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3. CTITORIILE 
 
Majoritatea edificiilor construite în acele vremuri se caracterizează printr-o arhitectură de model 

popular românesc combinat cu elemente decorative de factură gotică şi bizantină. Marele număr de 
monumente ridicate, cât şi complexitatea problemelor tehnice şi plastice cu care s-au confruntat 
constructorii acelor vremi, au făcut să prevaleze priceperea acestora în crearea unui stil propriu, unic, nu 
numai a acelei zone geografice ci şi a acelei perioade de timp. Un exemplu concludent poate fi biserica 
“Sfântul Gheorghe“ de la Voroneţ, care prin stilul, frumuseţea şi unicitatea sa, încântă privirea. Atunci 
când a fost descoperită de iubitorii de frumos din occident, pe bună dreptate, a fost numită de aceştia 
laudativ, „Capela Sixtină a estului” [3]. 

În perioada epocii analizate în această lucrare se disting trei segmente ctitoriceşti bineconturate. 
Acestea sunt: construcţii de apărare (cetăţi, turnuri de veghe, etc.); construcţii religioase (biserici , 
mânăstiri); construcţii rezidenţiale (case domneşti, conace, etc.) 

 
3.1. CONSTRUCŢII DE APĂRARE    
Ţara Moldovei a fost întemeiată pe la mijlocul secolului al XIV-lea, prin închegarea unei 

comuniuni  între diferitele grupări de aceeaşi etnie, stabilite în aceeaşi zonă geografică, unite prin 
legături de neam, limbă sau credinţă. Atât moldovenii din Ţara de Sus, cât şi maramureşenii lui Dragoş-
Vodă (stabiliţi pe văile râurilor Siret, Bahlui, Suceava, Moldova, etc.) organizaţi în mici cnezate, aveau 
deseori de furcă cu cei care încercau să le cotropească pământurile. Aceşti năvălitori veniţi din est, 
precum tătarii din Hoarda de Aur, treceau râul Nistru şi produceau mari pagube locuitorilor, pustiind 
satele si înrobind populaţia. Pentru a face faţă acestor invazii, era absolut necesar o unitate a acestor 
mici formaţiuni statale şi dezvoltarea unei strategii comune de apărare. 

Încă din vremea lui Petru Muşat (1374-1391) au fost puse bazele unui sistem defensiv bine 
organizat, constând din cetăţi solide, construite din piatră. Exemple concludente de acest fel sunt 
cetăţile: Neamţ, Suceava, Ţeţina, care aveau forma unui patrulater, având în colţuri turnuri de observaţie 
şi atac, după modelul cetăţilor  baltice, a căror influenţe au ajuns în Moldova prin relaţiile acesteia cu 
Marele Cnezat al Lituaniei[4].  

Printre primele obiective importante cu care s-a confruntat voievodul Ştefan cel Mare, încă de la 
începutul domniei sale, au fost acelea de a consolida şi moderniza apărarea ţării. Se cerea neapărat, 
crearea unui sistem de amenajări din cât mai perfecţionat, pentru a putea face faţă tehnicii militare 
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folosită de inamici. In acest sens, s-a pus, în primul rând, un mare accent pe îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
sistemului defensiv al frontierei de  răsărit, cu precădere a cetăţilor de pe Nistru, Cetatea Albă (portul 
Moldovei la mare), Hotin, Soroca, Tighina, pentru a stăvili expansiunile străine, în special a tătarilor. De 
asemenea, s-a pus un accent deosebit pe construirea sau refacerea unor cetăţi sau curţi fortificate din 
interiorul ţării precum: Bacău, Baia, Chilia (aceasta a fost reconstruită integral de Ştefan, în 1479, 
folosindu-se peste 800 de zidari şi 17 000 de ajutoare), Cotnari, Crăciuna (fortificată în 1482 cu scopul 
asigurării unui avanpost împotriva turcilor), Hârlău, Iaşi, Neamţ (înălţând zidurile de piatră la peste 20 
de metri), Orhei, Roman, Siret, Suceava, Ţeţina, Vaslui, etc.  

3.2. CONSTRUCŢII RELIGIOASE 
Cele mai de seama ctitorii din timpul domniei lui Ştefan cel Mare au fost cele de lăcaşuri sfinte. La 

început, domnitorul, a avut grijă să refacă principalele mânăstiri ridicate de înaintaşii săi în scaun: 
Bistriţa, Bohotin, Chiprieni, Dobrovăţ, Humor, Moldoviţa, Neamţ, Probota şi altele, ridicându-le 
construcţii noi şi oferidu-le danii în sume de bani, moşii, mori, iazuri de peşte, prisăci etc. 

În a doua jumătate a secolului al XV-lea s-au construit peste 44 de lăcaşuri noi de închinare, 
precum mânăstiri, biserici şi schituri, majoritate după fiecare victorie câştigată împotriva turcilor. Dintre 
cele mai renumite se pot menţiona cele din aşezările: Arbore, Bacău, Baia (Sfântul Gheorghe, numită şi 
Biserica Albă, ridicată după înfrângerea lui Matei Corvin), Bădeuţi (distrusă de armata austro-ungară în 
1917), Bălineşti, Borzeşti (Adormirea Maicii Domnului – din satul unde se zice că ar fi copilărit 
domnitorul), Botoşani, Chilia, Dorohoi, Huşi (Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, rezidită în secolul al XVII), 
Iaşi, Hârlău, Milişăuţi, Pătrăuţi (lângă Suceava), Piatra Neamţ, Pângăraţi, Popăuţi, Putna (unde se află 
moaştele domnitorului), Rădăuţi, Războieni, Reuseni (Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, jud. 
Suceava, pe locul unde a fost ucis tatăl său), Siret, Suceava, Tazlău (de lângă Buhuşi), Vaslui, Volovăţ, 
Voroneţ (biserica Sfântul Gheorghe, a fost construită pe locul fostului schit al călugărului Daniil Sihastru) 
şi multe altele. 

Ctitoriile religioase ale domnitorului Ştefan cel Mare, din afara perimetrului naţional 
moldovenesc, au devenit adevărate simboluri de unitate naţională a acelor vremuri. În Ţara 
Românească, a construit o biserică la Râmnicu Sărat (Hramul Sfintei Parascheva) şi alte două în 
Transilvania, la Feleac (Cluj) şi Vad (pe râul Someş), care au devenit şi scaune vlădiceşti. Demn de 
remarcat este faptul că domnul moldovean a ajutat la refacerea a mai multor aşezăminte bisericeşti 
aflate sub dominaţie turcească, un exemplu fiind reconstrucţia mânăstirii Zografu de la Muntele Athos. 
Altor mânăstiri atonite[5], precum Vatoped, Grigoriu, Sf. Pavel şi Costamonid le-a oferit ajutoare 
substanţiale în bani.  

Mânăstirile moldoveneşti erau situate pe domenii vaste care conţineau în afara de pământul 
arabil, livezi, păşuni, păduri, vii şi sate. Acestea mai pot fi întâlnite sub denumirea de lavre[6], denumire 
preluată de la mânăstirile de mari dimensiuni, apărute mai întâi în Egipt, iar mai apoi în Grecia şi Rusia. 
O lavră împreună cu chiliile călugărilor care oficiau în cadrul său, formau o mică aşezare rurală. 

Datorită expansiunii otomane şi a duşmanilor veniţi din est, acestea erau construite precum alte 
complexe monastice din toate ţările balcanice, sub forma unor ansambluri fortificate, după modelul celor 
de la centrul monastic ortodox de la Muntele Athos. Marea majoritate a mânăstirilor, dispuneau de 
propriul sistem de apărare, fiind înconjurate de ziduri groase de piatră sau cărămidă. În mijlocul 
îngrăditurii era situată biserica, iar pe lângă ziduri (în interior) erau dispuse chiliile călugărilor, 
depozite, magazii, case de oaspeţi şi locuri de refugiu (adăpostiri) pentru cei din afară în cazul când 
aceştia ar fi fost ameninţați de primejdii. În Moldova, cetăţile mânăstireşti de zid, sunt înregistrate 
documentar şi arheologic abia în ultima perioadă a veacului al XV-lea, începând cu 1481, data fortificării 
Mânăstirii Putna[7]. 

Bisericile moldoveneşti diferă de cele din Europa de vest datorită faptului că au mai puţine 
ferestre şi metereze, iar influenţele stilului gotic sunt evidente doar la forma  uşilor şi ferestrelor. 
Datorită  pictării pereţilor interiori şi exteriori, acestea se aseamănă foarte mult cu biserici medievale 
bizantine întâlnite în Grecia, Serbia sau Bulgaria, iar din punct de vedere arhitectural, majoritatea 
acestor construcţii deţin o formă trifoidală (triconc), specifică şi stilului moldovenesc medieval. Acestea 
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se mai caracterizează şi prin armonie şi eleganţă în proporţii, prin graţioasele turle construite pe naos 
sau pe pronaos, prin acoperişuri compartimentate, prin sistemul de boltire cu arce piezişe (cunoscut sub 
denumirea de bolţi moldoveneşti), şi prin folosirea unor sisteme de ornamentare ale faţadelor cu 
arcarturi suprapuse şi frize compuse din discuri sau butoane de ceramică smălţuită.  

În arhitectura creştină, sunt folosite foarte des formele trifoidale, atât la desenul bazei lăcaşului 
de închinăciune (plan triconc), cât şi la cel al altarelor şi a arcelor trilobate. Simbolizând crucea şi 
Trinitatea[8], acest stil, care aminteşte de eleganţa frunzei de trifoi, se zice că îşi trage originea tot de la 
Muntele Athos, a penetrat în Moldova prin Serbia şi Ţara Românească, fără să fie însă, întâlnit prea 
frecvent în alte părţi ale Greciei. Bisericile construite de Ştefan cel Mare, urmează reguli structurale 
clasice, având suprafaţele împărţite în secţiuni bine definite: 

Advonul (exonartex), sau pridvorul, este spaţiul care precede pronaosul, având caracter 
introductiv. La început acesta era construit sub forma deschisă, delimitat uneori doar de o balustradă 
(Biserica Curţii, Bălineşti, ctitorită de logofătul Tăutu în 1493), sau de arcade susţinute de stâlpi lemn 
sau piatră, care mai târziu a luat forma unei încăperi închise, prevăzută cu ferestre. Primul pridvor închis 
din Moldova a fost construit la biserica mânăstirii Putna.  

Pronaosul (nartex), sau vestibulul, defineşte intrarea. Conform regulilor creştine, este situat în 
partea de vest a clădirii, având forma unei săliţe - vestibul. Până în secolul al XVI-lea, acesta era separat 
de sala mare a bisericii, printr-un perete plin, străpuns de o uşă.  

Naosul (nava), este încăperea principală. Acesta se evidenţiază deseori, printr-o boltire cu arce 
frânte sau diagonale (piezişe, apărute în Moldova la 1487). Este compus dintr-o sală având o suprafaţă 
plană (atribuită credincioşilor în timpul slujbei) şi o parte mai ridicată numită soliu. Pe lângă pereţi sunt 
situate stranele, unde stau cântăreţii în timpul slujbei. Amvonul (mica tribună destinată preoţilor în 
timpul predicii) fiind o caracteristică a catolicismului, a apărut la bisericile moldoveneşti, mult mai târziu 
decât la cele din Transilvania.  

Foarte frecvent, în perimetrul dintre naos şi pronaos se  poate intâlni o mică încăpere boltită 
numita gropniţă (camera mormintelor) în care este situat mormântul ctitorului şi a familiei acestuia. Cel 
mai important monument funerar moldovenesc de stil gotic (înscris pe lista patrimoniului internaţional) 
este cel al pârcălabului Luca Arbore, din biserica „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” din 
comuna Arbore, judeţul Suceava. Desigur, mormântul domnitorului Ştefan cel Mare, aflat la Putna este 
apreciat la aceeaşi valoare. Ambele morminte se aseamănă, fiind aşezate sub un arcosoliu (o nişă arcată 
adâncită în grosimea zidului). Prima gropniţă este atestată în 1466, la biserica mânăstirii Putna. Deseori, 
în zidul adiacent sarcofagului vom observa o scara în spirală care urca la başcă (tainiţă), încăpere foarte 
mică, secretă, destinată păstrării unor bunuri sau folosită ca refugiu.  

Altarul este orientat spre răsărit, facând parte opusă cu pronaosul. Este partea cea mai sacră a 
bisericii, locul în care preotul săvârşeşte pe Sfânta Masă, misterele Liturghiei şi în primul rând Sfânta 
Taină a Euharistiei. La început, absida principală (spaţiul altarului), a fost despărţită de naos printr-o 
balustradă scundă numită cancel (cancellum), preluată de la bazilicile antice, care apoi a fost inlocuită cu 
tâmpla (templon), o despărţitiră facută din stâlpi sau coloane, între care se puneau draperii. Acest fel de 
despărţire a fost folosit în bisericile moldoveneşti până prin secolul al XV-lea, când a fost înlocuită cu 
iconostasul, apărut ca o manifestare estetică a despărţiturii şi preluat datorită influenţelor bisericii ruse. 
Acesta a luat forma unui perete din lemn sculptat, pe care sunt dispuse după un anumit canon, icoanele. 
Iconostasul este străbătut de trei uşi, una mai mare pe mijoc, numită “uşa împărătescă”, bogat 
ornamentată, destinată în exclusivitate preoţilor, şi două uşi laterale, “uşile îngereşti”, mai înguste, 
pentru diaconi.  

Frumuseţea şi unicitatea elementelor arhitectonice ale bisericilor moldoveneşti construite în 
perioada de domnie a lui Ştefan cel Mare, împreună cu picturile murale, cu icoanele, cu bogatele 
decoraţiuni, cu odoarele pe care le posedau, au dat acestor lăcaşuri de cult o valoare deosebită, 
inestimabilă, devenind mândria şi o parte importantă a bogăţiei spirituale a poporului român.  
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Este demn de menţionat faptul că multe dintre bisericile şi mânăstirile construite în acele 
vremuri s-au păstrat în bună condiţie până în zilele noastre (precum mânăstirile Bistriţa, Dobrovăţ, 
Neamţ, Putna, Voroneţ şi altele) spre bucuria şi folosinţa urmaşilor. Marea majoritate a acestora au 
devenind locuri sfinte de închinăciune şi de pelerinaj ale creştinilor ortodocşi autohtoni şi bineînţeles 
importante obiective turistice. 

3.3. CONSTRUCŢII REZIDENŢIALE    
În perioada dezvoltării arhitecturii ştefaniene, alături de construcţiile de apărare şi cele 

religioase, un rol important l-au avut construcţiile rezidenţiale. Acestea se compuneau din curţi şi palate 
domneşti, reşedinţe nobiliare (atât cele aflate în cetăţile - oraşe cât şi cele situate în mediul rural unde 
aceştia deţineau moşii), case domneşti şi egumeneşti construite în cadrul imprejmuirilor mânăstireşti, 
conace şi clădiri din perimetrul urban aparţinând patriciatului orăşenesc, meseriaşilor, negustorilor sau 
oştenilor de frunte.  

Se ştie, printre altele, că în epoca ştefaniană în interiorul ţării au fost refăcute şi modernizate 
vechile curţi fortificate de la Bacău, Cotnari, Hârlău, Iaşi, Piatra Neamţ, Roman, Suceava, precum şi 
feudele domnitorului din Transilvania, Cetatea de Baltă (judeţul Alba) şi Ciceu (judeţul Bistriţa-Năsăud), 
primite în dar de la Matei Corvin.  

Zonele care cuprindeau satele dispuse în împrejurimile unei cetăţi se numeau ocoale[9]. Pe 
teritoriul dintre Nistru şi Carpaţi, Ştefan cel Mare a pus bazele unei reţele intinse de ocoale. Satele se 
supuneau regulilor de organizare dictate de cetatea de care aparţineau. Acest fapt a influenţat în mod 
pozitiv organizarea administrativă, sistematizarea şi arhitectura mediului rural, un exemplu fiind 
beneficiile pe care le aveau satele prin cunoştinţele obţinute dela cetăţile, mânăstirile şi conacele 
boiereşti din perimetrul cărora făceau parte. 

Cercetările arheologice referitoare la construcţiile rezidenţiale din această perioadă, 
demonstrează faptul că majoritatea acestora nu au dăinuit peste ani, unele fiind afectate de calamităţile 
vremii sau distruse de invadatori, iar altele reconstruite, relocate sau modernizate parţial sau total. 
Cronicile vremii păstrează puţine informaţii referitoare la aceste tipuri de construcţii, datorită cărui fapt 
nu ne putem face o imagine întrutotul a felului cum arătau. Există totuşi câteva mărturii, precum, 
vestitele case domneşti ale lui Ştefan, de lângă biserica  “Sfântul Gheorghe” din Hârlău, ruinele curţii 
feudale de la Reuseni sau faimoasa cramă a domnitorului, de la Cotnari (loc unde acesta trăgea din când 
în când să închine un pahar de vin în cinstea victoriilor de pe câmpul de luptă).  

Aplicând metoda comparativă pentru a ne face o imagine asupra arhitecturii construcţiilor 
rezidenţiale ne vom da seama că acestea urmau principiile de construcţie a marilor cetăţi şi mînăstiri, 
având acelaşi caracter defensiv, fiind dotate ca şi acestea, cu ziduri groase, cu porţi solide specifice acelor 
timpuri istorice.  

4. CONCLUZII 
Ştefan cel Mare a impresionat nu numai oamenii din perioada domniei sale, ci şi pe cei care i-au 

urmat până în zilele noastre. Cronicarul polonez Dlugosz îl elogia prin cuvintele: „O, bărbat demn de 
admirat, întru nimic mai prejos ducilor eroici pe care îi admirăm, care cel dintâi dintre principii lumii a 
repurtat în zilele noastre o victorie atât de strălucită impotriva turcilor. După părerea mea, el este cel mai 
vrednic să i se încredinţeze conducerea şi stăpânirea lumii şi mai ales funcţia de comandant şi conducător 
contra turcilor, cu sfatul comun,înţelegerea şi hotărârea creştinilor, pe când ceilalţi regi şi principi creştini 
trândăvesc în lene, în desfătări şi lupte civile”[10]. 

Dacă analizăm dezvoltarea arhitecturii în epoca ştefaniană, ne dăm seama că în această perioadă 
au fost folosite, pe lângă forme stilistice autohtone, şi idei novatoare importate din arhitectura baltică, 
rusească, bizantină şi occidentală. Toţi aceşti factori, având în compoziţie tradiţie, influenţe şi inovaţie, 
au dus la crearea unui stil propriu moldovenesc, fapt care a reprezentat un moment de răscruce în 
consolidarea fenomenului arhitectural românesc. 

Ştefan cel Mare a fost poate, cel mai prodigios ctitor din istoria poporului poporului român. Cu 
sprijinul şi cheltuiala faimosului domnitor s-au materializat forme artistice majore, precum pictura, 
sculptura monumentală şi bineânţeles arhitectura. Acestea realizări, împreună cu consolidarea relaţiilor 
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diplomatice cu alte state şi succesul în războaiele duse pentru păstrarea independeţei naţionale, i-au 
creat acestuia o aureolă de sfânt, o bună faimă, recunoscută însăşi duşmanilor săi, cărora le-a câştigat nu 
numai teama, ci şi respectul şi admiraţia, înscriind astfel, una dintre cele mai strălucite perioade de 
glorie din istoria ţării noastre. 
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