NOI CONTRIBUŢII ARHEOLOGICE
PRIVIND CURTEA DOMNEASCA DIN BACAU
AL. AHT!MON

Cercetările arheologice întreprinse la Bacău, în zona central-estică
oraşului, intre anii 1967-1 968 s-au soldat cu descoperirea fundaţiilor
Curţii domneşti, ridicată in vremea lui Alexandru, fiul şi coregentul la
domnie a lui Ştefan cel Mare �.
Investigaţiile arheologice au demonstrat existenţa unei Curţi dom
neşti şi la Bacău, documentată în izvoarele scrise din a doua jumătate
a secolului al XV-lea 2. In acelaşi timp trebuie să arătăm că cercetările
-efectuate pe un perimetru restrîns nu s-au soldat cu dezvelirea completă
a ansamblului curţilor domneşti de la Bacău.
In acest scop, între anii 1970-1 974 au fost întreprinse săpături me
todice în zonele de nord, sud, est şi vest ale terenului aparţinînd biseri
-cii Precista, prin trasarea a 34 secţiuni şi mai multe casete, dispuse ast
fel încît, în funcţie de formele de teren, dar şi de posibilităţile reale d e
lucru, să se obţină cît mai multe date şi observaţii privinq aşezările ome
neşti de aici. (Fig. 1).
Ca urmare a investigatiilor efectuate a reieşit faptul că in zona su
pusă cercetării există urme de cultură materială din mai multe epoci is
torice. In primul rînd, s-a constatat că cele mai vechi urme aparţin epocii
bronzului (cultura Noua). Urmează un nivel de locuire cu materiale ce
.aparţin aşezării de tip Sîntana de Mureş, peste care se suprapune un
·orizont cultural cu materiale ce atestă urmele unei aşezări din secolele
VI-VII e.n. 3,
Peste nivelul prefeudal se suprapune un strat de cultură aparţinînd
feudalismului dezvoltat (secolele XIV-XVII) .
Relevăm faptul că in zona cercetată s-au dezvelit mai multe locu
inţe, cuptoare, ateliere 111eşteşugăreşti din secolele XIV -XV "· De ase
menea au fost cercetate şi dezvelite 93 de morminte aparţinînd unui
-cimitir din secolele XVI-XIX 5.
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Cu acest prilej s-au adus noi contribuţii la cuno�terea mai temei
nică a evoluţiei istorice a Curţii domneşti . Astfel s-a reuşit să se cer
ceteze complet casa domnească şi să se stabilească perioada cind a fost
ridicată, evoluţia ei în timp şi vremea cînd a fost distrusă. Din consta 
tările întreprinse a reieşit că este o construcţie de formă dreptunghiu
lară, formată din zidărie de piatră brută cu mortar de var hidraulio cu
dimensiunile în exterior de 17,90 m X 8,50 m .
Pivniţa palatului domnesc s e compune din două încăperi : a) încă
pen'a mare cu dimensiunile de 1 2,50 X 6,50 m cu patru stîlpi în axul
longitudinal. Stîlpii de capăt sînt adosaţi pereţilor, atît în elevaţie cit şi
în fundaţie. In peretele de est sînt două nişe gemene, la distanţă de 1 ,3 0
m d e peretele despărţitor a l celei d e a doua încăperi ; b ) încăperea mică
(camera scărilor) cu dimensiunile de 6,25 X 2,15 m. In peretele de nord
şi cel ce desparte camera mică de cea mare au fost descoperite mmele
treptelor de lemn. S-au identificat un număr de 1 1 trepte. Golul d�
comunicare între încăperi are un frumos ancadrament de piatră în plin
centru, ce pare a nu fi fost destinat dintr-un început beciului. In pere
tele de nord al camerei scărilor, în dreptul platformei de pornire a trep
telor, sînt două nişe gemene cu arce şi zidărie de cărămidă. In capătul
de vest al camerei scărilor se află un început de boltă ce acoperea supra
faţa platformei de pornire a scării, iar deasupra urmelor treptelor, pe
peretele de nord şi cel despărţitor, la înălţimea de 1 ,76 m de la urma
primei trepte se observă urma primului rînd de cărămizi, a bolţii cilin
drice în· panta ce acoperea scara.
Date importante s-au adus asupra momentului cînd a fost ridicată
Curtea domnească. Din analiza materialului arheologic găsit pe ni velu}
de construcţie (ne referim la fragmentele ceramice) s-a stabilit că Pdi
ficiul domnesc a fost înălţat în a doua jumătate a veacului al XV-lea.
In orice caz, la vremea cind Alexandru Voievod, fiul lui Ştefan cel Mare
emite din Bacău la anii 1482-1 488 două acte ti, palatul domnesc func
ţiona.
In imediata apropiere a acestei construcţii la scurt timp, Alexandru
Voievod ridică la 1 ianuarie 1491, aşa cum rezultă din pisania aşezată
la intrare, biserica Adormirea Maicii Domnului, de plan treflat, cu turlă
pe naos. (Fig. 1).
Investigaţiile arheologice întreprinse în această perioadă de timp la
Curtea domnească s-au soldat cu descoperirea unui bogat material for
mat din ceramică de uz casnic smălţuită şi nesmălţuită (căni, pahare,
castroane, cupe), ceramică ornamentală (cahle cu reprezentări florale
şi geometrice, reprezentarea Stemei Moldovei, cu reprezentări de cava
leri medievali etc.), obiecte de fier şi monede.
De asemenea, a fost surprins şi pavajul din jurul Curţii şi bisericii
domneşti. Pe pavaj s-au găsit fragmente ceramice din a doua jumătate
a secolului al XV-lea, cît şi o monedă turcească (aspru) emisă de Baiazid
al II-lea, la anul 1 4 8 1 .
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Cercetările arheologice a u precizat că edificiul domnesc a funcţionat
pînă în primele decenii ale secolului al XVI-lea. Acest lucru a fost con
statat îrl urma degajării pămîntului din pivniţa palatului, cînd în ulti
mul strat de umplutură format din pietre, cărămizi, mortar, fragmente
-ceramice, cărbune, cenuşă şi obiecte de fier, s-a descoperit o monedă de
argint, emisă în anul 1 5 1 7 de Ludovic al II-lea pentru Ungaria .
Descoperirea acestei m.o nede, in ultimul strat ce provenea de la in
-cedierea şi dărîmarea construcţiei, ne arată cu certitudine că distrugerea
Curţii domneşti a avut loc după anul 1 5 1 7, probabil în perioada domniei
1ui Ştefăniţă Voievod (1517-1 527), sau a primei domnii a lui Petru Ra
reş (1 527-1 538), cind are loc expediţia sultanului Soliman Magnificul
2supra Moldovei şi în această vreme este incendiat şi oraşul Bacău.
După incendierea Curţii domneşti, in aceasă zonă, în j urul ctitoriei
lui Alexandru, biserica Precista, a început să se formeze şi să funcţio
neze un cimitir de caracter orăşănesc. Cele mai vechi înmormîntări sînt
din secolul al XVI-lea. In morminte s-au găsit monede emise de Fer
dinand 1 pentru Ungaria, la anii 1 538, 1 543, 1 556. Au fost dezvelite· un
număr de 93 morminte, din care 15 sînt din secolul XVI, 8 din secolul
al XVII-lea, 27 din secolul al XVIII-lea şi 43 din secolul al XIX-lea.
Rezultatele obţinute cu prilejul acestor cercetări arheologice, deşi
bogate în conţinut, ne-au dovedit că nu au fost clarificate încă multe
aspecte privind întregul ansamblu al Curţii domneşti de la Bacău. Era
de neconceput ca palatul domnesc să se rezume numai la construcţia
prind pală descoperită în 1 96 7.
Deşi investigaţiile arheologice au fost axate pe o zonă mare de teren,
din jurul ctitoriei lui Alexandru Voievod, existau şi anumite suprafeţe
de teren pe care nu se puteau efectua cercetări, din cauza unor construc
ţii actuale şi a unor terenuri aparţinînd orăşenilor din Bacău.
O dată cu stabilirea perimetrului istoric al monumentului şi expro
pierea terenurilor din imediata apropiere a construcţiei dezvelite între
�mii 1 967- 1 968 şi 1 970-1 97 1 , au existat posibilităţi de extindere a cer
-cetărilor in zona de est a Curţii domneşti. Acest lucru a fost posibil în
campaniile de cercetări din anii 1 984-1 986.
Cu acest prilej au fost trasate secţiunile 35-40, cercetîndu-se com
plet perimetrul de est şi sud-est al Curţii domneşti. In suprafaţa cer·ce
tată s-a constatat din nou existenţa aceloraşi nivele de locuire umană,
·observate în anii anteriori . (Fig. 1 ; Fig. 4).
Intre descoperirile mai importante, dintr-o perioadă mai veche, men
ţionăm dezvelirea unei · locuinţe, de formă rectangulară, cu laturile de'
3 ,25 X3,00 m aparţinînd secolelor VI-VII e.n. Adîncimea podelei locu
inţei era in partea de nord la 1 , 1 2 m faţă de nivelul actual de călcare �i
·de 1 ,08 m în partea de sud-est. (Fig. 2 ; Fig. 4).
In colţul de est, locuinţa a avut un cuptor de pietre, fixate cu lut.
Paramentul din pietre fixate în lut, înconjura o vatră de formă ovală.
l'artea din spate a cuptorului era cotlonită puţin în solul viu. La bază
vatra era uşor alveolată. In partea de sud-vest a locuinţei s-a surprins
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o groapă aflată la adîncimea de 1 , 1 5 m faţă de nivelul actual de călcare
şi cu un diametru de 0,55 m. (Fig. 2).
Pe podea, dar în special printre pietrele cuptorului prăbuşit s-au
găsit mal multe fragmente ceramice, printre care şi un vas. (Fig . 3).
V asul de tip borcan este lucrat la mînă, dintr-o pastă groasă, de
culoare .cărămizie ce conţine în compoziţie cioburi pisate. (Fig. 3/ 1) .
Fragmentele ceramice provin de la diferite tipuri de vase ce au buza
mai mult sau mai puţin arcuită în afară. Uneori vasele au gura tra!:iâ
puţin în interior, iar buza este aproape dreaptă, alteori întîlnim vase cu
buza răsfrîntă şi subţiată spre margine (fig. 3 / 2,4) . De asemenea s-au
găsit şi numeroase părţi de la baza vasului. (Fig. 3 /3,5, 6).
Materialul ceramic descoperit în această locuinţă prin trăsăturile
sale caracteristice, aparţine populaţiei autohtone.
In ansamblu privit, materialul arheologic, din aşezarea aparţinînd
secolelor VI-VII de la Curtea domnească din Bacău îşi găseşte analogii
la Botoşana 7, Mănoaia-Costişa �. Sipot-Suceava 9, Ştefan cel Mare 1°,
etc.
Descoperirea acestei noi locuinţe din sec. VI-VII vine să completeze
şi �ă aducă noi argumente privind intensa locuire din această perioadă
istorică de la Bacău - Curtea domnească.
în suprafaţa cercetată s-au descoperit şi fragmente ceramice de la
sfîrşitul secolului al XIV-lea - prima j umătate a secolului al XV-lea.
De asemenea, au fost identificate resturi de pavaj aparţinînd Curţii dom
neşti . (Fig. 4).
O valoare deosebită o reprezintă descoperirea unei importante con
strucţii care făcea parte din ansamblul Curţilor domneşti de la Bac.ău.
(Fig. 4 ; Fig. 5) �
Tntr-adevăr, in cadrul cercetărilor întreprinse la secţiunea XXXV.
s-a observat o umplutură masivă de pămînt, pietre, cărămizi, fragmente
ceramice etc. După demantellţrea acestui pămînt de umplutură, la adîn
cimea de 2,25 m faţă de nivelul actual de călcare au fost scoase la ivea
la zidurile unei construcţii din pietre de carieră legate cu mortar, cu o
lăţime de 1 ,40 m şi care se adîncea in pămînt, pînă la 3,75 m faţă de
nivelul actual de călcare ..
Cercetările întreprinse in cadrul acestei secţiuni (XXXV), ne-au ară
tat că nivelul de săpare al acestei construcţii pornea de la un strat de
pămînt de culoare cenuşiu inchis cu urme de fragmente ceramice carac
teristice celei de a doua j umătăţi a secolului al XV-lea. In stratul de
arsură s-au găsit fragmente ceramice caracteristice primei jumătăţi a
veacului al XVI, ceea ce ne-a arătat că în această vreme s-a produs in
cendierea acestei construcţii.
În vederea dezvelirii construcţiei, în anii 1 985-1 986, au fost trasate
mai multe secţiuni şi casete. Cu acest prilej s-a constatat că in partea de
7 Dan Gh. Teodor, in Memoria Antiquitatis, 1, 1969, p. 181 şi urm.
8 Dan Gh. Teo'dor, V. Căpitanu şi I. Mitrea, în Carpica, 1, 1968, p. 233 şi urm.
9 M. D. Matei, in SCIV, X, 1959, 2, p. 409 şi urm.
10 Al. Artimon şi C. Eminovici, in Carpica, X , 1978, p. 274.
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est a construcţiei au fost întreprinse lucrări actuale constînd din ridicarea
unei centrale termice care nu a afectat partea de est a clădirii, cît şi a
unui canal termic ce a distrus in mare parte zidul de sud. (Fig. 4).
După demantelarea pămîntului, pe o bună suprafaţă de teren au
fost dezvelite părţile subterane ale unei construcţii, de plan dreptun
ghiular, cu laturile de 1 2,80 m X 1 0,80 m. Zidurile aveau erosimea de
1 ,40 m, lucrate din piatră de carieră şi legate cu un mortar alcătuit din
var, nisip şi cărbune de copac. (Fig. 4 ; Fig. 5).
Zidurile de nord şi sud sînt in lungime de 1 2,80 m, iar cele de vest
şi est de 1 0,80 m.
In interiorul construcţiei au fost amplasaţi doi stîlpi 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 de a susţine bolta din cărămidă a beciu
lui. (Fig. 4 ; Fig. 5/2).
Dimensiunile interioare ale construcţiei erau de 10,20 m X 8,10 m .
Cercetările arheologice au relevat faptul că ceea ce s-a păstrat din
construcţie aparţinea beciului. De asemenea, s-a constatat că in partea
de est a construcţiei era intrarea în beci care se făcea printr-o încăpere
din zid (gîrlici) în lungime de 2,20 m şi lăţime de 1 ,00 m . (Fig. 4 ;
Fig. 5/3-4).
Cu acest prilej au fost dezvelite 9 trepte de intrare in beci, constru
ite din pietre legate cu mortar, rostuite şi incastrate in zidurile adiacente,
fiecare cu o lăţime de 0,30 m. (Fig. 4) . Numai ultima treaptă provenea
de la portalul unei uşi, de la o altă construcţie mai veche.
In umplutura pămîntului scos din beci s-au găsit fragmente cera
mice, obiecte de fier şi fragmente de la cahle cu reprezentări florale,
geometrice, zoomorfe şi heraldice din secolul al XV-lea. (Fig. 6 ; Fig. 7).
O valoare deosebită o prezintă fragmentele de la cahle ce işi găsesc
analogii în reşedinţele domneşti de la Suceava 11, Iaşi 12, Vaslui 13. Multe
din aceste fragmente nesmălţuite, s-au smălţuite in verde provin de la
cahlele cu reprezentarea a trei personaje. Personajele sînt grupate . Ast
fel, două, un bărbat şi o femeie se ţin de mîini. Intre ele este înfăţişată,
într-o formă stilizată arborele vieţii, indicînd după unele date din fol
clorul nostru, o relaţie de rudenie, sau cuplul soţ-soţie. Al treilea per
sonaj - un bărbat-reprezintă un muzicant de curte, în speţă, un cim
poier. Imaginea ne sugerează o scenetă de curte, în care o pereche de
nobiii feudali execută un dans in sunetele cimpoiului. In cercetările
întreprinse s-au găsit toate ceţe trei personaje cu analogii la cahlele în
tregi, descoperite la Iaşi 14 şi care sînt datate in a doua jumătate a seco
lului al XV -lea. (Fig. 6 / 1-4).
1 1 . M. D . Matei, Materiale, V, p. 603.
1 2 Al. Andronic, Eugen ia Neamţu şi M. Dinu, Săpăturile arheologice de la
Curtea domnească din Iaşi, în Arheologia Moldovei, V, Buc.ureşti, 1967, p. 236-246.
13. Al. Andronic, Eugenia Neamţu şi Fl. Banu, Săpăturile de salvare de la
Vaslui, in Materiale, VIII, 1962, p. 89 şi urm.
14 Al. Andronic, Eugenia Neamţu, D. Marin, op. cit., p. 241, fig. 47/1-5.
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Alte fragmente de cahle smălţuite şi nesmălţuite, provin de la tipul
cu reprezentarea Sf. Gheorghe omorînd balaurul. (Fig. 7 / 1 , 3). Alături de
cavlerul .care cu o lance străpunge gîtul balaurului, sînt redate şi alte
personaje, conform legendei creştine. Semnificativă este imaginea femi
nină ; păstrată la noi în 5 exemplare, în costu m medieval cu o rochie
lungă drapată, coroană pe cap, asemănătoare figurilor pe care le găsim
pe cahlele cu reprezentarea stemei dezvoltate a Moldovei. (Fig. 7/2, 4).
Cahle întregi de acest tip s-au descoperit l a Suceava n.
Sînt şi alte fragmente de cahle cu reprezentări florale şi geometrice
găsite în cercetările întreprinse la această construcţie. (Fig. 7/ 5).
Aceste materiale ne scot în evidenţă civilizaţia materială bogată şi
gustul artistic existent la reşedinţele domneşti din vremea lui Ştefan
cel Mare.
Precizări importante s-au adus şi în legătură cu distrugerea con
strucţiei. Astfel, la baza beciului, s-a observat un nivel puternic de ar
sură (cărbuni, resturi din scînduri carbonizate, pămînt înroşit) şi care
ne dovedeşte că a avut loc o incendiere. Din observaţiile între
prinse reiese că această distrugere a avut loc in prima jumătate a seco
lului al XVI-lea.
Referindu-ne la tehnica de lucru, constatăm că aceste construcţii
prezintă apropiate analogii cu alte monumente din epoca lui Ştefan cel
Mare de la Suceava, Iaşi, Botoşani, Vaslui, Hirlău, Cotnari, Piatra Neamţ.
De asemenea, zidurile descoperite în această zonă prezintă similitudini
cu casa domnească din apropiere, cercetată între anii 1 967-1 968,
1 970- 1 97 1 .
Rezultatele cercetărilor arheologice ne-au relevat faptul c ă n e aflăm
în faţa unei construcţii de o deosebită importanţă pentru Curtea dom
nească din Bacău.
Cu toate că s-au păstrat numai fundaţiile acestui edificiu şi ele la
rîndul lor în mare măsură demantelate de orăşeni în secolele XVII-XIX,
se poate emite ipoteza asupra funcţiilor ce le-a avut această construcţie
în complexul de clădiri ale Curţii domneşti.
Poziţia în care a fost amplasată această construcţie, în colţul d e
sud-est a l ansamblului domnesc, dimensiunile ei, adîncimea fundaţiilor
ne conduc la ipoteza că aici exista turnul-locuinţă, care avea menirea să
se supravegheze întreaga zonă central-estică, a oraşului pe importantul
drum comercial de pe Valea Siretului cu ramificatiile lui spre Ţara Ro
mânească şi Transilvania. Aici erau adăpostiţi cei care făceau parte din
corpul de pază al Curţii domneşti.
Este cunoscut faptul că aceste turnuri-locuinţe, cu rol strategic au
fost ridicate şi în Transilvania w, dar intr-o etapă mai timpurie.
Din documentele vremii reiese că Alexandru, fiul lui Ştefan cel
Mare, întreţinea intense legături cu Transilvania în această vreme, re,
15 M. D. Matei, Materiale, V, p. 608, fig. 3.
16 G rig o re Ionescu, Arhitectura pe terttortul României de-a lungul veacu

rilor, Bucureşti, p. 120-121.
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liefate ş1 m actele emise de el, la anii 1482 şi 1488. N-ar fi exclus ca
pentru ridicarea acestui turn-locuinţă să se fi apelat şi la unii meşteri din
Transilvania .
Descoperirea acestei construcţii întregeşte imaginile noastre asupra
complexului de clădiri ridicate la Curtea domnească din Bacău de către
Alexandru Voievod, fiul lui Ştefan cel Mare. In acelaşi timp, trebuie să
arătăm că existau, probabil, şi alte clădiri aparţinînd Curţii domneşti.
Această ipoteză se bazează pe faptul că zona în care a fost amplasată
Curtea domnească in secolul al XV-lea se intindea pe o mare suprafaţă
de teren, aşa cum s-a constatat şi la celelalte edificii domneşti de la Su
ceava, Piatra Neamţ, Iaşi, Vaslui, Hîrlău.
Intrucit nu am reuşit să cercetăm întreaga suprafaţă de teren a
părţii de nord-est a bisericii Precista, din cauza existenţei unor clădiri
actuale nu cunoaştem ce cuprindea această zonă în secolul al XV-lea .
In orice caz, analizînd complexele de clădiri aparţinînd unor Curţi
domneşti din alte centre din Moldova, se constată că se compuneau din
tr-un plan bine închegat, cu o repartizare judicioaă a u nor numeroase
clădiri cu destinaţii precise, în funcţie de necesităţile familiei voievoda
le. In acest complex de clădiri locuia voievodul, curtenii şi slujitorii săi .
De aceea este mai mult ca sigur că şi la Bacău existau mai multe
clădiri (faţă de cele două descoperite pînă în prezent) ce formau Com
plexul curţilor domneşti.
Numai o cercetare metodică, pe o mare suprafaţă de teren va fi în
măsură să dea răspuns la ipotezele noastre.
În orice caz, în primul rînd este necesară cercetarea metodică a zo
nei de nord-est unde presupunem că mai există şi alte construcţii . Acest
lucru va fi posibil atunci cînd se va trece la sistematizarea zonei res
pective.
In stadiul actual al cercetărilor relevăm faptul că descoperirile în
treprinse în această zonă a oraşului au contribuit la cunoaşterea locuirii
umane din vatra veche, cît şi la clarificarea multor aspecte privind
construirea şi evoluţia istorică a Curţii domneşti de la Bacău.

NOUVELLES CONTRIBUTIONS ARHEOLOGIQUES CONCERNANT
LA COUR PR'INCIE:RE DE BACĂU
R e s u m e
Dans cet article l'auteur se rapporte aux recherches arheologiques effectues

ă la oour princiere de la viile de Badu en periode des annees 1984-1986.

!V

-

A

cette occasion ont ete decouvertes les traces d'habitation appartinant aux

eme-V-eme,

VI-eme-VII-eme,

X IV-em e-XV- em e

et

XVI-eme-XVILI-eme

siecles. Parmi les decouvertes plus importantes appelons le decopertement d'une
habitation de forme rectangulaire, avec les lon.gueurs des câtes de
appartenant aux VI-eme et VII-eme siecles.

Une

3,25

X

3 m

signification particuliere la re-
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presente la decouverte d'une construction du deuxsieme moitie du xv�eme siecle,
qui poisait pa.st de l'ansamble de batiments apartenant aux cours princieres.
Cette construction il y a en plan rectagulaire ayant les cotes 'cl,e 12,80 x •10,80 m.
Les murs. ont une epoisse de 1,40 m etant travaille en pierre et etaient lies
d'un mortier fait de chaux sabie, et charbon de bois. A l'interrieur de la con
struction ont ete amplasse deux piliers en pierre aux dimensions de 1,10 X 1,08 m
asis axial a !'interval de 2,70 m l'un de l'autre et qui sontenaient la bolte en
brique de la cave.
Cette construction appartenait du tour-habitation de la cour princiere on
etaient abrites des hommes qui tprmaint le c.orp de garda et surveillaient 11l
zone de l'ouest toute entiere de la viile de Bacău.
En conclusions l'auteur se rapporte ă la contribution des recherches arheo
logigues concernants la periode de la construction, l'evolution histordque, et la
date qu'elle a ete detrui (la cour princiere).

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. Le plan general des fouilles archeologiques de BacAu - La Cour princier
avec l'emplacement monument historiques.
Fig. 2. Bacău - La Cour princ.il�re. Le plan et le profil du mur du nord de l'habi
tation des VI-VII siecles.
Fig. 3. Bacău - La Cour princiere. Ceramique du VI-VII-eme siecles decou
vertes du l'habitation de la section XXXVII.
Fig. 4. Bacău - La Cour princiere. Le plan 'des fouilles archeologiques pendant
les annees 1984-1986 avec la localisation de l'habitation des VI-VII-eme sie
cles et la tour de l'habitation du deuxieme moitie du XV-eme siecles.
Fig. 5. Bacău - La Cour princiere. Le fouilles arcbeologiques de la tour l'ba.bi
tation. 1. Vue sur le mur de l'ouest. 2. Vue sur les deux piliers du tour
l'habitation. 3. Vue sur le entree de cave de tour-habitation a echelle voie
\::l'accees.
Fig. 6. Bacău - La Cour princiere. Ceramique ornamentale decouvertes du tour
l'habitation.
Fig. 7. BacAu - La Cour princiere. Ceramique ornamentale decouvertes du tour
l'habitation.
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Fig. 1 . Planul general al cercetărilor arheologice de la Bacău - Curtea
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Fig; 4. Bacău - Curtea domnească. Planul cercetărilor arheologice din anii
·
1984-1986 cu localizarea locuinţei din secolele VI-VII e.n. şi a
turnului- locuinţă din a doua jumătate a secolului al XV-lea.
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Fig. 5. BacAu - Curtea 'dom neascA. Cercetări arheologice la turnul-locuinţA :
1. Vedere asupra zidului " de vest. 2. Vedere asupra pilonilor de la turnul-locuinţA
3-4. Vedere asupra girliciului de intrare in beciul turnului-locuinţA
cu scArile de acces.
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Fig. 6. Bac.ău - Curtea domnească. Ceramică ornamentală descoperită

la turm ; l-locuinţă.
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Fig. 7. BacAu - Curtea domneascA. CeramicA ornamenta!A descoperitA
la turnul-locuinţA.
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