AŞEZAREA MEDIEVALA DIN SECOLELE XIV-XV
DE LA CURTEA DOMNEASCA - BACAU
de Al. ARTIMON şi l. MI'J�REA

Cercetările medievale întreprinse la cetăţile, curţile d omneşti şi aşe
zările urbane de pe teritoriul Moldovei s-au soldat cu rezultate deosebite·
pe lini'a cunoaşterii trecutului lor istoric.
Ou acest prilej s-a stabilit evoluţia is torică a cetăţilor de piatră de la
Suceaw 1, Neamţ 2 şi Roman 3, a curţilor domneşti de la Suceava 4, Pia-tra
Neamţ 5, VasLui 6, I�i 7, Hill?i s şi B acău 9, cit şi cercetarea genezei oraşelor
Suceava 10, Baia 1 1, Roman 1 2, Ia şi 13 etc. Nu incape nici o îndoială că, aşa
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SCIV, tom. IV, nr. 1-2, 1953, p. 335-347 ; M. D. Matei, Contribuţii arheologice l4
istoria oraşului Suceava, Bucureşti, 1963, p. 89-131 ; M. D. Matei, Al. Andronic,.
Cetatea de Scaun a Sucevei, Bucureşti, ed. 1-a 1965, ed. II-a 1967.
N. Constantinescu, Date noi fn legătură cu Cetatea Neamţului, in SCIV, XI, 1960,
1, p. 81-105 ; idem, Din nou in legătură cu problema Cetăţii Neamţului, Bucureşti,
ed. 1, 1963, ed. I l , 1968.
L. Chiţescu, Principalele rezultate istorice ale cercetărilor arheologice din ceta
tea medievală de l4 Gidinţi (Roman) in SCIV, 17, 1966, 2, p.405-414 ; idem, Cu
privire la tehnica de construcţie a Cetăţii noi de lîngă Roman, in SCIV, 18, 1967,

4, p. 661-669.
Vezi SCIV, IV, 1-2, 1954, p. 291-296 ; SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 768-777 ; Al. Andronic,

Cercetări arheologice privind unele curţi domneşti şt cetăţi medievale din Ro
m4nia, in Studii şi articole de istorie, XIII, Bucureşti, 1969, p. 72 ; L. Chiţescu,
Cercetări arheologice l4 Curtea Domnească din Suceava, in Cercetări arheologice,
1, Bucureşti, 1975, p. 245-259.
Eugenia Neamţu, Date istorice şi arheologice cu privire la .Curtea Domnească din
Piatra Neamţ, in Mem. Antiq., I, 1969, p. 227-240.
Al. Andronic, Eug. Neamţu, FI. Banu, Săpăturile de salvare de l4 Vaslui, in Ma
teriale, VIU, 1962, p. 89-90 ; Al. Andronic, 1. Ion iţă, Fl. B anu, Şantierul arheologic ·
Vaslui, în Materiale, VIII, 1962, p. 795-802.
Al. An dronic, Eugenia Neamţu, M. Dinu, Săpăturile arheologice de l4 Curtea
Domnească din Iaşi, in Arh. Mold., V, p. 169-285.
Al. Andronic, ·Eugenia Neamţu, Gh. Melinte, Principalele rezultate ale cercetă
rilor arheologice de l4 Huşi, in R.M., II , 1965, număr special, p. 456.
Iullan Antonescu, Curţile domneşti de l4 Bacău, in Carpica, 1969, p. 331-342.
M. D. Ma�i, Unele probleme in legătură cu inceputurile vieţii orăşeneşti l4 Su
ceava., in SCIV, XI, 1960, 1 , p. 107-124 ; idem., Contribuţii . • . . • • . . . . . . • .,
p. 13-77 ; vezi G. Ignat şi St. Chep tea, Inceputurile oraşului medieval din Mol
dova in lumina datelor arheologW:e şi istorice, in Anuarul Institutului de istorie
şi arheologie .,A. D. Xenopol" , laşi, IX, 1972, p. 651-654.
Dan Gh. Theodor, Noi date arheologice f'eferitoare l4 Tg. Bata, in Ma.terltle, IX,
p. 353-365 ; Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu şi Stela Cheptea, Contribuţii l4 pro
blema Inceputurilor oraşului Baia, comunicare reprezentată la Iaşi la 18 martie
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cum arătau unii cercetători, datele arheologice au. contribuit la definirea
m€Canismului complex al procesului indelungat social-economic al genezei
şi dezvoltării oraşelor medievale din ţara noastră, precum şi precizarea
roLului jucat de curţile domneşti in accelerarea procesului de urbanizare
a tîrgurilor noastre medievale, ca .urmare a reportu.rilor stabilite in evul
mediu intre aceste tîrguri, eentre importante de meşteşug·ari şi negustori,
şi curţile domneşti ridicate in aceste oraşe 14,
In ace�i timp trebuie să arătăm că in numeroase articole, in diverse
studii monografice, cercetătorii au căutat să explire geneza oraşelor medie
vale român�ti 15.

Pe această linie a cercetării genezei oraşelor medievale româneşti, a
curtilor domneşti, se inscrie studierea arheologică a trecutuLui istoric al
Bacăului, vechi centru urban al Moldovei medievale.
Din punct de vedere geografic. Bacăul este aşezat in zona subcarpaţilor
Moldovei, la confluenţa Bistriţei cu Siretul. la o altitudine de circa 170 m.

Această poziţie naturala aeosemt de favorabilă a generat apariţia a
numeroase aşezări, � după cum o ilustrează descoperirile arheologice
efectuate in zona central-estică a oraşului, pe terasa inferioară a Bistriţei,
unde au fost surprinse urme de locuire din epoca bronzului, din secolele
IV-V şi VI-VII 16.
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nor urme de zidărie ce proveneau de la o construcţie.
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1972 cu prilejul dezbaterii ştiinţifice cu tema : I nceputurile oraşului medieval din
Moldova în lumina datelor arheologice şi istorice (vezi G. Ignat şi Stela Cheptea,
op.cit., p. 653.
12 M. D. Matei, L. Chiţescu, Problemes historiques conce1'114nt la forteresse du temps
de Muşat et l'etablisement urbaine de Roman, in Dacia, N.S., X, 1968, p. 291-320 ;
idem, Probleme istorice in leg4tur4 cu fortifiooţia muşatin4 şi aşezarea or4fe
neasc4 de la Roman, in Studii şi materla.le de muzeografie şi istorie mtlttat'4,
Bucureşti, 1988, 1, p. 31-62.
13 Al. Andronic, ContribuţU arheologice la istoricul oraşului laşi in perioada feu
dal4, in Arh. Moldovei, I, 1981, p. 271-281 ; idem, Contributtons des t'echet'ches
archeologiques a l'histotre de la ville de lassy, în Dada, N.S., IX, 1985, p. 483-467 ;
Al. Andronic, Eugenia Neamţu, M. Dinu, op. cit., p. 169-285 ; Al. Andronic, Iaşii
pin4 In secolul al XVII-lea, in Cercetări istorice, Seria nouă, I, Iaşi, 1970, p.
98-108.
14 Al. Andronic, Rezultatele cet'cet4rU ştiinţifice dtn anii 1947-1972 privind studte
t'ea oraşelor şi fortificaţtilor din Moldova în Comunic4ri de istorie şi filologie,
Bacău, 1973, p. 61.
1 5 St. Olteanu, Cercetări cu privire la geneza oraşelor din Ţara Romdneasc4, in
Studii, 6, 1983, p. 1255-1258 ; D. Ciurea, Noi contribuţii privind oraşele şi tirgurile
din Moldova in secolele XIV-XIX, in Anuarul Institutului de istorie şi at'heologte
,,A. D. Xenopol", Iaşi, VII, 1970, p. 21-58 ; M. D. Matei, Contribuţii . . . . . . . .,
p. 5-"17 ; St. Pascu şi S. Goldenberg, DesJYI'e oraşele medievale din unele ţ4ri du
nclrene, in Anuarul Institutului de istorie şi arheologie din Clu;, tomul XIV, 1971 ;
G. Şerban, Geneza oraşelor medievale t'om4neşti, In Studii şi at'ticole de istorie,
1989 ; c. C. Giurescu, Tirguri sa.u oraşe şi cet4ţi moldovene din secolul al X-lea
pin4 la mt;locul secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1987.
18 I. Mitrea şi Al. Artimon, Descoperiri JYI'efeudale de la Curlea Domneasca Badu,
în Carpica, 1971, p. 255-252.
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Cu acest prilej au fost scoase la iveală fundaţiile Curţii Domneşti ridicate
de Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare 17.
In urma săpăturilor arheologice din anii 1967 şi 1968, care s-au soldat
cu rezultate deosebite pe linia cunoaşterii trecutului istoric al Bacăului,
se impunea amplificarea acestor cercetări şi stabilirea unor raporturi care
au existat intre Curtea Domnească şi aşezarea urbană.
Ca urmare a aoestui fapt in campaniile de săpături din anii 1970, 1971,
1972 şi 1973 (vezi planul general) au fost deschise in perimetrul curţii bise

ricii Precista şi in grădinile locuitorilor Gane şi Scărlătescu, un număr de
34 secţiuni şi mai multe casete, dispuse astfel incit, in funcţie de formele
de teren, dar şi de posibilităţile reale de lucru, să se obţină dt mai multe
date şi l>bservaţii privind aşezarea medievală de aici (fig. 1 ) ts.
Dacă ne referim la stratigrafia locului pe oare 1-a cuprins săpăturile
noastre trebuie să arătăm că o mare porţiune din terenul cereetat a fost
derenjat prin succesive înmormîntări din secolele XVI-XIX. In majoritatea
secţiunilor practicate s-a observat că gropile acestor morminte au distrus
straturile de cultură anterioare şi au ingreunat in mare parte stabilirea
unor date istorice privitoare la evoluţia societăţii omeneşti pe aceste me
leaguri de-a lungul secolelor.

O situaţie mai dară stratigrafică s-a obţinut In secţiunea XV care a
fost mai puţin deranjată de gropile mormintelor.

Ou acest prilej s-a observat că baza săpăturii este, fărA excepţie, re
prezentată de solul viu de culoare galbenă. La partea superioară a solului
viu şi fără ca pînă tn prezent să fi aflat un complex anumea căruia să-i
aparţină, sau să se inscrie intr-un strat continuu de cultură, au apărut, in
anumi.te porţiuni, fragmente ceramice din epoca bronzului( culturile Mon
teoru şi Noua). Urmează un strat de culoare brun-cafeniu corespunzător
nivelului prefeudal de locuire. Peste acest strat de loouire prefeudal se su
prapune un strat de pămînt gri deschis in care sint prezente numeroase
fragmente ceramice caracteristice sfîrşitului secolului al XIV-lea - prima
jumătate a secolului al XV-lea.
Stratul imediat următor corespunde nivelului de locuire din a doua
jumătate a secolului al XV-lea şi prima jumătate a secolului al XVI-lea.

Reţinem faptul observat In timpul cercetării că aici a avut loc o răzuire
a limitei superioare a stratu1ui de la sfîrşitul secolului al XIV-lea şi
prima jumătate a secolului al XV-lea, operaţiune efectuată pentru ame
najarea Curţii Domneşti. In acest sens, s-a observat existenţa unei dungi
de pămînt galben care provenea de la construcţiile ridicate aici In a doua
jumătate a secolului al XV-lea. Peste această dungă de pămînt galben s-a
amenajat pavajul compus din pietre de riu şi carieră.
17
18

Iulian Antonescu, op. ctt., p. 331-342.
Pentru rezultatele slpiturilor privind comuna primitivi şi epoca prefeudall, vezi
1. Mitrea şd Al. Artimon, op. ctt., p. 225-252 ; Rezultatele cercetărilor prefeudale
din anii 1971-1972, vor face obiectul unui articol separat. De asemenea cercetl
rile privind Curtea DomneascA vor face obiectul articolului lntocmit de Iulian
Antonescu şi Al. Artimon, Date noi privind Curtea DomneascA din Baclu.
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Planul săpăturilor de la Curtea Domnească din Bacău (1970-1973)

I n sfîrşit, deasupra acestui strat, se găseşte un pămînt amesrteoat in oare
s-au găsit materiale arheologice din .secolele XVII-XIX (fig. 2).
In rindurile ce urmează ne vom referi numai la nivelul de loouire da
Und de la sfirşitul seooluln..li al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al

Cercetările efectuate in cele 34 de secţiuni s-w soldalt ou descoperirea
a 5 locuinţe şi a două cuptoare din secolele XIV-XV. Nu incape nici o in
doială el au fost mai multe locuinţe, aşa cum rezultă din găsirea in peri
metrul sApat de noi a unor nmneroase fragmente oeramice, urme de vatră

XV-lea.
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!Şi chirpic, dar aceste locuinţe au fost distruse de intervenţiile ulterioare
legate de amenajarea Curţii Domne<:ti, iar mai tirziu de cimitirul medie
val care a luat fiinţă in jurul bisericii Precista.
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Profilul peretelui de vest al secţiunii XV.

Locuinţele descoperite sint de două tipuri : de suprafaţă !Şi adincite
in pămînt.
1. Locuinţele de suprafaţă au fost descoperite in secţiunea XV şi se
aflau lia adincimea de 0,30-0,50 m faţă de nivelul actual de călcare. Intre
gul complex a fost in bună parte distrus de răzuirea terenului respectiv
ou ocazia amenajărilor reclamate de construirea Curţii Domneşti. Totuşi
unele mici porţiuni s-au păstrat, printre care şi vetrele locuinţelor. . Jude
cind după suprafaţa acoperită cu unne de arsură, ca unnare a inoendierii
lor, s-a oonstatat că sint destul de spaţioase. S-au păstrat unele părţi din po
deaua locuinţelor. La una din aceste locuinţe s-a descoperit urmele unui
stilp putrezit. In ce priveşte vetrele acestor locuinţe s-a observat că au fost
amenajate pe un strat de prundiş peste care s-aru aranjat resturi de frag
mente ceramioe, după care suprafaţa respectivă a fost lutuită. Cele trei ve
tre găsite in secţiunea XV se prezintă in felul următor : vatra 1 are dimen
siunile de 1,45 X 1,20 m, iar grosi:mea arsurii de 8 cm ; vatra 2 are dimen
siunile de 1,20 X 1 ,00 m şi grosimea arsurii de 0,30 cm ; vatra 3 are dimen
siunHe de 0,80 X 0,50 m şi grosimea arsurii de 6 cm (fig. 1).
In umplutura de pămint ce acoperea locuinţele s-au gAsit fragmente ce
ramice, obiecte de fier (cuie, cuţite, virfuri de săgeţi) şi .oase. De asemenea
pe vetrele locuinţelor şi sub ele s-au găsit numeroase fragmente ceramice
caracteristice sfir!Şitului secolului al XIV-lea şi prima jumătate a Secolului
al XV-lea.
2. Locuinţe adlncite in pămînt (in număr de trei) stnt de tipul borde
ielor şi semibordeielor.
Locuinţa nT. l, a fOSJt descoperită in secţiunea XV (fig. 1). Cu toate
că nu s-e reuşit dezvelirea oompletă a acestei locuinţe din oauza unor con
diţii obiective detenninate de existenţa In acest loc a unor copaci care n-au
putut fi doborlţi, s-a observat că ea are de la nivelul de ci.loare al secole
lor XIV-XV, adincimea de 0,96 m (fig. 3).
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

186

AL. ARTIMON ŞI I. MITREA

Din cele eonatatate

observat el locuinţa

aproximativ o formă

rotunjite şi laturile de 2,70 X 1,80 m to. In
pămtntul de umplutură a loouinţei şi pe podeaua ei s-au găsit numeroase
fragmente ceramice, cuie, cuţite, oase de animale. Pe suprafaţa locuinţei
s-au observat urme de la un puternic incendiu (că'I"buni şi cenuşă).
Locuinţa nr. 2. In urma cercetărilor efectuate in secţin.lnea xxxn s-a
descoperit in careul 2 o vatră de formă ovală ce aparţinea unei locuinţe
de suprafaţă şi care se afla la adincimea de 0,50 m faţă de niveLul de căi
oare al secolelor XIV-XV (fig. 4). Pe vatră au fost descoperite fragmente
oeramice ce provene au de la vase de ttpul oală....borcan. Pentru oa să nu
crape şi să fie clt mai rezistentă, podeaua de lut galben a vetrei s-a aşter
nut peste un strat de mici fragmente ceramice. In apropierea vetrei s-au
descoperi-t două gropi de par care erau in legătură cu locuinţa din aceas
tă zonă.
Pentru urmărirea acestei locuinţe s-a trasat o c asetă de 6,25 X 6,50 m.
In urma cercetărilor efectuate la această casetă s-a constatat că in acest
loc a exis tat o locuinţă mai veche de tipul bordei ce se afla la adincimea
de 1,60 m faţă de nivelul de călcare al secolelor XIV-XV. Din cauza unor
morminte şi a unor gropi .tirzii care au distrus in parte loouinţele nu s-a
putut stabili ou precizie forma .şi dimensilllnile lor.
In profiLul peretelui de sud al casetei situaţia stratigrafică se prezintă
in felul următor : DUpă stratul vegetal, urmează un păm,nt brun deschis
s-a

rectangulari, cu colţurile uşor

are
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Profilul peretelui de vest a bordeiului din secţiunea XV.

Din motive obiective nu s-e putut dezvell integral loculn·ta •l dln aceastA cauză
nici forma e1 n-a putut f1 determiDată cu precizie. S-a cercetat numai partea de
nord-est a locuinţei.
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corespunzind unui nivel de locuire din secolele XVII-XIX, după care se
observă existenţa unui pavaj compus din pietre, fragmente de cărămizi.
corespunzător nivelului de loouire de la sfîrşitul secolului al XV-lea - se
colul XVI.

1

n •n

_

Legenda

lt-=-âl �

ooo

wiir;

Pămint vegetsl

-Nivelsec.. XV-XV/

Ptiml'nt gn· deschis

n:::·:.:.:l -umpluturl bordei
Fig. 4.

-

'-"' -VrJfră

-

I1IIliiiD P.imi'nf brun cafeniu
� -PJmint galben viu

,�
A!
�-.
m�
,��
m======�,2�m
••
o�
.______,3m

Profilul peretelui de sud al secţiunii XXXI I .

Sub pavaj, urmează un strat de pămînt de culoare gri-deschis corespun
zător secolelor XIV-XV. De la acest nivel s-e săpat locuinţa descrisă mai
sus. In umplutura Locuinţei se observă o dungă de ceD.�W?ă ce corespunde
ou vatra d€6coperită in secţiunea XXXII. Sub această dungă observăm exis
tenţa unei ump1uturi formată din pămînt galben şi negru. La baza acestei
umpluturi s-au observat urme de cărbuni şi cen�ă ce proveneau de la in
cendierea locuinţf'i-bordei (fi.g. 5).
In umplutură s-au descoperit n.wneroase fragmente ceramice, obiecte
de fier (cuie, cuţite, virfuri de săgeţi, o cataramă), monede, bucăţi de chir
pic cu impresiuni de nuiele, bucăţi de nuiele carboni:lJdte, creuzete, oase
de anima!c.
Pe podeaua locuinţei-bordei s-a descoperit o monedă, emisiune din primii •ani de domnie a lui Alexandru cel Bun (fig. 20/3).
De asemenea tot din această perioadă s-au gă:sit fragmente ceramice
cenuşii, tipice sfirşitului secolu1ui al XIV-lea - inceputul secolului al
XV lea .
Din cea de a doua fază a locuinţei, corespunzind vetrei din secţiunea
XXXII s-au găsit monede emise de domnitorul Alexandru cel Bun in peri
oada 1 410-1431 , cit şi intregirea vasului-borcan desooperit pe vatra acestei
locuinţe şi care datează din prima jumătate a seoo1ului al XV-lea.
Intreaga suprafaţă a loouinţei-bord.ei a avut de suferit din pricina
unui incendiu puternic, observindu-se foarte multă cenuşă, cărbuni, bu
căţi de nuiele arse şi o masă compactă de pămint galben cu arsură.
Locuinţa nr. 3 este situată la circa 10 m sud de locuinţele nr. 2 şi a
fost descoperită in secţiunea XXXIV
carourile 2-3 (fig. 1 ; fig. 6). Locu-

)
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inţa, de formă aproximativ rectangulară, are dimensiunile de 3,50 X 3,2 � şi
vatra se află în partea de nord-est a locuinţei.
In apropierea vetrei, sub groapa mormintu1ui, s-a observat existenţa
unei gropi aparţinînd locuinţei in care s-a găsit ce!'1amică, obiecte de fier,
monede, cărbune �i bucăţi de lut ars. In această zonă a locuinţei s-a des
coperit o monedă emisă de Petru

�

In afara loouinţelor descrise mai sus s-au descoperit şi două cuptoare
aparţinînd a�?ezării din secolele XIV-XV.

Primul cuptor, de f01 mă tronconkă, a fost găsit in secţiunea XV, in
preajma celor trei vetre ale locuinţelor de suprafaţă. Avind o înălţime a
bolţii de circa 0,80 m de la nivelul de săpare şi diametru! de 1,10 m, la
nivelul vetrei. cuptorul avea în faţă o groapă de deservire in prelungire,
in lungime totală de 2,20 m (fig. 7 ; fig. 8).
Cuptorul acesta a fost folosit pentru u:wl casnic şi este contemporan
au locuinţele de suprafaţă din secţiunea XV. Pereţii păs-traţi ai cuptorului
erau groşi de 0,10-0,12 m. In pămîntul de umplutură din interiorul cup
toT�ului şi din gropile de deservire s-au găsit numeroase fragmente cera
mice tipice sfîrşitului secolului al XIV-lea - primei jumătăţi a secoluLui
al XV-lea.
Din aceste fragmente ceramice s-au întregit două vase-borcan carac
teristice primei jumătăţi a secolului al XV-lea.

Al doilea cuptor a fost descoperit in sec�Lunea XXXIV la circa 2 m
sud-vest de locuinţa nr. 3. Avînd o înălţime a bolţii de circa 0,70 m de la
nivelul de săpare şi diametru! de 1,45 m, la nivelul vetrei, cuptorul avea

L egenda
� -Pamint veget•l
IIIII!liil - Pamtnt gd XVII -XVIII

I"5Z'1C'1l1 - PJmint brun Inchis
UC5J11 - nivel preteudal

DD� -

lţ-=:.-%1 - Pămint ga/he; viu

.sec.

Piefre,bucăfi cirJmizi secXVii'Vl
CJ -PJmintgri rieschis sec. XIV -XV
f:-:·:·::·:] - Umplutură

/
./ -Dungi arsuri
...._.." -Dungi
,O

cenu�ie

,0,5m ,-tm

Fig. 5. - Profilul peretelui de sud al casetei din secţiunea XXXII.
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Fig. 6. - Planul locuinţei şi al cuptorului nr. 2 din secţiunea XXXIV.
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Fig. 7. - Cuptorul nr. 1 ,plan şi secţiune.
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două guri de foc şi două gropi. Prima gură de foc, situată în partea de vest,
avea o înălţime de 0,30 m iar groapa un diametru de 0,80 m. A doua gură
de foc, situată în pntea opusă (est), avea o înălţime de 0,27 m, iar groapa
un diametru de 0,96 m (fig. 6 ; fig. 8).

In interiorul cuptorului s-au găsit numeroase fragmente cer:amice, bu
căţi de chirpic cu impresiuni de nuiele provenind de la acoper�ul cupto
rului. De asemenea in gropile 1 şi 2 ale cuptoi"ului s-au găsit fragmente
ceramice, cărbune zgură, cenuşă.

Din materialul recoltat aici s-.au întregit numeroase vase de diferite
tipuri caracteristice sfîrşitului secolului al XIV-lea şi primei jumătăţi a
secolului al XV-lea.
După observaţiile făcute în timpul cercetării şi a materialului ceramic
extrem de bogat găsit aici, se pare că ne aflăm în faţa unui c·uptor de
ars oale.
In locuinţe şi cuptoare s-a descoperit un bogat material arheologic com
pus din ceramică, monede şi obiecte din metal (cuie, cuţite, vîrfuri de să
geţi etc.). Aceste materiale sînt deosebit de concludente pentru stabilirea
unui tablou al vieţii oamenilor ce au locuit în această perioadă la Bacăru.
Materialul arheologic recoltat aici se compune în mod special din ce
ramică. După tehnica de lucru, compoziţia pastei, ardere şi forme, eera
mica se imparte in două categorii :

I. Prima categorie, mai numeroasă, o fonnează ceramioa lucrată din
tr-o pastă relativ bine frămîntată, de culoare cărămizie sanJ cenu�ie in ames
tecul căreia s-a folosit ca degresant nisip şi uneori microprundişuri. Va
sele, pe ambele feţe, sint zgrunţuroru:e. Fragmentele cele mai Illlm
l eroase
provin de la oale-borean, căni, castroane, capace şi văscioare (opaiţe).
Borcanele sint de mărime potrivită, au gitul bine marcat, umerii horn

baţi. corpul ingustat sp'!"e bază şi fundul mai mic in diamE'tru decit gur.a ;
ele au fundurile drepte sau uşor concave, păstrînd uneori formele desprin

derii cu sfoara de pe roatA. Sint exemplare de dimensiuni mari şi potri
vite, cu diametru! gurii de 13 cm, 14 cm, 15 om, 16,8 cm. InAltimea acestor
vase, din cele reconstituite, este cuprinsă intre 14-18 cm, iar diametru! fun
dului intre 7-11 cm .

Printre cele mai reprezentative V'8Se de acest tip găsite in locuinţe
şi cuptoare remarcăm borcanele care au buza trasă in afară, teşită la ex
terior, îngroşată faţă de pereţii vasului, ou giWl inalt, uşor arouit şi ume
rii bombaţi (fig. 9/1, 2, 3).

De asemeni s--au găsit boreane cu buza relativ înaltă, cu o uşoară şăn
�Lre in interior şi prevăzute la exterior cu nervură orizontală (fig. 9/4, 5, 6).

Alt tip de vas-borcan e cel cu buza scundă cu şănţuire adîncă in in
terior pentru capac, îngroşată la exterior şi rotunji-tă (fig. 10/1, 2).
In locuinţa din secţiunea XXXII s-a găsit un VCJ3-borcănaş lucrat la
roată, din pastă cărămizie cu bum înaltă, dreaptă, avind diametru gurii
de 1 1 cm, cel al fundului de 7,5 cm, iar înAlţimea vasului e de 8 am.
{fig . 10/3) .
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Fig. 8. - Bacău - Curtea Domnească. 1. Cuptorul nr. 1 din secţiunea XV.
2. Cuptorul nr. 2 din /secţiunea
XXXIV.
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Profilele fragmentelor ceramice descoperite In locuinţele şi cuptoarele
descrise mai sus s e lncadrează In tipurile I şi II de vase glsite ln centrele
urbane din Moldova 3l (fig. 1 1).
In locuinţa .din secţiunea XXXII S-'au găsit citeva fragmente cerami<:e,
lucrate la roată, din pastă cărămizie, provenind de la �n castron. Castro
n:ul face parte din tipurile uşor profiLate, avind pe marginea buzei alveole,
iar sub buză trei incizii orizontale, după ca� este imprimat cu rotiţa o
bandă de linii verticale şi orizontale. Imediat sub bandă slnt trasate două
incizii orizontale (fig. 10/5).
Un fragment de la un castron� S-'a riescoperit in locuinţa din secţiu
nea XXXIV. Este lucrat dintr-o pastă de culoare cărămizie. avind imediat
sub buză imprimate incizii orizontale (fig. 12/1).
Capacele alcătuiesc o altă categorie a ceramicii descoperite în locuinţe
şi cuptoare. Ele aJU formă conică, larg deschisă la gură şi uşor arcuită spre
partea superioară, unde se term in ă ou un apucător circular (fig. 1 2/2, 3.
4, 5, 6).
In zona cercetată s-au descoperit şi două opaiţe întregi şi a lte dou ă

foogmentare (fig. 13/1, 2, 3. 4).
Opaiţul are formă de tigăiţă
la Piatra Neamţ şi Suceava 2 1.

se as eam ănă cu cele
·

cu

cioc şi

descoperi te

Unul din opaiţe, lucrat ia roată din pastă cărămizie, are diame tru!
fundului de 9 cm. ; pereţii înalţi de 5 cm., se arcuiesc in· afară, astfel că
deschiderea are diametru! de 14,5 cm . (fig 13/1). Alt opaiţ proveni nd de
-

la un fund de vas şi refolosit în acest s::op, descoperit în locuinţa din sec
ţiunea XXXII, este lucrat la roată înce:1tă, din pastă cărămizie, puternic
arsă în i n terio r şi care este de formă circulară cu diametru! fundului de
1 1,5 cm., al gurii de 13,5 cm. , iar pereţii au înălţimea de numai 3 cm .
(fig . 13/2).
Referitor la decorul ceramicii din prima categorie de la s fîrş i tul seco!ului al XIV-lea - prima jumătate a secolului al XV-lea de La Cur.tea Dom
nească din Bacău, se constată, întocmai ca şi la Suceava, prezenţa orna
mentului din benzi de linii adindte sau cane1uri paralele, pe corpul şi în
deosebi pe umerii vaselor (fig. 9/1, 2, 5, 6).
Foar-te rar se intilneşte decorul in val, prezent pe un fragment eera
.

�

mic, Lucrat La roată din pastă de culoare cărămizie, desooperi<t în cuptorul
din secţiunea XV (fig. 13/7).
Sint şi unele fragmPntP dec-orate ro bentiţă de linii verticale şi unele
fragmente decorate printr-o bandă de linii inci2l8te intr....run aranjament ne
clar, executate ,prin ştampilare (fig. 1 3/6 ; fig. 10/5).
Din categoria ceramică pe oare am prezentat-o mai sus s-au găsit şi
două fragmente cu reprezentarea unor semne de olar. Primul fragment,
provine de la un capac, lucrat la roată, din pasta cărămizie şi are imprimat
pe faţa superioară a butonului circular un semn : X (fig. 14/1). Al doilea
fragment, provine de la un fund de vas, lucrat la roată, din pastă cărămi20
21

Elena Busuioc, Cnc�micm de uz CGatlic nesm4lţuită dtn Moldovm (secolul al XIV-lea
pin4 14 mijlocul secolului 111 XVI-lem), Bucureşti, 1975, p. 40-41.
Eugenia Neamţu, op. ett., p. 233, fig. 3/2 ; Elena Busuioc, op. cit., p. 23.
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Proflle caracteristice pentru c:eramica localA de la Bacău - Curtea
DomneascA (sfirşltul secolului al XIV-lea - prima jumAtate a secolului
al XV-lea).
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zie şi are imprimat acel�i tip de semn ca la fragmentul descris mai sus
(fig. 14/2) .
Menţionăm, că pinA in prezent in ooramioa de 1a sfîrşitul secolului al
XIV-lea - prima jumătate a secolu1ui al XV-lea s-au găsit extrem de rare
vase ou semne de olar 22. Tot 1a Bacău, pe un fund de vas, lucrat la roata
rapidă, din pastă cenuşie fină s-a observat un semn de olar sub formă de
cruce.
Analiza prilejuită de cercetarea acestei categorii ceramice descoperită
la Curtea Domnească din Bacău ne . permite precizarea că in.. centrul oră
şenesc de aici a existat o gamă variată de produse de olărie.
De asemeni s-a constatat că majoritatea vaselor sint lucrate din pas'.l
de culoare cărămizie şi numai o mică parte sînt executate din p<tstă de
culoare cen�ie. Se confirmă ipoteza unor cercetători care au arătat ci ln
partea de centl'u a Moldovei, Ee remarca o predominare a ceramicii de uz
casnic de culoare roşie, faţă de specia de uz casnic de culoare cen·uşie, pre
daminantă la Suceava şi ln nordul Moldovei 23.
Subliniem că această categorie ceramică aăsită la Bacău are apropiate
analogii cu ceramica de la Suceava :M, laşi
Baia 26, Roman 27. Pe baza
acestor analogii, această categorie ceramică poate fi incadratA cronologic
in perioada cuprinsă intre sfirşit.ul secoluLui al XIV-lea - prima jumătate
a secolului al XV-lea.

�

II. A doua categorie o constituie ceramlca lucrată dintr-un lut de foar
tn amestecul căreia s-e folosit un nisip fin. Lucrată la roata
rapidă, această ceramică are pasta foarte bine frămintată, vasele prezen
tind in spărtură un aspect compact, fără spaţii goale. Ea are feţele netede
şi atent finisate.
te bună calitate

In majoritatea cazwilor ceramica din această categorie este de culoare
cel111.hŞie şi mai rar roşie.

S-a observat că o parte din această ceramică are o culoare cenuşie pe
toată suprafata vaselor, iar o altă parte este dE' <'111oarP m::t; i�,.; ; c: !\. � .,r,..,.,e
neagră, oa urmare a acoperirii acestor exemplare cu o angobă foarte sub
ţire, ce dă feţei exterioare o culoare mai mcnl6a taţ.J ae m.�.t..
Din acest punct de vedere ceramica de aici se aseamănă cu cea de
la Roman 28.

22

Pentru ceramica mal veche se cun0114te un exemplar de la Ştpot cu reprezentarea
unui semn de olar (vezi M. D. Matei, Contribuţii • . . . • . • • . . op. dt., p. 32,
fig. 5). De asemenea urmele unor semne de olar s-au găsit la ' Baia (vezi Dan Gh.
Theodor şi Emilla Zaharia, Noi date arheologice referitoare 14 Tg. Battl, ln Mate
nale, IX, p. 358).
23 Al. Andronic, Eugenia Neamţu şi M. Dinu, op. cit., p. 213.
24 Elena Busuioc, Ceramtc4 local4 de uz casnic din secolul al XIV-lea, de la Su
ceava (ptJrtea a II-a), în SCIV, XV, 2, 1964, p. 205-221 : idem, Ceramtca de uz co
,

25
26
27
28

mun - nesm4lţuită - din pri77U& jum4tate a secolului al YV -lea de l4 Suceava,
in SCIV, tomul 17, 2. 1'J66. p. 299-308.
AL Andronic, Eugenia Neamţu şi M. Dinu, op. dt., p. 198, fig. 15 ; p. 210-214.
Dan Gh. Theodor şi Emilia Zahr�ria, op. dt., p. 356-359.
M. D. Matei, L. Chiţescu, Problemes htstortques ... ., p. 298-301, fig. 4.
M. D. Matei, L. Chiţescu, Probleme istorice în legătură cu fortificaţttl muşatin4.. .,
.

.

..

p. 41.
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O altă precizare ce se impune ca urmare a studierii cemmicii de aici,
este aceea că unele vase sint lucrate d.intr-<0 pastă foarte bună - lut fin
şi bine ales in care nisipul este aşa de mărunt incit cu greu se poate re
marca, iar alte vase sint lucrate dintr-o pastă inferioară primei, in sensul
.că lutul, este amestecat cu
nisip ceva mai mare. Aceeaşi situaţie o in
tilnim şi in descoperirile arheologice efectuate la Suceava şi in care eera
mica de acest tip e împărţită, din punot de vedere al pastei in două mari
.categorii 29•
Cel"amica cenuşie fină se compune din fragmente provenind de la căni
.cu toartă şi guf!a trilobată, căni cu gura in fonnă de cioc, uldoare cu toartă,
.cupe şi pahare.
In locuinţa din secţiunea XXXII, caseta 1, s� desooperit o parte din
tr-lll n vas aparţinînd cănilor cu gura trilobată, lucrat la roată rapidă din
pastă cenuşie fină (fig. 1 4/3). Tot acestui tip de cemmică aparţine şi partea
.superioară a unei căni găsite . în locuinţa din secţiunea XXXIV, de tipul
celor descoperite la Suceava şi datate la sfîrşitul �olului al XIV-lea
începutul secolJUlui al XV-lea (fig. 14/5) 30.
De asemenea în locuinţa din secţiunea XXXII s-a reconstituit o cană,
a cărei buză şi . toartă lipseşte şi care are înălţimea de 0,24 m �i diametru!
fundului 0;10 m (fig. 14}';1:). Cana este lucrată la roată rapidă, din pastă de
culoare cenuşie şi ornamentată ou linii paralele şi este de tipul celor cu
gura trilobată.
O altă cană, lucrată la roata rapidă, din pastă cen�ie, decorată cu in
cizii orizontale, din care lipseşte buza, a fost descoperită in secţiunea XV

un

-

(fig. 15/1).

In zona cercetată s-a descoperi t şi un ulcior, din care lipseşte buza şi
toarta, avînd înălţimea de 22 cm şi diametru! fun!dului de 9,5 cm (fig. 15/2).
El este decorat la partea superioară cu incizii de linii orizontale şi totodată
faţa exterioară este acoperită cu o angobă, astfel încît are o culoare mai !n
chisă (cen�iu spre negru). Acest tip de vas se aseamănă cu cele desco
peri.te la Roman şi datate la sfîrşitul secolului al XIV-lea - începutul se
colului al XV-lea·Jt.
Tot în această zonă, în locuinţa din secţiunea XXXII caseta 1, s-a gă
sit o cană de dimensiuni mai rnici decit cele prezentate, din care lipseşte
gura şi toarta şi care are înălţimea de 20 cm şi diametru! fundului de
6.8 cm. Cana este lucrată dintr-o p3s.tă cenuşie, acoperită la exterior cu o
angobă şi e decorată cu două incizii orizontale, după oare urmează un decor
cu rotiţa şi care est� şters, în continuare urmează două incizii orizontale
(fig.

15/3).

In locuinţe şi cuptoare s-alU descoperltt n'Wll eroase, funduri de vase de
tipul celor drepte, profila-te, conoave, cu picior inelar, aparţinînd unor vase
lucrate din pastă cenuşie fină, din C3re unele acoperite la exterior cu o
an.gobă (fig. 1 5/4, 5, 6 ; fig. 1 6/1 , 4, 5. 6 ).
Unele fragmente ceramice di n această categorie aparţin unor cupe,
pahare, probabil capace (fig. 1 6/3, 7, 9, 1 1 , 12).

29
.30
.31

M D. Matei, Contribuţii. .., p. 133-134 .
M. D. Matei, Contribuţii..., p. 137, fig. 20.
111. D. Matei, L. Chiţescu, Problemes histoTiques ..,
...

p.

301, fig. 7/2.
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In locuinţele şi cuptoarele din zona cercetată s-au descoperit nume
roase torţi cu muchia mediană, albiate şi plate aparţin!nd unor vase de
diferite tipuri şi mărimi şi care au apropiate analogii cu cele gAsite la Su
ceava 32 şi Roman 33 (fig. 17).
Decorul cel mai des intilnit pe �ramica cenuşie fină constă din linii
incizate, dispuse orizontal şi paralele intre ele (fig. 14/3, 4, 5 ; fig. 15/1,

2, 3, 4).

Pe unele fragmente cermnice se observă un decor format dintr-o suc
cesiune de linii. oblice, unele din ele intretăiate (fig. 18/1. 2).

O importanţă deosebită prezintă descoperirea in locuinţa din secţiunea
XXXII a unei părţi dintr-o cană ou gura trilobaită, lUCI'ată dintr-o pastă
fină cenuşie şi la care s-a realizat un deo:: or, caracterizat prin motiV1Ul ştam
pilat cu figuri in relief. Aces� decor a fost realizat cu un rulou, pe care au
fost săpate in negativ diferite figuri. Prin rotirea acestui rulou pe umărul
vasului rezulta un motiv ştampilat ale cărui figuri in pozitiv se repetă con
stant la o anumită distanţă ce corespunde perimetrului rolului-ştampilă.
Incadrat intre două rinduri de puncte pătrate adîncite se află stilizat un
iepure, după care urmează o vulpe in mers, intrerupt de un fond de plasă
şi in continuare sint redate două păsări. Motivul ştampilat cu figuri in
relief se repetă constant (fig. 1 9).
Menţionăm că tipul de vase cu decor caracterizat prin motivul ştam
pilat au fost descoperite in cetatea muşatină de la Roman M şi i n or�ul
Siret 35.
Intre variantele realizate ou ruloul, descoperite la Roman şi Siret,
nu se întîlneşte varianta descoperită la Bacău şi prezentată mai sus.
Din această categorie ceramică s-a descoperi:t un fund de la un vas,
in locuir. ya din secţiunea XXXII şi care avea reprezentat un semn de olar
sub forma unei cruci simple (fig. 18/4).
Tot pe un fragment ceramic lucrat la roată, din pastă de culoare ce
nuşie fină, cu o angobă la exterior, a fost imprimată o cruce cu braţele
uniforme (fig. 1 8/3) .

O cruciuliţă din metal, asemănărtoare cu cea cie pe fragmentul oermnic
menţionat, s-a descoperit la Suceava 36, intr-un mormînt din prima j.umă
tate a secolului al XV-lea.
Cl!ramica roşie fină. Din această categorie ceramică s-au descoperit
ctieva fragmente lucrate din pastă roşie, de calitate superioară. Vasele din
această categorie au fost supuse unei arderi complete şi unitare.
Unul din fragmente ce provenea de la o cană este omamentat cu un
decor in reţea (fig. 1 8/5).
32
33
34
35
36

M. D. Matei, Contribuţti..... , p. 142-146.
M. D. Matei, L. Chiţescu, Problemes historiques.. .. ., p. 301.
Ibidem, p. 306 ; L. Chiţescu, Ceramtca ştampUat4 de la Roman şt unele probleme
in legdtur4 -cu purt4torif ei in Moldova, tn SCIV, 15, 3, 1964, p. 411 şi urm.
Stela Cheptea, Descoperirile arheologice din 1 963 de la Siret, in Arheologia Mol
dovei, VII, 1972, p. 351 şi 354, fig. 8.
Alexandru Artimon, Cronologic mormintelor şt descoperirilor monetare din com

plexul arheologic medieval de la biserica Sf. Dumitru din Suceava, fn Studii şi
materiale, Istorie, Suceava, 1973, p. 141-142, fig. 2/7.
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Fig. 17. - Bacău - Curtea Domnească .. Fragmente-torţi provenind de la vase
lucrate din pastă cenUŞie.
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- Bacău
- Curtea Domnească.
Ceramică de uz casnic.
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Alt fragme� t ceramic ce provenw. tot de la o .cană este decoMt cu linii
oblice paralele dispuse in triunghiuri (fig. 18/7).
Menţionăm descoperirea unui fragment de buză ce provenea de la o
oană cu gura trilobată (fig. 18/6).
In concluzie trebuie să arătăm că a doua
tegorie ceramică descope
rită l·a Ourtea Domnească din Bacău prezi tă apropiate analogii ou eera
mica de acelaşi tip găsită la Suceava 37, Roman 38, Baia 39 Si ret 40 şi poate
fi încadrată cronologic în perioada ouprinsă intre sfir.şitu! secolului al XIV
lea şi prima jumăltate a secolului al XV-lea.
Datarea ambelor categorii c ram ice de la Bacău este asigurată şi de
faptul că a fost găsită intr-un nivel stratigrafic destul de clar, in com pl exe
inohise : locuinţe şi cuptoare, unde s-au descoperit monede emise de dom
nitorii Petru MiUŞat, Ştefan I Muşat, Alexandru cel Bun şi Ştefan al II-lea.
Monedele găsite la Bacău-Ourlea Dom
ă contribuie in bună mă
sură la datarea aşezării medievale de la sfinşiltul seoolu1ui al XIV-lea prima j u mă tate a secoluLui al XV-lea.
Intre monedele cele mai vechi găsite i n zona cercetată, amintim in primw rînd o piesă monetară emisă de domni•borul Moldovei Petru Mu�at
.. (1375-1391). Ea a fost Je5eoperită in umplutura gropii din locuinţa nr. 3.
M oneda este de argint, cu aloare de un gros şi are pe avers, intre două
c uri de perle, l genda : SIM PETRI WOIWO, după care e reprodus un
cap de boUir , cu o stea intre coarne şi insoţit in dreapta de o rozetă simbolizînd soarele, iar in stinga de o semilu nă Capul de bour ţine in b ot o
floare de crin ctl un lujer lung Pe revers, intre două cercuri de perle le
genda : SI MOLDAVIENSIS, după care este reprezentat un scut despicat,
avind in primul oimp trei fascii, iar in al doilea două flori de crin (fig. 20/1).
Tot in locuinţa din secţ�unea XXXIV s-au descoperiJt alte două monede
ld oveneşti, dintre care un gros de argint a fost emis de Ştefan 1 Muşat
(1394-1399) 4 1.
De la domnitorul Alexandru cel Bun (1400-1432) s�u găsit in primul
rind, două mo ede de aramă, de tipul groşilor, emise in perioada 1400-1408.
Prima monedă a fost găsită in secţiun
a II� şi este
gros de amă
ce are r prezenta t pe avers capul de bour cu o stea cu cinci raze intre
coarne, insoţit in dreapta de o semilrună, iar in stinga de o rozetă, iar pe
revers scutul despicat, in pri mu l cimp trei fascii, in al doilea flori de crin
(fig. 20/2). A doua
nedă , găs ită in locuinţa din secţiunea XXXII, la adin
ci mea de 0,98 m faţă de nivelul actual de călcare, are aceleaşi reprezentări
fiind de tipul groş ilor de aramă emişi in perioada 1400-1408 (fig. 20/3).
Aceste monede sînt destul de ţ<>rodate şi nru se mai poate citi legenda.
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M. D. Ma tei Contribuţii. . .., p. 131-180.
M. D. Matei, L. Chiţescu, PToblemes historiques . .., p. 301-307 ; M. D. Matei,
L. Chiţescu, P7obleme istorice in leg4tu1'4 cu f01't!ficaţi4 musatma. . ., p. 41-49.
39 Dan Gh. Theodor şi Emilia Zaharia, op. cit., p. 359-360.
40 Stela Cheptea, op. cit., p. 347-356 ; Al. Rădulescu, Die Ke,-amtk von St,-et (14 �h.).
Zu,- a,-chaologischen e7/01'BCh'IMI.g de,- Moldantschen mtttelaltnltchm St4dt, In
Dacia, nouvelle serie, XVI, 1974, p. 225-242.
41 Identificarea monedelor din nivelul secolelor XIV-XV de la Curtea Domnească
din Bacău a fost făcută de Octavian lliescu, de la Cabinetul numismatic al Aca
demiei R.S.R., căruia ii mulţumim şi pe această cale.

37
38
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Celelalte monede emise de Alexandru cel Bun şi găsite in secţiunile
la Curtea Domnească din Bacău sint dubli groşi, groşi şi ju
mătăţi de groşi, din aramă ,şi bilon, bătute in perioada 1410-1431.

2

1

4

5
Fig. 20. - Bacău - Curtea Domnească. Monede descoperite in aşezarea
din secolele XIV-XV.
Un dublu gros din bilon a foSit găsit în loouinţa din secţiunea XXXII,
la adinomiea de 0,95 m faţă de ni:velul actual de călcare. Pe avers, intre
două cercuri de perle, moneda are leg end a : MONE A LEXANDRI, după
care este reprodus un cap de bour cu coarnele mari, avind virfurile aduse
înăuntru şi apropiate ; urechile sânt mari de formă romboidală, iar intre
coarne are o stea .ou cinci raze. Capul de bour este însoţit in dreapta de o
sem ilună , iar în stînga de o rozetă.
Reversul monedei cuprinde intre două cercuri legenda : WD. MOL
DAVIENSIS, după care este reprezentat un scut despicat, av1nd in prim ul
dmp trei fascii, iar in cimpul al doHea cinci flori de crin. Deasupm soutu
Lui de pe revers este reprezentat un cap de bour (fig. 20/5).
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O monedă cu valoare de o jumătate gros, emisiune de la Alexandru cel
Bun din perioada 1410-1431, a fost găsită in lQCUinţa din secţiunea XXXII
(fi.g. 20/4).
Celelalte monede emise de Alexandru cel Bun (două monede de tipul
g�ilor şi alte două de tipul jumătăţilor de gro�i) au fost găsite in locu
inţa din secţiunea XXXII şi in secţiunea XVI, clar sint destul de corodate.
In secţiunea XV, srub pavaj, s-a descoperit la adincimea de 0,60 m faţă
de nivelul actual de călcare, o monedă emisă de domnitorul Ştefan al II-lea
(1433-1447).
In loooinţe şi in stratul de cuLtură corespunzător perioadei de func
ţionare a �tor locuinţe (sfîrşitul seca1ului al XIV-lea şi prima jumă
tate a secolului al XV-lea) s-au descoperit obiec·te din metal (cuie, cata
rame, virfuri de săgeţi piroane etc.). Dintre acestea semnalăm in primul
rind cuţitele care după forma lor sint de două tipuri : a) ouţite cu lama
curba.tă, 'tm peduncul de prin.dere a minerului (fig. 21/1, 2, 3, 4, 5) şi b) cu
ţite cu lama dreaptă şi mînerul perforat pentru prinderea plăselelor cu
nituri (fig. 21/6, 7, 8, 9).
Intre alte obiecte de inventar, găsite aici, menţionăm două catarame
din fier. Una din acE'Ste ca.tarame a fost descoperită in secţiunea XV, ca
seta 2, S'llb pavaj şi are veriga de forma aproximativ dreptu.nghiulară, avînd
pe una din laturi o limbă mobilă (fig. 22/1).
O altă cataramă descoperită in secţiunea XXXII, la adincimea de 1,45 m
de nivelul actual de călcare, pe podeaua locuinţei. are veriga de formă
dreptunghiularA dar cu laturile mici sub formă de semice:rc (fig. 22/2).
Virfurile de săgeţi sînt de tipuri diferite. Unul din exempla�Te are vir
ful piramidal şi este cu tub de inmănuşare (fig. 22/3). Alte exemplare au
tubul de inmănuşare conle , lama plată in formă de frunză şi două tă.iŞII.lri
oonvexe (fig. 22/4, 5, 6).
Sînt şi virfuri de săgeţi cu peduncul, din care un exemplar are lama
romboidală, i·ar celălalt exemplar are lama în formă de frunză, lată de
5 om. şi tnaltă de 5,5 om. (fig. 22/7, 9).
In afară de obiectele de metal, prezentate mai sus, s-au mai găsit
două piroane şi un crampon de încălţăminte (fig. 22/8, 10, 1 1). Crampoa
nele eraiU formate dintr-o făşie de metal uşor arcuită, avind capetele în
doite sub forma unor gheare. Ele se artaşau cu curele sau sfori de talpa in
călţămintei (fig. 22/10).
Obiectele de fier desc.rise mai SIUS îşi găsesc analogii in a.şezările de la
Roman o, Lunea Dorohoi 43, I zvoare -", Scheia 45. Băiceni 46, COOoni 47, da-

42 M. D. Matei, L. Chiţescu, Problemes.•••. , p. 307, fig. 12/3, 4, 6.
43 Dan Gh. Theodor, Eugenia Neamţu ş.1 Victor Spinei, Cercetdri arheologk:e la Lunca
Dorohot, in Arh. MoZd., VI, 1969, p. 200-201, fig. 3/6-7, 22.
44 Radu Vulpe, Jzvoare, Săp4turile din 1936-1948, Bucureşti, 1957, p. 324, fig. 342/3 ;
p. 326, fig. 345/3, 4 ; p. 328, fig. 347/2.
45 Gh. Diaconu şi N. Constantinescu, Cetatea Scheta, Bucureşti, 1960, p. 86-88
fig. 46/1-3.
46 Rodica Popovici-Baltă, Cercet4ri arheologice in aşezare« din secolele XIV-XV de
l4 B4tceni (;ud. Iaşi), in Arh. Mold., VIII, 1975, p. 295, fig. 2/2, 4, 8, 10.
47 N. ConStantinescu, Un sat din Cimpta. rom4n4 in epoca lui Mirce« cel B4trln,
Bucureşti, 1972, p. 96, pl. IX/12, 1 3 ; p. 98, pl. Xl/11 ; Xl/4, 14 ; p. 78, Pl. 1 /1 5 ;
p. 242, Pl. VIJI/2 ; p. 239, Pl. V/3, 7, 13.
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Diferite tipuri
de cuţite descoperite
la Bacău - Curtea Domnească.
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tate la sfîrşitul secolului al XIV-lea - prima jumătate a secolului al XV-lea.

Cercetările arheologice efectuate la Bacău-Curtea Domnească, au scos
la iveală resturi arheologice bogate oare sînt în măsură să ne ofere un ta
bolu veridi.C al dezvoltării acestui centru urban, despre oare izvoarele scrise
de la inceputul veacului al XV-lea ne dooumentează existenţa aici a unui
punct vamal important pentru eoonomia statului moldovean 48.
Este prima dată cind la Bacău s-au descoperit locuinţe de suprafaţă
şi adincite în pămînt, datind de la sfîrşitul secolului al XIV-lea - prima
jumătate a .secolului al XV-lea. Aceste locuinţe şi cuptoare ne oferă posi
bilitatea cunoaşterii trecutului istoric al Bacăului, cît şi a implicaţiilor pen
tru geneza oraşului. Intr-adevăr, locuinţele sînt destul de spaţioase, tipice
veacurilor XIV-XV şi care sînt asemănătoare ou tipurile de lOCil.linţe gă
site in celelalte centre urbane ale Moldovei de 1a Suceava, Baia, Roman,
Iaşi şi Siret. Descoperirea acestor locuinţe şi cuptoare în această parte a
oraşului Bacău ne demonstrează o intliensă locuire in perioada secolelor
XI V-XV, cu multiple semnificaţii asupra aşezării urbane de a ici.
Materialul arheologic găsit în aceste loouinţe şi cuptoare ne dovedeşte
că în această perioadă Bacău! era un centru meşteşu�ăresc şi c omercial des
tul de infloritor.
Printre descoperirile care merită a fi menţionate, un loc important n
ocupă numeroasele obiecte de metal (cuţite, piroane, virfuri de săgeţi ca
tarame etc.) şi monede găsite în zona cercetată. De asemenea amintim exis
tenţa unui valoros material ceramic cu consecinţe remarcabile pentru aşe
zarea urbană de aici. Ne referim atît la ceramica de uz casnic locală, gă
sită într-o gamă variată şi bogată, cît şi la descoperirea unei ceramici cenu
şii şi r�ii de factură străină, printre care se remarcă vasele ştampilate şi
care denotă faptul că ne aflăm într....un centru infloritor oare intreţinea
intense relaţii comerc iale "9.
Se constată că în tehnica de lucru a ce:ramicii locale, apar unele deco
I'Uri caracteristice ceramicei străine, executate fie prin ştampilare, fie cu
rotiţa dinţată.
·

Ce:ramica de factură .străină pe care am descris-o mai sus este identică
cu cea găs i tă in centre urbane înfloritoare din această perioadă ca : Su
t.eava, Siret, Baia, Roman. In acelaşi timp trebuie să arătăm că existenţa
concom1tentă a cerami.Cei de factură locală şi nelocală ne dovedeşte că lo
cuitorii care o posedau, indiferent dacă erau localnici sau colonişti străini,
atraşi aici de interese economice sau religioase, aveau un nivel ridicat de
. dezvoltare social-economică.
In baza descoperirilor efectuate la Bacău 60, se poate emite ipoteza că
la sfirşi.tul secolului al XIV-lea, aşezarea omeneasc ă de aici ajunsese la un
48
. 49
.50

M. Costăchescu, Documente mcildot)eneştt inainte de Ştefan cel Mare, vol. II, Iaşi,
1932, p. 677.
Acea8tA ceramicl cenUŞie şi roşie de calitate superioarA a fost atribuitA unor co
lonişti strAini. Vezi pentru aceasta : M. D. Matei, Contribuţii....., p. 41 ş.t unn. ;
L. Chlţescu, Ceramtca ştamptlat4..., p. 411 şi urm.
La BacAu s-au intreprins cercetAri şi in alte puncte ale oraşului. Vezi Al. Artimon,
ContribuţU arheologice la inceputurile oraşului BacAu (sub tipar) ; Al. Artimon,
Oraşul BacAu in lumina descoperirilor arheologi-ce (manuscris).
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anume nivel de dezvoltare in drumul spre urban!zarea ei. Descoperirea la
Bacău a numeroase obiecte lucrate de meşteri localnici s-au provenite pe
calea schimbului din ţările vecine, demonstrează existenţa la finele vea
oulllli al XIV-lea a unor elemente din domeniul producţiei şi al des:fa
cerii.
O primă conduzie ce se desprinde in unna cercetărilor arheologice de
la Bacău-Curtea Domnească, este aceea că in secolul al XV-lea tirgul de
vine un important centru m��ugăresc fli de negoţ, mai ales pentru aşe
zările săteşti care gravitau in jurul lui şi pentru mărfurile care circulau
pe drumul comereial de pe Valea Siretului cu ramificaţiile lui spre Tran
silvania.
La mijlooul veacului al XV-lea, Bacăul era un centru infloritor in care
soseau "negustori fie din ţara noastră, fie din ţară străină" 51. In această
perioadă şi in special oclată cu stabilirea reşedinţei la Bacău a lui Ale-- !
xandru, fiul lui Ştefan cel Mare, oraşul intră intr-o nouă fază, aceea a ma
turizării trAsătu.rilor citadine.

L':gTABLISS

ENT M:gDI:gVAL DE LA COUR-PRINCitRE - BACAU
DES X1V-XV-e SIECLES
Risumi

Par les fouilles arch�logiques effectuees en 1967-1968 dans la viile de Bacău on
a decouvert les fondatlons de la Cour princiere d'Ale:xandre, le fils d'Etienne le Grand.
Les fouilles arch�logiques continu� dans la zone voisine de la Cour princiere
on a constat6 l'existence d'un habitat m6dieval de la fin du XIV-e siecle et de la pre�
miere moitle - du XV -e.
A cette ocoasion on a d6couvert cinq habitatlons et deux fours des XIV-e XV-e slecles.
Dans les habitations et dans les fourson on a trouve un riche materiei archeolo
gique compa;e de ceramique, monnaies et objets en metal (clous, couteaux, fleches) •.
Ces materiels sont edifiants pour etallir le tableau de la vie des hommes qui ont
habite Bacău dans la periode respective.
La ceramique decouverte ici se divise en deux categories, d'apres la technique
de travail, la composition de la pâte et les formes.
La ceramique de la premiere categorie est faite en une pâte assez bien travaillee,
griseou d'un rouge brique, avec du sabie, et parfois, des cailloutis, comme degraissants
dans la composition.
Les fragments les plus mombreux proviennent des pots, brocs, soupieres, cou
vercles et petites lampes paysannes (fig. 9/1, 2 ; fig. 10/3 ; 10/5 ; fig. 12/2, 3 ; fig. 13/1,
2, 3). Nous soulignons l'existence des analogies de cette categorie de ceramique trouvee
lt BacAu avec celle de Suceava, laşi, Baia, Roman. C'est en prenant en consideration
ces analogies que cette categorie de ceramique peut etre datee dans la periode entre
la fin du XIV-e siecle et la premiere moitie du XV-e.
La ceramique de la deuxieme categorie est travaillee en une argile de tres
bonne qualite, avec du sabie fin dans sa composition. Travaillee lt la roue rapide, cette
ceramique lt la pâte tres bien travaillee, ce qui est visible dans l'aspect compact. sans
espaces vides, du c6te casse des vases.
Elle a une surface lisse, temoin du finisage effectue.
La ceramique de cette ·categorie est surtout grise, et, plus rarement, rouge. Elle
se compose de fragments provenus de brocs a anse et au bord trilobe, brocs au bord

51

Documente privitoare la istoria României, A, veacul XIV-XV, voi. 1, p. 291.
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en
' bec, cruches il anse, coupes et verres (Fig. 14/3, 4, 5 ; Fig. 15/1, 2 ; Fig. 16/3, 7, 9, 11).
Ces vases sont decores de lignes taillees, paralleles, et disposees hortzontalement,
de decors en filet, de decors de lignes obliques paralleles disposes en triangles, de
:decors caracterises par le motif scene de figures en relief (Fig. 1413, 4 ; Fig. 15/1, 2 ;
Fig. 18/1 ; Fig. 18/5, 7 ; Fig. 19). Cette ceramique a des ana1ogies avec celle decouverte
a Suceava, Roman et Siret, attri buee a des colons etraiil gers et datee a la fin du XIV-e
siecles et dans la premiere moitie du XV-e.
Par la memes recherches de Bacău - la Cour prtnciere, on a decouvert des
monnaies emises par les ortnces regnants de la Molrlavie : Petru Mu.'Joll t (137!1-1 391) ;
Ştefan I. Muşat (1394-1399) ; Alexandru cel Bun (1400-1432) et Ştefan Il (1433-1447).
De m�me, on a decouvert de nombreux objets en fer ; clous, couteaux, boucles de
ceinture, fleches.
� u1�;;1Ht:" 1·echerches ont mis au jour de riches vestiges archeologiques, capables
de nous offrir un tableau vertdique du developpement de ce centre urbain ou existait,
selon les documenta ecrtts du debut du XV-e s., un point douanier important pour
!'economie de l'Etat moldave.
Vu les decouvertes de Bacău, on peut emettre l'hypotbese que l'habitat humain
situe ici a la fin du XIV-e s. avait deja atteint un certain niveau de developpement
dans son chemin vors l'urbanisme.
Dans la deuxieme moitie du XV-e s., en meme temps que l'etabllsement il BacAu
de la residence d'Alexandru Voievod, fils d'Etienne le Grand, la ville entre dans
une nouvelle phase, de la maturation des traits citadina.

L:€GENDE DES FIGURES
Fig. 1. - Le plan des fouilles de BacAu - La Cour prtnciere (1970-1973).
Fig. 2. - BacAu - La Cour prtnciere. Profil de la paroi ouest de la section XV.
Fig. 3. - BacAu - La Cour prtnciere. Profil de la parol ouest de la hutte de
section XV.
Fig. 4. - BacAu - La Cour prtnclere. Profil de la paroi de sud de la section XXXII.
Fig. 5. - BacAu - La Cour prtnciere. Profil de la paroi de sud de la cassette de
section XXXII.
Fig. 8. - BacAu - La Cour princlere. Plan de l'habitatlon et le four n° de sectlon
XXXIV.
Fig. 7. - BacAu - La Cour princiere. Le four n° 1, Plan et sectlon.
Fig. 8. - BacAu - La Cour princiere. 1. Le four n° 1 de sectlon XV ; 2. Le four n° 2
de section XXXIV.
Fig. 9. - Bacău - La Cour prtnciere. La ceramlque d' usa·ge menager.
Fig. 10. - BacAu - La Cour princiere. La ceramique d'usage menager.
Fig. 11. - Profils caractertstiques de la ceramique locale de La Cour prlnclere
Bacău (fin du XIV-e siecle - premiere moitle du XV-• si�).
Fig. 12. - Bacău - La Cour prtnclere. La ceramique d'usage memager.
Fig. 13. - Bacău - La Cour prin.ciere. La ceramique d'usage menager.
Fig. 14. - Bacău - La Cour prtnciere. La ceramique d'usage menager.
Fig. 15. - Bacău - La Cour prtnciere. La ceramique d'usage memager.
Fig. 16. - Bacău - La Cour prlru:iere. La ceramique d'usage menager.
Fig. 17. - Bacău - La Cour prindere. Fragmente d'anses (ceramlque grlse).
Fig. 18. - Bacău - La Cour princlere. La ceramique d'usage �nager.
Fig. 19. - Bacău
La Cour prtnciere. 1· Le vase decore d'un motif estampille il
figures en relief ; 2-3. Details du vase n° 1.
Fig. 20. - BacAu - La Cour prlnclere. Monnaies decouvertes en etabllssement
datant des XIV-e - XV-• siecles.
Fig. 21. - Des types couteau decouvertes a Bacău
La Cour prlnclere.
Fig, 22. - Objets en fer decouvertes a BacAu - La Cour princlere.
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