




 Oraşul Făl t iceni s-a consti tui t pe locul unor străvechi aşezări rurale. Satul

Șoldăneşti , actualul cart ier de est – este atestat în 1384. Satul „Ful t iceanii” ,

care avea să dea numele aşezări i urbane de astăzi , este atestat într -o

menţiune documentară din anul 1435. La 15 martie 1490, într-un hrisov scris

în cancelaria Sucevei , capi tala din epocă a Moldovei , se vorbeşte clar

despre „un sat pe Șomuz, anume Fult iceanii” .

 Oficial , actul de naştere a târgului datează din 8 august 1780, când

domnitorul Moldovei , Constantin Moruzi , a porunci t „sa se facă târg nou, la

ţ inutul Sucevei” . Noul târg se năştea în punctul unde se încrucişau câteva

drumuri comerciale importante.

 Avântul for ţelor de producţie şi creşterea

schimbului de mărfuri au determinat, în a doua

jumatate a secolului al XVII I- lea, stabi l i rea unui

târg periodic la Fălticeni . Târgul ( iarmarocul) de la

20 iul ie – de Sfântul I l ie – a jucat un rol important

în geneza oraşului Făl t iceni .

 Cronici le anilor 1850 spuneau că târgul de la

Fălticeni era , după cel de la Leipzig, unul dintre

cele mai însemnate din Europa.



 Mihai l Sadoveanu, cel care a făcut din ul i ţa Rădăşeni lor grădina suf le tului său, a

cerceta t nu o data, urmele treceri i pe aic i a lu i Ion Creangă, ce avea aşezare cam

peste drum de Ciubotaru ş i avea o căsuţă măruntă în fundul ogrăzi i iar de la căsuţă ,

l ocu l se l ăsa repede ş i prăvă lat ic înspre Ul i ţă .

 La fel , a mers, pe urmele lui Creangă ş i Sadoveanu, elevu l Nicolae Labiş . În poezia lui

se răsf rânge lumina de adânc a celor două mari spi r i te tu telare. Dar de câte aminti r i nu

e încărcată Ul i ţa Rădăşeni lor! În 1864 a parcurs drumul , spre piaţa Adormi rei , a la iu l

ţă rani lor din Rădăşeni , în f runte cu falnicul l up tător pentru Uni re , săteanul Toader

Grumăzescu, pentru a- l în tâmpina pe domnul Cuza.

 Pe ul i ţa Rădăşeni lor au vie ţu i t pic tor i i Aure l Băeşu ş i Ştefan Şoldănescu, profesorul şi

fo lc lor is tul Vasi le Popa, ar t is tul Ju les Cazaban, scri i toru l Vas i le Savel , aic i au fost

găzdui ţ i pentru o vreme G.T. K i r i leanu, scu lp toru l Ion Ir imescu .

 Ul i ţa e presărată cu grădini ş i case în care oameni i au t ră i t sub puterea de fascinaţ ie a

f rumosului . Erau vest i te le crâşme “La Hoișie’ ’ ş i aceea de dinco lo de ”Grădina

Lin işt i i ” , pe care Sadoveanu a numi t-o, pentru vec ie , “Crâşma l u i Moş Precu” .

 Cele mai valoroase mărtur i i despre oameni i de

al tădată ai oraşului , le găsim pe această Ul i ţă . Of ic ia l

i se spune strada Ion Creangă, dar lumea s-a

obişnui t să - i lege numele de satul către care duce,

af lat doar la 3 km. Drumul este în pantă, şerpuind

spre casa lu i Sadoveanu.



• În partea opusă ctitoriei Găneștilor, se ridică clădirea Policlinicii, loc în care, pe vremuri era o
grădină plină de verdeață. Cu o sută și mai bine de ani în urmă se numea grădina lui Iancu
Botez. În acest loc, pe o scenă de vară improvizată, trupa de teatru din Rotopănești, a
prezentat numeroase spectacole.

• Alături, la începutul Uliței Rădășenilor, este un mic cimitir, în care odihnesc soldații căzuți pe
aceste meleaguri în primăvara lui 1944 în lupta cu hitleriștii care se retrăgeau. Sunt eroi
necunoscuți după cum ne indică fiecare stelă funerară așezată la capul lor.

 De aici începe Ulița . Biserica aceasta este

ct i tor ia Gănești lor. A fost r idicată cu

chel tuiala spătarului Mihai Gane, frate cu

bunicul lui Nicolae Gane, scri i torul de mai

târziu .

 În această biserică, în pereț i i ei , își dorm

somnul de veci , atât Mihai Gane, cât și Matei

Gane, tatăl lu i N. Gane.

 Ornamentaț ia de la intrare, de deasupra uși i și din jurul

ei , un basorel ief reprezentând Adormirea Maici i

Domnului, este opera sculptorului Ion Ir imescu.



• Urcând pe uliță, la deal, la nr. 10, este
casa copilăriei pictorului ȘTEFAN
ȘOLDĂNESCU, cel dințâi mare pictor
fălticenean, care și-a făcut studiile la
Munchen și Dresda. Din păcate, a murit la
vârsta de 36 de ani. Lucrările sale,
păstrate la pinacoteca din Iași, la Muzeul
din Fălticeni sau pe la diferiți particulari,
ni-l recomandă ca pe un talent excepțional
care ar fi putut să-și facă un nume mare în
pictura românească.

 Am fi nedrepț i dacă nu am aminti și de GHEORGHE

ȘOLDĂNESCU , f ratele lui Ștefan Șoldănescu, cei dintâi

dascăl făl t icenean al lui Sadoveanu. Știut este că

Sadoveanu, care făcuse bună carte la Pașcani cu Domnul

Busuioc, a repetat clasa a IV-a la Fălticeni, la școala

pr imară Nr. 2.



• La Nr.15 o casă îngrijită și cochetă cu prispa de beton ieșită
aproape în stradă. Aici s-a născut acela care va deveni mai
târziu actorul JULES CAZABAN .

• Tot aici a locuit în vremea tinereții sale, la socrii săi, sculptorul
Ion Irimescu. Numele Melidon , este tocmai numele familiei
soției sculptorului.



• Ca și Creangă și-a scris și el niște amintiri, bineînțeles fără suportul genialității ca la
humuleștean.

• Căsuța a dăruit-o unei nepoate care s-a căsătorit cu Leon Băncilă, profesor la liceul „Nicu
Gane”, compozitor, autor de manuale, dirijor de cor, prieten cu Sadoveanu, Lovinescu, cu
Arthur Gorovei și care a înființat în Fălticeni, cu câțiva ani înainte de primul Război Mondial, un
cor renumit cu care a făcut un turneu în Bucovina. Odată cu corul, mergea și Sadoveanu, care
conferenția.

• Căsuța aceea a fost înlocuită cu una mare și frumoasă, zidită de Leon Băncilă cu câțiva ani
înainte de a muri.

• Pe vremur i era o casă modestă, bătrânească,

în care a locuit până la adânci bătrânețe

venerabi la f igură a catehistu lui VASILE

GRIGORESCU , unul d in tre profesori i lu i Ion

Creangă la Școala Cat ihet ică .

• A avut o viață mai lungă decât fostul său elev

de la „ fabr ica de popi d in Făl t iceni” .

• Ca și Creangă, s-a pregăti t pentru o carieră

ec leziast ică, dar s-a real izat ca învățător

îndrăgi t de numeroase generaț i i de elevi .



• Pe partea stângă, la nr.25, o casă cochetă, cu o placă memorială ce amintește că aici și-au
petrecut copilăria scriitorul (romancier, nuvelist) VASILE SAVEL și gazetarul și omul de
cultură MINA SAVEL.

 În curtea acestei case, plină de iarbă, de l iniște și de domoală lumină, i-a

făcut Aurel Băieșu portretul scri itorului . Un portret în care marele pictor

a reușit să-l redea pe Vasile Savel cu ceea ce te izbea cu adevărat la el:

profunda seriozitate, reflexivitatea și ușoara tristețe care-i înnobila figura.

Portretul se găsește în inventarul muzeului fălt icenean.



• Patriot înfocat, îndurerat că Bucovina era sub jugul habsburgic, în
1914, odată cu izbucnirea Războiului Mondial, a părăsit Suceava și s-a
stabilit la Fălticeni. Dar nu oriunde la Fălticeni ci pe Ulița Rădășenilor,
unde locuia pe vremea aceea și Sadoveanu și unde locuise mai înainte,
Ion Creangă, prietenul bun al lui Eminescu. Putea să meargă oriunde în
vechiul regat: la Iași, la București… Era una din marile personalități ale
vremii. Ar fi fost bine primit oriunde. A preferat să stea la Fălticeni,
aproape de Cetatea de scaun, de graniță, de Bucovina lui dragă.

 Față în față cu „casa Savel„, la nr. 24 a

trăit între anii 1914-1920, TEODOR

ȘTEFANELLI, fost cărturar de seamă, istoric

și cercetător, membru al Academiei Române

(din 21 mai 1910), unul dintre cei mai buni

prieteni ai lui Eminescu.

 Întâlnirea și prietenia cu Sadoveanu, cu Arthur Gorovei, cu Vasile Savel

(vecinul său de peste drum), cu Eugen Lovinescu, l-au întărit și l -au făcut

să se lege profund de acest târg. NU este de mirare că în 1920, conform

dorinței sale, a fost înmormântat la Fălticeni, în cimitirul de la

Tâmpești.



• Profesorul Stino își amintea cum elevul Labiș Nicolae i-a cerut de la bibliotecă, în toamna
lui 1946, Amintirile din copilărie ale lui Creangă, pentru a verifica dacă acolo, la
Iordache Croitorul, unde stă el în gazdă, a stat cumva și Ion Creangă, așa cum aflase de
la gazda sa. Profesorul, bucuros că un elev dorește să stabilească ceva în legătură cu Ion
Creangă, a deschis sfânta carte a Amintirilor și i-a arătat acestuia ce spune autorul că s-
a întâmplat, după ce s-au certat și au dărâmat soba lui Pavel Ciubotaru. Înțeleptul Pavel
le-a spus: „Ia ascultați, dascălilor: ca să se mântuie toată dihonia cărăbăniți-vă de la
mine și mă lăsați în pace!” (Amintiri din copilărie). Ion Creangă ne spune ce au făcut în
urma invitației atât de categorice: „Noi, bucuroși c-am scăpat numai cu atâta, ne
luăm ce mai aveam și ne mutăm la un fierar peste drum, dimpreună cu moș
Bodrângă, mângâietorul nostru.” Labiș a înțeles că acolo, la Iordache, unde stă el în
gazdă, au găzduit humuleștenii după isprava de la Pavel Ciubotaru.

 A fost pe vremuri casa lui VASILE FIERARU despre 

care vorbește  Creangă în amintiri le sale. Au stat în 

gazdă și  aici, pentru un t imp, humuleștenii.

 Azi este altă casă , casa croitorului Iordache la care

a stat în gazdă Nicolae Labiș în primul său an ca

școlar la Fălt iceni – 1946-1947.



• Între nr. 25 și nr. 27 a fost pe vremuri o casă cu
cerdac, cu două camere, cu fața spre stradă. Era
ȘCOALA DE CATIHEȚI ! Ce larmă era pe vremuri
și ce neastâmpăr! În bănci lungi și rudimentare,
elevii cu opinci și mijlocul strâns în brâie sau în
chimire, cu musteața abia răsărită, așteptau pe
profesori: fie pe catihetul Arhipescu, fie pe
părintele Conta (neam cu cel dintâi filozof
român Vasile Conta), fie pe Vasile Grigorescu de

care am amintit mai înainte . Purtau elevi i aceștia, unii dintre ei, nume

ciudate: Creangă, Mogorogea, Gâtlan, Trăsnea, Oșlobanu…

 Peste drum de casa lui Vasile Fierarul, se

află casa lui Pavel Ciubotaru. Placa

comemorativă, pusă de Liga Culturală, din

iniț iat iva lui Virgil Tempeanu, înainte de Al

Doilea Război Mondial ne descoperă că: „Aici

a fost casa în care a locuit Ion Creangă pe

vremea când a fost la Școala de Catiheți”.



măruntă în fundul ogrăzii și de
căsuță locul se lăsa repede și
prăvalnic înspre uliță” (Evocări,
București, 1954, pag.116).

Peste drum am văzut că era Vasile
Fieraru. Puțin mai în deal, la nr.31,
astăzi, a fost o căsuță măruntă în
fundul unei curți.

Mihail Sadoveanu, care a cercetat cu pietate aceste lucruri spune în

schița sa „Ulița Rădășenilor”: „Moș Bodrângă, prietenul dascălilor,…,

avea așezarea cam peste drum de ciubotar și avea o căsuță



• A intrat și el în nemurire prin faptul că a fost gazda lui Sadoveanu în celebra
primăvară a anului 1895, când tânărul și neastâmpăratul elev gimnazist a rămas
repetent, lăsându-se furat mai mult de frumusețile de la Nada Florilor decât de
franceză, greacă și mai ales de matematică.

• Vorbind despre Anghel Balica, nu putem să nu-l readucem în discuție pe Moș
Bodrângă. Unul cânta cu fluierul, altul cu chitara. Unul pe vremea lui Creangă,
altul pe vremea lui Sadoveanu și Gorovei. De fapt ei sunt nemuritori ca și ulița pe
care au locuit

 Suntem pe partea stângă a Uliței la nr.45.

Cu ceva ani în urmă era o căsuță mică, mai

retrasă, în care locuia un personaj pe cât de

ciudat, pe atât de iubit de contemporanii

săi. Se numea Anghel Balica, cântăreț din

gură, ghitarist și conducător de taraf.



• Aici a scris:„Crâșma lui Moș Precu”, „Povestiri”, „Dureri înăbușite”, „Șoimii” și mai târziu
„Oameni și locuri”, „Cântecul amintirii”, „O istorie de demult”, „Duduia Margareta”.

• Casa era mică, dărăpănată, în totală ruină: dranița neagră, ferestrele mici, pereții strâmbi.
Am putea să-i spunem bojdeuca de pe Ulița Rădășeni, prilej cu care ne amintim de bojdeuca
lui Creangă din Țicău. Amândouă sunt două cocioabe foarte aproape de bordeiele străvechi,
dar din care au înflorit opere nemuritoare.

 Interesant este că atunci casa avea nr.40 iar pe vremea

noastră tot nr.40.

 „Aici a trăit și a scris Mihail Sadoveanu în anii

1901-1903 și 1906-1909”.

 Sadoveanu însurându-se cu Ecaterina Bâlu, sora unui fost

coleg al său de gimnaziu, s-a statornicit aici, în căsuța pe

care soția sa o primise de zestre.



• Puțin mai la deal, la nr.58 , este o clădire care, pe 
vremuri, era o celebră crâșmă a unui priceput 
cârciumar cu numele Hoișie.

 Clienți i săi erau niște oameni ciudați

care discutau și se înflăcărau,

lungindu-și uneori șederea până în

zorii zilei. Pe acești oameni î i chema

Gorovei, Dragoslav, Lovinescu,

Sadoveanu, Topârceanu și alț i i…



• Față în față cu Câmpul Clopoțelului, iată, casa lui
Sadoveanu. Suntem în deal la Sadoveanu. Casa se află în
fundul grădinii, la capătul aleii străjuită de-o parte și de alta
de tei bătrâni, să pășim cu sfială, că aici cu adevărat pășim
pe pământ sacru. Casa a fost construită de un meșter vestit
din Bunești, moș Ghiță Andrioaia, în livada pe care scriitorul
a cumpărat-o de la farmacistul Vorel, după ce se întorsese în
1906 de la București. Este singura casă pe care și-a
construit-o Sadoveanu. „...am ridicat-o într-o singură vară,
așa cum o aveam în viziunea mea îndărătnică.” („Anii de
ucenicie”, pag.321) Era mulțumit de ceea ce realizase, fapt
care rezultă dintr-o scrisoare din 1909, scrisoare prin care-l
ispitea pe Garabet Ibrăileanu să vină la Fălticeni să-i vadă
opera:„Am petrece o zi să ne rămână de amintire în livada
mea. Acum e frumoasă: i-am făcut poarta cu streașină ca la
mănăstire și gard cu streașină cum trebuie și parcă s-a mărit
liniștea de când am ferecat grădina astfel. Parcă mă
îndepărtez complet de lume când intru în ea.”

 Livada aceasta a fost

numită de Sadoveanu

GRĂDINA LINIȘTII. Așa i -

a rămas denumirea până

astăzi. Ult imul capitol

din „Anii de ucenicie”

așa se numește Grădina

l inișt i i

 Și câte suflete mari, câte minți luminate n-au pășit în această grădină a

l inișt ii! Gorovei, Lovinescu, Beldiceanu, Topârceanu, Liviu Marian și mulți

alți i.



• Moara lui Sadoveanu și Arthur Gorovei, se afla în fundul celebrei grădini și a început să 
duduie în iunie 1911.

• A fost cea dintâi moară de foc pe aceste meleaguri.

• Moara a funcționat până în 1913. Deci trei ani.

 A fost singura moară, din istoria

morilor mărunte, care a avut și o

bibliotecă. Sadoveanu î l obligase pe

morar să f ie și bibl iotecar. Dădea

cărți cu împrumut, ținea evidența,

avea grijă să se întoarcă înapoi

cărțile. Bibl ioteca cuprindea cărți de

Sadoveanu, o colecție a ziarului

„Răvașul poporului” care apăruse sub

conducerea lui Sadoveanu și Gorovei

între 1907 și 1909.



Căsuțe vechi au dispărut definitiv și s-au ridicat altele. În
locul bârnelor și draniței și-au făcut loc tot mai mult betonul,
cărămida, tabla zincată . În locul pietrelor dreptunghiulare, cu
care strada era pavată, au apărut trotuarele asfaltate.
Ferestrele mici de pe vremuri, pline de mușcate și de lize, sunt
tot mai puține . Incendiul, din când în când, a mai contribuit și
el la opera de distrugere și de schimbare …

Cât de spre oameni, peste tot numai oameni noi!

Și totuși Ulița Rădășenilor a rămas vie, întreagă,
nealterată, pe deasupra tuturor schimbărilor . E nemuritoare ca
și cei care au trăit și au călcat pietrele: Creangă, Sadoveanu,
Labiș … Și atâția alții încă …


