment.e le din anu l 147fi. Distru să de ace l aşi in cendiu puternic 
căruia i-a căzut , ·icLimi\ ş i oraş ul (şi a le că rui urme co ns istente 
se păstrează pc m a ri supra fcţe)04 , Curtea domn ească a trebuit 
refăculr1 , înclaLă dup ă consumarea evenimente lor am in tiLe. 
Cum, însă, nu a rost vorba despre o refacere, pur ş i s implu , 
a vechil or con s tru c"ţ ii , ci el e o substa nţialii amplificare ş i re
plan ifica re a ansamb lului , c redem că es Le ju stifi cată o oa re
ca re deta lie re aici a lucrurilor. 

Prima ş i ce a mai importantă constatare pri le juiLf1 de cer
ceUtrilc arheo logice este aceea că incendiul clin 1476 a distrus 
în întregime Ycchca casă domnească muşatină, ca re, el e alt
fel, nic i nu a mai ros t refă cută. In schimb, con strucţia de pia
tră de pc laLura ele est, aceea ridicată de A lexandru ce l Bun, a 
fost nu numai refăcută, dar şi amp lifi cată, prin ext indere spre 
sud. Astfe l, în continuarea con stru cţie i de zid clin vremea lui 
A lexandru ce l 13nn , s-a adăugat o nouă con stru cţ ie cu beci, 
lungl1 el e c irca 11 m , l ăţ imea păstrîndu-sc id entică cu cea a 
con strucţ. i c i p recedente. Chiar da că şi din această n ou ă. con
stru cţ i e se păstrează numa i niYc lul piYniţe i , grija pc care o 
trădeazu e lemente le de substrucţ ie dovedeşte o mare acurateţă 
de exccu ţ. i c . Spaţiul pivniţe i era acoperit cu bo lţ i în leagăn , 
dispuse transversa l, sprijinite pc două pilc centra le pute rnice 
ş i ranforsate, probabi l, cu arce-dublou, între pilele ceptral e 
şi ce le adosate pereţi l or de nord ş i de sud95 . 

Dacă pc latura de est a complexului noile con stru cţ ii 
nu fac decit să v in ă în cont inu area ce lor precedente, o s i tu aţie 
cu totu l n ou ă se conturează pe latura de nord a Cu rţii dom
neşti96 , unde, in această etapă constructiv ă, se zidesc în piatră 
patru încăperi, cu l ăţimea de c irca 7 m. Tot acum, s-a rn1-
ţ iat şi conturarea in cinte i a nsamblului , dar refaceri le ulte
rioare nu permit deta lieri. 

Dacă acestea sînt prin cipale le restructurări suferite de 
Curtea domnească în etapa I Ştefan ce l Mare (datată posl 
1476), e le au fost cu mu lt d epăşite de lu c rările 

1

întreprihse în 

91 Es lc locul să se amintească, a ici , ş i faplul că incend iul din 1476 a 
provocat scoa lcrca din uz ş i a fortificaţi ilor oraşu lui (arse complet în 
toate zonele în care au fost descoper ile ş i cerceta te), ele nefiind re făc u te 
t1 lterior. 

95 Ccrcc lări a profundate as upra modalităţ ilor de ra cordnrc a dife
ri telor clape de construcţie de la Curlcn domnească a r:!cut nr1t. Gh . 
Sion, care a colaborat ş i la r edac tarea rapoartelor preliminare de săpă lnri 
prezentate la sesiunile de rapoarte anuale, din anii 1!)85--1!l87. r 

96 Situarea cron ologică a acestui moment constructiv a fost uşurată 
de faptul că zidul exterior al ncestor încăper i a fost fundat pc resturile 
incendiate ş i nivela te ale celor trei case boiereşti, ::tflatc în im ediata apro
piere a palatului domn esc, ş i în inventarul recuperat în care se aflau 
numai mater iale arheologice aparţin înd perioadei de pin ă în ullimul sfert 
al secolului a l XV-iea. Adău găm că moncclclc descoperite aici erau prea 
deteriorate ele foc pentru a mai putea fi curăţ:atc ş i utilizate la datări. 

a d oua clapă de reface re d in domnia a ce lui aş i vo ievod, etapă 
s itu ată imediat după cwnimcnLc le a nului 14-85. Dacă aceste 
lu c ră ri s-au impus, în c iud a n ereu ş it.e i acţiunii militare a pre
tendentului I-I ro iot, aceasta s-a dato rat, foarte probabil , 
faptului , de altfe l menţ ion at el e izvoa re le scrise, c:1 oraşul a 
av ut cu adevărat de suferit, î n timp cc cetatea nu a înregistrat 
nici o p ie rdere . 

Dale despre o refacere a laturii de e ta complex ului nu 
ex istă . 1n schimb , de data aceasta, obiect ivu I prin cipa I a l 
lu cră ril o r l-a const iLuit latura el e nord, care a fost integral 
refăcut:1 ş i mod ifi cată, observaţ ii foarte recente (dar încii ne
finalizate) î n d reptăţind presupun erea ci:'t ş i pc latu ra el e sud 
s-au în t reprin s un c ie lu cră ri n elips ite de importanţă07. In 
ceea cc p riveşte latura de n ord , este s igur că în această a doua 
etapă s-a renunţat la în căperile ridicate după 1176, în locul 
ş i pe locu l acesto ra r idicîn clu-se alte le, dupu 1111 plan uşor mo
dificat ş i cu destina·ţii di vc rs ificatc0s. 

Judccînd, mai a les, în fun c"ţ i e de reo rganizarea loLa l ă a 
spaţiului conslruit pc aceasLă l atură de no rd , se poale spun e, 
fă ră greş, că abia acum, în etapa a II-a Ştefa n ce l Ma rc, Curtea 
domnească din Suceava a dc·ven it o a devărată rortăre al[1 în 
p lin centrul oraşului , î n urma construirii unui puternic zid 
de in c intă din piatrăfJO . Constituind unul din ce le mai impor-. 
tantc rczullate a le cercetăr il or arheo logice din ul t im ii a ni , 
descoperirea turnului de in trare în in cinla Curţii domn eşti a 
completat, în chip feri c it, im ag in ea înlrcgului ansa mblu . 
• itu at pe mij locul laturii de n ord ş i Ua ncat de încăperi nou 
construite, rezervate, foa rte probabil , a dăpost irii u nc i mici 
garnizoan e, care nu putea să lipsească nici de a ic i, turnu l are 
dimens iunile de 6 x 8 m; abia prezen ţa lui const ituie argumcn· 
tu l de cisiv în J'ayoa rea af irmăr ii ex istenţe i une i 'in c in te com 
p lete a Curţ.i i domn rşt i ioo. 

în ceea cc pr iveşte datarea acestui a l doilea (şi u l t im ) 
moment con stru ct iv din timpul domnie i lui Ştefan ce l Mare, 
trebuie prec izat că ca a fost pos ibmt numai datorită descope
r irii , sub pava jul ca re a marcat (în curtea interioa ră) în c he ie
rea lu cr~t ril o r, 101 , a cîtorva monede, dintre care em is iun ea cea 

97 Ccrce lă ri intreprinse ln a nii 1!)86 şi 1!)87 au condus la descoperi
rea, pc această la tură , n restur ilor une i conslruc1- ii cu pivniţă, dar dczve~ 
Tirca inlcgi-a lil a constrncţ:ici nu a fost posibilă, nstfcl înclt ne ferim 
~ ă facem ap1·cc ieri ma i a mple as upra complexu lui , ele allfcl , in ed it . 
1

' os Cu prilej ul ricli că 1·ii accslor încăperi , z idurile despăr ţitoare dintre 
eclc anteri oare au fost dcmantcla lc plnă la nivelul ele călcare conlcm
poran, rcs lurilc lor fiind , apoi , acoperite, foarte probabil , cu plăci pavi
nientarc. 
:. · · 90 În loc ur i.Ic unde a putut fi cercetat - cu excepţia latur ii de norei, 
z((lc1J avea o gros im e de m ini mum 1,15 m. · 
1 ioo Tocma i lip sa unui turn de acces în cur te a făcu t ca , pină de 
cbrl ncl , să c ircule şi opinia că inlrarca se fiicea pc la lnm ele vest , ipo
teză · la care, acum , s-a rcnmrţat. 

.101 Es lc vorba despre 1111 pavaj lucrat din lespezi mari de pintră i 
aşezate pe un strat nivelator de prundiş. 
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mai lîrz ie Stcl'an ce l Marc es te din anul 1484. 
Apreciind g loba l amp loarea lu crăril or înlreprinse la 

Curtea domneascrt din '° uceava ş i faptul d't e le s tru cturt'az ă 
ansamblul ca re s-a păstraL pî11ă la noi , se poate afirma că în a 
doua jumătate a: secolului a l XV- iea nu numai că s-a defini
tivat planimclria acestui important complex voievoclal 
unul dintre ce le mai mari de pe teritoriu l ţări i noaslrc în epoca 
feucla lft - , 102 dar, prin co ncepţia care a stat la baza a l cătuirii 
lui , Curtea dom11 easd1 din Suceava a devenit o adevăratii 
fortăreaţă, într- un oraş s lab apărat de propriile-i fortificaţii, 
în c iud a faptului că era capital a ţării. 

Lumini ş i umlnc în ·ccolul al X\Tl-lea 

Dacă Suceava epoc ii lui ŞLefan ce l Marc a cunoscut un a 
clin ce le mai g lorioase pe rioade d in î n treaga sa istoric multi
secul a ră, încerdtr ilc gre le prin ca re a trecut nu au rămas fără 
rezullatc Yizibi lc în dezvo llarea ei ca aşezare. Deşi descope
riri le arhco log ice nu fa c dccît să confirme conţin n Lu I izvoa re
lor scrise în cc('a ce priveş le intcn s italea activităţi l or de pro
ducţie ş i de sc himb , imagine a pc care ace leaş i ce rce tă ri arheo
logice ne aj ulă să o avem asupra dezvo l tării urba nist ice a ora
ş ului este deparlc de a corespunde cerinţe l or ace luiaş i avînt. 

CcrceL~1ri l e arheologice a u furnizat, î n ce i peste 35 de ani 
de activilate a şanlicrului ele aic i, 11n vo lum impres ionant de 
probe a le dezvo lU1rii cwnomicc impc luoasc a Sucevei, în a 
doua jumăta lc a seco lului a l XV-iea . Ap roape că nu cxislă 
domcn iude activitale specia li zată în ca re să nu se înreg istreze 
progrese notabile, începînd cu producţia, mereu mai diversi
ficată, de cc ramică103 ş i ajungînd pînă la un meş teşu g ca pre
lucra rea osu lu i,104 co ns iderat secundar sub raportul ef i c i e nţei 
sale economice. Dacă în domeniul o l ăr ie i spec i a li şl ii sînt 
unanim de acord că Suceava epocii lui Ştefan ce l Marc a rea
lizat ce le mai îna llc. pe 1formanţe te hni ce ş i artistice, ceramica 
smă l ţuită (de uz casnic sau ornamcnta l[t) constituind prin ci
pa lul crileriu în această aprecie re snpe rl ativă, 10" pre lu crarea 
metale lor v in e srt comp lelczc, în mod fericit, cunoşt in ţele 

noastre despre meşteşugurile sucevene, în t imp ce co n strucţiile 
de toate fe lurile şi sp lendide le urme de ancadramcnle de uşi 
Ş i de fe restre atest[l o mftiestric neega latf1 anterior. 

Deşi în mai mică măsură dccît izvoare le scrise, descope
ririle arheo logice atestă, pentru aceeaşi p e rioadă, prezenţa în 

102 Aprec ierea ii aparţin e arh . Glt. Sion , ca re a făcu t ş i studiul 
comparativ cu alte complexe s imila re, d in Mo ldova şi din Tara Homf1-
nească. 

103 Elena Busuioc, Ceramica de u z comun 11 csmăl(uil il din J\l[oldova 
(seco lul al Xl\1- l ca pînă la mijlocul seco lului al X \r 1- lea), Bucureşti , 1975; 
pentru descoperiri făcute chiar la Curtea domnească din Suceava, cf. 
Paraschiva Victoria Batariuc, „Suceava, Anuarul Muze ului judeţean ", 
10, Suceava, 1983, p. 245- 259. 

· 104 Este util să prec izăm că, din toată s uprafaţa oraşului , cele mai 
numeroase descoperiri specifice, care atestă practicarea acestui meşteşug 
(coarne de capre sau de cerbi aflate în curs de prelucrare -sec \.ionate, 
şlefuite, cu incrustaţii nefinisate etc) s-a u făcut în aşa-numitul 
sector arheologic „Şipot", situat la sud-est de Curtea domnească. 
Faptul că aceste descoperiri 1~u s-au făcut ln „cartierul meşteşugarilor" 
nu trebuie să surprindă: prelucrarea osului se făcea în ateliere de mici 
dimensiuni şi mai a les, nu presupunea folo sirea unor instalaţii cu foc. 

105 Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cîrstoiu, Mărturii de civiliza/ie 
medievală românească. O casă a domniei şi o sobă monumentală de la Suceava 
din vremea lui Ş le{an cel Mare, Bucureşti, 1979. 

20 

Fig . 29- 30. Mănăstirea Sf'. Tonn . 
E lemente sculpluralc în s lil gotic 
descoperile în i ne i n tă. 

Suceava a unui marc n1unr1r de produse de import (ccramică1°6 , 
ob iecte de metal, podoabe e tc.), mai importanL fiind !'aptul cr1 
distributia ace.-tora pe te ritoriul oraşu lui nu ne ob ligă să con
s iderăm că uni c ii co nsumatori dr asemenea produse erau oa
menii înstăriţi. Descoperite, aproape în ega l ă măsură , în in
ve ntarul l ocui1rţc l o r ce lor mai diforile categorii de o rr1şcni, 
aces le produ se atestă la rga deschdcre spre exterior a comer
"ţu lu i sucevean, astfe l încîL co nţinutul izvoa re lor scrise refe
ritoare la participarea neguslorilor cap ita lei la comertul inLer
naţional nu face clecît să capete o confirmare, chiar dacă in
comp leH1, pc ca lea arheo logiei. 

Să nu se u itc cr1 a ceas La a fost ş i perioada în care se pla
seaz ă un număr imporLant ele menţiuni documentare despre 
re laţi ile economi ce a le Moldo\'e i cu. exte riorul , ş i chiar dacă 
aceslc mcll'ţiuni ar părea s[t îndrepte atenţia, în chip specia l, 
călrc lumea ila lia n[1 , completările aduse ele mulţimea de do
cumente care vo rbesc despre re i a-ţ ii eco nomi ce cu Transilva
nia ş i cu Po lon ia107 adau gă un in co nlestabil plus el e scmnil'i
ca"ţ i c prezenţt~ i Sucevei în schimburile economice inte rnaţi o
na le a le Mo ld ovei. 

Cu toalc accs lea -ş i ne grăbim să precizăm că raptul nu 
conslitu ie un paradox - Suceava, ca aşeza re, este departe de 
a oferi imagin ea unui oraş înfloritor. Cu exce pţia l ocuinţe lor 
orăşen ilor înstăriţi, care tr[1deazrt ace l aş i gusL pcnlru confort 
ş i lux, l ocuinţe i~ ca re pot l'i aLr ibuite locuitori lor obişnuiţi ai 
oraşu lui rămîn ele o surprinzăLoarc modestie, de ce le mai mul
te ori e le fiind reprczcnLaLe de co nstrucţii cu o singur[t încă
pere,1os rareori înzcsLraLe cu sobe cu cah le, şi cu un invenla r 
re lativ comun. Spuneam mai înainte că acesta nu este un pa
radox. ÎnLr- adcvăr, dacă se are în vedere suita de distruge ri 
suferite de Suceava epocii lui Ştefan ce l Mare, nu va trebui să 
surprindă ni ci modestia a,ţezării ş i nici lipsa unor cleme nte 
deosebite de urbanism. Preocupa rea locuitori lor de a-şi reface 
locui1rţele şi conşt iinta imin enţei pe rico le lor externe nu au 
fost factori care să încurajeze dezvo ltarea urbanistică a Suce
vei, justeţea acestei interpre tă ri fiind sub liniată de reali tă-

ţi le pc ca re le vom înlîlni în Suceava primei jumătăţi a seco
lului al XVI-iea. 

Deşi nu cu totul lipsită de momente de încordare-relaţiile 
moldo-polone fiind ce le mai pre.ocupante în acest sens109 , 

106 Printre descoperirile cu cca mai mare pulcrc ilustrativă în acest 
sens , primul loc li ocupă, neîndoielnic, materialele aflate în pivniţa-depo
zil a unei casc de negustor clin n doua jumătate a secolulu i al XV-lea , 
descoperită în zona din spatele liceului „Ş le fan cel Marc". Împreună cu 
a ltc obiecte (cantităţi mari de cuie, lacăte, cazane de cupru, lanţuri, 
pirostrii) destinate vinzăr .ii pe piaţa oraşului , s-au descoperit vase cera
mice de import, de certă origine orientah'I, toate smă lţuite. Alte detaHi 
nu putem furniza, deoarece descoperirea este, încă, inedită, materialele 
af lindu-se in curs de restaurare (Descoperiri ş i cercetări făcute de M. 
Ignat, Em. I. Emandi, Vasile Dcmciuc). 

101 Pentru consideraţii ma i ample şi detalieri, cf. M. D. Matei, 
Civiliza/ia medi evală l!rbană nmdnească. Conlr ibu/ii „. 

1os Locuinţa monocelulară reprezintă majoritatea construcţiilor 
descoperite ş i cercetate arheologic, datînd din a doua jumătate a seco
lului al XV-iea. Înccpînd cu secolul al XVl-lea, pe llngă încăperea princi
pală a locuinţei, îşi fac apariţia şi încăperi-anexă, de mici dimensiuni, 
dar arnp lificarea conslrucţ i ilor ş i creşterea gradului lor ele confort vor 
fi înregistrate abia spre mijlocul ş i în a doua jumăta te a acestui secol. 

109 Momente de mai marc încordare vor apărea în timpul domniilor 
lui Bogdan cel Orb (1504-1517) şi, mai ales, Petru Rareş, ele culmi
nind cu confruntarea militară de la Obertyn, care se va încheia cu o 
severă în fr ingerc militară a moldovenilor (august, 1531). 
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iar cele moldo-transilvane oferind suficiente motive de îngri
joraren0 -perioada de linişte pe care a cunoscut-o oraşul 
Suceava nu a întîrziat să se facă simţită, pe mai multe planuri. 
Şi pentru că, în rîndurile precedente, am insistat asupra aspec
telor urbanistice, tot prin progresele înregistrate în acest do
meniu vom ilustra ş i marile schimbări petrecute în Suceava 
primei jumătăţ:i ş i a deceniilor de mijloc ale secolului al 
XVI-iea. 

l 

Singurele, şi destul de modestele, încercări făcute în a 
dou a jumătate a secolului al XV-iea de a se introduce o oare
care ordine ş i „sistematizare" a centrului oraşului Suceava au 
fost cele legate de structurarea planimetric[\ a Curţii domneşti, 
dezvoltarea complexului impunînd îndepărtarea, oarecum, 
de Curtea domnească a lo cuinţe lor boiereşti aflate în imediata 
apropiere a zidurilor curţii. În prima jumătate a. secolului 
următor, şi mai ales spre mijlocul şi a doua jumătate a lui, 
centrul Sucevei îucepe să cunoască, însf1, o nouă alcătuire, la 
baza căreia a stat - am zice chiar evident - intenţia de a se 
crea, în faţa Curţii domneşt i -ad id în zona de la nord de 
aceasta -o adevărată piaţă centrală a oraşului. Dacă din 
punct de vedere cronolog ic procesul acesta parc să se plaseze, 
precumpănitor, către mijlocul secolului al XVI-iea, rămîne nu 
mai puţin adevărat că un prim început l-a constituit măsura 
luată de Petru Rareş (mai ales în prima sa domnie -1527-
1538), de construire, anume în zona amintită, a bisericii Sf. 
Dumitru .111 

La mijlocul secolului, însă, şi tot cu tendinţa sublinierii 
importanţei aceleiaşi zone, Alexandru Lăpuşneanu avea să 
pună să se construiască, tot în imediata apropiere a bisericii 
Sf. Dumitru, un turn căruia specialiştii, mai mult prin tradi
ţie, continuă să-i atribuie funcţia de turn-clopotniţă al bise
ricii amintite. În ceea ce ne priveşte, înclinăm să acordăm un 
credit suplimentar opiniei exprimate, anterior,11 2 potrivit 
căreia această adevărată campanilă suceveană trebuie inter
pretată mai curînd ca o expresie a dorinţei luminatului voie
vod care a fost Alexandru Lăpuşneanu de a conferi un plus de 
strălucire unei capitale prea modeste în însemne exterioare de 

110 Intervenţiile repetate ale lui Petru Rareş în viaţa politică şi 
militară a Transilvaniei, f<'\cutc în interesul consolidării poziţiei Moldovei, 
au condus, în repetate rînduri, la apariţia unor stări de tensiune, care 
s-au prelungit pină Ia finele primei domnii (1538) a voievodului moldo
vean. 

lll Pentru detalii arheologice, cf. M. D. Matei, Al Rădulescu, AI. 
Artimon, „SCIV", 20, 1969, 4, p . 541-565. . 

' 112 M. D. Matei, ·Civiliza/ia medievală urbană romlineascd .•. 

: : Fig. :31.. Ansamblul Curţii 

dornneş li din Suceava (Pin n 
reali.zat de ar]\. Gh. Sion) 

urbanism, aşa cum voievodul cunoştea în multe oraşe ale Eu
ropei vremii sale. 

Aceste două construcţii (biserica Sf. Dumitru ş i, respectiv, 
turnul lui Lăpuşneanu) constituiau flancul vestic al pieţei 
din faţa Curţii domneşti. Potrivit date lor oferite de cercetările 
arheologice cele mai recente (1987), latura nordică a pieţei 
din faţa Curţii domneşti e ra delimitată de un şir de construcţii 
care, prin dimensiuni, e lemente de structură ş i inventar (deşi 
acesta din urmă recuperat incomplet), nu puteau aparţin e 
decît unor bogaţi, iar dacă se are în vedere că toate aceste 
construcţii erau prevăzute cu beciuri adînci şi încăpătoare,11 3 

atribuirea lor unor negusto ri nu întîmpină nici o piedică. 
Confirmarea decisivă a faptului că apariţia acestui ele

ment central în noua planimetrie a oraşului Suceava se produce 
la mijlocul ş i ,$na doua jumătate a secolului al XVI-iea o adu
ce tot a1ill-eolog1a. într-adevăr, deş i chiar şi numai parţial re
cuperat (din motive strict independente de activitatea colec
tivului de cercetare, observa\:iile putînd fi făcute numai 
în cursul săpării fundaţiilor unor blocuri de locuinţe), inven
tarul a cinci case de orăşeni descoperite aici aparţin e exclusiv 
acestei perioade, alte descoperiri plasîndu-se, cronologic, 
în perioade mai tîrzii, şi mai ales în secolul al XVII-iea. în 
sfîrşit, o ultimă şi nu mai puţin· convingătoare dovadă că 
domnia acorda zonei în discuţie o atenţie specială o putem găsi 
în menţionarea ex istenţei, anume aici, a celui mai vechi spital 
atestat documentar în Suceava, rezervat populaţie i sărace a 
oraşului.114 

Dacă ne-am mulţumi cu înregistrarea mecanică a unor 
evenimente importante din istoria Moldovei, în general, şi a 
Sucevei, în special, care s-au petrecut în deceniile de la mi.ilo
cul secolului al XVI-iea, această dezvoltare a oraşului Suceava 
potrivit unor planuri urbanistice absente pînă atunci ar putea 
apărea drept curioasă. în realitate, însă, s-ar părea că, cel 
puţin pentru un timp, nici tragicele evenimente din anul 1538 
- cînd Suceava şi Cetatea de Scaun cădeau victime trădări
lor boiereşti, la finele primei domnii a lui Petru Rareşll5 -, 

nici întîmplările, deloc mai puţin tragice, însoţind sfîrşitu~ 

domniei mult-discutatului Despot Vodă,116 nici, în sfîrşit, 

incendierea, de către Alexandru Lăpuşneanu, în a doua sa 
domnie, a Cetăţii de Scaun (acţiune prin care este acuzat că a 
dorit să se achite de anume promisiuni făcute turcilor, ca o 

ua Cercetări inedite efectuate de Em. I. Emandi (1987). 
114 Călători străini despre Ţările Romilne, 5, 1973, p. 238-239. 
115 Grigore Ufeche, Letopi~eţ~l Ţgriţ Moldovei, p. 142-144. 
116 Ibidem , p . 174. 
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condi\:ie a re instalării sale în Scaunul Moldovei)117 nu au exer
citat influenţe negative decisive asupra cvo lu\:ie i oraşului 
Suceava. Aceasta se va petrece, începînd abia din a doua ju
mătate a secolului al XVI-iea, cînd acelaşi voievod va lua 
hotări rea de a transfera principala reşedinţă domnească de la 
Suceava la Iaşi, hotărîre ce va conduce, ulterior, la o adevă
rată pendulare a domnie i între cele două oraşe şi se va încheia 
cu victo ria d ef initivă a oraşului Iaşi.U8 

Desigur, semn ele stagnării ş i , apoi, ale regresului Sucevei 
nu vor apărea brusc. Oraşul va continua să-şi desfăşoa re acti
vităţile specifice une i aşeză ri urban e, dar, din ce în ce mai 
mu It, se va vedea obligat să-şi el imensioneze aceste act i v ităţi 
în funcţie de rolul tot mai şters pe care îl va avea în v i aţa eco
nomică, politică şi culturală a Moldovei, astfel încît nu mai 
apare nimic surprinzător în faptul că puţinele însemnări a le 
călătorilor str[tini, care îl mai vizitează în a doua jumătate a 
secolului al XVI-iea, nu ascund această stare de re lativă ruină 
în care se afla Suceava. 

Este adevărat că, Ia sfîrşitul secolului al XVI-iea, în tim
pul domniilor voievozilor Movileşti, oraşul a reintrat mai 
stăruitor în atenţia a utorită'ţii centrale, iar faptul că Mihai 
Viteazul, voievodul „întregitor", s-a considerat stăpîn în Mol
dova, abia cînd Cetatea de Scaun a Sucevei l-a primit cu bu
curie şi i-a deschis porţile fără luptă, 110 face dov ada că Suceava 
redevenise capitala ţării. Această perioad ă a durat, însă, prea 
puţin pentru ca o nouă înflorire a Sucevei să dev ină posibilă, 
procesul ireversibil al alunecării ci pe un plan secundar con
tinuînd ş i în deceniile următoare. Iar dacă se ţine seama de 
faptul că nici măcar încercarea lui Vasile Lupu de a reda Su
cevei ceva din vechea faimă nu s-a soldat cu un rezultat pozi
tiv de durată, nu ne rămîne decît să considerăm că rolu I isto
ric major al Sucevei în viaţa Moldovei a încetat, de fapt, în 
a doua jumătate a secolului al XVI-iea şi că noile condiţii în 
care s-a dezvo ltat ţara începînd cu această perioadă au impus, 
în mod obiectiv, pierderea poziţiei pe care Suceava o avusese 
între oraşele Moldovei. 

Amurgul ... 

Deşi prefaţat de unul din cele mai importante evenimente 
d_in întreaga istorie a poporului român -intrarea triumfam a 
lui Mihai Viteazul în Cetatea de Scaun a Sucevei, întrare care 
consfinţea Unirea atît de scumpă tuturor românilor (mai 
1600) -secolul al XVII-iea a însemnat, pentru istoria Suce
vei, lunga perioadă a accentuării unui declin ce avea să fie 
pecetluit de un act pe care izvoarele scrise ale vremii l-au 
îhcriminat în termeni necruţători: distrugerea şi abandonarea 
definitivă a Cetăţii de Scaun, în anul 1675. Pînă atunci, însă, 
oraşul avea să mai cunoască, în cursul aceluiaşi veac, o nouă 
~ar scurtă perioadă de real reviriment, care a coincis cu domnia 
lui Vasile Lupu (1634-1653), atît de bogată în evenimente 
în care s-au văzut implicate toate ţările româneşti. 

Prin felul în care s-a materializat domnia lui Vasile Lupu 
în ctitoriile sale sucevene, specialiştii consideră, în unanimi
tate, că numele voievodului amintit poate fi alăturat voievo
zilor cărora Suceava le-a datorat ascensiunea şi consolidarea 
sa, pe plan moldovenesc şi internaţional. Şi, într-adevăr, 
s'impla menţionare a lucrărilor de construcţie desfăşurate în 
cursul celor două decenii ale domniei lui Vasile Lupu nu va 
face decît să confirme şi să justifice titlul de ultim mare ctitor 
al Sucevei medievale, care nu poate fi refuzat acestui atît de 
controversat voievod. 

La Cetatea de Scaun, refăcută, se pare, cu destulă uşu
tinţă după incendierea ei de către Alexandru Lăpuşneanu în 
a 'doua sa domnie (1564-1568), lipsa oricărui interes din par
tea voievozilor care au mai rezidat între zidurile ei n-a făcut 
decît să favorizeze procesul degradării normale a fortificaţiei. 
Ţocmai de aceea se şi făcea simţiUt nevoia unei intervenţii 
viguroase, zidurile avînd nevoie de reparaţii, tot aşa cum în-

U7 Ibidem, p. 179. 
118 V. Neamţu, Ana lele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» 

din laşi" (scrie nonă), Secţiunea 3, a, Istorie, tom 14, 1968, p. 111-125. 
110 Miron Costin, Opere, cd. P. P. Panaitcscu, Bucureşti, 1958, 

p. 51-54. 
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tregul spaţiu inter ior avea nevo ie de o rea menajare, a cărei 
amploa re a fost dimensionată tot în cu rsul ce rcetăr ilor arheo
logice de aici. 

Lucrări care să urmărească sporirea puterii de rezistenţă 
a cetă·ţii nu se fac observate. ln schimb, creşte rea nive lului de 
confort pare să fi fost preocuparea principală a constru cto ri
lor, fapt doved it de un ş ir de moclifidtri aduse încăperilor din 
in c intă: în primul rîncl, pentru sprijin irca foişorului ele lemn 
ame najat în curtea in ter ioa ră a cetăţ ii, s<~ ridică stîlpi de că
rămidă, adosaţi vechilor ziduri de piatră a le încăperilor, asll'el 
încît accesul la eta j era as igurat în condiţii bune, ş i este s igur 
că acesta se H\cea cu a jutorul a ce l puţin două scări exter io are: 
una, pe latura ele est a curţii interioare, care a rost refăcută 
integra l, în cu rsul lucrărilor el e restaurare, cea de-a doua, 
s ituată pe latura el e vest a ace lei aşi curţi interioare, conser
vată, precar, numai la nive lul primelor 3 trepte, jos. 

La fel de masive sînt ş i intervenţiile de pc latura ele sud 
a cetăţ ii muşatine, toate încăperile primind bolţi el e că rămidă, 
în locul plan şee lor orizontale ele lemn cu ca re fuseseră acoper ite 
pînă atun ci. în sfîrşit, judecin d după marele număr de mate
tiale ceramice descoperite de K. A. Homstorfer, în timpul 
lucrărilor de degajare a zidurilor cetăţii (perioada 1895-
190L1)120. se pare că toate încăperile de locuit ale cetăţii au fost 
înzestrate cu noi sobe de calde, tot aşa cum parac lisul cetă'ţii 
a suferit renov ă ri sigure. 

Curtea domnească trădează aceeaşi activitate susţinută 
şi, spre deosebire de Cetatea de Scaun, unde lucrările au avut, 
totuşi, numai un caracter parţial, aici ex istă motive să se con
sidere că întregul complex a fost supus unor lucrări de refacere. 
Ancadramente le unor uşi şi mai ales prezenţa unor cărămizi 
(întregi sau fragmente) în spaţiul dintre ancadramente şi zi
tlurile în care au fost montate dovedesc refacerea multora din 
intrările în diverse încăperi. în acelaşi timp, deş i bolţile de 
piatră ale pivniţelor ele pe latura de est s-au păstrat cele vechi, 
din epoca Ştefan cel Mare, unele intervenţ.ii la pereţii despăr
ţitori ai spaţiilor amenajate în nava vestică a pivniţelor apar
ţin tot perioadei lui Vasile Lupu, prezenţa masivă a cărămizii 
tăcînd sigure aceste intervenţii. Pe. latura de norei a Curţii 
domneşti , care, datorită stării mai bune de conservare, se pre
tează la observaţii mai concludente, chiar şi paramentul inte
rior al zidului înconjurător (fără sri mai vorbim ele zidurile 
care despart încăperile) atestă necesitatea unor re paraţ:ii se
rioase, la care s-a folosit nu piatra ci tot cărămizile obişnuite 
epocii.1 21 Cit priveşte, ca şi la Cetatea de Scaun, înzestrarea 
încăperilor cu sobe, nu avem nici o încloialft că aceste insta
laţii au fost refăcute în toate spaţiile locuite , singurele cahle 
descoperite prin săpături fiind cr~ Ie din secolul al XVII-iea. 

Prezenţa stăruitoare a voievodului la Curtea domnească 
din Suceava este subliniată şi de faptul că, după datele cunos
cute acum, Vasile Lupu a fost singurul voievod care a construit 
un lăcaş de cult în imediata apropiere a zidurilor Curţii, în 
grădinile acesteia, şi anume biserica Sf. Ioan Botezătorul 
(1643), cu.noscută şi sub nume le de Biserica domniţelor sau a bei
zadelelor, ceea ce indică faptul ctt biser ica a fost ridicată în 
cinstea fiicelor domnului. 

Acestei scurte ultime perioade ele înflorire a Sucevei i-au 
pus capăt dramatice le întîmplări care au însoţit înl ăturarea 
din domnie a lui Vasile Lupu122 . lncercările domnului de a 
folosi Cetatea de Scaun pentru a rezista pretendentului G heo 
ghe Ştefan au constituit, însă, un bun pretext pentru Poarta 
otomană de a reactualiza planurile mai vechi de distrugere 
a acestei fortificaţii, ca şi a celorlalte întărituri de care mai 
dispunea Moldova. Şi cum o serie ele domnii lipsite de perso
nalitate au facilitat punerea în aplicare a acestor planuri, 
anul 1675 a consemnat concretizarea planurilor respective, 
Dumitraşcu Cantacuzino fiind voievodul de numele căruia se 
va lega, în amintirea colectivă a posterităţii, îndeplinirea do.. 
cilă a ordinului turcilor de a distruge cetăţile Moldovei. Cro-

120 K. Romstorfcr, Cetatea Sucevei, Bucureşti, 1!)13. 
121 Evidenţierea intervenţiilor şi racordarea lor cu construcţiile 

anterioare aparţin arh. Gh. Sion. 
12Z Pentru detalii, cf. Constantin Şerban, "Suceava, Anuarul Muze~ 

ului judeţean", 10, Suceava, 1983, p. 235-244. 
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nica rul Nicolae Costin nu cz it[1 să spun[1 că vo ievodul aminlit 
„au scris la turci de i-au trimis oaste, şi pun înd lagum sub zidu
rile ce iăjilor le-au aruncai din temelie. N umai ce lalea Sucevei, 
neputînd-o stri ca cu lagum au umplut-o de lemne şi de paie, apoi 
le-au dai foc, de au ars-o."1 23 

î n tr-adevă r, ca o a cl ev ăral[1 n o u ă sfid a re a run cată duşma
nilor c i, Cclatea el e Sca un a rez istat ş i el e această d ată, zidu
rile c i fiind prea pute rni ce penlru afi d istru se de exp loz ibil11l 
care trebuia să o transforme în ruin ă . Într-un s ingur loc, pc 
latura el e es t a zidului el e in c in tă din vremea lui Ştefan ce l 

123 M. D . Ma le i, i\I. Andron ic, Cela/ca de Scaun a Sucevei, p. 33- 34. 

Mare, la nive lul şa nţ:ului de a pr1rnrc, 1111 bloc ci<- zidărie dis locat 
stă mărturie aces lei înce rcăr i. 

În schimb, ceea ce nu au reuşit nici tunurile, nici fo cut, 
nici lagumul , a reu ş i t ş i a desăv îrş it v remea. Ziduril e au înce
put· a se nărui, un putem ic cutremur de pămînt a [ăcut să se 
prăbu şească t urnul ce l mai falni c al cetăţ ii , iar cu t impul 
oamenii ş i a utorită·ţ ile austriece au transformat cetatea într-o 
ve ritabil ă car ieră de piatră. Astre i se sfîrşea Cetatea de Scaun 
a Suceve i, după ce î ş i păstrase, veacuri în ş ir , faima de a nu 
fi fost cucer ită 11 ici od ată prin fo1"ţa armelor, în t imp cc oraşul 
începea să t r [li ască în umbra renumelui său din v remile tre
cu te. Falnica Suceav ă de odinioară intra într-o umbră care 
avea să o acope re pîn'ă t îrziu ş i clin care nu avea să i asă clccît 
acum , în zilele noastre„ . 

SUJ\IMi\llY 

Al'tcr a ccnlurics-old cxistcncc, 111cntioncd by vcry numcrous archco
logica l discovcrics, sprcad on a widc surface - both in thc a rca of thc 
futurc mcdiacva l town andin its c losc vicinity - human dwcllin gs bcgan 
to di splay the specific peculia ritics of an cstab lishcd scttlcmcnt and of 
a certa în dcnsity only towards the cnd of thc 13th ccntury and the begin
nin g of the next. Conccntratcd within a scttlcmcnt dcfcndcd by pallisa clcs 
ancl a mont , Suceava dwellings or thc respective period arc inlerprctcd 
as thc main res idcncc of a local voivoclc, the lea der of a politica ! group
in g wilh a feudal character, in thc period previous lo the es la bli shmcnt 
-0f thc fe udal independent state, Moldavia. 

Thc progrcss of Suceava towards specific town forms tookplace wilh
in thc first two thirds of the 14Lh ccntury, so that whcn, durin g thc 
r cign of voivode Pctrli I Muşatinul (1375-1392), thc scttlcmcnt bccame 
main res idcncc of Moldav ia 's voivoclcs, it had wcll-dcfinccl urban fcalurcs , 
thcir consolida tion takin g place in thc la st quarlcr of thc samc cen lury 
and thc first two or threc dccadcs of lhc next. As thc ncw "capilal" of 
Moldavia, a function previously hcld by thc towns of Baia and Siret , 
successively, the town of Suceava will takc advantage of the special attcn
tion paici on it by thc voivodc -who will raisc here a Princely Court and, 
particularly two powcrfu I fortrc sscs: thc fortrcss of Şchcia and la lcr 
Thc Princcly City. 

Whilc lhc princcly housc in town, which wns an imprcss ivc woodcn 
builcling, or unu s1H1l s izcs for lhat limc (l'1.50 X7 m) , sccmcd to show a 
<:ertain prcfcrcncc of thc voivocle for woodcn archilccturc, the Şchc ia 
Fortrcss, as wcll as thc ncxt onc (thc Princcly Cily) wcre stonc forlifica 
tions . From lhc two fortresscs, whosc bilclîng was inili:.itcd by voivodc 
Petru I Muşatinul, lhc fortrcss had a much lon gcr cxistcncc than the 
formcr, which was systcmatically dismantlccl at thc bcginnin g of the 
15th ccntury . 

ln thc forin buill at lhc cnd of thc 14 th ccnlnry, thc Princcly Cily 
had a slighlly recta ngular plane, wilh siclcs of about 40 X 38 m , being 
cquipcd al lhc corncrs and in thc middlc of lhc s idcs with square bas
tions (4 X 4 111) and snrronnded 011 lhc ea stern a n!I soulhcrn sidcs .by a mont. 

During lhc 15lh cenlury, Suceava wi li covcr important slagcs in 
thc proccss or consolida ling its posilion în Moldav ia 's lifc, turning into 
onc of lhc most powerful towns of the counlry- 011 an economic, social 
cullnral a nd politica! pla ne- and its most important military center . 
Ncverthclcss , cs pccia lly in the scconcl half of thc 15lh ccntury, lhe normal 
lifc or lhc lown was mnc h hindercd by thc dcslruc lions to which Suceava 
was snbicc lcd in lhc years 1476, 1<185 a nd 1497. As the main military 
bastion of Moldavia, for any aggressor , the conqucst of the Princcly City 
ha s turnee! in to the main , so that Stephen t11c Great frcsortcd tl1c sup
plcmcntary fortification of the forlress . 

Thc vo ivoclc initiated in two stagcs ample works of rcbuilding and 
strcngthcnîng of thc Princcly City, rcnclerin g it into an incxpu gnablc for
trcss. Thus, a fler thc great victory won by thc Moldavians over the Olto
man armics in .January 1475 at Vaslui, the voivode intuied a forthcomin g 
campaign, by which Mchmct II , thc sullan , to whom cvcn lhc capital 
of thc Byzanline E mpirc - Cons tan t inoplc - had succumbed, wanted 
to wipc oul Lile emba rrasin g mcmory of a disaslrous defcat in 1475. Consc
qucntly, Moldav ia 's voivodc initiatcd hasty works of strengthcning thc 
country's for tr esscs, thc Princcly City of Suceava also bccoming the object 
of his attcntîon. 

Thc ma in element of thc ncw works was rcprescnted by thc raisin g 
of a new screcn of walls round thc Muşat fort , at a distancc of abont 
20 m from thc walls of thc old fortil'ications . This new screcn of walls 
was strengthened by squarc :towcrs, disposed at an interval of about 

20 m from cach othcr, lowcrs which had t o a llow thc usc of lhc artillcry 
in thc dcfencc of thc rorlrcss . But althou gh lhe Turkish attac k was rcpcl
led, thc Oltoman campaign ngainst Moldavia în the summcr of 1476, 
rcs ultin g în a nc w painful dcfcat , thc expcricncc of the s iegc on the 
Princcly Ci l y showcd lhc voivodc lhat nc ithcr thc wall s wcr c thick enou gh 
{about 1.50 thick) nor thc squarc towers wcrc fit for thc fortrcss arlillery, 
so that it was ncccssar y to s lart workin gs again a nd apply thc ncccssary 
conclusions. Thus , to lhc old walls olhcrs wcrc addcd, more than 2.50 m 
thick, so lhal Lhc rcs ulted wall wa s about 4 111 lhick, which cnsurccl thc 
possi bility or rcsisling cvcn lhe blows wilh thc hcavy artillcry of the 
timc . Besides, for ensurin g thc ciladel bastion , lhe capacity of bcaring 
thc shocks of thc blows s hot from ils own arlillery, they wcrc also corrcs
ponclin gly cquipcd: thc squarc tower s werc surrounclcd by olhcr semi
circular oncs, with much thickcr walls . 

Owing to thcse ncw works, thc Princcly Cily could face în cxccllent 
condilions thc new sicge of 1497 . That ycar, thc Polish kin g .Jan Albrccht 1 
prctcndin g to make for Cetatea Albă to liberale it rrom undcr thc 
Ottoman rulc (under which il was sincc 1484), cntcrcd Moldavîa and aftcr 
a short whilc r evealed hî s r ea l intentions : the conqucst of Suceava and 
Lhc rcplacing of Stephen the Great on the throne of Molda via. Thc forlress 
wa s bcs iegcd for thrcc wce ks on run (Septcmber 1497), but the Polish 
armîes, thou gh cquipcd with vcry powcrful artillery, cxpcricncc in lhcir 
turn a complete failurc, soo n worscncd by the lerriblc dcfcat suffercd in 
thc Cozmin Woods (one of thc greatest victorîcs of Moldavia in ils con
tinuous fi ght for independence). 

Allhough thc ciladcl rcmaincd further unvanqui shed , nevcrtheless 
it fcll a prey to thc boyars' lreason , who in 1538, plolting aga inst thc 
lawful voivodc of lhc counlry, Petru Rareş (1527- 1538) ; (1541-1546), 
opcncd lhc ga tcs of thc fortrcss to (he Turks; it was for lhc first timc in 
its history that an aggresor crossed its threshold. ln the samc ccntury, 
aftcr less than 30 ycars rrom thc above · mentioncd moment, durin g thc 
sccond rcign of Alexandru u\puşncanu (1564-1568), lhc Turks werc 
to imposc on lhc counlry's rulcr thc dcslruclion of lhc Moldav ian fortresses 
and so thc Princcly City too expcrienccd the sa mc sad fale. Restored, 
it soon took its outstanding place among thc country's fortresses so that 
in 1600, when Michael the Brave was crowned voivodc of Moldavia, fulfill
in g for a short period of limc the ccnturics-old drcam of lhc Romaians -
the country 's UN ION- thc forlrcss of Suceava was to r ccc ivc him without 
any fi ght , as thc, ncw voivodc of thc country. 

Expcricncing a continuous progrcss on all planes, in Lhc whole 
period till thc middlc oei thc 16th ccntnry, Suceava will gradually diminish 
its importancc towards thc end of thc 16 th century. Thc prcfcrance which 
Moldav ia 's voivodcs bcgan to show for the town of Jassy- bcginnin g 
with the reign of the samc voivodc Alexandru Lăpuşneanu - will lea c! 
to its final establishin g as the country ' s capital, ancl cvcn if voivodc 
Vasile Lupu (1634-1633) will come back for a short whilc to Suceava, 
thc decline of the form er capital will not be stopped. On the contrary, 
at thc samc time with thc abandoning and dcs lruc tion of t hc Princely 
City (as we ll as of thc other forlrcsscs of the coun lry) by vo ivodc Dumi
traşcu Cantacuzino , in 1675, Suceava will pass on a secoudary plane iu 
Molda via 's life; the memory of its former prospcrity a nd glory will be 
preserved only in thc ruins of lhe Princely Court of thc town and the 
Princely City which has dominatcd a lon g centurics thc eastern pa rt o[ 
thc town . As for thc rest, the formcrly flouri shing town became an insig
n ificant burrow prcscrvin g this modest condition nntil rather reccntly, 
in our days, when it is once again rankin g among thc most importau t 
towns of our country. 
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