CURŢILE DOMNEŞTI DIN BACAU
IUUAN

ANTONESCU

.Investigaţiile arheologice, din toamna anului 1967, cu rezultate con
semnate într-o comunicare anterioară, dovediseră din plin că ne găseam
tn faţa părţilor subterane ale unei construcţii muşatine din complexul
curţilor domneşti, ridicate de Alexandrel, fiul lui Ştefan cel Mare, la
Bacău. (Pisania) fig. 1.
Dimensiunile construcţiei puse in evidenţă în urma degajării camerei
treptelor, (fig. 2,3), concomitent cu dezvelirea în întregime a peretelui ex
terior estic, (fig. 4, 5) , bogăţia materialului ceramic, recomandînd prin va
rietlate şi calitate luxul feudal, amplasarea clădirii în imediata vecinătate
a bisericii Domneşti, constituiseră elemente certe de apreciere istorică şi
funcţională.
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Textul pisaniei

Săpăturile din anul următor, au scos la lumină jumătatea vestică a
subsolului palatului domnesc, răminînd acoperit1e doar 2/3 din porţiunea
estică, ceea ce ne-a permis o bună cunoaştere a elementelor de distribuţie
şi detaliu arhitectonic.
Fundaţia clădirii a fost săpată pînă la adîncimea de 4,20 m, faţă1 de
nivelul actual, pereţii exteriori fiind constlruiţi în sistemul "feţelor aco
·perite" , ultimul rînd vertical al blocurilor de piatră sprijinindu-se direct
pe pămîntul crud, şi prezentînd o suprafaţă murală cu foarte multe nere
gularităţi. (Zid deschis, lucrat! din blocuri de piatră necioplită la exterior).
Grosimea medie a zidurilor exterioare fiind de 1,10 m, la o clădire
ce nu depăşeşte lungimea de 1 7,50 m, ne aflăm în faţa unui indice de ma
sivitate arhitectonică recomandînd o construcţie, care, in forma sa iniţială,
ar ofi avut, în afară de parter, cel puţin un etaj.
Portanţa zidurilor exterioare pare a fi de altfel considerabil sporită.
prin două elemente arhitectonice suplimentare. Ne referim, în primul rind,
la peretele interior, gros de 70 cm care secţionează interiorul subsolului
în două părţi inegale : camera scărilor şi corpul intern, cele două încăperi
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comunicînd printr-un elegant portal gotic (fig. 6, 7), înalt de 1,85 m. In
al doilea rînd, rămîne a explica funcţia arhitectonică împlinită de sistemul
celor 4 picioare de zid, dispuse axial, la intervale de 2,60 m unul de altul,
două adosate zidului interior şi respectiv celui exterior sudic, două libere
aflate în mijlocul sălii. Oricum, ele par a contribui la susţinerea unui sau
mai multor platforme, dacă ţinem seama şi de dimensiunile lor (1 m/1 m cele
externe, şi 1m/1,23 cele libere).

Fig. 2

-

Intrarea

Materialul arheologic ilustrează, fie şi în ediţii fragmentare, complexa
viaţă culturală şi economică trăită la sfîrşitul secolului XV, de Bacăul
'
"cu rosturi deosebite in istoria Ţării de jos.
El este cuprins în pămîntul de umplutură, aglomerat succesiv în ru
inele subsolului, ca wmare a demolărilor şi nivelărilor survenite după
incendierea curţilor, în timpul expediţiei lui Soliman Magnificul.
Singurele obiecte de fier, descoperite în imediata vecinătate a intrării,.
sînt cîteva cuie cu capul în patru muchii (specifice secolelor XV-XVII) şi
un pinten cavaleresc, de tip occidental, burgund, cu tijă dreaptă, perpen
diculară pe arcul talonului. Acest tipic accesoriu cavaleresc, este aşa cum
am arătat, o piesă de factură occidentală, cu to� deosebită de prototipul
rutean, cu tijă dreaptă, înclinată intr-un unghi de 40% pe arcul talonului
sau de cel milanez avind tija arcuită deasupra talonului (fig 9/4).
Evoluţia pinflenului burgund este rapidă in secolul XV, permiţindu-ne
un sistem de datare sensibil şi precis. Ori, exemplarul găsit, cu tijă lungi
şi virf bulbar, este caracteristic primelor trei decenii ale celei de-a doua
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Fig. 3

-

Fig. 4

Detaliu de la intrare

-

Peretii exteriori
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jumătăţi a secolului XV, fiind ulterior treptat înlocuit de pin�nul ann.u
rilor numite "Maximiliane" .
Impresionant prin varietate ş i calitate, materialul ceramic s e impune
atenţiei cercetlătorului, oferind numeroase analogii cu alte centre ale Mol
dovei medievale, ca Roman, Suceava, Mănăstirea Neamţ. Ne mulţumim

Fig. 5

-

Detaliu de la peretii exteriori

să menţionăm prezenţa ceramicii negre de Suceava (fig. 8/1 , 2 ; fig. 9/3),
prin cele circa 70 de fragmente aparţinînd la peste 12 vase diferite, prin
tre care un pocal bi tronconic, înalt de 18 cm (fig. 8/5), înrudit ca formă,
cu cele 9 pocale de past ă roşie descoperite 'in campania anterioară (fig.
8/4), alături de aceea a ceramicii smălţuite, cu peste 200 fragmente, prove
nite de la 60 de vase. In cadrul acestei sp':!cii ceramice, s-au găsit şi nume
roase fragmente de ulcioare, asemăinătoare celor descoperite în cetatea
muşatină de la Roman şi datate cu începutul secolului XV, avind smalţul
galben verzui şi butoni granulaţi drept ornament (fig. 9/8, 2).
Alte cîteva fragmente de ceramică din pastă roşie, acoperită cu smalţ
galben deschis şi ornamente liniare, pictate in culoare maronie, impun
analogii cu ceramica de acelaşi tip descoperită la Mînăstirea Neamţ.
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ln fine, peste 1 80 fragmente aparţin ceramicii fine, bine arsă, cu pasti
roşie de Suceava, unele dintre ele avînd smalţul de culoare verzuie pe
partea interioară, printre ele numeroase forme aparţin unor capace cu
buton multe întregibile. (fig. 8/3 ; fig. 9/6, 7, 1 , 5).

Fig. 6 - Vedere generală

Pentru a completa orizontul ceramic al prezentării, amintim că în
camera scărilor fuseseră descoperite, în campania anterioară, alături de
mostrele ceramice de tipologii identice celor menţionate, o amforetjă sud
balcanică, cu gură largă, din seria amforetelor de Adrianopole.
Dar plastica medievală a lutului, atît d� remarcabil reprezentată! prin
ceramică tn materialul arheologic al palatului, dobîndeşte o strălucire deo
sebită graţie varietăţii stilistice şi cromatice a celor peste 1 60 fragmente de
cahle, unele intregibile.
Ori, tocmai această prezenţă concentrată, la un spaţiu restrîns, a unei
bogate game tipologice, este un indice nefiăgăduit al unei opulente şi lu
xoase vieţi medievale. ln mobilarea interiorului medieval, cahla este un
element ornamental de rafinament, caracteristic marilor curţi ale Occi
dentului.
Indiscutabil, aceşti Domni ai Moldovei, au multje a>finităţi spirituale
cu marii Duci ai Occidentului, din casa de Valois burgundă, şi gusturile
comune duc spre omologări culturale şi in domeniul plasticii lutului.
O mărturiseşte unul dintre confidenţii şi cronicarii lor credincioşi,
Olivier de la Marche, cînd este vorba de adevărata: manie a principilor
pentru cahle : "Toatle acestea luau ochii privitorilor, şi trebuie să adău
găm, erau cele mai alese podoabe şi desfătarea bunului duce Philippe".
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Nici marii dregij.tori, ne informează Paul Frederiq în al său .. Essai
sur le role politique et social des ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas",
Grand, 1 875, nu se lasă mai prejos.
,
"Cancelarul lui Philippe cel Bun, Nicolas Roli:Ii, işi împodobeşte (pala
tul cu cahl<:! mate şi smălţuite aşa cum obişnuiesc mai marii vţemii"
(pag. 1 36). Mai mult decît atit, stlăpînul său, ducele, U dojeneşte : "pentru
această manie demnă doar de prinţii cei mai bogaţi ai creştirtităţii"
(pag. 1 39).
Intorcîndu-ne la cahlele curţii domneş.ti, ele însumează trei tipuri dis
tincte, pe care fantjezia artistului brodează motive ornamentale heraldice,
florale sau geometrice, într-o infinitate de soluţii compoziţionale.
Majoritatea (60%) o constituie cahlele masive (cu grosimi ce variază
de la 1-1 .30 cm) lucrate dintr-o pastă roşie-deschisă, zgrunturoasă.

Fig. 7

-

Detaliu

de

la intrare

Cîfleva (cea 1 0%) sînt lucrate dintr-o pastă fină cărămizie, bine arsă,

cu diametru! în secţiune redus la 0,75-0,90 cm. In fine, peste 30% din frag

mente, aparţin cahlelor smălţuite, cu o impresionantă diversitate croma
tică, galben-orange, verde-nil, albastru sidefat, lucrate din pastă roşie,
lnchisă.
Motivele omamenfule sînt, lucru îndeobşte cunoscut, extrem de fe
lurite, variind de la simple figuri geometrice ('fig. 10 ; 1-4) pînă la elemen
tele limbajului heraldic de largă circulaţie : ancora, rozete flancate d� hal�
barde, ..au emblemt- (fig 1 1/2, 4. 5; fig. U/3) tipic moldoveneşti : Sf. Gheor
ght: sb <\oungmd balaurul. Sf Gheorghe cu suliţa tn cumpllni.re, stema Mol
dovei cu bourul flancat! de personaje tut'!lare din panteonul creştin (fig.
l l/3 . fie 1 2/ J -2. 4) fn cele peste 8 cahle reprezentîndu-1 pe Sf. Ghtorghc:-,
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patronul armelor moldoveneşti, armura, hamaşarn.entul sînt ale unui cava
ler occidental din a doua jumătate a secolului XV, la trei dintre ele, detaliu
nu lillsit de importanţă, coiful fimd împodobit cu penajul tripalmat, purtat
în tuţniruri, ca simbol al întreitului ideal cavaleresc.
:Rosturile acestor imagini heraldice, 'în palatul lui Alexă,ndrel ne duc
către asocieri interesante cu situaţii asemănătoare din Occident, unde
cahle şi draperii îşi dădeau întîlnire în interioarele huzurului medieval.
Ne oprim la un citat din cronica Bandelor negre burgunde, cuprins in
ln lucrarea lui Jean de Freminville "Les Ecorcheurs en Bourgogne", Di
jon, 1888.

'

22 - Can>ica

Fig. 8 - Ceramică feudali din

secolele XV şi
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"Cuprinşi de furie, aceştia jefuiesc castele şi primării, smulgînd dra
periile, şi spărgînd minunatele tteracote, care împodobeau cele mai fru
moase dintre încăperi, cruţîndu-le doar pe acelea care înfăţişau pe tnsuş.i
patronul tuturor cavalerilor creştinităţii, Sf. Gheorghe".
Cît despre cahlele acoperite cu smalţ verde-gras şi impodobite cu dife
rite ornamente geometrice, ele poti fi de inspiraţie orientală.
Filiera pare a fi destul de complicată, de la Arabii stabiliţi de Jacob I
de Aragon Cuceritorul, la Valencia "pentru a face şi vinde nesupăraţi orice
fel de cahl� smălţuite verzi, sau galbene" , prin C'atalanii ajunşi in Macedo
nia şi Tracia, la meşterii din despotatele Peloponezului. De la aceştia,
importă Raguzanii, conform tratatului din 1 330, "Cahle minunate, lucind
toate de verde gras şi frumos împodobite după meşteşugul catalan".

z

f
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Fig. 9

-

1

Fragmente ceramice şi un pinten de fier

lmpărnîntenită pe pămînt moldovean, practica ornamentată a cahle
lor rămîne însă• un indiciu al rafinatului gust medieval, subliniind poziţia
deosebită în ierarhia societăţii feudale.
Cîteva cupe cracoviene cu picior (fig. 10/5) lucrate din sticlă, întregesc
cadrul de fast şi opulenţă, firesc atributelor politice şi militare ale voievo-
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duiui Alexăndrel. Aceste cupe sînt prezentate în cronica lui Tamowsky
(prima jumătate a secolului XVI) drept : .,cele mai căutate în ţările creş
tine, căci se sparg greu şi se văstoarnă şi mai greu, avînd piciorul cu piedes
tal sdravăn" .
Pină la completa degajare a subsolului palatului domnesc, şi surprin
derea unor alte realităţi arhitectonice şi istorice prin extinderea săpătu
rilor ne mulţumim, pe marginea rezultatelor f.urnizate de primele două
campanii, să tragem unele concluzii.

1

Fig. 10

-

Cahle şi un pahar fragmentar de factură polonez:].
din secolul al XV-lea
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Ridicarea Curţilor Domneştji, ca reşedinţă administrativă şi militară
pentru voievodul Alexăndrel, s-a făcut în jurul anului indicat în textul Pisa
niei bisericii "Precista" : "Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvir
şirea Sfîntului Duh, bine credinciosul şi de Hristos iubitorul Alexandru
Voevod, fiul lui Şt1efan Voevod, domn al Ţării Moldovei, a zidit acest

f
1

3

Fig. 11

-

Cahle cu embleme

hram întru numele Adormirii Preacinstitei Născătoare de Dumnezeu şi
pururea Fecioarei ; şi s-a săvirşit In anul 6999 (1941) luna ianuarie (Ni
colae Iorga "Inscriptii" II, p. 25).
In calitate de Namestnic al domnului, Alexandrel exercita atribuţiile
acestjei înalte dregătorii, probabil pentru întreg sudul Moldovei, avind
drept firesc centru comercial şi strategic Bacăul.
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Este suficient să amintim el la Baciu şi Birlad erau percepute "vă
mile de graniţă", şi tot aici se percepea vămi de tranzit) comercianţilor

polorii care mergeau in Ţara Românească sau Turcia.
Prezenţa lui Alexăndrel se va vldi a fi fost deosebit de activă încă
din anul 1482, cind i se încredinţează apărarea şi administrarea părţii
muntoase a Moldovei de sud.

1

•
Fig. 12 - Cahle cu embleme

In 1 488, preocupat de bunele relaţii cu vecinii de peste munţi, relaţii
consolidate prin căsătt>ria cu fiica lui Bartholomeu Dragfy de Belthewk,
acelaşi Alexăndrel adresează scrisoarea către braşoveni (Bogdan II, 379).
Ori, via activitate diplomatică dusă de acest energic fiu al lui Ştefan,
viaţa intensă economică a Baciului din această perioadă îşi află un co- -
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·respondent ·firesc în elementele de rafinat lux feudal, în varietatea şi
complexitatea vestigiilor de cultură materială surprinse prin săpăturile
noastre.
Care va fi soarta şi rosturile curţilor domneşti, după plecarea lui
Alexăndrel Vodă de pe aceste meleaguri, urmată la puţin timp de pre
matura sa moarte din iulie 1496 ?
In ce măsură viaţa politică, economică, culturalăl şi militară cunoscuse
int�ensitatea unei trăiri, alimentate de ambiţioasele planuri ale tînărului
voievod, ce depăşise cadrul obiŞiiluit celorlalte reşedinte domneşti ?
In fine, cît de mult se apropiase, cu sau fără voia marelui Ştefan,
formula politică a acestei dregătorii extraodinare, de primejdioasa soluţie
a domniilor asociate, ce însîngerase, doar cu cîteva decenii mai înaintate,
istoria Moldovei ?
Sîntem ispitiţi să bănuim o eclipsă totală a activităţii politice după
plecarea lui Alexăndrel, chiar dacă curtea, va continua să adăpostească
obişnuitele activităţi militare şi administrative, integrîndu-se in reţeaua
clasică de curti domneşti menite să participe din plin la efortul de con
trolare administrativă şi economică a intregului teritoriu moldovenesc.
După expediţia lui Soliman Magnificul, curţile încetează să mai fie
pomenite în documentele vremii, răminind arheologului sarcina de a ur
mări procesul continuităţii de viaţă în secolele următoare.
Problema atit de delicată a raporturilor de subordonare şi colaborare
stabilite între Alexăndrel şi marele său tată în perioada şederii sale la
Bacău, rămîne însă deschisă, şi poate fi în bună parte lămurită de aspec
tele noi pe care le vor oferi cercetările arheologice viitoare efectuate în
incinta Curţilor Domneşti.
LES COURS PRINC!:E:RES DE BACAU
Resume

Les fouilles archeologiques des cours princieres d'Etienne le Grand et Ale
xandre, son fils, pratiquees a Bacău durant 1966-1968, ont mis en evidence, il
l'occasion de la decouverte du palais. le luxe feodale ă. celui des grandes cours de
l'ocddent. En meme temps. la poterie, Ia verrerie et les objets en fer font te
moi>?;nage d'une grande activite economique affectant non seulement les relations
avec la Po'ogne mais, de plus. celles avec le monde balcanique.
Les hautes fonctions exercees par Alexandre, en qualite de lieutenant de son
pere. pour le sud de Moldavie, montrent en meme temps le role joue par ville de
Bacău ,pour le XV siecles, dans la vie administrative, militaire et politique du pays.
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