
o LOCUINŢĂ DOMNEASCĂ D IN  VREMEA LUI ALEXANDRU CEL BUN 

LIA BATRîNA ŞI  ADRIAN BATRINA 

Urcarea pe tronul Moldovei a lui Alexandru, fiul acelui 
întreprinzător şi întregitor de ţară ce a fost voievodul Ro
man, la începutul celui de al XV-lea veac, a constituit de
butul unei îndelungate domnii în  cursul căreia tînărul stat 
format la răsărit de Carpaţi a junge la deplina  sa maturitate 
din punct de vedere al  organizării interne, cît şi în ceea ce 
priveşte afirmarea sa pe plan extern.  Domnia lui Alexandr.u 
cel Bun înseamnă pentru istoria Moldovei o epocă de li
nişte şi progres, de întărire considerabilă a puterii centrale. 
Pe plan extern, politica de echilibru între cele două mari 
puteri vecine, regatele Poloniei şi U ngariei, lipsa invaziilor 
tataraşti, cît ş i  stavilirea pericolului otoman la Dunarea de 
Jos de catre dOl11lnli,torii Ţarii Româneşti, cr1eeaza condiţii 
prielnice pentru dezvoltarea ţării pe multiple planuri. To
todată, rezolvarea vechiului conflict dintre Patriarhia de la 
Constantinopol şi biserica Moldovei, încă de la începutu
rile cîrmuirii lui Alexandru cel Bun, în sensul acordării titlu
lui de mitropolit, de către noul patriarh, episcopului Iosif 
de la Cetatea Albă1, va permite începutul unor active relaţii 
cu Constantinopolul2, legături favorizate ş i  de existenţa unei 
căi directe de comunicaţie prin portul Cetăţi i  Albe, aşe
zare aparţinînd Ţarii Moldovei probabil din timpul dom
niei lui Petru Muşat (post 1 368 ş i  ante 1 392)3. 

Chiar dacă domnia lui Alexandru cel Bun nu marchează 
o linie ascendentă în domeniul construcţiilor militare, sub 
raport constructiv neputÎndu-i-se atribui decît, cu oarecare 
probabilitate, ridicarea unui zid la Cetatea de Scaun şi unele 
lucrări de amenajare a platoului din faţa cetăţii4, În  cel al 
construcţiilor civile şi religioase activitatea sa pare a fi fost 
mult mai intensa, cercetari recente venind În sprij inul acestei 
afirmaţii . 

Pe linia organizării şi sprijinirii bisericii ortodoxe5 se 
Înscrie şi aten ţia deosebită acordată de domnie, precum şi 
de înalta feudali tate laică şi ecleziastică, dezvoltării vieţii 
mănăstireşti, atenţie materializată prin acordarea de danii şi 
printr-o serie de activitaţ.i constructive care, aşa cum re
iese din documente, trebuie să f i  fost numeroase6, deşi, pînă 

1 In  legătură c u  păstori'rea lui I osii' La Cetatea Alibă,
. 
ve7,.i ].a: 

Constantin C. Giurescu , Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldovene. Dm secolul 
al .'{-Iea pînă la mijloCitI secolu",i al X V I-lea, [d. Ac.ademi,ei R.S.R . ,  
13lhcureşti , 1 967, p .  201 ; �i Oll  mai nm:te argunHl!1ote , chuar În sel:su! 
extinderi,i pentru un timp a ,�utor,ită�i i  sal,e cel pllf LI1 asup.�a unor parţI 
dm sudu l ŞI cenMu l Mo.J.dove l , 1a Razv,an Theodorescu , Btzanţ, Balcam, 
Occidmt, La Începuwrile culturii medievale româneşti (secolele X - XIV). 
13uCllre�{;i, 1 973, op. 2 1 5-21 6. O pozi ţ ie o :l.recum diferită o îilltÎ:nim l a  
N. I.orga, [storia bisericii româneşti, ed. II ,  voI . I, 1 928,  p. 6 0 ,  �are 
apreciază că Iosif va fi f,05t numai tiuuLar de Cetatea A l ba, rejedlllţ;1 
sa a rJî'lldu-se În l.ară, lî,ngă Oll rten domnească. 

2 De fapt, ca,racter'lll relaţii lor mol davo-bizan tine din acea:,tă , peri?adă 
este defin it, În bl�nă măsură, de schlLmhurile de ordin ecleZlastlc dlnDrc 
cele două ţări (AleXiandru [I ian , Moldova şi Bi'tanţul în secolul al 
XV-lea, în Cultttra moldovenească în timpul llti Stefan cel Mare, Bucu
reşti, 1 964, p. 1 68) .  

3 CO<l1St, C. GilllLrescu,  op.  cit. ,  p . 203. 
4 Lucian ChlţeSCIU , Fortificaţiile Moldovei pînă la mijlocul secolului 

al .\V-Iea, "Carpic:1", Bacău, 1 972, p. 1 60. 
5 PenLru o privi,re mai ampl ă  asupra po l i ticii rel i.g:,oase a l ui Ale

xandru ce.l Bun vezi: Con st. C. Giurescu, Işto'ria Românilor, voI. 1 ,  
B ucuneşvi, 1 946, p .  5 1 3-524; N .  Iorga, op. cit., p.  69-79; [storia bisericii 
române, voI. I, Bucureşti, 1 957, p. 1 86 - 1 90 şi 2 1 4 . 

6 Ce:e Illoai vechi ma,nă.sti'ri şi bise ric i d in  Mol dova, ,anterioare domniei 
lui Ştefa.n cel Mare sînt ami n Di,te de N. G rigonaş, În Primele mănăstiri şi 
biserici moldoveneşti, "Smdii şi cercetă'ri istori,ce", XX ( 1 947), f' 1 1 4 - 1 30 ;  
idem, Biserici ş i  mănăstiri vechi din Moldova pînă l a  miilocu secolului al 
X V-lea, Bueu,reşni,  Bd. Meridi,ane,  1 96 8 ;  Cori'na N icoleseu, Arta în epoca 
lui Ştefan cel Mare (Al�tecedmtele şi etapele de dezvoltare ale artei moldo
veneşti din epoca lui Ştefan cel Mare), În CI�/wra moldovenească în epoca. 
Ilti Stefan cel Mare, Bd. Alcademiei, 13uCLlreşti, 1 96 4 ,  p. 26 ţ ,  nota 3; Ş I  
mai recent N .  StoiCesCLl, Repertoriul bibliografic a l  localităţLlor ş i  m0111t
mentelor m.edievale din Moldova, Bumreşni, 1 974.  
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nu demult7, nu aveam cunoştinţă decît de ruinele a două 
biserici aparţinînd mănăstirilor de la Humor şi MoldoviţaB• 

Prezenţa destul de frecventă a domnitorului În cadrul 
acestor ctitorii, determina În mod obligatoriu un anumit 
program În arhitectura complexului, din care evident că 
nu putea lipsi una din tre componentele sale principale -
casa domnească. Chiar dacă unele dintre aceste case vor fi 
fost de lemn - cunoscută fiind Împrejurapea ca În cadrul 
ansamblurilor monastice aparţinînd secolului al XV -lea con
strucţiile de lemn se îmbinau cu cele de zid şi chiar în cu
prinsul unor curţi domneşti ca cele de la Suceava9 \ i  Vaslui 10, 
pînă spre sfîrşitu l  veacului amintit, reşedinţele voievodale 
erau realizate aproape numai din lemn, dar şi din zid c a  
l a  Iaşi 1 1 - şi nu  au putut f i  surprinse sau cercetate, aşa 
după cum este cazul vechii Moldovi ţe 12, Probotei vechi B 
sau Neamţului 14, nu  ne îndoim că ele au existat în contextul 
fiecărei ctitorii domneşti din această epocă, reprezentînd unul  
dintre aspectele importante a le  creaţiei arhitectonice din 
vremea lui  Alexandru cel  Bun,  cel  al arhitecturii civile. Dacă 
pentru prima j umătate a secolului al XV-lea dovezile mate
riale ale existenţei unor lăcaşuri adecvate pentru a primi şi 
adăposti pe domn în cadrul incintelor mănăstireşti sînt c a  
şi inexistente, atît l a  s fîrşitul secolului amintit, cît şi pen
tru cele urmatoare, ele sînt deja prezente datorita COI1-
servarii unor,a - e drept ca mai pUţine decît se credea 

7 r·, contextul  ,aqiunilor de resmurare În treprin e de DireCţia Patri
mOlli,u l u i  Cul Bural  Naţional, între anii  1 969- 1 975,  o serie de monum n t� 
ca ce:e de la B isnrip , ProboDa veche, Baia (bise rica catol ică) şi Rădăul i 
au fost supuse unor minUţioase cerce-tări ,arheOologice şi de a<fhitectllră, a le  
căror rezulmte  ne-au permis  o 111 ai bună cunoaştere şi Încadrare cro no
Logică a complex�lor investigate, 

6 Elen.a BUSULOC şi Gh.  I .  CanDacuziillO, Date arheologice I!S1tfJrcc 
vechii II1ăIIăstiri a Humorullti, "SCIV " ,  1 ,  1 969, p .  67-82;  Gh. 1 .  Can
tacuzi no, Vechea mănăstire a M oldoviţei În "'miI/a cercetărilor arheo
logice. ,, 1 3MI" ,  3, 1 97 1 ,  p. 79-8 4 .  

9 Cercet5rile :urheo logice d e  la urtea Domnească d i n  Suceava ,  re-
luate din anul 1 974 de un colectiv condus de Mircea O, M:lJtei , au condus 
la concluzia că, În su .prafapl cercemtă, zidul de i,ncintă i ntervine :ubi;c 
du pă incendilll  din 1 4 76, Informaţi.a o datorăI11 conducătorului colecli
vlLi u i ,  că'ruia îi  llliUllţumi m şi cu acest pritej. 

10 Cercetăr i le :lJrheolog.ilce din cupr,inSlll cunii domne,şti de l a V,aslu.i 
au pus Î,n evidenţă pivniţele u no r  construqii de lemn de ma.ri dimensiu1ni, 
d a D:lte d. cercetători În  ,pnima jlumămlte a secolului al XV-rlea (AI. A n 
dronic şi co Iectiv , Şantierrtl arheologic Vasllti, "Materliale" , VIH, 1 962, 
p. 797-800). 

1 1 SapăDu rile arheologice au preciz;ct că pri mele con. truCţii de p 'i,atd 
ale cunii domneşti de l,a Iaşi datează dill1 pr ima j lhmămte a secolul,ui  a l 
XV-lea,  (v. A,I. Andron ic , E. eam ţ u, C,�rtca domnească dil/ laşi ÎII lumina 
recelltclor descoperiri arheologice, În Omagii' lui P. Constalll inesC1t-[aşi, 
Bucureşti, 1 965, p. 247-25 4 ;  A I .  Andronic, Principalele rezultate ale 
cercetărilor arheologice de la Curtea domnească din Iaşi, "RevilSva muzee
lor", IV, 1 967, 6, p. 55 2-55 4 ;  A l . Andronic şi eolecuiv, Săpăt,.rile 
a.,.heologic.� de la Curtea domnească din laşi, "Arheolog\a Mol dove,i" ,  V, 
1 967, p. 1 69-285 ; Al. Alndronic, lncepuwrile vieţii urbane la laşi, "Car
pica" , 1 972, p. 1 69-1 80 .  

1 2  S e  pa're că În,tr-o primă epocă, d i n  îonur,eg u l  comp lex 3Jl vechi i  
Moldoviţe, singura con st�uqie de zid era bisenica, resDlll uoalponente,lor 
fi,ind de lem.n, pentru m abLa Î,n a ,dOoua jumatate a secolului 'al XV-lea 
să fie ridicMe construqi i de piatră (Gh. 1. CantacuzlÎno, op. cit., p. 8'.3). 

13 H ecentele cercetar i arheologilce efectuate ·asup ra ruinelor bisericii 
Sf. Ni,cobe diln Poia.na (Probova) .au dovedit, fără pu,tinţă de tăgadă, că 
ni,nic di'n acest complex nlu poate ,fă ,aoribllit unei epoc� ante�i,oare domniei 
lui Stefa'n cel Mare, urme:e aşezămÎntullli, cu flcelaşi h ram , menţionat 
dO�l!aleLlLar b sFîq i w l  secol,ului  :1, 1 X I V-le:t, urmînd sa fie su.�pninse În 
alt loc, poate În vecinătJatea imed il:l!tă a manăstirii din seco l u l al XVI-lea. 

14 Ce<flce,tari'le atrheo:ogice - prmn car,ructellul lor LimiDat - de c,are 
a benefidat an�rumblul mănăstill1ii Neamt, n u au con,dus l a  Încheieri 
s:1tisfăcătoare catre să n e  permită creare,a unei imagini de 'ansamblu asu
pra Înfăţişări,i, macatr p aJl'ţÎla le, a formel or i,niţ i ilJle ale complex'u l u,i (Stefan 
13ilJlş şi Corin .a N icolescll, Mănăstirea Neamţ, [d. Tehnică, Bucll�,eşti, 
1 95 8 ;  Pet're DÎJaconu, Săpăwrile de la Mănăstirea N earnţl', "Maneriale", 
V I ,  1 959, p .  699-701 ; Radu Heitel, Cercetările arheologice efectuate ICI 
Mănăstirea Neamţ, "MinrQPo l ia Mo:dovei şi Sucevei" ,  1 962, 38,  n r. 5-6, 
p. 327-342;  100n Balş, Ştefan Balş,  Radu Heitel, Restaurarea mănăstirii 
Neamţ, "Monumente i stotrke, Stlldrii şi lucrări de restau�are" ,  1 ,  1 964,  
p, 3 3-59). 
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pînă de cUl"înd15, ca cele de l a  Probota şi Sbtina - cît şi  
cercetarii arheologice sistematice a altora - oa cel de l a  

15 într-o serie de studii referiware .l a  Joml1inţele domneşti din cu
prin SLll manast,iifiLor (Locuinţe domneşti In Cltpri1'lSld mănăstirilor tII veacu
rile XV-XV!!, "SClA", nr. 3-4, 1 954 ,  p. 67;  Arta In epoca lui Ştefan 
cel M'CIre . . .  , p. 284),  COrLllJa Nico1escu i nrerpret�aza oonsvl1ucţia a,lipita 
rumului-clopotniţa .(claoat poorlvit p'�sanilei În 1 498) din moi'11ta manastrÎrÎli 
Bi91Jri�a drept loouinţa domnească ( " casa liii Ştefan cel Mare"),  conside
rînd-o conremporana ou turnul. Cel10etanile arheo].ogice ",u soabhlit ca 
.acea,sta oonsl'fluCţie nu reprezunta decît <O adosare, d<L:vo�ata epocii lui 
PeDru RJaJreş, funqia ei nef!Îlnd :nicLodata de casa domneasca, c i  de Înca
pere de oult, destinata a ma.ri ca,pacitaDea pa.naolisului din mrn - deci 

Suceviţa 16 sau cel recent descoperit l a  Putna 17. Deşi de di
mensiuni evident mai mici (fiind vorba de reşedinţe tempo
rare) decît cele ridicate în cadrul curţilor domneşti din cen
trele urbane cu o i ntensă viaţă economică - de la Suceava 

a nexa a sa - şi totodata de ,a face legaouJ1a cu adevăJfa,va oasa dom
neasca constmi,ta in aceeaşi epoca, ,p.e locul acrua,lei stareţii. Legatura se 
efectua La il1iveLul eoajului, prin intermediul 'unui pod, ceea ce explică 
de alufe'l şi  p,rezenţ;a acelei int,rari pe l atura de sud a anexei, intrare a carei 
exisuenţa În ,alre condiţii nu ,a.r :lvea nici-o raţi une. 

16 Cerceta'ri efect'lla-te de N. N. Puşoaşu. 
17 Ce.rcerări efeooLk'\te de A I .  Rădulescu. 

Fig. 1 .  Mănastdrea Bistriţa. P lan genel1;1J!. oupru1ZÎnd ansa.m bl u l  actual şi compkx'll l cercetat. 

p c=r::: .. :::� :. 
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F,ig. 2. I . :UlIn:\ de vest a pivniţei 10cliinţei domneşti. 

şi Piatra Neamţ '8, Iaşi 19, Vaslui2o, I-lîrlău21  sau J3acău22 -, 
aceste locuin ţe sînt tot atît de semni ficative, oferindu-ne 
elemente concrete şi bogate referitoare la arhitectura civi lă 
şi l a  man ifestările vieţ i i  de curte. 

Din rîndul aşezămintelor datorate lui Alexandru cel Bun 
se detaşează cel menit să constituie necropola domnitoru
lui ş i  a familiei sale : mănăst irea B istri ţa, ctitorie plasată Într
una din cele mai pitoreşti regiuni  a l:,: ţări i  Moldovei, pe 
valea Bistriţei, În apropierea Tîrgului Pietrei. Aşezămîntul 
monahal de la B istri ţa a cunoscut în decursul îndelungatei 
sale existenţe  nen umărate distrugeri, refaceri şi transe ormări, 
ce şi-au pus am prenta asupra sa, modificîndu-i în total i tate 
aspectul in iţ ial .  In forma în care ne apare astăzi ,  ansamblul 
reprezintă rezultatul unor acţiuni constructive petrecute la 
s fîrşi tul seco lu lu i  al XV-lea, în secolu l  a l  XVI-lea, cît şi în 
cel de al XVI I I -lea, ca să nu le mai amintim pe cele de dată 
recentă .  

Cercetările arheologice, ocazionate de lucră rile de restau
rare întreprinse de Direcţ ia  Patrimoniului  Cultural Naţional ,  

16 $aJltieml arheologic Suceava, PiCllret Neamţ, "SCIV", V I ,  1 955,  
nr. 3-4, p .  SUI �i lInm . ;  1.  Nestor şi Gol3!boratori, Şallticml arheologic 
Suceava, " MaucrWade" ,  IV, 1 957, p. 245, 261 -264 şi V, 1 958,  p . 594-597' 
bllgentla Ne:1Il1 \lI , Date istorice şi arheologice CIt privire la C/trt'ea Dom
lIească. din Piatra Neamţ, "MeIl1o['Î-a AntiqlliDati�", r, 1 969, p. 227-240. 

19 v. nota 1 1 . 
20 A I .  AndnonJic şi wleclliJv, Săpă.t/lriLe dc salvare de la Vaslui, 

"Mane.rtlrule",  VI I I ,  1 962, p. 89-1 0 1 ;  idem, $alltieml arheologic Vaslui, 
"Matertl:1I.e" ,  V I I I ,  1 962, p. 795-802. 

2 1  Săpăunri cfeCUllialle În 1 969 de AI. J\ndronic, E. Neam\ lI ,  Sle la  
Cheptea şi Petre Abrud:IJn. 

22 1. J\nLOneSCll, C/lrţile domlleşti de la Bacău, "Carpica" ,  T I ,  1 %9, 
p. 3 3 1 -342.  
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au putut stabili etapele mari de funcţionare a acestui aşe
zămînt, d in complexul de date oferite desprinzÎndu-se o 
serie de elemente ce credem că pot crea o imagine, bine
înţeles parţială, a ceea ce va f i  fost ansamblul mănăstirii 
Bistri ţa în primele sale timpuri de existenţă  (prima jumă
tate a secolului al XV-lea). Din totalitatea componentelor 
aşezămîntului într-o primă etapă de funcţionare ne-am 
oprit în mod special şi nu Întîmplător, a upra urmelor unei 
locuin ţe presupusă de noi a fi servit drept casă domnească 
- pentru raţ iuni  ce vor rei eşi din contextul prezen tării -
ce reprezintă una din mărturiile probante ale prezentei unui 
asemenea tip de locuinţă În cadrul unei mănăstiri - ctito
rie voievodală -, la începutul celui de al X V-lea veac, deci 
tocmai într-o epocă lipsită de asemenea dovezi materiale. 

Interceptat În suprafaţa din faţa actualei stăreţ i i ,  pe la
tura de vest a incintei ,  încă din anul 1 970 şi cercetat prin
U'-un număr de trei ecţ iuni (57, 5, 1 > 512), complexul a fost 
dezvelit in tegral În cursul anului 1 973 oferindu-ne date 
suplimentare Cll privire la aspectul sau ' ( fig. 1 ) . Datorita 
stării de ruină avansată, din vechea construcţie nepăstrîndu-se 
decît zidurile p ivniţei ( fig. 2), observ,aţ i i le noastre se vor 
rezuma În mod special  la elementele de tehnică constructivă, 
de plan şi de decoraţ ie, datele referitoare la detal i i le  struc
tive ale nivelului superior fiind lacunare. 

Secţ iun ile amintite au permis unele observaţ i i  asupra si
tuaţiei stratigrafice din zona cercetată . Astfel, solul galben 
este suprapus de un prundiş de natură aluvionJră ,  ce va
riază ca grosime Între 10 şi 56 cm. Prundişul este suprapus 
de un strat de pămînt negru cu pigmenţ i  de argi lă a cărui 
grosime este cuprinsă Între 20 ş i  50 cm. De la  faţa acestui 
strat, ce reprezintă n ivelul de călcare al primi lor construc
tori medieval i ,  se vor tăia şanţuri le de fundaţie ale con
struqii lor de zid in i ţ ia le .  în contextul resturilor materiale 
- piatră ,  cărămidă şi mortar - rezultate din procesul de 
edificare şi în strînsa conexiune cu ceh: mai vechi ele
mente de construcţie din incintă, între care se află ş i  piv
niţa supusă discuţiei ,  s-au găsit în mod constant monede 
de la Sigismund de Luxemburg ş i  de la  Alexandru cel Bun ,  
în  mod special anepigrafe d in  primele serii de emisie, ma
terial numismatic ce ne permite datarea complexului cer
cetat în primi i  ani ai secolului al XV-lea , 

Ca tel1l1'id ·de ,coJ1Struqi,e, ziduri,le Ipivniţei , realizate din 
piatră brută legată cu mortar, 'sînt 1ucrate cu multă Îngr,i j ire, 
lăţimea lor variind între 0,90 şi 1 , 1 0  m .  De la faţa nivelului 
de construcţie rp ivn,iţ a  se adînceşte ,ou 1 ,50 m ,  în momentul 
de faţă zidaria menţinÎrLdu-se pe o 'Înăl ţ ime Ide cel mult 
1 ,80 m.  De plan drept'unghiular, fara nici o co,mplartimen
tue şi cu dimensiuni de 1 1 ,20 m X 7,70 m l a  exterio,r şi de 
9,40 m şi 5 ,50 m la interior ( fig. 1 ) , dimensiun i  ce apar 
destuI de mici la o jlUidecata '3umara, a,cest complex iJustrează 
f3Jptul că n,ilci lo.ouinţele înaltei feudal itaţi nu depăşeau un 
anumit n ivel de confort, maxim pentru acele t impuri, ele 
devaşÎndu-se de celelalte locuinţe ale epocii prin falstul deco
rari i interioare şi exterioare. Fiecare dintre l aturile p ivniţei 
prezintă elemente funcţionale deosebite :  în grosimea pe
retelui de răsărit, la înălţ imea de 1 ,00 m faţă de n ivelul de 
călcare i nterior, sînt practicate echidistant trei nişe termi
nate la partea superioară cu un arc În plin centru, ce mai 
prezintă Încă urme de tencuială (datele d imensionale ale 
acestora sînt de 0,60 m lăţime, 0,90 m înalţime şi 0,50 m 
adîncime) ; pe l atura de sud, în jumătatea sa de rasarit se 
află plasată o nişă asemănătoare cu cele descrise, iar în cea 
de vest o fereastră evazată spre interior;  pe latura de vest, 
l a  aceeaşi Înălţ ime de 1 ,00 m faţă de n ivelul de călcare in
terior, zi dări a (avînd o lă ţime mai mare decît a celorlal ţ i  
pereţ i )  se retrage formînd U I l  umăr lat  de 0 ,45 m, pentru 
ca la Înăl ţ imea de 0,50 m faţă de acesta, să se afle plasate 
trei ferestre identice ca formă şi dimensiuni cu cea de pe 
latura de sud ( lăţ imea maximă de 0,55 m şi minimă de 
0,20 m) .  Glaful acestor ferestre se află la o cotă de n ivel cu 
10 cm mai ridicată decît cea la care se află pavajul  d in bo
lovani de rîu organizat în jurul clădiri i .  

Accesul în pivmţa se  efectua prin intermediul unui gîr
j ic i ,  plasat pe latura de nord, ai cărui pereţi ,  realizaţi ca 
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Fig. J. Diseuni deco rat i ve �p.af\ in.î.nd casei domneşti (a)  şi bisericii (b) lu i  A lexandru ce l Bun. 

şi cei a i  construcţiei propriu-zise, au o lungime de 3,25 m,  
distanţa Între ei fi ind de  2,00 m, delimitÎnd un plan Încli
nat sub un unghi de 3 5° obţinut prin săparea progresivă 
din afară către interior. Nivelul interior de călcare 
nu a suferit vreo amenajare specială fi ind reprezentat chiar 
de pămîntul viu.  In lipsa unor elemente certe ce ar putea 
indica prezenţa unui s istem de boltire a pivniţei ,  deşi nu  
excludem întru totul posibilitatea existenţei unei bolţi se
micil indrice dispuse longitudinal, ale carei naşteri să nu ne 
fi parveni t  din cauza amputării lor în  momentul dezafec
tării, opinăm pentru delimitarea pivniţei de n ivelul superior 
prin intermediul unui planşeu realizat din grin7.i dispuse 
transversal23• De altfel, prezenţa unOr bucăţi mari de chirpic, 
găsite Î'n umplutura beciului24 purtînd amprentele unOr 

23 O rezo lv,3.Jre Sl'mbLau-a o Jmîln'bl11 La oas:t domnească din cadDul 
incint�i  voievodale de ta Oumtoa de .A.r,geş (Pruv;el OhihaUia, COlltribuţii la 
stiu/in! et apelor de constTltcţie ale caselor domneşti din C/trtea de Argeş, 
În val .  Di/l cetăţile de scalm ale Ţării Româ/leşti.  Bucmcşti, 1 974, p. 96). 

24 Piv'l1'i \ a er,a p�ină ou moloz În oadml cămla se 'POt deosebi pauru 
Slraruri d iSliincte: pnimu l , oe.l ac Sl�p.I1:1JpUne ,�emi j locit podea u·:t , conţi",e 
argilă amestec.ată cu j:iirămidă şi  cărbune, al doi :ea,  p i :ttra şi mortar, 
a trei lea, moroar cu cărămidă 1ll':1Jc,e�ata şi mult  caDblLne, iar  u ltimul,  �rgilă 
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gnnzl cu secţiune mare, Vll1e în spri j inul ipotezei de mai sus. 
Inexistenţa unor puncte de sprijin intermediare la n ivelul 
beciului ne împiedică să ne imaginăm cum va fi fost re
zolvat planul parterului . În orice ca7. accesul trebuie să se 
fi efectuat pe latura ele nord prin intermediul unui foişor 
ce suprapunea pereţ i i  gîrliciului .  

Apariţia în compoziţia molozurilor din interiorul piv
n i ţei  şi din vecinătatea sa imediată a unei anumite categorii 
de material,:: - bucăţi de mortar, cărămizi smălţuite, d iscuri 
ceramice, cahle şi fragmente ele frescă - ne-a oferit po
sibili tatea efectuării unor ipoteze privitoare la ceea ce va 
fi fost parterul :  la  modul  în care au fost organizate pardo
seala şi plafonul, iar sub aspect artistic ne-au sugerat cîte 
ceva din ceea ce va fi fost decoraţia unei case domneşti -
anticipînd funcţia ei - ce trebuia să reflecte, ca şi cea a 
bisericii de altfel, prin calitatea şi bogăţia ei ,  preocupările 

cu p igmen \ i  de cărămidă, mon�r şi m u l t cărbune. Făra îndo,iala că 
aceste stnaUll r i  ,apaqin lLn,uLa şi ace l ul�aşi proces de u mplere a beoiuJui , 
urmat de o nivelare a tenenu]lui cu nisup Oll�a,t şi pămînt bPUln închis, 
:tcţiulne Î'I1,rrep.rinsa În scopul a'l11enajăIrii spa�i,tl'i'lli răma, disponjhil În 
incinta În urm a dezafectă,I1ili construqiei. 
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fig. 4. I 'ra,gmen re de cahle. 

artistice ale epocii, cît ŞI l11treg pre tigiul de care se bucura 
instituţia domniei în cadrul societăţii feudale. 

Bucăţile mari de mortar, dintre care unele au în com
poziţia lor fragmente de cărămidă ş i  prundiş, iar a ltele o 
armătură de trestie, prin grosimea şi structura lor n u  pot 
constitui elemente de finisaj ,  ci sînt mai de grabă resturile 
unui  plafon (dacă ne referim la cele cu armătură de trestie) 
sau ale unui suport de pardoseal.ă (dacă ne referim la cele
lalte) .  Pe acest suport trebuie să fi fost amenajate acele 
cărămizi de formă hexagonală sau octogonală smălţui te În 
galben şi verde pe una dintre suprafeţe. 

Celelalte materiale arheologice descoperite denotă şi ele 
p reocupările artistice ale vremii pentru decoraţia exterioară 
a unei anumite categorii de locuinţe .  Policromia paramen
tului exterior era dată de discurile şi cărămizile smălţu ite 
ale căror efecte de culoare se îmbinau cu plastica arhitecto
n ică propriu-zisă. Deşi d iscurile utilizate În această con
strucţie nu ne-au parvenit decît sub forma unOr fragmente 
au piese izolate, desprinse de ansamblul propriu-zis şi n u  

p utem şti cu exactitate modul în  care e r a  d ispus ş i  dozat 
dec�n� cc:,ramic, băI:uim că friza de discuri - cu menţiunea 

�peCJ�la . ca nu conţll1 buton central (fig. 3 .a) -, smălţu i te 
111 d lfente n uanţe de cafeniu, galben şi verde, împodobea, 
p ro�abil ca şi în cazul bisericii (în acest caz discurile apar 
realizate cu buton central) (fig. 3 b), părţiIe superioare ale 
faţadelor, sublin i ind astfel axele orizontale ale clăd ir i i .  Pe 
de altă parte, cărămizile smălţuite în aceeaşi varietate de 
culori erau dispuse În aşa fel încît să contribuie la eviden
ţierea axelor sale verticale. 

Pentru întregirea imaginii asupra aspectului interior al 
clădirii, am mai aminti de existenţa unOr cahle cu decor fi
gurativ sau geometric, smălţuite sau nesmălţuite, ce contri-
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buiau la înfrumuseţarea sobelor. Aparţinînd unor tipuri 
frecvent întîlnite în cursul secolului al XV-lea ele repre
zintă pe Sf. Gheorghe omorînd balaurul ,  două personaje cu 
o floare de crin între ele sau un purtător de lance (fig. 4). 

Una dintre importantele prezenţe În cadrul acestui com
plex o constituie fragmentele de frescă descoperite în com
poziţia molozurilor, materiale ce ne atestă o bogată împo
dobire a suprastructurii construcţiei . Dar elementul de-a 
dreptul surprinzător, chiar ş i  pentru o casă domnească, este 
oferit de existenţa unor fragmente de tencuia,]ă pictată, 
păst rate in sitH pe peretele interior al gîri iciului2S ( fig. 5, 6),  
reprezentînd registrul inferior al unei picturi ce putea foarte 
bine să fie figurativă - eventual scene cu conţinut istoric 
sau alegoric - dacă ţ inem cont de împrejurarea că dea
supra draperiei se află l imita inferioară a unor panouri .  

O ultimă categorie de materiale descoperite în cadrul 
complexului se referă la ceramică, din care, chiar dacă n u  
a putut fi întregit nici un vas, fragmente caracteristice ne 
oferă o imagine destul de clară asupra t ipurilor ceramice 
Întîlnite în această epocă la mănăstirea Bistriţa26. Ceea ce 
atrage atenţia în mod deosebit este numărul extrem de 
mare de fragmente de vase smălţui te în raport cu cele ne
smălţuite, situaţie justificată prin precizarea rolului con
strucţiei . Existen ţa unei ceramici de lux policrome, de o 
mare varietate de motive şi de o execuţie desăvîrşită, vine 
să ne completeze imaginea despre fastul ce caracteriza viaţa 
înaltei feudalităţi moldovene.  Această categorie ceramică 
este reprezentată aproximativ în egală măsură, atît de cea 
fără decor, cît şi de cea cu decor ( fig. 7). Cea fără decor 
- smălţuită în mod uniform, în general la interior, cu o 
singură culoare de smalţ, a,lb, cafeniu, verde, galben în 
d iferite nuanţe - este reprezentată prin fragmente de far
furii ,  străchin i  de diferite forme şi d imensiuni,  cu fundul 
i nelar, prin căni cu gura trilobată. Cea cu decor se poate 
Împărţi în două subgrupe : una cu decor pictat şi alta cu 
decorul obţinut prin i ncizie (sgrafitto) sau excizie (cham
pleve). Prima subgrupă, cu decor pictat, este mai puţin n u
meroasă fi ind reprezentată de forme ca farfuria, strachina,  
castronul şi paharul .  Decorul, în general l a  interior şi ara
reori la exterior, este realizat din pete sau benzi de l ini i  de 
culoare verde, roşiatică sau brună, stropite sau t rasate pe 
un fond deschis :  gălbui, alb, alb-gri, au  alb cu irizaţii de 
vernil . Cea de-a doua subgrupă, cu decorul  realizat În teh
nica sgr-afitto şi champleve este cea mai bine reprezentata, 
atît din punct de vedere a l  formelor, cît ş i  în ceea ce pri
veşte decorul. Predomină formele deschise : strachina, bolul 
şi farfuria, de multe ori însăşi forma vasului determinînd 
o anumită dispunere a decorului la interior ş i  ar "reori la 
exterior.  De obicei în mi jlocul vasului se află incizat sau 
excizat un motiv central, delimitat de unul sau mai multe 
cercuri concentrice, motiv reprezen tat de un decor geome
tric, floral şi foarte rar figurativ. într-un singur caz apare 
ca motiv central o monogramă. Restul piesei este acoperit 
cu elemente vegetale sau geometrice reprezentînd palmete, 
semipalmete, lujeri stilizaţi, cîrcei, l ini i  în zig-zag sau în 
reţea etc. Unele fragmente conţin inscripţi i  cu caractere chi
rilice sau greceşti, semne ş i  cuvinte izolate, realizate prin 
incizie şi într-un s ingur caz prin ştampilare. Prin particula
rităţile ei tehnice şi concepţia sa ornamentală, această cera
m ică se înscrie în categoria celei de tip "pontic", termen dat 
ceramicii smălţuite din Moldova datorită elementelor co
mune ce o leagă de lumea bizantină din bazinul Mării 
Negre27, fiind descoperită în aşezări urbane ca cele de la 

25 Thti,'lrW. Pogoruat, din mdrul LabonJJoo1"·ul'ui DPCN, a execu.nat 
restaurarea şi consol ida-rea fra.gmentelor păstrate ;n situ. 

26 O Lnai amămLnţită prezenlLare a acestui bog:u şi inlteresant material 
o vom face Cll un <IIl t  prilej.  

27 Corina NicolesclI, Arta 111 epoca lui Ştefan cel Mare . . . , p .  303-
308;  idem, Moştenirea artei bizantine 111 România, Ed. Meridia,ne, 197 1 ,  
p.  4 1 ;  ş i  aLte svudii ,a�e auroaJfei î,n care i nte["pretăr41e se repetă. 
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Fig. 5. Peretele de est al gldiciu lui cu pOfl iuni  de frescă oon ervată 
ill silit. 

Suce:lva28, Iaşi29, Cetatea Albă30 sau mănă t ire.�t i ,  precum 
Putna3 1 ,  Moldoviţa32 şi Humor33. în puţine locuri, însă, s-au 
descoperit piese ceramice smălţu ite de un asemenea rafina
ment ca în cazul celor de la Bistriţa, acestea reprezentînd 
autentice manifestări de artă ce depăşesc graniţele meşte
şugului, integrÎndu-se perfect În complexul descoperit .  

în  fîrşit, referindu-ne la cauzele ş i  momentul dezafec
tării acestei locuinţe, observaţi i le efectuate pe parcursul cer
cetări i  ne-au permis o serie de precizări . Un puternic in
cendiu, surpri ns de altfel pe  o mare suprafaţă în cadrul in
cintei, afectează în mod special această construcţie, gravi
'tatea distrugerilor provocate determinînd scoaterea ei din 
funcţie. Cu acest prilej are loc o evacuare sistematică a ma
terialelor de construcţie în vederea reutilizării lor în cadrul 
unui nou complex cu beci uri ,  ce va fi ridicat pe aceeaşi la
tură de vest a incintei, după ce în prealabil se procedează 
la o nivelare a terenului .  Toate materialele a rheologice des
coperite sub acest strat de nivdare, atÎt În in teriorul , cît . i 
în imediata vecinătate a pivniţei - între care u n  grup de 
cinci monede (dintre care două de la Iliaş şi trei turceşti 
din a doua j umătate a secolului al XV-lea) cît şi Întreg ma
terialul ceramic ce nu depăşeste în timp limita superioară a 
secolului al XV-lea - precum şi unele elemente noi de 
construcţie ce vor suprapune zidăria dezafectată34 sau stratul 
de nivelare35, conduc la stabilirea momentului dezafectării 
a.cestei locuinţe la  mijlocul celei de-a doua jumătăţi a seco
lului al XV-lea. Parcurgînd evenimentele istorice prin care 
a trecut Moldova în  această epocă, ne-am oprit asupra celor 
din 1 476 în  cadrul cărora armatele conduse de Mohamed 
al II-lea, întorcîndu-se de la  Suceava, trec ş i  prin ţ inutul 
Neamţului .  Nu este exclus ca o parte din trupe să fi Între-

28 "S C I  V", 6,  1 955 ,  3-4, Lig. J 7, 1 8  şi  26; Gh. Di�conu,  "Mate
r�3Jle", VI,  '1 959, p. 922, fig. 3 .  

2 9  A I .  i\ndm n i c ,  " A rheologi<l. Moldovei " ,  r ,  p. 276, fig. 5 / 1 -6. 
30  N. ol1st:1Jnti",c cu, COlltribnţie la Cl/.I/oaşterea ceramicii bizamine 

de la etatea Albă, "SCIV",  1 0, 1 959,  2, p. 4 4 1 -45 1 .  

3 1  Gh. L C<l.I1La.cuzino ş i  Al.  Radu l,escu , Consideraţii ampra cera
micii descoperite la mănăstirea PutI/a 111 anltl 1971, ,.SCIV " ,  25, 1 974,  
4 ,  p. 527-544.  

3 2  Gh. L Camt.a.cuzin , op.  ci.t., p. 82, fig. 7.  
33  Elena Bu l ioc şi  Gh .  1. C<1Jntacuz,i ."o, op. cit., p.  78-79. 

34 R uin-eUe pilVniţei slnt supra-puse î n  colţul de slLd-vest de un zid 
aparţin�nd LLnei constrLLoţii  ridicate În epoaa Lui Ştef,an cel Mare CÎl şi 
de o oondlLctă de olaJl1e, ce sVl1aJt��r.af.ic s,a conSDa,ua,t că a f aSl i n�ta l a.la 
în  a dal�a jumat:lJLe a secoluliui al XV-Lea. 

35 Sumtigma,[,i,c s-a CQnstX1i1Ja,t că lnvre momentul dezafeClarii casei dom
ne�Di şi cel a l  rididrii t LLnn'l1 l u i-clopo.nrhl \ă din allul 1 498, incinta mană
stirii cunoaşue exisuen\a ,unei consuruqii rect:lJn�uLa,re, plas :1>tă la  rasarit 
de fos!t.1 C:1<să d.om nească, a carei' fUlllCţie pare să fi fost tot cea de rurn
clopomira, d:1r 'r(l:lJliiza.t dîlll l emn , pe lm soolu de piat'ră. Clopow1 dăruit 
d.e Ştefkln cel Ma're măn ăsuiifdi în arLllI 1 494,  ,deci cu patru :1ni Î,n.ai!l1te 
de ridi·ca·re,a cunoscm ul,ui tlfirn din p i;1Jtră, trebuie sa fi foot destinat 
acestui tu rn de lemn a carui ex,ilStenţă ÎlIlcecează odară cu âdicarea celui 
de zid. 
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Fig. 6. Oetahu din peretde de e�r al gîrlicbulu i .  

prin s raid uri de jaf  cărora să le fi căzut ' victimil ŞI :lşeză
mîntuI prosper de la Bistri ţa .  

Nu ne îndoim de faptul că absenţa unei  i ncinte de zid 
:l făcut ca aşezămÎntul să f ie o pradă uşoară chiar pentru o 
ceată mai mică . Deşi -a susţinut că cele mai vechi m ă
năstiri din Moldova di J2uneau de ziduri puternice, înalte 
de 5-6 m36, Între acestea f i ind menţionată ş i  mănăstirea 
Bistriţa - cu turnul de intrare, i ncinta ş i  pivni ţele stăreţiei 
datate la Începutul secolului al XV-Iea37 - cercetările ar
heologice de dată recentă au dovedit că nic i  unul dintre 
aceste aşezăminte nu au beneficiat de o incintă de zid pînă 
abia spre mij locul cele i  de-a doua jumăta ţ i  a seco lulu i  al 
XV-lea38. 

Pe lîngă o serie de alte construcţi i ,  a căror existenţă era 
determinată de necesităţile şi multiplele funcţi i  pe care le 
deţinea o mănăstire În evul mediu, ctitoriile domneşti be
neficiau în mod special de O reşedinţă voievodală, în condi
ţi i le în care în această perioadă, nu arareori, curtea avea u n  
caracter itinerant. Dintr-o asemenea locuinţă l a  mănăstirea 
B istriţa voievodul emite n umeroase acte, ca cele datorate lui  
Alexandru cel  Bun, datate în 8 i ul ie ş i  1 1  iul ie 1 42839 ş i  
31  iul ie 1 4 3 1 40, sau lui  Ştefan cel  Mare din 8 septembrie 
1 4574 1 .  Aceste realităţi istorice împreună cu elementele de 
ordin m aterial mai sus-amintite - zidăria de bună calitate, 
ornamentele de faţadă, picta rea i nterioarelor şi chiar a z i
dăriei gîrliciului, ceramica smălţuită de O excepţională ca
l itate, toate reprezentÎnd atributele unui  mod de viaţă 
fastuos - sînt raţiuni pentru care nu ne îndoim că obiecti
vul descoperit ş i  prezentat a aparţinut  reşedin ţei voievodale 
a lui Alex<lindru cel Bun din c<lidrul mănăstir i i  B istriţa.. 

36 orina N icolescu, Locuil/ţe domneşti in C/tprinwl miiIlăstirilor . . .  , 
p. 65.  

37  J dem, Artu În epoca l/ti .5teJan cel Mare . . . , p .  293 . 

:8 Cercetarile arheologice de la mănăsri'rea BisDri\a au dovedir că 
oe·;e mai  vechi constrUCţii de ud ,sÎn,r l1eprezcnoare de bi serică şi casa 
dom nea că, despre o incima de zid .neputMndu-se vorbi decit de la o cLa.ră 
ul,oerio'ara i ncendiului dLn 1 476. Siruavi:\ c:lne e desp r,�nde d in  constarările 
în  c:ldr u l  obj'ectivlLlu i  nOSDru îşi gaseŞle un COiJ'esp n dent exact în 
cele ce s-au pUlm ob erva la Moldovi\oa Veche (v. nOta 1 2) ,  Neamv 
(v. nOua 1 4 )  - U llck nu a puout fi davedi:tă existen�a unei i'lC�nte de 
rid pellDru începmLLI secolului !<lI XV-lea -, vech.ea mănăsvire a Hu mo
ru lu i  (Elena J3'l1 Su i  c şi Gh.  1. C<lJntaiCuzi no, op. cit., p. 67-82) - unde 
nu au fost descoperÎite ':1.:re con>Lruqii  de zid În afGră de biserică -, sa.u 
l a  Puolla ( " Materi a1e", I V ,  1 957, p. 265-275 ; şi E. Komk, Die Jn
schri/ten aus cler Bnkowilla, p. 68-69) - u n.de de abi,a ln 1 4 8 1  se 
înalţa zidul  de i ncintă şi tlln1H\1rile, cu excepţia celui deul!umir :Il  teZ<1JU
f1ulLui C :1.re, Înllr-O pruma foa'Il1ă, de phn p:itra,t, cu soclu p rofil.ar şi conma
forturi lnguste, pare să nu se fi ,Lega.t de o i nainta fo rtif1cata , ci de o 
clăd.ire fornificala (Ioana rigoresau, Cercet'a.rea şi reslaurarea I ltrmtllti
teza{/,)' ele la Mănăstirea Puma, "SCIA" ,  2, 1 973,  p . 3 3 1 -333) .  

:9  DrR. A . ,  Moldova, veaC/t1 x r v ,  X V, voI .  I ( 1 384-1 4 75),  p .  65-
67, 'IlJ'. 76 şi 77. 

40 rbidelll ,  p. 94-95 n I'.  1 06 . 
4 1  fbidem, p. 29 1 ,  nr. 349. 
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Dar dincolo de interpretările ce se pot da din diferite 
puncte de vedere acestei construcţii, ea prezintă o importanţă 
de prim ordin, prin aceea că ne înfăţişează elemente concrete 
şi destul de bogate, referitoare la arhitectura civilă de zid 
de la începutul secolului al XV-lea. Ba chiar mai m ult, n u  
credem c ă  greşim apreciind c ă  această prezenţă ne-a facili
tat recunoaşterea mai îndeaproape a unuia dintre aspectele 
vieţii, de curte, ţinînd cont de împrejurarea că atît biserica, 
cît şi casa domnească din cadrul aşezămîntului datorat lui 
Alexandru cel Bun au o semnificaţie culturală deosebită re
prezentînd nivelul de curte, nivelul oficial, corespunzător 
cu ceea ce se numeşte "artă aulică"42. 

Prezenţa picturii monumentale în c<1!drul unor complexe 
de a rhitectură civilă era băn'll ită43, material44 dar şi docu
mentar f iind cunos'cut fa<ptu'l că Alexandru 'cel Bun a disp:us 
de meşteI'i Ziugravi pri,cepuţi pe ,care-i recompensa ou geneI'O
zita'te pentru serviciile aduse. Dacă ne referim la Nichita şi 
Dobre, amii1t'iţi într-un document ,din 1 4 1 5 , şi l,a obligaţia 
lor de ,a picta "două biserici, Ima în tîrgul de jos şi alta care 
va fi voia noastră . . .  sau o casă sau un pridvor"45, am putea 
bănui, nu fără temei ,  ,că ,dol"inva lui Alexallidru de a i se zu
grăvi o ,casă a fost adu3ă la îndeplinire tooma,i 'În cadrul in
cimei mănăIS�irii Bi,S'triţa Iprin p i,ctarea ,locuinţei ce pOl'Unceşte 
să i se rirdvce ai,c�, -însă, la fel de bine, zugravl rea  ei se poate 
d ato,ra şi lui Ştefran, 'un ,alt zugr,av, menţionat 'Într-un doou
ment din 1 425 a .fi slujit domnului, "cu dreaptă şi credin
cioasă slujbă"'46, ce pare 'să fi lucrat d�stul de mult pentru 
Alexan-dru cel BJun .  Dar ceea ce contează ,poate m ai mult 
e,S1.ie dOV,alda prezenţei În epooa ,lui A}.exallidru a ,compoz,i ţiiloor 
murale şi În ,contex'tul arhitecturii ,civile, mărtur,ie ,deosebit de 
gră'itoare a vechii n'oastre aofte bice . 

In rîndurile anterioare subliniam preocupări,le construc
torilor pentru împodobirea faţadelor celor două componente 
principale ale incintei : casa domnească şi biserica. Prezenţa 
elementelor ceramice, smălţui te ş i  divers colorate, sub formă 
de discuri (cu sau fără buton central) şi cărămizi, ni  se pare 
deosebit de semnificativă şi definitorie pentru începuturile 
veacului al XV-lea, ea putînd fi semnalată şi în cadrul altor 
ansambluri de arhitectură din această epocă, precum cele 
de la  Siret47 ş i  N eamţ48, unde Întîlnim ambele elemente, sau 

42  O i nte.rp,reu:1Jne sumihră este eLată biserioi 'i tl1ănă�li,rii Cozia (v. 
Maria Ana Muzkescu, Bizcmţltl şi arta ţărilor româ/leşl'i (sec. X IV -
1Jrima jumătate a sec. XV), "UMI",  3, 1 97 1 , p, 7, a�e�ăm

.
î'l1t a,;emană,Li:1' 

ClI cel de ,La Bi'Sllniţa mOtldioveofleasca pni'n .r'Ol lll şi semlufJGaţl'a sa culmmla.  
43 Istoria A r,telor plasticc 1 1 1  Româllia, v,o!. 1,  Ed. Meri,dLane, B'llCu

reşti ,  1 96 8 ,  p.  1 80 şi 194 .  

44 Ce,pcetă'r,i :,e '1Irheologic.e ,de La  Ceu,uea d,� SG<tJlln a SlI.cevei ;tll SCOs 
la Lveală blQcuri de zi,dă,ne piCoD:tte ,aparţi 'nînd paracl isu.\u.i (sfînşit'll: soco
lulu1 :\!I X lV-I,ea sau incepu,tul ceolui de al X V-Itea) (v. " SClV" , 1955,  
nr. 3-4, p. 757) ; Fragmerute de tel�m�aila p itGt:1ltă tau .rezlu\.tat ,şi pe par
c1I!fsul cencetari,lJOr efeotllate la vech ile obi'seriei de la Mo ldovip, I-T:u ror 
(v ,  nO,Da 8 )  şi Neamţ ( R .  Hei'uel, op. cit., p. 3 3 1 ) . 

4S DIR., A, Moldova, veacul X IV - X V ,  v'o! .  t, nI'. 4 l .  

46 Ibidem, nr. 60. 
47 Tn legauu,ră cu 'prezenpa ,ceLo'r panru p,LcLo:tre de zidărie - desco

perire cu omz,i,a ,unor Lucrăr-i de ,sl1bzLd�re - ce n",nC:1JU spre rasărit şi 
;tpUS absioddle l a.terale mIe bisericii SI'. Treime di,n Si·re·t, :1JlI fost date 
diverse exp 'licati i Între c.a,re ce'l a iI'en,unţari i pe p:1JrcoU'fS l,a ridLoa,rea lor 
În e:ewlţie (H. Teodonl, Colltribuţii la studiul originii şi evoluţiei pla
nului tricollc In Moldovll, " BMI",  1 ,  1 970, p. 3 1 ,  fig. 1 -2), salu a 
funqiei uor de sim ple În:tă,r1'uULri (,l,le f'undatiei (V. Vă'tăşia.n'll ,  IstoTia artei 
feudale 111 ţările româlle, 1, BUCouneşti ,  1 959, p. 304) . In ceea ce lle 
pr,iveşte, băillll�m mai degomba că în J<Jfma ';tCUllaIă - dec.omtt ClI ele
men,te cemmic.e 're prezent,ate ,de cărăm i zi , flori CV:1JdriUobate şi dise u ri CII 
butJon cen,tm l - mO'\1lumen'tiul 'rep�n>tă 'relJlj!U;tUlIl ,unei I1ef,3!ceni, din �mel i i, 
Î'\1 COInditii le i1"espec,tării v,echiul'lI'i tpl'<lln şi a remunţări i h1. cei paml pi,ktşt,ri , 
perreocmă la Î'n<''<lplluu,1 secoJuilui ,al  XV-tea, motiv penuru care îl integram 
În :1JCeeaşi epoca oonsnnuctJi,va Jd:1Jtorata �ui A Lex:lindnu ce l Bun ,  Da,t:\orea sa 
Îln p, ri nl!a j llma,mte a ce�lui ,de�:1I1 op'uulea decenilll �I secOll tUltlui a: X IV-:ea 
(R. Theodo.r,escu, Despre planul tricollC tn arhitcctura medievală tim
purie a Sud-Estldui european, "SelA",  20, 1973,  2, p.  223-224) sali 
în a dOlua unei'me La ve�Clllui ,,1 X IV-'be.a (e. Niool,e.sc'l1, Illceputurile cera
micii mOIllHnc/'ltale " . ,  p. 379) şi  în 'l1!ki-lIn caz l11ta!i devreme, aşa ClI'I1l 
s-a încer,c.."t� (V. Vatăşv3Jnu, op. cit . ,  p. 303) ,  PO'<1Jte fi accept.ata IllLmai 
d�ca ne ,reler�m ,Ia fOtl1me!e  i,niţi,a:,e ,:1Jle complexll\ottă, din care nu ni s-au 
păstmt,t decît f'l1n,daţiile. 

46 le He ite l , 0/1. cit .. p ,  3 3 1 - 3 3 3 .  
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de la Moldoviţa49, Humorso, Mirăuţis l, Cetatea SuceveiS2 Ş I  
Orhei53, unde este prezentă doar cărămida smălţuită. 

Avînd În vedere faptul că decorul ceramic cu discuri şi 
flori cvadrilobate smălţuite este de veche tradiţie În arhi
tectura bizantino-balcanicăs4, împodobind în secolele XIV
XV şi unele monumente de arhitectură din Ţara Ro
ml1nească - cum ar fi cele de la T urnu Severin, Cozi-a, pa
raclisul Curţii domneşti din Tîrgovişte şi Cotmean a - fiind 
prezent şi pe litoralul pontic la Cetatea Albă55, iar cără
mida smălţuită este întîlnită în cadrul sistemului decorativ 
al unor edificii aflate pe o arie largă ce se Întinde din Asia 
Mică şi pînă în Polonia, cu tot caracterul încă limitat al in
formaţiei noastre arheologice, vom încerca o formulare, 
oricît de sumară deocamdată, a problemelor ce se pun în 
legătură cu apariţia ş i  răspîndirea acestui procedeu decora
tiv, în cadrul procesului de adaptare a formelor bizantino
balcanice şi orientale, la răsărit de Carpaţi . O serie de studii 
mai vechi56 au Încercat unele formulări ale căror Încheieri 
sînt tributare cunoaşterii insuficiente a unor monumente 
cît şi datării prea timpurii a altora57. Astfel a fost stabilită 
şi unanim acceptată originea sud-dunăreană a acestui decor 
cer,amic, cît şi influenţele pe care le suferă într-o etapă ul
terioară din partea artei romanice ş i  gotice din Transil
Vlanias8. În ceea ce priveşte moment l ll apariţiei sale59 
şi căile de pătrundere în arhitectura Moldovei nu Întot
deauna părerile coincid, motiv pentru care vom încerca 
să ne exprimăm punctul nostru de vedere. Ne vom referi 
În mod special la discurile smălţui te, avînd în vedere faptul 
că procedeul de a Înfrumuseţa faţadele cu aceste elemente 
decorative şi-a găsit un cadru de dezvoltare deosebit de 
prielnic atît în domeniul construcţiilor ecleziastice, cît şi în 
al celor civile de zid din Moldova. Cercetările recente de 
la mănăstirea Bistriţa au arătat că În afara discurilor deco
rative cu buton central, cunoscute şi amintite în cadrul 
unor monumente de la începutul secolului al XV-lea, Întîl
nim o variantă simplă, fără acest buton, mult mai apro
piată ca factură de cele existente Într-o epocă anterioară în 
mediul sud-dunărean sau de cele aflate în cuprinsul a două 
monumente de la Începutul secolului al XV-lea În Ţara Ro
mânească : paraclisul Curţii domneşti d in  Tîrgovişte�O ş i  bi-

49 Gh. 1. Ga,ntacl1zino, op. cit . ,  p. 8 2-83.  
50  C. Ni'coll eSCl1 , lnC'cputltrilc ceramicii monumelltale . , . ,  p. 3 8 6 ;  

V, Viităşia'l1oll , o p .  cit . .  p. 399, 
S 1 C. Niwle.s:lI , op. cit . ,  p, 3 8 5 .  
5 2  Mi,rcea D. M a tei şi AI.  Andron ic, Cetatea d e  scaun a Sucevei, 

Ed. a I I-a,  BlIclireşti, 1 967, p. 24 . 
S3 G. A. Sm imov , Arheologhiccskie bssledovallîia starogo Orheia, În 

" Kratkie soobşteni,i'a, In sti tllt i.stonii nn,Der!<llinoi kll:H1r; " ,  Moscova, 1 954,  
nr. 56,  p. 27-29, 

S4 Prezenţ,a "l,cesmi d.eco'r în  ':1rh i.recmra sud-dllnare.ană cît şi ana.lo
gii l'e ce se pot stabi ; ,i ali fost 1Il1i o data 'subLin i.a.te în svudii le de speci. a l itate. 

55 13. S Iătinean ll, Ceramica româllcască, În Studii de artă populară, 
I1nclIre,şt,i, 1 972, p. 1 09, rwm 4.  

56  Cor1n,a N i.colesc'l1, Ceramica, în Repertoriltl monumeillelor şi obiec
telor de tlrtă din timpiti lui Ştefan cel Mare, Ed. Amdemiei ,  BlLCureşti, 
1 95 8 ,  p. 34-36;  idem, ll1ceputl�rile ceramicii monumentale . . . , p .  373-
J%; ide:l" Arta îll  epoca lui ŞUfaf/ cel Mare . . " p, 29 1 ;  i:dem , Moşte
nirea artei bizantine . . . . p. 57-58.  

57 Ne r,ere rio!ll În mod speci'all la bi seric.a Sf.  Treime din Siret (v.  
n.ot:1  47) ,  

,6 Coritna Nicol,escu, Arta epocii lui Şteftlu ccl Mare. Relaţii cu lumea 
occidellta'ă, "Studii şi mm,eri:a le de istori'e medie" ,  VIII ,  1 975,  p. 72-73. 

59 In  mod spec.iaJl , de ':1ce'astă .problemă s-a ocupa,t CoriitlJ.1. N i'colescu 
(lllceput urile ccramicii monumentale " .), ale cănei În,ohe!ieri cu p'rivi're 
la  momentul ap:liriţiei acestui p.rocedeu artisti'c se hazează în principal 
pe da.te:e ofe:ri,te de bise<rim sr. T'reime din Sir,et. Ceea ce am pl\Ltea 
r,eproş:\ ':1Jl\LtQaJrei se �efera J,a rnerodo,logi,a folosită î" ,sensul ca pe baza 
decont.\ui ce,ramic, pe c;ure-l oonsidera " ltII element caracteristic şi sugestiv" 
poo.cedeaza :b dt:litJa,ne,a bisepititi Sf. T.rei me dnn Si'ret (o/!. cit., p. 373 şi 
3 79),  Pe!I1MU ca dupa a.ceea, Î·n momeMul c,nd orace la genemliză<ri, sa 
afi,nrn,e ca "decoml ceramic CII mOI7lHnenteior moldoveueşl'i aparc Incă de 
la mijlocul secolltilti al XIV-lea" (op. cit . ,  IP. 394), dov,adtt rep,rezentînd-o 
too\TII;ti e:'cmen,tele de deco.nalie În't'ÎJn ite î,n oa,anlll m'on'llmenml'lli mai sus 
ami,n'tit. 

60 Cr,isti,a'n Moisesou, Prima Curtea dOl171lească de la Tîrgovişte, 
,. B:V!T' ,  1 ,  1 970, p, 1 3 . 
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Fig.  7. Ceramică s:năJI�u,vtă descopenită În plvn i \a  c."sei domneşti .  
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serica fostei mănăstiri Cotmeana6 1 .  A cest tip netransformat, 
prezent în cadrul casei domneşti de la mănăstirea Bistriţa, 
ne  arată că avem de-a face cu o s implă preluare a unor 
modalităţi artistice proprii unor arii de cultură Învecinate, 
cu un  model ce va suferi  Însă, În  aceeaşi etapă ş i  În cadrul 
aceleiaşi incinte - de această dată în contextul biseric i i  -, 
preluări ş i  adaptări creatoare - rezultanta lor fi ind discu
rile cu buton central - ce vor conferi acestor piese un 
specific aparte. De această dată nu  mai avem de-a face cu 
un element căruia să i se poată atribui o origine nemijlo
cit straina, ci cu unul definitoriu pentru capacitatea creatoa
re a meşterilor autohtoni,  -earticularităţile locale fi ind evi
dente. De altfel particularitaţi locale prezinta, deşi nu nu
mai în sensul apariţiei butonului central, ş i  cele patru piese 
descoperite la mănăstirea Neamţului62 cît ş i  cele de la bi
locali procedînd cu aceeaşi evidentă imaginaţie ce va con
duce la crearea unei ambianţe artistice originale. 

Descoperirile de pînă acum cît şi cele de . dată recentă 
de la  Bistriţa - care au scos în eviden ţă coexlstenţ a  moda
lităţilor artistice preluate cu cele i nterpretate, ce capătă 
caracter original - în domeniul ceramicii  monumentale, 
pun problema procesului de asimilare a elementelor de ca
racter bizantino-balcanic la  fondul autohton, pe de o parte, 
ş i  de asemenea pe cea a procesului de naştere, ca .rezultat 
al lll1u i  destul de îndelungat proces de prelucrare Şl elabo
rare, a formelor specifice moldoveneşti. Impresia care. s� 
desprinde d in  descoperirile de pînă acum este că o pnma 
etapă, de simple preluări, poate f i  încadrată între sfîrşitul 
secolului al XIV-lea şi primi i  ani  ai celui următor, pentru 
ca cea de-a doua, de prelucrare într-un sens propriu a unor 
date artistice deja cunoscute, să-şi găsească originile în 
primi i  ani  a domniei lui Alexandru cel Bun, vreme în 
care vor coexista modalităţi mai vechi şi mai  noi  de de
coraţie a monumentelor exemplul cel mai graitor f i ind 
întîlnit la B istriţa. Acest proces de naştere a formelor 
serica Sf. Treime din Siret63, şi în aceste cazuri meşterii 
specifice moldoveneşti în materie de ceramică monumentală 
începe sa devina activ de-abia în timpul domniei lui Ale
xandru cel Bun, accentuîndu-se În chip evident în cursul 
îndelungatei domnii  a lui Ştefan cel Mare, cînd ajunge l� 
măsura sa clasică, benefici ind ş i  ce aportul componenteI 
occidentale. Desigur că extinderea cercetărilor arheologice 
asupra a cît mai numeroa�e monumente de la sfîrşitul se
colului al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al X V-lea 
va aduce date noi cu privire la con ţinutul acestui proces. 

Ceea ce credem, însă, că poate fi reţinut în momentul d: 
faţă, este că, în forma lor prelucrată, cu buton central Şl 
alte motive realizate prin incizie, discurile decorative nu 
apar în Moldova mai devreme de începutul veacului al  
XV-Iea64, chiar dacă sub forma unor simple preluări ele 
pot să existe ceva mai timpuriu, în cadrul unor monu
mente necercetate pînă în momentul de faţă . 

Ou privire la căile de pătrundere a C\JcestJUi procedeu deco
rativ în arhi tectura Moldovei ,  deşi 'avem de-a face cu con
�trucţii în care ,e.;teticul nu era subordonat caracterului func
ţional, fapt pentJ1u calfe inf!uenţele artistice 'se pot dist inge 
cu mai muhă uşurinţă decît 'la -celelalte -construqi i  civ ile din 
mediul orăşenesc, se pot desprinde cîtev'a ,puncte de vedere. 
O prima orientare, ţ inînd cont de rea'litatea istorica a extin
derii ! imi-tei 'sudi-ee a Moldovei la .guri,le Dunarii ş i  mare spr-e 
sfîrşitul secolului al XIV -lea, împrejurare ce face posibil un 
contact nem�jllQcit cu teritoriul dobrogean şi ţ inuturile ponto
dunarene65, considera ca " în Moldova decorul ceramic al faţa-

6 1 Li,a Băorîna şi Adr,i,a,n Bătrîna, Date noi w /mvm: la evoluţia 
bisericii fostei mălIăstiri Cotmeana, "Rev isua nmzeeler şi  monumente!or, 
ser·ia "Monlllnen,te i'soorice şi de artă

" , 1 ,  1 9.75, p. 1 1 -24. 

62  Discari le ce-r<1:l11 ice de h veohea bisenică a mănăs,tirii Neamţului 
(începutul sece lului (lI XV-le-a), în -a.fam butonu'lu i cenrra.\, erau decomte 
cu ·cencl1tri concentrice realizate ptrin î l11punsămri SalU cu l'>Cl11nul selar 
rea�iz:tt p�i'\1 j'iLcizii (R .  Heioe l , op. cit., p. 33 1 -333) .  

63  Vezi no_ta 47.  
64 Si'ng,ufl1 1 men.umeilt oare :l lf  fi PU�LLt devedi o exisvenţă ma! t1m

p ll .rie ar fi fest cel de la Si·re.t, care Îmă în cQiLeliţiile c1atării propuse 
de nei (v. noua 47), nu ville decît î,n ,sprijinu l inoheief1ilor noastre. 

65 Cerina Nircelescu, Arta Îil epoca lui Ştefall cel Mare . . . , p. 287. 
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delor lşi trage orzgmea din arhitectura bizantină de pe lito
ralul pontic şi din ţinutul de la D.mărea de Jos, fără a avea 
VTeo legătJ,tră Ot SeTbia"66, banuind existenţa a-cestui .;i stem 
de decoraţie în cadrul unor monumente dobrogene di.spărute67. 
Ca  argument în favoarea a-ce:stei teze sînt aduse de-scoperi
ri,le de la Cetatea Alba, unde apar -o seJ1ie de "flori cvadri
lobate în contextul ruinelor unei biserici de formă dreaptă"68. 
Un alt prunct de vedere, ,în l ipsa unei Înlanţuiri mai bogate 
de fapte nu admite existenţa unor " îmîJ,tTiri bizantine, sosite 
în Moldova prin Dobrogea, în secolele X IV -XV"69, ţinînd 
cont de împrejurarea că din a doua jumătate a secolului al 
XIV-lea aşezările de la gurile Dunări i  încep să decadă. în 
s fîrşit, o poziţie ceva mai prudentă admite pătrunderea ce
ramicii decorative în Moldova poate pe unul dintre bătă
toritele drumuri comerciale ce legau Cetatea Albă de Bal
tica70, arătînd totodată că în stadiul actual al cunoştinţelor 
este greu de cumpănit  rolul pe care-l va fi jucat orizontul 
artistic dobrogean În răspîndirea unor forme de artă, chiar 
incipiente, în restul teritoriului ţarilor româneşti71 .  

î ntr-adevăr, sărăcia i nformaţ i ilor cu privire la monu
mentele de arhitectură religioasă din ţ inuturile ponto-du
nărene ş i  dobrogene din secolele XIII-XIV face să fie ur
mărită cu greu înrîurirea pe care va f i  avut-o asupra edi
ficiilor din Moldova, în domeniul decoraţiei, activitatea 
constructivă desfăşurată într-o zonă de îndelungată stăpî
nire bizantină, în care elementele de caracter bizantino
balcanic pot fi considerate predominante. Dar indi ferent 
de căile de pătrundere a acestor elemente de plastică deco
rativă În arh itectura Moldovei - noi fiind convinşi de 
existenţa  ş i  funCţionarea unei duble f iliere, atît dobrogeană 
cît ş i  muntenească - prezenţa lor concomitentă la sfîrşi
tul secolului al XIV-lea şi începutul celui de-al X V-lea În 
cadrul unor edificii de la sud ş i  răsărit de Carpaţi ne con
duce la concluzia participări i ,  într-o primă etapă, de simple 
preluări, la realizarea lor şi a unor constructori familiarizaţi 
cu acest tip de decoraţie monumentală. 

Prin cele prezentate în paginile de mai sus am încercat, 
ca printr-o succintă expunere a cîtorva probleme pe care 
aminti tele cercetări arheologice ni le-au pus mai de aproape, 
să punem la îndemîna cercetării istorice ş i  de artă un adaos 
de cunoaştere a unor manifestări artistice, ce dovedesc preo
cupările domniei pentru asigurarea unui fast deosebit  În 
cadrul unei anumite categorii de locuin ţe de  la începutul 
cel u i  de-al XV-lea veac . 

R E S U M E  

E n  prese n ta n t  l es resul tats des rec he rches archeolegiques ci'fcctuces 
cn 1 974  ali monaste re de Bistr iţa, les auteurs Illet ten t  C I1 evide nce u n  
asp.ect l110ins COnnu d e  n.eiure architecture medieva.le. l i  s'agit des vestiges d'unc  Illaison vo'ivedale batic e n  pie r re , ali  COlll menCCl11C n t  d ll 
XVc S. ip_M Alexanclre le Ben, 'dont se sont preserves seuJ.emelH les m l'I<rs 
de la cave, de p lan rectangula ire,  les m u rs ayant des pct ites fenet res 
evasees vers I 'i n teriel lr  et des n iches te r mi nees dans la pa rt ic su pc r ic lI re 
en a rc cn p!ein cintre. 

Les f rag men ts de fresque exista n t  " i n si t u " S il I' les parois de I 'cnt n!e 
dans la  cave , de m e me q lle le mater ia ll x decouverts dans le  re l1lp!issage 
de la  ca ve et dans sa proc he pr ox i mite:  des d isq ues el1lailles sans bOIl 
ton centra l , des briqucs cmai l lees, emp ley�es pou-r Ia .decemtion des 
fas:ades, de l1lemc qlle p O LI I' les da l lages, des fragments de pe in t u rc, de 
l a  cera mi q ue c mai llee d'une q llal ite exceptionellc et des plaques en 
ll1a'nbre so:nt ,des p(euves du fa,ste et du lux dOM fut embeILi,e cette resi
dcnce velvodale . 

La desafectation du co mplexe a eu l ieu en 1 476 it cause de I'atta q u e  
de, :umces ottomanes, qlli Ol,t iJllVilJdee l a  Mol,oavie. 

Quoi que batic dans !'enciente d'l In l1lonastere, la l1laison vo'ivodale 
p resen tee , constitue u ne manifestation concrete du haut degre dont fa it 
prellve I' art <lJulliq 'lle moldave du commencement du XVc s. 

66 Idem, l11ceputltrile ccramicii mOl'/ltmeJ/tC/le _ . .  , p _  387. 

67 Ibidem, p. 390. 
68 B.  SIăt,iIl1eanu, op_ cit., p .  1 09, neua 4 .  

69  Al .  EEan, Moldova ş i  BizaJ/ţul . . . , p _  1 58 .  

70  Ma·ni� i\11� Muzi'Cescu, op.  cit., p.  1 0. 
7 1 Ibidem, p. 5 .  
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