




Horodnic de Sus este o comună
cu acelaşi nume şi având o suprafaţă
25°49’26'‘ long. E. Are ca vecini
Marginea (la sud), comuna Sucevița

Conform recesământului din
locuitorilor sunt romani (90,73%
apartenenţa etnică nu este cunoscută
sunt ortodocși (84,11%), cu o minoritate
este cunoscută apartenenţa confesionalăeste cunoscută apartenenţa confesională
economice principale enumerăm
panificaţie ș.a.

comună în nordul jud. Suceava, formată numai din satul de reşedinţă
suprafaţă de 56 km². Coordonatele geografice fiind: 47°50‘58’’ lat. N și
vecini următoarele localităţi: municipiul Rădăuți (la est), comuna

Sucevița (la sud-vest şi vest), comuna Horodnic de Jos (la nord).
din 2011 populaţia se ridică la 5.136 de locuitori. Majoritatea

%), cu o minoritate de romi (6,54%). Pentru 2,67% din populaţie,
cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor

minoritate de penticostali (12,4%). Pentru 2,71% din populaţie, nu
confesională. În localitate sunt 1665 de locuințe și ca activitățiconfesională. În localitate sunt 1665 de locuințe și ca activități

enumerăm: prelucrarea lemnului, comerţ, reşterea animalelor, agroturism,



Așezat în Depresiunea  
Rădăuți (Pod. Sucevei), 
la poalele Obcinei Mari



Harta administrativă 
a jud. Suceava

Harta administrativă 
a jud. Suceava



Horodnic de Sus Horodnic de Sus – fotografie din satelit.



Horodnic de Sus văzut de pe Dealul Osoi. În 
orizont, Obcina Mare.



Pădurea Hardic

”Drumul cireșilor”

Obcina Mare

Râul Pozen



Horodnic de Sus văzut de pe Dealul Osoi. În 
orizont, Obcina Mare.

Dealul Osoi, 480 m.



Prima atestare documentară
emis la Suceava de către Ilie
Horodnic (mănăstire de maici,
(actualul Gălăneşti).

Astfel, în urma cercetării
sistemul feudal, aparţinând
Horodnic, din nou unor boieri
cele din urmă Mănăstirii Suceviţa
dependenţi, de manăstiri saudependenţi, de manăstiri sau

Denumirea de Horodnic

provine din cuvântul grădină
grădinar (lb. slavă) şi de la
că aşezarea a fost ridicată
pe coasta Dealului Osoi.

documentară datează de la 15 iulie 1439, în actul de cancelarie domnească
Ilie şi Ştefan voievozi, fiii lui Alexandru cel Bun, dăruiesc Mănăstirii
maici, numită şi „Călugăriţa”), satul Bălăşinăuţi de pe râul Suceava

cercetării documentelor aflăm că în Evul Mediu, aşezarea făcut parte din
aparţinând pe rând unor boieri (Petru Vrană, încep. sec. XIV), Mănăstirii

boieri (Vasco), apoi M-rii Horodnic, metoc al Mănăstirii Putna) şi în
Suceviţa (1597). Deci, o bună perioadă a fost o aşezare cu ţărani

sau boieri.sau boieri.

Horodnic de Sus

grădină /
la faptul

ridicată iniţial



Biserica de lemn din Horodnic de Sus ridicată 
de horodniceni în secolul al XVIII-lea.



Desen - gospodărie din Horodnic de Sus, 
sec. al XIX-lea



În 1899, de ”Sf. Dumitru”, s-a sfinţit biserica din Horodnic de 
Sus, cu un sobor de 18 preoţi, în prezenţa a câtorva mii de 
credincioşi. Printre ctitori se află, în primul rând, primarul

de atunci, Zaharie Zub.

de 



Fotografie ,sec. XIX. 
Primarul Zaharie Zub. A 

condus comuna aprox. 30 
de ani

Fotografie ,sec. XIX. Horodnicean în 
cavaleria austriacă



Prima școală din Horodnic de Sus,
inaugurată în 1888.



Familie din perioada interbelică



Familie din perioada interbelică



Horodniceni la  sărbătoare în anii '30.



Familie din perioada interbelică

Familie din perioada interbelică



Biserica Sf. Dumitru, anul 1934



Nuntă din perioada interbelică 
în Horodnic de Sus

Nuntă din perioada interbelică 
în Horodnic de Sus



Interior dintr-o casa horodniceană, anii '30

Horodniceni, anii '30



Străjerii de la Horodnic de Sus, anii '30.Străjerii de la Horodnic de Sus, anii '30.



Horodniceni în Al II-lea Război Mondial Vasile Onica. Erou în 
Al II-lea Război Mondial.



Tineri din Horodnic de Sus, la târg în Rădăuți. Fotografie, anii '40 sau '50.Tineri din Horodnic de Sus, la târg în Rădăuți. Fotografie, anii '40 sau '50.



Gospodărie distrusă în timpul colectivizării. 
Fotografie, anii '60.



Elevi și profesori de la Școala Nr.1 Horodnic 
de Sus. Fotografie din 1966.



Vechea Primărie a comunei Horodnic de Sus.



Gospodărie tradițională. Fotografie anii '70



Inaugurarea Școlii Nr. 3 în 1974.



Cooperativa  Agricolă de Producție Horodnic 
de Sus. Fotografie, anii ‘80.



Cooperativa  Agricolă de Producție Horodnic 
de Sus. Fotografie, anii ‘80.



Atelierele C.A.P. Fotografie, anii ‘80.

Formația artistică a Căminului Cultural. Fotografie, anii ‘80.

Strada Groseni, fotografie anii ‘80.

Formația artistică a Căminului Cultural. Fotografie, anii ‘80. Zi de alegeri organizată la Căminul Cultural.



Elevi în practica agricolă. Fotografie, anii ‘80.



Vedere de ansamblu a  Horodnicului de Sus. 
Fotografie, anii ‘80.



Horodnic de Sus, în 
prezent

Horodnic de Sus, în 
prezent





Ca personalităţi locale, comunitatea se mândreşte cu: Iulian
Vesper (1908-1986), numele real fiind Teodor Grosu, scriitor, ziarist
traducător, cu Zaharia Macovei (1911-2005), cunoscut sub
pseudonimul E. Ar. Zaharia, poet, publicist, editor şi traducător, precum
și cu Emil Ianuș, avocat, scriitor, epigramist și sculptor.

Iulian
ziarist şi

sub
precum

Iulian Vesper (1908 - 1986)



Zaharia Macovei, pseudonim - E. Ar. Zaharia 
(1911 - 2005)

Emil Ianuș



Biserica de lemn, sec. XVIII.



Bisericile din Horodnic de Sus.



Biserica ”Sfântul Dimitrie” Horodnic de Sus. 
Fotografie interior.



Horodnicenii, mândrii 
bucovineni, păstrează 
nealterată de veacuri 

inconfundabila lor identitate.inconfundabila lor identitate.



Sărbătoarea de Bobotează la Horodnic de Sus



Sărbătoarea de Bobotează la Horodnic de Sus



”Noaptea de ”Noaptea de 
Înviere”

”Noaptea de 

Pădurea Hardic

”Noaptea de 
Înviere”



Pensiunea ”Hanul Voievozilor ”Horodnic de Sus

Obiective turistice: Biserica de
lemn Sf. Dumitru (sec. XVIII),
Cabana de vânătoare "Codrii
Voivodesei", Cabana turistică
"Hanul Voivozilor", Pensiunea
turistică "Kaiser Alee", Fondulturistică "Kaiser Alee", Fondul
cinegetic de vânătoare "Codrii
Voivodesei“. Ca eveniment local,
în 26 octombrie, se sărbătorește
hramul bisericii ortodoxe
"Sfântul Dimitrie ".

Pensiunea ”Hanul Voievozilor ”Horodnic de Sus



Biserica de lemn, sec. XVIII cu frescă pe lemn.



Concursul și expoziția ecvestră



Pădurea Hardic



Muzeul ”Emilianus”



Troița de la intrarea în 
comuna Horodnic de Sus



Toamna în Horodnic de Sus



„Am mai povestit, cu alt prilej, cititorilor mei despre Horodnicul

acesta greu se mai găseşte cât aţi căuta. Nu că-l laud, fiindcă
aşa-i. Şi n-ar fi numai atâta, dar treizeci de ani de-a rândul, de
noastră strămoşească a ţinut vornicia acestui cuib de români.
mă închin, tot de tata socru, preotul satului, era să dau.
Cum nu era să-mi fie drag Horodnicul de Sus ? E şi satul cel mai

a Topliţei, ce curge ascunsă până spre piaţa mare a Rădăuţului
şesului, chiar în spatele târgului, având faţa îndreptată spre
Sucevei, ce se deschide de aicea înainte.”Sucevei, ce se deschide de aicea înainte.”

Horodnicul de Sus şi o mai zic o dată că sat frumos românesc ca

fiindcă-mi e acolo baştina părinţilor şi a mamei copilului meu, dar
de când am trecut dincoace, în Ţara Românească, tot de casa
. Şi numai la biserica veche din sat, dacă aş fi vrut să merg să

mai lipit de marginea târgului, scăldat de apa albăstrie şi rece
Rădăuţului. Şi ce mândru e aşezat Horodnicul de Sus, la un capăt al

munţii Carpaţilor, parcă ar fi fost pus strajă pe valea mare a

(Em. Grigorovitza)
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