
STUDII ŞI COMUNICĂRI 

DATE ISTORICE ŞI ARHEOLOGICE 
CU PRIVIRE LA CURTEA DOMNEASCĂ DIN BACĂU 

În izvoarele scrise din epoca medievală sînt men
ţionate în Ţara Românească şi Moldova curţi dom

neşti ridicate în principalele centre orăşeneşti ale vremii. 
Curţile domneşti din Moldova sînt atestate docu

mentar la Suceava, foşi, Vaslui, Cotnari, Hîrlău, Piatra 
Neamţ, Huşi şi Bacău 1 . Existenţa lor a fost determinată 
de necesitatea creşterii puterii domneşti şi a afirmării 
acesteia, contribuind, în acelaşi timp, la dezvoltarea vieţii. 
social-economice a oraşului, palatul voievodal fiind, -în 
acea vreme, şi cel mai reprezentativ monument al ora
şului. 

In documentele vremii sînt sumare date referitoare 
la începuturile şi evoluţia istorică a acestor edificii dom
neşti, de aceea pentru cunoaşterea lor, sub toate aspec
tele, un r ol principal îi revine cercetării arheologice. In 
această direcţie , menţionăm că s-au adus contribuţii sub
stanţiale la studiul acestor monumente şi, dacă ne re
ferim la Moldova, rezultate însemnate s-au obţinut prin 
cercetările arheologice întreprinse la curţile domneşti 

de 1a Suceava2, Iaşi3, Vaslui4, Piatra Neamţ5, Huşi6 şi 

Bacău7. 

Între curţile domneşti care au jucat un rol însem
nat într-o anumită perioadă a istoriei Moldovei a fost 

1 Repertoriul monumentelor şi obiectelor de ar"1 din timp1.1l l1.1i Ştefan 
cel J\lfarc, Bucureşti, '1958, p. 231-237. 

2 Şanlierl.ll Suceava, în SCIV, III, 1952, p. '132 şi urm.; „SCIV"'· 
IV. 1953, 1-2, p. 335 şi urm „ „SCIV", V. 1954, l -2, p. '257 şi urm. ; 
Mircea D. Matei, Emi l Emancli ş i Gheorghe Sion , Curtea domnească din 
Suceava, Raport la a XXI-a sesiune a nuală privind rezultatele cercetărilor 
arheologice clin a nul 1986, Timişoara, 24-26 april ie 1987. 

3 Al. Andronic, Eugenia Neamţu şi M. Dinu, Săpălllrile arheologice 
de la Curtea domnească din Iaşi, ln „Arh eologia Moldovei", V. 1967, p. 169-
28fi. 

4 Al. Andronic, Eugenia Neam~u ş i FI. Bauu , Săpclluri[e de salvare de 
la Vaslui , în „Materiale", \1111, 1962, p. 89 şi urm ; Al. Andronic, I. Ioni~ă 
şi Fl: Banu, Şanlienzl arheologic de la Vaslui, ln „Materiale"', \ 111, 1962, 
p. 795 şi urm.; Al. Andronic, Rica Popescu, Cerce tările arheolo.<J:ice de la 
Vaslui - Curţile domneşti, p . 556-558, în „MCA", Tulcea, 1980 ; Alexandru 
Andronic , Rica Popescu, Principalele r~zu/late ale săpă turilor de la Curtea 
domnească din Vaslui, în „M.CA", Bucureşti, 1.983, p. 504-507. 

5 Eugenia Ncam~u. Dale islori'ce ş i arheologice cu privire la CuJ'tea 
domnească din Piatra Neam/ , ln „Memo ria Antiquitatis", I, 1969, p. 227-
290. 

6 Al. Andronic, Eugenia Neamţu ş i Gh. Me!inte, Principalele rezul
tate ale săpături/or arheologice de la Huş i, ln „Re r ~ tn muzeelor '", II, J 965 
p. 456. ' 

7 Iulian Antonescu, Curţile domneşti de la Bacău, ln „<;arpica", IT, 
1968, p. 332-342; Al. Artimon, Contribufii arheologice la istoria oraşului 
Bacău, ln „Carpica ", XIII, 1981 , p. 16-20; Al. Artimon, Noi conlri
bu/ii arheologice privind Curtea domnească din Bacău, \n „Carpiea ", XVIII, 
sub tipar. 

ALEXANDRU ARTIMON 

şi ce8 de la Bacău. Necesitatea ridicării acestui edificiu 
domnesc a fost determinată şi de poziţia geografică a 
oraşului, situat în partea de est a Subcarpaţilor Mol
dovei, în zona de confluenţă a r îului Bistriţa cu Siretul, 
la o alt itudine de circa 170 m .8 În zonă se află un nod 
de intersecţie a principalelor drumuri comerciale din 
partea central-ve tică a Moldovei. Pe aici trecea „dru
mul moldovenesc" care venea dinspre nord pe valea Si
retului şi mergea la Galaţi cu ramificaţiile spre Ţara 
Românească. De asemenea, în Bacău, ramificaţiile dru
mului Siretului se intersectau cu drumurile sării şi păcu
rii9, care veneau de la Ocna pe valea Tazlăului şi de la 
Moineşti pe valea Trebişului. Tot de la Bacău se putea 
ajunge în Transilvania pe drumul Oituzului. 

Acest important nod rutier a determinat pe marele 
voievod Ştefan cel Mare să stabilească la Bacău reşe
dinţa domnească, pentru fiul său Alexandru, şi să con
struiască aici un complex de clădiri ce forma Curtea 
domnea ·că. De aici se putea . upraveghea zona de sud a 
Moldovei cu deosebită atenţie spre Transilvani1a şi Ţara 
Românească . ' 

În vremea cînd s-a stabilit reşedinţa domnească la 
Bacău, oraşul a junsese la maturi zarea trăsăturilor sale 
citadine. 

Într-adevăr, prima menţiune documentară despre 
Bacău o avem în privilegiul comercial acordat de dom
nitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, negustorilor lio
veni la 6 octombrie 1408 prin care se arată că „cine va 
duce postav în Ţara Românească, va da la vama prin
cipală, în Suceava, ele grivnă cîte trei groşi, iar la mar
gme în Bacău, de grivnă doi groşi"10. Din acest docu
ment se poate deduce că pentru a fi centru vamal ora
şul. ajunsese la o anumită dezvoltare. 

Din lipsa altor izvoare scrise, cercetările arheologice 
au demonstrat că începuturile or:aşului datează din a 
doua jumătate a secolului a l XIV-lea11. 

In timpul voievodului Moldovei P etru Muşat (1375-
1391), Bacăul cunoaşte o continuă dezvoltare, reflectată 
în d~scoperirea, aici, a unor locuinţe , cuptoare, gropi 
menaJeTe, precum şi monede emise de acest domnitor12. 

)~ 
8 V. Cucu, Oraşele României, Bucureşti,fp. 183. 
9 Ioan Sanclru , Constantin Toma , Bacău - Studiu de geograf'ie urbană 

Bacău , 1986. p . 11 . · ' 
10 M. Costăchescu , Documente moldo1Jeneş ti înainte de Ş le(an cel 

J\!fore, voi. II, Iaşi , 1932, p. 631-63'2. 
ll Al. Art imon, Co11lribzzfii arheologice la isloria orasu/ui Bacău în 

„Carpica ", XIII, 1981, p. 25. ' ' 
12 Al. Artimon şi I. Mitrea, Aşezarea med ieva lă din secolele XIV-XV 

de la Curtea dom11ească- Bacău, !n „Carpi.ca ", VIII, 1976, p. 217. 
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Fig. 1. P lami"I si\pill urilor :uli eo logicc cu nmplasar cn rnon umcll'l c lor cc 
~ăcc;m , p~r lc din cou 1plc-xu I de cJă~l i ri t nr \.inî n d Cur\ ii cl omncş li din Bncău. 

f ' 

În prima :ju1nătate a secolului al XV-lea se constată 
o intensfficare a ielaţiilbr econ omice şi com erciale. Ca 
urmare a dezvoltării meşteşugurilor ş i comerţului , asis
tăm, în această vreme, la o luptă pentru piaţă între n e
gustorii loealnici şi cei străini, t1eflectată şi în documentul 
dat de Ştefan al II-lea Voievod la 26 m ai 1435, p rin care 
scria sfaturilor din Bacău şi Trotuş să vegheze ca să n u 
m ai fi e împiedicaţi şi păgubiţi negu torii braşoveni 13_ 

Trebuie ă ai;ătăm că documentele timpului sînt să
race în descFierea Curtii domnesti , în stabilirea mom en
tului con struirii ei , cît 'şi a timp~lui cînd a fo t distrusă. 
În această direcţie se cunoaşte doar că prim a menţiune 
doc(une'ntară de pre existenţa unei curţi domneşti aici 
apare într -un act din 20 apr ilie 1491, în care Ştefan cel 
Mare dăruieşte mănăstiri i Tazlău un sat „ascultător de 
curţ'ile domneşti ele la Bacău" 14_ 

-Relatări · despre · Curtea domnească de la Bacău sîn t 
foarte puţine şi reamintim aici descrierile călătorului 
străii.n Bandini, venit în acest oraş la 1646, ş1 in care 
arată că în partea de · mi1ază-zi a oraşului era un pala t 
aflat 'în rulne15_ 

Alte ştiri existente în arhivele din secolele XVIII 
şi XIX sînt foarte ·vagi şi care nu ne dau pos ibilita tea 
cun·oaşterii ·Cmţii domneşti din Bacău. 

In aceste condiţii un i·ol însemnat revine arheologiei 
car e are menirea să aducă date nqi privind geneza, evo
luţia şi dezvoltarea oraşului Bacău, cît şi principalele 
monumente din perimetrul lui. P r imele investigaţii ar
h eologice întreprinse la Bacău, în zona central-estică a 
oraşului, între anii 1967-1968, s-au soldat cu descope
rirea fundaţiilor Curţii domneşti, ridicată în vremea lui 

ia M. Cos tăchcscu , op . cil ., voi. II , p. 677. 
14 M. Cost{tchescn . Documentele lu i Ş l~(o 11 ce l NT.arc, T. Bucureş ti , 

-p. 463-465. 
15 Codex Bandir111s, cd . V. A. U rechia , p . 63. 
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Alexandru , fiul şi cor~gentul la .domnie_ al lui Ştefan 
cel Mare 16. Cu acest prilej au fost descoperite , de ase
menea , zidurile unei constructii d in secolul al XV-lea 
cît şi mate•riale din aceeaşi vr~me: obiecte de fier (cuie: 
piroane), piese de arm ament (vîrfuri de săgeţi), pinteni, 
ceramică de uz casnic şi ornamentală 17_ Aceste cercetări , 
efectuate pe o suprafaţă restrînsă de teren, n-au reuşit 
să stabilească toate datele legate de începuturile şi evo
luţra istorică a Curţii domneşti de la Bacău. 

Reluarea săpăturilor arh eologice între anii 1970-
1974 a urmărit cercetarea metodică a zonelor de nord, 
sud şi vest ale terenului aparţinînd bisericii Precista 
pr in trasarea a 34 de secţiuni şi mai multor casete dis
puse astfel încît, în funcţie de formele de ter en, dar si 
de posibilităţile reale de lucru , să se obţină cît mai mult~ 
date şi observaţii privind aşezările omeneşti de aici (fig. 
1). Cu 1această ocazie s-au obţinut rezultate importante 
cu privi re la st ratigrafia locului şi evoluţia Curţii dom
neşti. 

Din cele constatate a reieşit că baza săpăturii este, 
fără excepţie, reprezentată de olul viu de culoare gal
benă. La partea superioară a . olului viu - fără ca pînă 
în prezent să fi aflat un complex anume cărui a să-i apar
ţin ă sau să se înscrie într-un st rat continuu de cultură, -
au apărut , în anumite porţiuni , fragmente ceramice din 
epoca bronzului· (cultura Monteor u) . Urmează un nive l 
cultural ·de m ateriale ce aparţin unei aşezări de tip Sîn
·tana de Mureş, peste care e suprapune un strat de cu
loare brun ·cafeniu corespunzător nivelului prefeudal de 
locuire. Peste acest nivel de locuire p r·efeudal ·e su
.prapune un •alt strat de pămînt , cenuşiu deschis, în care 
sînt prezente numeroase fragm ente ceramice din a doua 
jumătate a secolului al XIV-lea - pr ima jumătate a se
colului al X V-lea. Stra tul imediat următor corespunde 
nivelului de locuire din a doua jumătate a secolului al 
X V-lea - pr imele decenii ale secolului al XVI-lea. Re
ţinem faptul ob ·e1rvat în timpul cercetării d t aici a avut 
loc o r[izuire a limitei superioare a stratului di.n secolul 
al XIV-lea - prima jumătate a secolului a l XV-lea , 
operaţiune efectuată pentru amenajarea Curţii domneşt i . 
In acest sens, s- a observat existenţa unei dungi de pă
m înt galben care provenea de la construcţiile ridicate aici, 
în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Peste această 
dungă de pămînt galben s-a amenajat paviajul din jur ul 
Cmţii domneştj, compus din pietre de rîu şi carieră. 
Acest p avaj a fos t deranj at, după distrugerea Curţii dom
neşti, de către gropile mormintelor ce s-au pla ·at în 
jur ul bi ·ericii Precista, începînd cu secolul a l XVI-lea. 

Intrucît în rîndurile de faţă nu n e ocupăm de nive
lele anterioare de locuire, n e vom referi, în continuare, la 
rezultatele cercetărilor arheologi.ce cu privire la Curtea 
domnească 1a. 

1ntr-adevăr, ca u rmare a investigaţiilor întreprin ·e, 
s-au dezvelit complet zidur ile subtemne ale unei con
strucţii aparţinînd Casei domneşti. Faţă de cercetă rile 
a:iterioare, acum s-au adus n oi argumente privind pe
rioada construirii, evoluţia în timp şi vremea cînd a fost 
distrusă. 

. I~ primul. rînd s-a observat că nivelul de ăpare al 
z1~unlor Casei domneşti pornea de la un strat de pă
mmt de culoare cenuşiu închis cu u rme de fragm ente 
cera~nice caracteristice celei de a doua jumătăţi a seco-
11:111:11 al ?CV-lea. Jn orice caz, consideriăm necesar să pre
cizam ca aceasta construcţie a fost ridicată înainte de 
anii 1482-1488 cînd Alexandru Voievod, fiul lui Ştefan 
cel Mare, emitea din Bacău două acte19. 

Q ruli a n Antonescu, op. cil., p. 332-3,!2. & 
7 Ibidem. , p. 335-340. 

18 în legătură cu nivelele anterioare de locuire, vezi a rticolclc: I. Mi
ti-ca şi Al. Artimon, Descoperirile pre(eudale de la Curtea dffirinească din 
Bacău, ln „Carpica", IV, 1971, p. 225-252; Al Artimon şi I. Mitrea, 
op. cil., p . 191-221. 

'19 I. Bogdan, Documentele lui Şlc(an ce l Mare, voi. I , Bucureşt i , 

1913, p . 37-38. 
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Fig . . ?. Vedere u ·upra 7icJ11ri lor :ase i cl o rnn c~li. 
a) lneăpc r en marc cu s lilpi ele inle ri or ; b) Veci ·r e Hsuprn părpi de 

nord-cs l. 

a 

După degajarea pămîntului de umplutură s-au ·cos 
la i vea lă fundaţiile a· i domneşti ce fă c a pa rte din 
C omplexul de clădiri ce •aparţinea C ul'ţii domneşti . Ac astă 
constru cţi . s afla la cca 35 111 de bi seri ca Precista, ri
dicată la 1491, şi era de formă dreptunghiul ară, alcătuită 
din z id ărie de piatră brută cu mortar de var hidrauli , 
cu dimensiuni le în exterior de 17,90 m X 8,50 m (fig. 1; 
fig. 2/ a). Pivniţa Cas i d omneş ti se om pun a din două 
înciJperi : 
a) lncăperea mare (dimensiunile de 12,50 X 6,20 m ) are 
patru stîlpi în axul longitudinal. Stîlpii de capăt cu di
men iunile de 1,08 X 1,05 m şi 1,12 X 0,95 m int adosaţi 
pereţilor, atît în elevaţie cît şi în fundaţie. Acest lucru 
s-a observat şi în urma cercetă rilor arheologice de ve
rifi ar a fundaţiilor 1 ş i 4 (fi.g. 3/ a- c). Stîlpii de mijloc, 
cu dimen iunile de 1,23X 0,99 m, sînt lucraţi din piiatră 
brută , legaţi cu mortar (fig. 2/a; fig . 4). In peretele de 
est sînt două nişe gemene cu arce din cărămidă cu di
m ensiunile de 0,55 şi respectiv 0,56, la distanţă de 
1,39 n1 de p retele despă rţitor al c lei de a doua în
căp - ri (fig. 4/a). Rolul~ nişe ra acela de a ilu
mina ..c;u::egs ă încăp r e, iar al stîlpilor de a sprijini bolta 
beciului construită din cărămizi . 
b) Incăperea mică (camera scărilor) are dimen iunile de 
6,25 X 2,15 m . In peretele de nord şi cel ce desparte ca
mera mică de cea mare au fost descoperite urmele trep
telor de lemn. S-a putut identifica un număr de 11 
trepte (fig. 5/a-c). 

Peretele despărţi tor dintre cele două încăperi nu 
a re în elevaţie zidăria de piatră ţesută cu pereţii adia
cenţi, fundaţiile lor sînt însă continue. Acest lucru s-a 
observat şi în cadrul ,(terce,tărjlor întreprinse la ca eta 
trasată în încăperea a doua, în colţul de nord- st (fig. 4/b) . 

Golul de comunicare între încăperi are un frumos 
ancadrament de piatră înalt de 1,85 m în plin intru, 
ce pare a nu fi fost destinat dintr-un început beciului 
(fig. 2/ a-b). Fini.sar a ancadramentului distonează cu 
zidăria peretelui în care e montat, aceasta fiind execu-

]) 

c 

Fig. 3. Ca sa domnească. a - b. Veder e asupra eleva \.ic i ş i fundaţie i pilo
nului ele norei. c. Vedere asupra e l evaţ i e i ş i funda ţi e i pilonului de sud al 
încăperii mari de la Casa domnea scă . 
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tată mai n eîngrijit, hi a r decît zidăria celorlalţi pereţi. 
In peretele de n ord al camerei scărilor, în dreptul plat
formei de pornire a t reptelo,r sînt două nişe gemene cu 
arce şi zidărie de cărămidă (fig. 5/ a- c). 

In capătul de vest al camerei cărilor se află un 
început de boltă ce acoperea suprafaţa platformei de 
pornire a scă rii , iia:r- deasupra urmelor t reptelor , pe pe
retele de nord şi cel despărţitor, la înălţimea de 1,76 m 
de la u rm a primei trepte, se ob. ·ervă u rma primului rînd 
de cărămizi , a bolţii cilindrice în pantă ce acoperea scara 
(fig. 5/b- c). Adîncirn ea podelei beciului fa ţă d nivelul 
actual de călcare este de 4,20 m. Dimensiunile zidurilor 
construcţiei sînt următoarele: zidul de sud est e lat de 
1,50 m , cel de est de 1,13 m iar zidul vestic de 1,05 m 
şi cel nordic de 1,13 m; zidul d spărţitor dintre cele dou ă 
încăperi are o lăţime de 0,89 m. 

Date impor tante s-au obţinut asupra per ioadei de 
funcţionare a Casei domneşti , cît şi a vremii cînd a fost 
distrusă . în urma cercetărilor -a precizat că edificiul 
domnesc a funcţionat pînă în p rimele decenii ale seco
lului al XVI-lea. Astfel, în ultimul strat de umplutură, 
din pivniţa camerei scărilor , format din piet~·e, cărămizi , 
mortar, fragmente ceramice, cărbune, cenuşă şi obiecte 
de fier s-a descoperit o monedă de argint, de tipul dinar, 
emisă în anul 1517 de Ludovic al II-lea, pentr u Ungaria. 
Descoperitrea acestei monede, în ultimul strat ce pro
venea de la incendierea şi dărîmarea construcţiei, ne 
arată clar că distrugerea Casei domn şti a avut loc după 
anul 1517, probabil în perioada domniei lui Ştefăniţă 
Voievod (1517- 1527), sau a primei domnii a lui Petru 
Rareş (1527- 1538). 

Un alt aspect reliefat de cercetă,rile noastre e acela 
că în jurul acestor monumente s-a amenajat pavajul, 
format dintr-un strat de pietre de rîu şi pietre spar te 
de carieră fixate pe pămînt galben. Pe acest pavaj s-au 
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F ig. 4. Cn sn domnea că. 

n ) Vcdc1·c ele a n sambh1 nsuprn incăpc rii ma ri. 

b) Ve der e n su p 1„n c lcvn \i c i ş i fu n cl a \i c i z idului ele n o r cl-Ycs·l a l 'î n că

pe rii mnri . 
c) Veder e nsu p rn pnvn juh1i clin int c1·iornl rnon urncn lcl o r. 

gă. it fragmente ce rami ce din a doua jumăta te a ecolu
lui al XV-lea şi o monedă tu rcească (asp:rn) , emisă de 
Baiazid al II-lea, în anul 1481. 

După distrugerea Curţii domneşti , în jurul bisericii 
P1·ecista a început să funcţioneze un cimitir de car acter 
orăşene ·c. Cele ma i vechi m orminte sînt din ecolul al 
XVI-lea. In ele s-aJU găsit monede de la 1538, 1543, 1556, 
emise de Ferdinand I pent1·u Ungaria . 

Din totalul celor 93 mon ninte dezvelite s-a constatat 
că 15 sînt din secolul al XVI-lea, 8 din secolul al XVII-lea, 
27 din secolul al XVIII-lea şi 43 din secolul al XIX-lea. 

Ce rce tările arheologice întreprin ·e la Casa domnească 
s-au soldat cu descoperirea unui bogat materi al format 
din ceramică de uz casnic smăl ţuită şi n smălţuită (căni, 
pahar , cupe), ceramică ornamentală (cahle şi plăci de 
p r cte cu reprezentări florale, vegetale şi geometri e cu 
r eprezentar a stemei Moldovei, a unor cavaler i m die
vali et .), obiecte d fier şi monede20. 

Rezultatele oferite de cercetăr ile arheologice, deşi 
bogate în conţinut , ne-au dovedit că n-au fost clarificate 
în că multe aspecte privind întregul ansamblu al com
plexului de clădiri al Curţii dompeşti de la Bacău . Era 
de neconceput ca palatul să se rezume numai la Casa 
domnea că şi la biserica P recista. 

Deşi investigaţi ile arheologice au fost axate pe o 
zonă mare de teren , din jurul ctitoriei bisericii lui Ale
xandru Voievod, existau însă şi anumite suprafeţe de 
teren pe care nu e puteau efectua cercetări, din cauza 
existenţei aici a unor constru ţii actuale, cît şi a unor 
terenuri aparţinînd orăşenilor. 

Ca urmare a stabilirii perimetrului istoric al mo
numentului, expropier ii t er enurilor din imediata apro-

20 O parte din aceste materia le au făcut obiectul studiului semnat de 
Iulian Antonescu , op. cil., p. 334-338. 
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piere a construcţiei dezvelite între anii 1967 şi 1970-
1974, s-a impus necesibatea extinderii cercetărilor în 
zona de est a Cas i domneşti. Acest lucrli a fost posibil 
în campaniile de săpături arheologice din anii 1984-
1986. Cu acest pril j au fost trasate secţiunile 35- 40, cer
cetîndu-se complet pelrimetrele de est şi sud-est ale bi
sericii Precis ta (fig. 6). In s uprafaţa cercetată s- a con
statat din nou exis tenţa ac loraşi nivele de locuire umană, 

ob ervate în anii anteriori21. 
O valoar deosebită o reprezintă descoperirea unei 

imp ortante construcţii ce făcea parte din complexul de 
clădiri cc aparţinea Curţil domneşti. Astfel, în cadrul 
cercetărilor întrep rin ·e la secţiunea XXXV, •s-a observat 
o umplutură masivă d~ pămînt, piet!'e, cărămi zi, frag
mente cet~amice etc. După demantelarea acestui pămînt 
de umplutură , La adîncimea de 2,25 m faţă de nivelul 
actual de călcare, s-a scos la iveală zidul unei construcţii 
din pietre de carieră legate cu mor tar din var hidraulic, 
cu o lăţime de 1,40 rrt şi care se adîncea în pămînt, pînă 
la 3,75 m faţă de nivelul actual de călcare. Investigaţiile 
efectuate în secţiunea respectivă n e-au dovedit că nivelul 
de săpare al acest ei construcţii pornea de la un strat de 
pămînt de culoare cenuşiu închis cu urme de fragmente 
ceramice caracteristice celei de a doua jumătăţi a seco
lului al XV-lea. În stratul de arsură s-au găsit fragmente 
ceramice caracteristice primei jumătăţi a veacului a l 
XVI-lea, ceea ce ne-a arătat că , în acea vreme, s-a 
produs incendierea acestei construcţii. 

21 Al. Artimon, Noi conlribu/ii ... sub tipar . 

e 

]J 

Fig. 5. Casa domnească. 

a ) Vede re asnpra zidului de nord di.n încăperea m i că cu urmele 
treptelor. 

b) Încăperea mi că . Veder e asupra bol ţ i i. 
e) Vedere de a nsa mblu din încă pe rea mi crt cu r es tur ile bolţîi, nişele 

cl in peretele de nord ş i urmele treptelor pentru scara de acces ln beci. 

Sxxx1x 

Sxxxv111 

Sxxxv11 

[ 1 

Fig. 6. P la nul genera I a 1 cercetări lor privind dezvelirea turnului-locuinţă 
de la Curtea domnească . 
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In vederea dezvelirii con · trucţiei, în anii 1985- 1986, 
au fost trasate mai multe secţiuni şi casete. Cu acest 
prilej s-a observat că, în partea de est a construcţiei, au 
fo t întreprinse lucrări actuale constînd din ridicarea 
unei centrale termice care a) afectat zidurile ce alcătu
iau intrarea în beci. în zona de sud a construcţiei s-a 
plasat un canal termi c ce a afectat , de asemenea, zidul 
(fig. 6). 

După înlăturarea pămîntului , pe o ma1~ suprafaţă 
de teren au fo t dezvelite părţile subterane ale unei con
strucţii, de plan dreptunghiular, cu laturile de 12,80 X 
X 10,80 m. Zidur ile aveau g,rosimea de 1,40 m, fiind 
lucrate din piatră de carieră şi legate cu un mortar al
cătuit din var, nisip şi cărbune de copac (fig. 7 I a-b). 

Cercetările a rheologice au documentat trăinicia a
cestor ziduri, temeinic lucrate şi care susţineau o clădire 
masivă, ceea ce se poate observa şi din felul cum arăta 
zidul de vest al clădirii (fig. 7 I a). 

In interiorul construcţiei au fo t amplasaţi doi stîlpl 

8 

b 

l> 

Fig. 7. Tur1111l - J oc11in\ă. 
a) Vede r e as11pra ziclultii ele 

ves l. 
b) Vedere a upra pilonilor 

ele su s\incr e a bol\ ii din int eriorul 
Lurnu lui-locu in\ ă. 

Fig. 8. Turnu l - l ocu in \ă. 
n - b) Vedere n supra g irli

c i u lui el e inlra:re în bec i c u loc:i· 
Ji za r ca scă rilor . 

de piatră, cu dimensiunile de 1,10 X 1,05 m, dispuşi axial, 
la interval de 2, 70 m unul de altul şi care aveau menirea 
d a susţine bolta din cărămidă a beciului (fig. 6, fig . 7 /b) . 

Dimen ·iunile interioare le construcţiei erau de 
10,20 X 8,10 m. 

Cercetările arheologice au relevat faptul că ceea ce 
-a păstrat din construcţie aparţinea beciului. De ase

menea, -a constatat că în partea de e t a construcţiei 
era intrarea în beci care se făcea printr-o încăpere (gîr
licj) din zid, în lungim de 2,20 m şi lăţime de 1,00 m 
(fig. 6, fig. 8). La ridicarea ace tor ziduri s-a folosit şi 
cărămidă, pe marginea lor, probabil, pentru ridicarea 
bolţii. După îndepărtarea completă a pămîntului au fost 
dezvelite 9 trepte de intrai'e în beci, construite din pietre 
legate cu mortar, fie arc cu o lăţime de 0,30 m (fig. 6, 
fig. 8). Numai ultima treaptă provenea de la portalul 
unei uşi, de la o altă construcţie mai veche. 

Precizări importante -au adus şi în legătură cu dis-
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trugerea con trucţiei. S-a ob ervat faptul că p pod aua 
beciului exi stă un nivel puternic de ar Ul'ă (cărbuni, 
resturi din :cînduri carbonizate, pămînt înToşit) şi care 
ne dovedeşte că, aici , a avut Joc o incendiere. Din con
statările în treprins a r i şit ă acea tă constru cţ i a 
fo. t distrnsă în prima :i umătate a e olului al XVI-lea. 

!n umplutura pămîntului co· din beci s-au găsit 
fngmente ceramice, obi ecte de fier, fragm nte de la 
cahle cu reprezenta rea stemei Moldovei, cu l'e r ezen tăr i 
flo rale, vegefare;-- geometrice, zoomorfe şi heraldice, m 
secolul al XV-lea. 

Rezultatele cercetărilor arheologice ne-a u 1·el.evat 
faptul că ne aflăm în faţa 1.mei construcţii de o deo. ebită 
importanţă pentru Curtea domnească din Bacău. Deşi 
s-au pă trat numai fundaţiile edificiului şi care la rîn
dul lor în m are măsură au fost dem antelate de orăşenii 
din sec. XVII-XIX, pentru ridicarea caselor lor, e 
poate emite ipoteza asupra funcţiilor ce le-a avut această 
con. trucţie în complexul de clădii'i ce aparţineau Curţii 
domneşti de la Bacău. 

Poziţia în care a fo t amplasată a ceastă constrncţie, 
forma şi dimen ·iunile ei, adîncimea fundaţiilor conduc 
la ipoteza că aici ·e afla turnul-locuinţă al Curţii dom-
neşti. Situat la m arginea de sud-est a ansamblului dom
nesc, turnul-locuinţă avea rolul de a supraveghea întreaga 
zonă central-estică a oraşului pe importantul drum co
mercial de pe Valea Siretului cu ramificaţiile lui spre 
Transilvania şi Ţara Românească. !n această clădire erau 
adăpo · tiţi cei cai~e făceau parte din corpul de pază al 
Curţii domneşti. 

Este cunoscut faptul că aceste turnuri-locuinţă , cu 
r ql strategic, au fost r idicate şi în Transilvania22, dar în
tr-o etapă mai timpurie. 

22 Gr igor e Ionescu , A rliil ec l1.1ra pe lcrilori11/ R om âniei de-a lungul 
11e(lcurilor , Bucureşti. p . 1 20-1~1. 
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Fig . .'I . Cul'lcn clomncn scă. 1. vc
clc r c asupra b ise r icii P r cc is la ri
cli. ca lă l a 1491 de A lexa n dru , [iul 
h1 i Ş lc fn n cel Marc; 2. pisa nia 
rn onumcnlu lui ; 3. P ia l rn el e 111o:r-
111in'L pu să el e A lexa ndru \'o icvod 
lmui n ecun oscu t ; 11. Ca nă smă l
\uilă . 5. F rag 111 cnl ti c la o stra
ch in:1: 6. F l'GJ 111 c11l ele ln o ca nă. 

Din documentele v l'emii r.eiese că Alexandru, ' fiul 
lui Ştefan cel Mare, într ţinea intense legături cu Train
silv·mia în acea. tă vr me, r eliefate şi în actele emi e 
de el, la anii 1482 şi 1488. N-a r fi exclus a p ntru ridi
ca l'ea acestui tum-locuinţă să se fi apelat şi la unii meş
te l'i din Transilvania. 'De c.opi;irir a în. cadrul pămîntu
lui de umplutură a/(i'i1ol") numeroase fragmente de cahle, 
din car unele avîr\?r]ncru ·tat pe 1 stema Moldovei, 
dovedeşte că ele provene.aU. de la sobele exi t~n.te în 
ac st turn..:locuinţă . 

Din cadrul a~samblului de 'clădiri o forn:ia Curtea 
domnească făcea parte şi biserica rid i,cată aici la 1491, 
de acel aşi Alexandru Voievod . . Bis rica de plan treflat, 
cu turlă pe n ao , are lungimea de 25 ,68 m , lăţimea pro
nao ului de 9,62 111 iar a )1aosului tot de 9,62 m. Pronaos.ul 
est supralărgit, de formă pă trată, cu intrarea -pr'G? vest 

. ş i cu două ferestre spre sud şi nord. Naosul are abs idele 
lateral semicirculare în interim• şi cu cîte cinci la turi 
în xter ior (fi.g. 9/1)23. · 

1n pronaos s-a găsit m ormîntul făcut de Alexandru 
unui necunoscut. Piatra, foar te frumos lucrată, are o or
namentaţi e gotică cu următoarea inscripţie: 

„! o A le:x:onclru Voiev od, .fiul lui Ştefan Vo·ievocl, clomn 
o.l Ţării Moldovei o. împodo bit acest rnormînt [ . .. ] care 
s-a şi strămutat la lăcaşul ele veci în anul 7002=1494 , 
luna septembrie 16"24 (fig. 9/ 3). 

Pisania de pi atră a bisericii Curţii domneşti din 
Bacău are dimensiunile de 1,10 m lăţime şi de 0,43 m 
înălţime, fiind aşezată în zidul exterior de vest , la in
tral'e, sus, în . tîng uşii, cu următorul conţinut: „Cu 
voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu . ăvîrşirea Sfîn-

2:1 G. Ba l ş, B iseric il e lu i Ş lef'an ce l Mare, Bu c ureşti , 1926, p. 61 ; 
R epertoriul monumenlelor şi obiec le/or de arlă d in timpul lui Ş l ef'an cet 
Mare, Bucur eşli , 1958, p. 90. 

24 G. Balş , op. cil. , p. 62 ; R epc:rlori.11/ , p . 258 . 
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avlnd ma rginile pictate în ve rde în chi -, iar în interior 
. înt inciza te linii în val, pictate în nuanţă gălbui . (fig. 
9/5). Vase de a· s t tip s-au găs it la Suc ava ş i Giur
giu26. 

O va loa re apa rte o 1·eprezintă d ·cop l'irca unui frag
m ent prn venind de la o can ă de import, lucrată dini1·-o 
pastă de culoare albă (caolin), ce este pi ctat la ext rio1' 
cu lini.i în val d culoare brună . (fig. 9/G). Ac ·t obi ct 
apa l'ţine ·e1':tmicii de Iznik, descope l'ită în Moldova, Ja 
Hîrl ău , Su ava şi Iaşi27. 

O gam~1 mu ltiplă de Hse cer am i ·e de ii pul p o al 
şi paha l'c a 1·se oxidant, luc1·ate la rnata rapidă, au fost 
de.-cop l'itc l a Casa domnească. Astfel, menţionăm un 
pahar-po ·a l cu înălţimea de 20 cm ia r d iametrul gurii 
de 14,5 cm şi el al bazei de 9 cm; de fo l'mă bitronconică , 
~ confe ţionai d in pa ·tă fină, bin frămîn tată Şi arsă 

, uniform. V<-1suJ, înalt, cu buza mult lărgită sp1·e gură, r este de l'at la xt l'ior, sub buzc":"t, cu o canelură Ol'izon
tali'i , cal'e se 1· p Lă constant de ti·ei 01·i, ia1· între can elu1 'i, 
la mijloc, a re un ornament format din benzi de lini i sub 

FilJ. I U. c~rnmidi d l' llZ C'l> 11 ic dc >("(l])l'rilii lll C11rlt•:t cl•Jll lll\':t>d. 

'1 
::l-

5 

1 - :l. l'nca IC' ~i p :11inrc: I . frng 1m•11l de 1:1 llll cu p:1c: 3. frn g 111 c11l de 

1a un pa h a r dt• >lic li\ dt• i111pnrl. 

tului Dnh, binecin ·tilorul şi, Lle J l risto i1.lbitorul, Jo Ale
xanclru Voievod. f iul lui, .$'le fan Voi evod, dom n al Ţării 
Moldovei, o zidit, oceastă casă în tru num ele Aclorrnirii v 
preacuratei Născătoare de Diminezeu şi purur a fecioar(fr' 'OI. 
Maria; şi s-a fîrşit în anul 6999=149l = lwia ionuarie 1 
(fig. 9/2)25 . 

In cadrn l cercetă rilor a l'heologice, ca l' fa obiectul 
studiului d faţă , s-au descop eri t numernase materiale 
din a doua ;jumăta l a . ecolului a l XV-1 a - pl'imele 
decenii ale secolului al XVI-lea. Aceste materiale au 
fost c ase la iveală cu d osebite din d ga;jarea păm în
tului d Ltmplutură de la asa domnea că şi de la turnul
locuin ţc":"1. 

Menţionăm descop e1.frea unor obiecte de fi er (p iroan e, 
cuie, ·coabe, în hi.zătol'i de uşi şi ferestre, pi se d a l'
m ament şi h a rnaşament), & unor m ate ri ale apa rţinînd 
·cerami ii d uz casni c şi ornamentală. 

în ceea e pliveşte ceramica de u z ca nic, s-au gă ·it 
fragmente ceramice aparţinînd unol" vase · mălţuite ş i 
n e mălţuite , de tipul: oale, căni, străchini, ca troane, 
capace, pahare, ul ioare etc. Intre obiectele ceramic 
mălţuit , menţion ăm o cană lucrată la roata rapidă, din ). J pa. tă fină, ce are la exterior un malţ verde. Gura e te 

l .)71 su}? fo 1mă de pîlnie, gîtul bine profilat, iar corpul se 
' I'e.'trînge treptat spre bază und e termin ă cu un picior 

/, 
inelar de susţincr . (fig. 9 / 4). D asemen a/ s-a dcsco

~ p erit un fragment provenind de la o strachină cu fundul 
inelar şi executat în tehnica SgrafJito. P e faţa x terioară 
e t e smălţuită ; pe fondul ve rnil ar·e, la bază, in ciza te 
două ce rcuri, din care cel m ai mare este pictat în v rde 
închis; de la a e ·te ercuri pornesc patru ovale inci zate, 

2:; .Hcpcrlori11 /. p. 90 - !) I. 
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forma unor dinţi de pieptene, ce se repetă h baza va
s ulu i (-fig. 10 / J) . Un alt pah ur ( înMţimca d 17,3 cm 
şi diametrul gu rii de 11,5 cm , iar ce l al bazei d 7,5 cm), 
cu corpul zv H, Jucl'at dint r-un lu t de foal'te bun'i ca
liLak. pr zint~1 nervuri la part ' a superioară (fig. 10/2). 
Rearn in lim . de asemen a , un alt tip de pahar, cu talia 
înaltă , ele formă lroncon i că şi el corat la partea superi
oară cu ca neluri or izontale , iar la baz~t u incizii oblic 
(fi g. 10/:1). 

Jntl' ca pac I g'isiie la Casa domnească m ai frec
vente sînL C' le lu Tate Ja roata 1'8pidă, <t l'SC oxidant. de 
fo l'mă coni cc":"t, din CH l'C un fr agment esie mai d os bit, 

( tM 

2r \ 'cz i pc 11lru C:iu 1·giu . „ ~l a l ('r i .ilt"". / X.~:l:l , fi g . 12 ~ i l :l. 

27 Cori n a 1-: .c o lt' Mll. 1:erumica olo111r1111i dr· / :11ik din -~loldo11r1. i 11 
„. \ rhl'ologia ~ lol do\\'i„ , \". p. 290 - 2!12. 

·I 

- • 4·. 

' ' :.(\ 

(i 
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Fig . 12. Cern m id\ urnn 111c11La Iii descoperi t:'\ la Cu r lcn domn ea sci'i. 

fii nd prevăzu t cu o toartă de prind re (fi g. 10/4). 
intre alte obiecte ceramice, relevăm găsirea unui 

fragment ce provine de la un castron , de tipul celor 
tronconi ce, avînd buza dreaptă cu alveole. 

Merită să evidenţi em descoperirea une i cup de sti
clă, în stare fragmentară , cu picior (fi g. 10/5). Aces t 
obi·ect a fost descris cu aparţinînd cupelor cracoviene 
cu pi cior28. 

O importanţă deosebită o reprezintă descoperirea , 
în cad ru l cercetărilor de la Casa domnească şi turnul
Jocu inţă, a ceramicii decorative de interior. Ne p ropunem 
. ă evidenţiem p rincipalele cahle şi plăci de pe rete , unele 
sm ălţuite şi altele nesmălţuite, orn amentate cu motive 
geometri ce, vegeta le şi figmative. 

Un loc apart e îl ocupă piesele al căro r ornamen t 
îl constituie . tema dezvoltată a Moldovei. Ele s-a u găsit 
în stare fragmentară, care ne permite să le recon stituim, 
pe baza an alogiilor cu descoperiri din alte centre ca 
Suceava şi Iaşi. Din această categorie reţinem un frag
ment de Ja o placă de p erete, nesmălţuită, ar ă oxidan t, 
în care este reprezentat capul de bour, cu coamele aduse 
înlăuntru şi apropiate, avînd între ele o . tea cu şase 
raze. În d reapta plăcii est e redat un t enant (lipsesc capul 
şi pic ioarele), cu m îinile întinse, cu o îmbrăcăminte 
strînsă în talie. Mai ap are redat un fragment dintr-un 
vrej st ilizat (fig. 11/1). Un alt fragm ent, cc provine tot 
de la o placă de acelaşi tip, dar cle la partea ei infer i oară, 
are r eprezentate partea de jos a t en antului, scutul scar
t elat cu rozeta, cru cea dublă (fragm entar), floarea de 
crin, rozeta şi o parte dintr-un vrej stilizat (fig. 11/ 4). 
Piese ornamentale de acest tip, ce fac parte din varianta 
a doua a st emei dezvoltate a Moldovei , au fost desco
perite la Iaşi29 . Din aceeaşi categorie s- au găsit şi frag-

2B T1 :li a n Antonescu . op. cil. , p . 338. fi g . 10/5 . 
20 Al. Androni c, E ugeni a Nc::im \.u , JI T. Dinu , op. cil ., Jl . 24 :3-245, 

Hg . 5 .1. 
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mente de la plăci de perete ş i cahle smălţuite şi n esi:n ă~
ţuite, atît la Casa domnea ·că, cît şi la turnul de locumţa. 

O altă variantă a tem -i dezvoltate a Moldovei, care 
s-a descoperit la Bacău, o reprezintă un fragment de la 
o cahlă smălţuită (smalţ galben-au r iu), în ca re este r eda t 
cap'ul de bour con turnat, cu gîtul în p rofil, cu coarnele 
aduse înlăuntru şi ap ropiate, avînd între ele o stea CL: 
şase raze. În stînga coarnelor capului de bour s~ af}a 
soarele r eda t sub form a unei stele cu şa.-e raze , iar m 
partea dreaptă luna, cu p artea concavă avînd chip de 
om. De o parte ş i de alta ·e află cîte un tenan t, cu faţa 
plină, în cadrată de bucl , mîinile distanţ~te ~ i purtînd 
o îmbrăcăminte bogată (fig. 11/2). Acest tipun de cahl~ 
şi plăc i fac pa rte d'in varianta întîia, cu redar~a stemei 
dezvolta te a Moldove i, şi car - s-au de copent la Su
ceava3D, Hîrlău 3 1 şi Iaşi 32 . 

O gamă variată de piese ornamentale sîn t cele în 
care ·e redă scen a cu Sf. Gheorghe omorînd balaurul. 
Aceste pie ·e găsite în st are fragmenta ră, smălţuite şi 
nesmălţuite, redau cavalerul care, cu o lan ce ,_ străpunge 
gîtul balaurului.. De asemenea, sîn t i·edate ş1 alte p er
. on aje, conform legendei creş tine. Semnificativă este ima
ginea feminină , păstrată la n oi în cinci exemplare, în 

ostum medi eval, cu rochie lungă diiapată, co roană pe 
ap , asemănătoa re figu r ilor pe care le găsi~ p~ cahlele 

cu reprezcntar a st mei dezvoltate a Moldovei (fig. 11/3). 
Cahle întregi de acest tip s-au descoperit la Suceava33. 

O valoare deosebită o prezintă fragmentele de cahle, 
smălţuite şi nesmălţuite, ce figurează trei per ·onaje gru
pate. As tfel, două p ersona je, un bărbat şi o femeie, .-e 
ţin de mîini. Între ele e. te înfăţişat, într-o formă stili
zată, arborele vieţii , indi cînd, după un ele date din fol
clorul no ·tru, o relaţie de rudenţe , sau cuplul soţ-soţie. 
Al treilea persona j, un bărbat, reprezintă un muzicant 
de cur te, în speţă un cimpoier. Imaginea n e sugerează 
o scen etă de cur te, în care o pereche de nobili feud~li 
exectlt-1 un dans în sunetele impoiului (f ig. 11/6, 7) . In 
cercetă rile întreprinse, în speci al la turnul-locuinţă, s-au 
găsit toate cele trei per. ona:je cu analogii la cahle în
tregi, descoperite la Iaşi34 şi datate în a doua jumătate 
a secolului al XV-lea. 

Alte tipuri de cahle ş i plăci sînt cele în care sînt 
reprezentaţi cavaleri m edievali cu halebardă şi flamură. 
Între ace ··tea menţionăm o cahlă nesmălţuită cu faţa 
rectangulară plină şi cu olanul deschis, pe care este re
prezentat un cavaler cu halebardă , ce are coiful împo
dobit cu p enajul tripalm'at' folosit în turniruri, ca sim
bol al între itului ideal cavaler esc (fig. 12/ 1). O altă placă 
decorativă, de formă dreptunghiulară , este aproape ase
mănătoa re cu cea d e.-crisă m ai sus, dar m ai bogat orna
mentată. Din aceeaşi categorie s-au găsit m ai multe 
pl ăci şi cahle decorative, cu reprezentarea c·walerului 
cu halebardă (fig . 12/2) . De asemenea , s-au găs it şi cahle 
şi plăci de perete, nesmălţuite , cu rep rezentarea unui 
avaler călar ce ţine în mîn a stîngă o flamură şi are 

pc cap o pălărie (f ig. 12/3). 
O altă categorie de m atePiale ornamentale sînt cele 

decorate cu motive geom etrice şi florale stilizate. Ast
fel, menţionăm m ai rn'ulte cahle şi plăci de perete, de 
formă rectangulai·ă, ar ·e oxidant, decorate cu motive 
geometrice pr in redarea a c inci c reud înfăţişîn d razele 
soarelui. (fig . 12/ 4). 

Un număr mare de cahle şi plăci de p erete, n e măl
ţuite, redau un vas cu picior ce conţine flor i stilizate. 
La partea superioară, de o parte şi de alta, sînt inci
zate, probabil, două in i ţiale (fig . 13/1). 

3'1 llucloH Gasrn uc r , T eraco le suce/)ene. i 11 „BCll l L'·, nn XXV II I 
1935, fn sc . 86, p. 157, Ji g. 29 . 

31 M. Berza , S lema Nfo /dovei în li mp11/ lui Ş l e[an ce l Mare, in „ CIA". 
l!l55, 1- 2, p. 81-82, fi g . 13 . 

32 A l. Andr onic, E ugeni a Nenmj.u , M. D inu , op . cil ., p . 24 5, fi g . 51. 
33 M. D. Matei , „Materi a le", V, p. G08, fi g. 3. 
3• A l. Androni c . E ugen ia Nrn mt·11 , M. D inu , Ofl . cil. , p . 2-11, fi g. 

~7 / l -5 . 
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Fig. 14. Ce ra mică ornamentală descoperită la Curtea dornneasd. 

De asemenea, s-au găsit, într-o cantitate destul de 
mare, oahle şi plăci de perete, decorate cu motive ve
getale stilizate. 1ntr-un pătrat se află un chenar cuprin
zînd, în interior, motive vegetale stilizate, iar în mijloc 
un personaj cu colier şi diademă pe cap (fig. 13/ 2). Tot 
din această categorie s-a u găsit şi alte cahle şi plăci de 
perete, în stare fragmentară, smălţuite în verde, verde 
închis, galben, galben aUiiu. Astfel, un frag.rpent · pro
vine de la o cahlă smălţuită în verde, decorată cu mo-

12 

tive alcătuite din triunghiuri în relief şi altemînd cu 
spaţii triunghiul1are nereliefate . Tipuri de obiecte iden
tice s-au descoperit şi la Curtea domnească din Iaşi35 
(fig. 13/ 3). Un alt fragment provine de la o placă de 
perete, mălţuită în verde înohis, decorată cu motive 
florale stilizate (fig. 13/ 4). Sînt şi alte fragmente deco-

3.5 A l. Andron ic , Eugenia Neamţu, M. Dinu, op. cil. , p. 237, fig. 
45/1, 2, 3. 
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rate cu motive geometrice şi floriale stilizate, smălţuite 
în verde sau galben, ce provin de la cahle şi plăci de · 
perete (fig. 13, 14). 

In ceea ce priveşte ceramica destinată decoraţiei ex
terioare a monumentelor, menţionăm că ea s-a găsit în
tr-o cantitate mai mică. Intre aceste m ateriale relevăm 
un disc cu picior şi buton ascuţit. La partea exterioară 
este smălţuit în verde deschis, avînd în mijloc un buton 
ascuţit, de formă conică . Menţionăm şi d scopcrirea u
nui buton ornamental smăltuit în verde. De asemenea 
s-au găsit în stare fragmentară ş i t ciunghiuri ornamen
tale. 

In afam ceramicii de uz casnic şi ornamentală, s-au 
d escoperit şi alte obiecte, printre care un pinten de 
fier, cu bmţele semiovale arcuite , lungi de 6 cm şi ter
minate la capăt pr in cîte un orificiu, prin care se tre
cea cureluşa cu cataramă, pentru fixarea pintenului pe 
dzmă . Din corpul unit al braţelor porneşte o tijă lungă 
de 4 cm, despicată pe aproape toată lungimea ei. Aici 
se află rozeta, un disc plin cu marginile zimţate, prinsă 
într-un ax de fier. Deasupra locului în care se prinde 
tij a r ozetei se află un orificiu care are un rol funcţional. 

Reamintim găsirea unui fragment de la un mîner 
d e os, iucrat p rin tehnica inciziei. La bază sînt incizate 
două linii, după care urmează o proeminenţă miai mare, 
·Continuată de a lte două linii incizate în :jurul obiectului. 
După aceea urmează alte patru linii incizate în jurul 
obiectului , continuate cu existenţa unor m1c1 cercuri 
incizate dispuse orizontal în patru registre. Urmează un 
grupaj de linii orizontale incizate. 

S-a descoperit un cuţit cu lama dreaptă şi cu mî
nerul perforat, cu trei orificii pentm prinderea plăse
l elor cu nituri. 

Din analiza materfalului arheologic reies bogăţia şi 
varietatea obiectelor, în special a ceramicii ornamen
tale. Ele reflectă gradul înalt de dezvoltar-e a cultur ii 
m ateriale existente la curţile domneşti din Moldova, în 
e poca lui Ştefan cel Mare. 

In ceea ce priveşte ceramica ornamentală, se constată 
că multe din aceste piese sînt smălţuite în brun, verde 
şi galben, cu variiate game de nuanţe. Smalţul, indife
rent de culoare, este aplicat deasupra unui' strat alb. 
Motivele figurative, umane şi ·animaliere, dintre care 
unele cu caracter heraldic, se dezvoltă din ce în ce mai 
mult. Se remarcă, în această vreme, execuţia îngrijită 
a decorului , ca şi calitatea superioară a smalţului. Desco
perirea la Curtea domnească din Bacău a unor nume
roase cahle şi plăci de per~te smălţuite şi nesmălţuite, 
d ecorate cu motive figurative, florale şi geometrice ne 

In thc prescnt study, t hc a uth or rcfcrs to t he bcginnin gs a nd hi stori
cal cvolution of thc Pr inecly, Court of Bacău , r clyin g on wrilten sources, 
but ospcc ia l ly pn thc archa co logica I rcsca rch . 

Thc fir st mcnlion of thc Bacău P rincc ly Court a ppcar cd in a docu
ment issucd by Ste phen the Grea t on 'lhC' 20-th of April 14 91. 

Thc archa co logica l r esca rc.h ea rri cd out a t Bacău in the 1967-1968 
a nd 1970-1986 period r esullcd in the discovery of the foundations of the 
Princely Pa lacc and of t hc dwelling-towcr crccted by Voivode Alexander , 
Stephen t hc Grca t 's son. 

Thc Princcly P racc, situatcd 35 m norlh of the church founded 
by thc samc princc, is rec tan gula r , bein g 17. !JO m long and 7.50 m widc. 
It is for med, a t the basemcnt levei, of two rooms, the big one having four 
pillars on the lon gitudina l beam. The archa eologica l di scoverics havc prov
ed that this pa lacc wa s erected in thc second ha lf of the XV-th cen
tury anyhow before t he yea rs 1482-1488 when Voivode Alexander issued 
two documents at Bacău. During the first dcca des of the XVl-th century 
the Princely Palace was set on fir e, probably during the r eign of Voivode 
Stephen (1517-1527) or the first r eign of Petru Rareş (1527-1538). 

In the XVII-th eentury, the Princely Court was in ruins when the 
for eign traveller Bandini a rrivcd at Bacău. 

Ncar therc, Alexander erect ed a dwelling-tower (12.80 m X 10 .80 m) 
with two stone pilla rs (1.10 m X 1.05 m) axially disposed, 2.70 m distant 
from one another, mea nt to support the vault of the ccllar . 

dovedeşte lux ul existent a1c1, m a:joritatea materialelor 
avînd apropiate analogii cu cele găsite la Suceava, Iaşi, 
Vaslui., Hîrlău şi Piatra Neamţ. 

In concluzie, trebuie să relevăm rolul important ce 
l..,a u . ayut curţile domneşti în procesul de urbanizare al 
oraşelo r r:omâneşti. Cercetarea istorică şi arheologică ne 
permite să ev idenţiem rolul curţilor domneşti în dez
voltarea civilizaţiei materiale şi spirituale a epocii res
pective. 

Materialele arheologice atestă dezvoltarea forţelor 
de producţie, iar produsele meşteşugăreşti (ne referim 
în special la ceramica ornamentală) reliefează scopul lor 
utilitar, gustul artistic al vremii, oa şi gradul de civili
zaţie urbană atins de societatea acelor vremuri. 

Analiza unor reprezentări de pe plăcile de pere.te 
decorative de interior, sau în cele mai multe cazuri de 
pe cahlele de sobă, datînd din secqlul . al XV-lea, prezintă 
un interes aparte în cunoaşterea avîntului socfal-eco
nomic şi politic-cultural îm:egistrat de Mol~ova în epoca 
lui Ştefan cel Mare. · 

Cercetările arheologice întreprinse la Curtea dom
nească din Bacău ne-au oferit şi posibilitatea să intuim 
că procesul de transformare al a·şezării de la Bacău în 
oraş, a avut loc în a doua jumătate a secolului al 
XIV-lea. In secolul al XV-lea, oraşul s-a putut înscrie 
pe o linie ascendentă, căpătînd un rol de seamă în si -
ternul politico-administrativ al Moldovei. · · 

In timpul lui Ştefan cel Ma.re se col).stată „ ai~i„ ,Pre
zenţa un ei curţi domneşti care, ca şi în cazul altor oraşe, 
a avut o influenţă pozitivă în dezvoltarea vieţii u rbane. 

Cercetările arheologice viitoare VOl: t rebui să udnă.! 
rească scoaterea . la lumină a tuturor construcţiilor ce 
făceau parte din Complexul de clădiri ap'arţinînd Curţii 
domneşti şi, pe această bază, cunoaşterea şi fixarea ro
lului şi funcţiilor ce le reprezentau, în contextul epocii 
de atunci. Spunem acest lucru, întrucît mai sînt supra
feţe de teren necercetate, din- motive obiedi've (exis..:. 
tenţa unor construcţU: aparţinînd orăŞenJlor) şi care. fă
ce.au parte din teritoriul Curţ}for domneşti din epcfoa 
acelor vremuri. In acest sens, se impune cercetarea me
todică a zonei de nord"-est, unde presupunem că · mai 
există şi alte construcţii aparţin'înd Curţilor · domn·eşti 

In stadiul actual al cercetărilor i>elevă'µi faptul că 
descoperirile întreprinse în această zonă a oraşului au 
contribuit la cunoaşterea locuirii um·ane din cele mai 
-v.~chi timpuri, la geneza şi evoluţia i tori că a, oraşului, 
cît şi la clarificarea unor date impo.rtante privind data 
constr uirrii Curţii domneşti de la Bacău, perioada func
ţionării ei pînă în momentul cînd a fost: distrusă . 

The clwclling-towcr had the role o[ su pervising the wholc central
eas lern zone of t he to<yn a nd, irnpli cit ly thc Prinecly Court, 011 thc impor
t a nt commcrc ia l roa el of thc Siret Va lley with its branches towards Transyl
vania a nd Wa llachi a . Th1s builcling usecl to sheller a ll tho~e who were 
belon gin g to the gua rd room ol' the P rinccly Court. 

The archaeologica l r cscarch a lso rcvea led a ri ch ar c;hacologica I mat e
ria l formed of iron objccts (na ils, spikes,cra mţis, door and window fa steners), 
armament and harncss pi cccs, ena melled and 11011-ena mellcd domestic 
cera mi cs (ju gs, goblcts, glasscs, turcens, pla t cs, lids) and orna mental cc
rnmi cs (wall pla t cs). Thc in side and ontside ornamental ceramics distin
gui shcs itself throu gh its ni ce cxccution an d enamel. It includes pieces 
decora t cd with geometr ica !, floral , vege t a l and fi gurative molives. 

Some of thcse pi eces wcrc rcprese ntin g the a rms of Moldavia during 
the r eign of Stephen the Great, some othcrs, media cval knights with hale
bards and ba nners as wcll as scenes of the Christ ia n legend, e.g . St .George 
killing the dragon. 

The archaeological materials ar e datcd in the second half of the 
XV-th century . 

The author concludes that Alexa nder , thc son and co-regent of Stephen 
thc Great fixed his residencc at Bacău and built the Princely Cot1rt for med 
of a pile of buildings among which the following ones arc being known 
today: the Holy Virgin Church, erectcd in 1491, the Princely Palace and 
the dwelling-tower . 
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