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9.00–9.15
Deschiderea lucrărilor
Preşedinte de şedinţă: ŞTEFAN S. GOROVEI
9.15–9.45: ŞTEFAN DEJAN (Suceava), Date istorice şi
arheologice cu privire la etapele de construcţie ale Curţii
Domneşti de la Suceava
9.45–10.15: MONICA DEJAN (Suceava), Curtea Domnească
de la Suceava şi istoria ei reconstituită din cioburi

10.15–10.45: THEODOR IGNAT (Bucureşti), SORIN CLEŞIU
(Bucureşti), Renaşterea unui Muzeu. Palatul Voievodal al
Curţii Vechi din Bucureşti

10.45–11.15: ADRIAN ANDREI RUSU (Cluj-Napoca),
Geneza ctitoriilor lui Ştefan cel Mare: ce ne mărturisesc
confecţiile pisaniilor în piatră

Preşedinte de şedinţă: ADRIAN ANDREI RUSU

11.30–12.00: FLORIN GABRIEL PETRICĂ (Târgovişte),
Transformări ale spaţiului aulic: Curtea Domnească din
Târgovişte. I. Bisericile
12.00–12.30: RADU CÂRCIUMARU (Târgovişte), O ipoteză
privind datarea primei fresce din Biserica Domnească a
Târgoviştei în vremea lui Mihnea Turcitul
12.30–13.00: LIVIU MARIUS ILIE (Craiova), Domnia şi
cancelaria – danie şi cronologie în perioada Paştilor în
Ţara Românească (secolul al XV-lea)

13.00–13.30: OVIDIU CRISTEA (Bucureşti), La curtea
Măriei Sale. Ţara Românească a secolelor XV–XVI de la
modelul ideal la realităţile timpului

Preşedinte de şedinţă: RADU CÂRCIUMARU

15.00–15.30: MARIA MAGDALENA SZÉKELY (Iaşi), Daruri,
mărfuri şi obiecte de prestigiu la curtea Moldovei în secolul
al XVI-lea

15.30–16.00: MINODORA CÂRCIUMARU (Târgovişte), Inelul
Jupaninei Vlădae. O descoperire arheologică şi
implicaţiile ei istorice
16.00–16.30: ELENA FIREA (Cluj-Napoca), Sfinţi şi oraşe în
Evul Mediu românesc. Ioan cel Nou – sfântul Sucevei (sec.
XV–XVII)

16.30–17.00: ANDREI MĂGUREANU (Bucureşti), BOGDAN
CIUPERCĂ (Ploieşti), Târgşorul. Un oraş medieval între
două lumi

Preşedinte de şedinţă: OVIDIU CRISTEA
17.15–17.45: ŞTEFAN S. GOROVEI (Iaşi), În căutarea
„patriciatului” pierdut. O revenire
17.45–18.15: BOBI APĂVĂLOAEI (Iaşi), „Din târgul Iaşilor
de la margine”. Mărturii de civilizaţie urbană de la
periferia oraşului
18.15–18.45: MARIUS CHELCU (Iaşi), Orăşeni, războaie şi
revolte. Secolul al XVII-lea în Moldova

18.45–19.15: MARIUS PĂDURARU (Piteşti), Contribuţii
genealogice şi biografice cu privire la familiile Băjescu şi
Brezoianu (sec. XVII‒XVIII)

Rezumatele comunicărilor

BOBI APĂVĂLOAEI, „Din târgul Iaşilor de la margine”.
Mărturii de civilizaţie urbană de la periferia oraşului
Sintagma din titlul comunicării apare într-o
însemnare din anul 1575, pe un Tetraevaghel dat de Ioan
Golia mare logofăt „la biserica lui Dumnezeu din târgul
Iaşilor de la margine, unde este hramul Înălţării Domnului
Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Isus Hristos”. Biserica
lui Ioan Golia, Mănăstirea Golia, a fost analizată în
nenumărate studii, asupra cărora nu este momentul să
insistăm acum. Marginea Iaşilor unde a fost ridicat acest
locaş de rugăciune nu a intrat în atenţia specialiştilor decât
în mod sporadic.
În comunicarea de faţă, dorim să facem o mică
prezentare a întinderii Iaşilor la mijlocul secolului al
XVI-lea şi să conturăm imaginea unui fragment din
marginea oraşului. În demersul nostru vom utiliza cu
precădere izvoare arheologice, dar şi informaţii oferite de
sursele scrise şi cartografice.
MINODORA CÂRCIUMARU, Inelul Jupaninei Vlădae. O
descoperire arheologică şi implicaţiile ei istorice
Biserica „Sfânta Vineri”, o prezenţă insolită între
monumentalele simboluri ale fostei curţi domneşti de la

Târgovişte, continuă să surprindă prin discreţia cu care îşi
dezvăluie trecutul. Doar câteva elemente şi decoruri
caracteristice secolului al XV-lea mai amintesc de gloria
unuia din cele mai vechi monumente de arhitectură
religioasă din Ţara Românească. Proiectul de restaurare a
monumentelor curţii domneşti, derulat în perioada anilor
’60, a inclus şi Biserica „Sfânta Vineri” care a beneficiat, în
această perioadă, de ample investigaţii arheologice. A fost
identificată astfel o necropolă mai puţin obişnuită, în care
obiectele de inventar funerar (piese de podoabă, inele
sigilare, accesorii vestimentare) aparţineau unor personaje
ce au făcut parte din elita aulică şi urbană târgovişteană. În
anul 2018, prin reluarea cercetărilor arheologice,
descoperirea unui inel sigilar, cu piatră, lucrat din argint
aurit, particularizat de inscripţia ”JUPANINA VLĂDAE”, a
trezit un interes aparte. Dincolo de spectaculozitatea sa,
determinată de masivitate, aspect şi decoraţie, numele
inscripţionat este elementul care ne trimite la începuturile
lăcaşului de cult, la ctitorii din 1517, Manea cliucer şi
jupâneasa Vlădae. Prezenţa inelului la Curtea Domnească
din Târgovişte repune în discuţie aspecte din viaţa acestei
familii de boieri de la început de secol XVI, iar construcţiile
istorice din jurul valorosului obiect de podoabă vor
constitui obiectul prezentării de faţă.
RADU CÂRCIUMARU, O ipoteză privind datarea primei
fresce din Biserica Domnească a Târgoviştei în vremea lui
Mihnea Turcitul
Biserica Mare Domnească a Târgoviştei rămâne
unul dintre monumentele reprezentative ale arhitecturii

medievale muntene. Ctitoria domnitorului Petru Cercel s-a
bucurat de o amplă analiză istoriografică, pornind de la
informaţiile din pisania aşezată sub oblăduirea domnitorului
Constantin Brâncoveanu şi continuând cu însemnările unor
cronicari precum Radu Greceanu. Cu prilejul restaurării din
anul 1961 s-a identificat, sub pictura epocii brâncoveneşti,
primul strat de frescă, vizibil mai ales în zona
diaconiconului şi a părţii de sud a pronaosului, datarea sa
continuând să suscite interesul specialiştilor. Ţinând seama
de analiza tabloului votiv, de critica izvoarelor, de
repictarea, pe porţiuni, a ansamblului, argumentaţia noastră
are în vedere contribuţia domnitorului Mihnea Turcitul la
înfrumuseţarea cu frescă a impozantei biserici de curte, de
la finele secolului al XVI-lea.
MARIUS CHELCU, Orăşeni, războaie şi revolte. Secolul al
XVII-lea în Moldova
În trecutul oricărei civilizaţii urbane, mai ales în
cazurile în care oraşele au fost şi centre de putere mai
importante, a existat şi ameninţarea atragerii populaţiei
urbane în tulburările provocate de expediţii militare sau
revolte. În măsura în care informaţiile istorice ne permit,
vom căuta să surprindem şi să analizăm câteva din
momentele în care locuitorii oraşelor din Moldova au fost
afectaţi de confruntările armate, campanii militare, sau
expediţii de pradă, care au avut drept ţintă oraşele. Mai
mult, nu vom ocoli nici cazurile în care locuitori ai oraşelor
au participat activ, de o parte sau alta a taberelor aflate în
conflict, sau au declanşat proteste şi revolte. Fireşte, tot ca
urmare a numărului şi calităţii surselor istorice pe care le

avem la îndemână, accentul va cădea asupra situaţiei
oraşului Iaşi.
OVIDIU CRISTEA, La curtea Măriei Sale. Ţara Românească
a secolelor XV–XVI de la modelul ideal la realităţile
timpului
Medievistica românească a parcurs, după 1990, un
drum sinuos în care maniera tradiţională de abordare a
rămas vreme îndelungată paradigma istoriografică
dominantă. Fără a fi în vreun fel nelegitimă, această
manieră de investigare a trecutului ar risca, pe termen
mediu şi lung, să contribuie prea puţin la înţelegerea Evului
Mediu românesc. Totuşi se poate constata că măcar în
ultimele două decenii domeniul a cunoscut o înnoire
spectaculoasă graţie înţelegerii istoriei politice ca o istorie a
puterii. O dezbatere care are în centru curtea domnească,
adică nucleul de putere în jurul căruia au gravitat realităţile
perioadei medievale este cu atât mai binevenită cu cât
problema a fost mai degrabă una implicită în abordările
istoriografice din trecut. Fără a avea pretenţia unei tratări
exhaustive, comunicarea propusă încearcă să desluşească
mecanismele puterii în Ţara Românească din veacurile
XV–XVI pornind de la o sursă care a stârnit nenumărate
controverse (Învăţăturile lui Neagoe Basarab) şi care
proiectează un model ideal al domnului şi curţii sale.
Compararea cu alte mărturii ale timpului ne-ar ajuta să
surprindem măsura în care modelul a avut sau nu acoperire
în realitate şi să încercăm să înţelegem de ce acest „ideal”
sau efort de a reaşeza funcţionarea mecanismului puterii în
Ţara Românească a luat sfârşit odată cu iniţiatorul său.

MONICA DEJAN, Curtea Domnească de la Suceava şi
istoria ei reconstituită din cioburi
Monumentele medievale ale Sucevei sunt martori
peste timp ai unei foste glorii şi un prilej de mândrie pentru
contemporani. Totuşi, din zestrea medievală a oraşului au
dispărut alte numeroase monumente, una din cele mai
importante pierderi fiind Curtea Domnească. Păstrată doar
prin câteva ziduri de mici dimensiuni, salvate doar pentru
că se integraseră în construcţia unei case ridicată în secolul
XIX, curtea domnească nu mai are astăzi aspectul impozant
a ceea ce ne-am putea imagina că însemna un palat. Nu
există ziduri, ferestre, uşi, camere, elemente de arhitectură
sau fresce. Singurele elemente astăzi vizibile sunt pivniţele,
în parte ruinate, dar care mai păstrează bolţi şi câţiva stâlpi
de susţinere. Totuşi, cercetările arheologice efectuate, cu
întreruperi semnificative, aproape 50 de ani, au îmbogăţit
istoria acestui monument cu ajutorul obiectelor găsite aici:
cele mai multe din descoperiri sunt fragmente ceramice, dar
la acestea se adaugă monede, inclusiv un tezaur, obiecte de
podoabă, diverse obiecte casnice, varietatea lor provocând
specialiştii în determinarea şi valorizarea lor. Totuşi, micile
fragmente colorează în imaginaţie aceste ziduri lipsite de
orice podoabă astăzi: un fragment de buton smălţuit
dovedeşte existenţa unei decoraţii exterioare, iar cele câteva
fragmente de frescă arată o pictură interioară în anumite
încăperi. Camerele aveau pavaj realizat din plăci ceramice,
iar cantitatea şi varietatea fragmentelor de cahle
demonstrează existenţa sobelor. Curtea avea şi un sistem de
alimentare cu apă, fiind descoperite numeroase fragmente
de olane şi chiar un traseu care ducea apele reziduale în
zona Şipot. Numeroasele monede descoperite de-a lungul

timpului au oferit posibilitatea de a data cu mai multă
exactitate anumite faze de construcţie, destul de greu de
observat doar pe baze stratigrafice.
Deşi toate aceste piese nu sunt decât o infimă parte
din vastul complex reprezentat de curtea domnească, în care
se găseau atât obiecte de uz comun, cât şi obiecte de valoare
deosebită, demne de familia domnească, ele vin să se
integreze într-o istorie rescrisă în permanenţă, tocmai
datorită lor: orice săpătură din apropierea curţii scoate la
iveală încă „nişte cioburi”.
ŞTEFAN DEJAN, Date istorice şi arheologice cu privire la
etapele de construcţie ale Curţii Domneşti de la Suceava
Păstrată astăzi doar prin câteva ziduri care abia se
ridică de la suprafaţa solului, Curtea Domnească din vechea
capitală a Moldovei a fost martora multor evenimente care
s-au derulat de-a lungul secolelor. Primele menţiuni
documentare ale existenţei curţii datează din ultimii ani ai
secolului XIV, dar acestea sunt de ordin topografic, fără să
existe o descriere a palatului domnesc sau a zonei
înconjurătoare. O descriere a ceea ce trebuie să cuprindă o
curte domnească îi aparţine lui Dimitrie Cantemir, care face
distincţia între palatul domnesc, locul unde stătea
domnitorul şi unde se desfăşurau diverse ceremonii, şi
spaţiile anexe care găzduiau cămările domneşti şi locuinţele
slujbaşilor. Ruinarea Curţii Domneşti, mai ales din a doua
jumătate a secolului XVII (deja la 1700 solul polonez
Rafael Leszczynski o găseşte pustie), şi lipsa unor date
documentare concrete despre aspectul acestui spaţiu au
oferit arheologiei posibilitatea de a contribui cu informaţii

esenţiale pentru istoria acestui monument. Cercetările
efectuate începând din a doua jumătate a secolului trecut au
arătat că Petru I este cel care a ridicat o primă construcţie de
lemn şi un turn; aceste prime amenajări vor continua sub
urmaşii săi, maxima dezvoltare a curţii fiind atribuită
domniei lui Ştefan cel Mare. Contribuţii importante vor
avea Petru Rareş, care ridică o biserică în imediata
apropiere a palatului domnesc, şi Vasile Lupu, din timpul
căruia datează ultima refacere a monumentului. Distrugerea
aproape totală şi ridicarea în zona centrală, peste ruine, a
unor case începând cu secolul XVIII, au făcut să se piardă
cea mai mare parte din elementele care compuneau curtea
domnească, oferind ulterior posibilitatea specialiştilor de a
valorifica datele adunate în timp şi de a le folosi creativ
pentru cât mai multe ipoteze.
ELENA FIREA, Sfinţi şi oraşe în Evul Mediu românesc. Ioan
cel Nou – sfântul Sucevei (sec. XV–XVII)
De-a lungul întregului Ev Mediu, oraşele în care se
aflau relicve prestigioase sau mormântul vreunui sfânt s-au
bucurat de un statut privilegiat. Prezenţa sacralizatoare a
rămăşiţelor lumeşti ale sfinţilor le conferea în primul rând
un plus de sacralitate şi protecţie divină, în timp ce
pelerinajele la sanctuarele respective puteau fi o importantă
sursă de venit pentru Biserică şi orăşeni deopotrivă. Dacă
astfel de oraşe erau totodată şi centre ale puterii politice sau
ecleziastice, prezenţa relicvelor era cu atât mai importantă,
în măsură să le sporească legitimitatea şi prestigiul. Este şi
cazul Sucevei, capitala Moldovei şi sediu al mitropoliei
pentru cea mai mare parte a Evului Mediu. Acolo au fost

depuse moaştele Sf. Ioan cel Nou în anul 1415, când au fost
ceremonial aduse în ţară la iniţiativa lui Alexandru cel Bun,
şi tot acolo se află şi astăzi spre venerare, generând un
important pelerinaj anual. Cu timpul, sfântul ajunge să se
identifice cu oraşul. Încă din secolul XVI, Ioan cel Nou este
numit „de la Suceava”, iar atunci când curtea domnească şi,
ulterior, mitropolia Moldovei se mută definitiv la Iaşi,
moaştele mucenicului aveau să rămână în continuare la
Suceava. În anul 1686, mitropolitul Dosoftei le duce cu sine
în Polonia, în ceea ce se va dovedi a fi un lung exil pentru
Sf. Ioan cel Nou, exil încheiat abia în anul 1783, când
moaştele s-au reîntors la Suceava.
Lucrarea de faţă îşi propune să discute câteva
aspecte ale legăturii dintre sfânt şi oraş, pentru perioada
1415–1686, când sfântul trup a rezidat fără întrerupere la
Suceava. În contextul specific al evoluţiei cultului său, îmi
propun să investighez când începe Sf. Ioan cel Nou să fie
asumat ca protector divin al oraşului. Este el un sfânt al
oraşului sau „sfântul mitropoliei” ? În ce mod influenţează
localizarea moaştelor la Suceava evoluţia cultului şi, invers,
cum influenţează prezenţa lor acolo viaţa oraşului ?
ŞTEFAN S. GOROVEI, În căutarea „patriciatului” pierdut. O
revenire
Cu mult timp în urmă, după un sondaj destul de
consistent, autorul a înfăţişat câteva observaţii preliminare
relative la o chestiune a cărei discutare era, atunci (1988),
de o dată încă relativ recentă: existenţa patriciatului
orăşenesc în Moldova medievală. În această chestiune
controversată, el a propus, cu acel prilej, câteva elemente în

plus pentru o cercetare comparată, în urma constatărilor
formulate de cercetători precum Radu Manolescu (pentru
principatele extracarpatice) şi Konrad Gündisch (pentru
Transilvania, mai precis pentru Bistriţa). Puţinele
consideraţii generale au fost ilustrate cu exemple furnizate
doar de surse editate referitoare la două oraşe importante
ale Moldovei medievale: Suceava şi Cotnari.
E de înţeles că, în răstimpul imediat următor, nimeni
nu s-a mai aplecat asupra acestui subiect, istoria
contemporană năvălind cu toată puterea asupra vieţilor şi
activităţilor noastre. Dar e mai greu de înţeles de ce
„dosarul” nu a fost deschis şi discuţiile reluate după ce
istoria – inclusiv cercetarea ei – a reluat cursul socotit acum
normal. Faptul este cu atât mai ciudat, cu cât istoria
oraşelor (a oraşului, ca fenomen istoric) a devenit un
domeniu cu realizări excepţionale, atât în planul
interpretării (şi reinterpretării) surselor scrise, cât şi în acela
al descoperirilor arheologice. Oraşul Iaşi, de pildă, şi-a
îmbogăţit patrimoniul istoriografic cu monumentala
colecţie iniţiată de profesorul Ioan Caproşu, adunând mii de
documente până în pragul veacului al XIX-lea (şi, desigur,
deja ar fi necesare vreo două-trei volume de suplimente,
care să cuprindă documentele identificate în vremea din
urmă). Suceava beneficiază de un volum de documente, iar
Cotnarii – de cercetarea stăpânirilor din zona sa viticolă în
ansamblu. În colecţia Documenta Romaniae Historica s-au
adăugat 13 volume, unele la capitolul reluări, altele
continuând domnia lui Vasile vodă Lupu, până la 1646.
Este, deci, un material destul de bogat care poate justifica
reluarea cercetării. Investigaţia înseamnă în primul
coroborarea diverselor surse şi în al doilea rând abordarea

lor genealogică, singura care poate proba continuitatea. Nu
sunt, însă, numai noile achiziţii documentare care pot aduce
un asemenea îndemn: nici din sursele de mai multă vreme
cunoscute nu s-a scos toată informaţia de care ele dispun.
Celebrul catastif al blănarilor şi cojocarilor suceveni este
cel mai bun exemplu.
Fără o cercetare de acest gen, istoria noastră socială
rămâne văduvită de un capitol foarte însemnat, cu implicaţii
majore şi în alte domenii.
THEODOR IGNAT, SORIN CLEŞIU, Renaşterea unui Muzeu.
Palatul Voievodal al Curţii Vechi din Bucureşti
Prezentarea are drept subiect cercetările arheologice
efectuate în ultimii doi ani la Palatul Voievodal Curtea
Veche din Bucureşti de echipa de arheologi de la Muzeul
Municipiului Bucureşti. Curtea Veche se află în prezent în
plin proces de restaurare, cercetarea arheologică fiind parte
componentă a acestui proiect. Vom prezenta pe scurt stadiul
proiectului, principalele rezultate, dar şi o serie de ipoteze şi
reinterpretări ale vechilor cercetări. Vom detalia şi câteva
situaţii particulare pe care le considerăm importante pentru
proiectul viitorului Muzeu Curtea Veche.
LIVIU MARIUS ILIE, Domnia şi cancelaria – danie şi
cronologie în perioada Paştilor în Ţara Românească
(secolul al XV-lea)
Actele domneşti reprezintă izvoare fundamentale
pentru Ţara Românească în secolul al XV-lea. În ciuda
faptului că multe dintre ele sunt cunoscute de mult timp,
analiza lor recurentă poate aduce în discuţie elemente mai

puţin cunoscute. Comunicarea de faţă va încerca să
analizeze daniile domneşti din perioada Paştilor şi modul în
care acest lucru s-a reflectat în actele voievodale munteneşti
din veacul al XV-lea, ţinând cont de elementele secundare
folosite de cancelaria Ţării Româneşti în exprimarea zilei şi
lunii daniilor respective.
ANDREI MĂGUREANU, BOGDAN CIUPERCĂ, Târgşorul. Un
oraş medieval între două lumi
Aşezarea medievală de la Târgşoru Vechi apare în
documentele medievale începând cu anul 1413, moment
când Mircea cel Bătrân acordă un privilegiu comercial
negustorilor braşoveni. Existenţa Târgşorului a fost strâns
legată de această rută comercială între vest şi est pe
parcursul secolelor al XV-lea, dar mai ales al XVI-lea, când
este epoca de maximă înflorire. Dorim să discutăm
caracteristicile acestui târg (dezvoltare planimetrică,
evoluţie cronologică, biserici şi cartiere...), pornind de la
săpăturile arheologice, dar făcând apel şi la mai recentele
investigaţii geofizice sau interpretări ale fotografiilor
aeriene.
MARIUS PĂDURARU, Contribuţii genealogice şi biografice
cu privire la familiile Băjescu şi Brezoianu (sec.
XVII‒XVIII)
Prin prezenta comunicare, ce are la bază două
documente inedite, hrisovul lui Gheorghe Duca de la 6
februarie 1674 şi diata Ilincăi Brezoianu ‒ fiica lui
Mihalaşco Brezoianu, cea dintâi soţie a lui Fiera (I) Băjescu
şi noră a marelui ban Mareş Băjescu ‒, de la 20 decembrie

1714, aducem informaţii noi şi corijăm altele mai vechi cu
privire la genealogiile şi istoricul celor două familii
boiereşti muntene. Cele mai importante informaţii care se
desprind din aceste documente privesc ultimul an (1673)
din viaţa marelui ban Mareş Băjescu, cel mai de seamă
dregător al secolului al XVII-lea din Ţara Românească, un
homo novus care se ridică din mediul urban prin înrudirea
cu casa Cantacuzinilor şi ajunge în fruntea acestei facţiuni a
elitei muntene fără a face parte el însuşi dintr-o familie
boierească cu tradiţie. Unele ştiri îi privesc şi pe urmaşii săi
direcţi şi se dovedesc a fi deosebit de interesante, pentru că
ne sunt indicate astfel şi unele dintre motivele pentru care
neamul boieresc nou format, Băjescu, decade rapid după
ascensiunea fulminantă a marelui ban, ajuns în două rânduri
ispravnic al scaunului Bucureştiului.
FLORIN GABRIEL PETRICĂ, Transformări ale spaţiului
aulic: Curtea Domnească din Târgovişte. I. Bisericile
Prefacerile arhitecturale, funcţiile administrative,
viaţa cotidiană, aspectele ideologice reprezintă câteva
paliere importante de analiză a istoriei spaţiului şi mediului
aulic. Amenajarea acestui spaţiu s-a realizat prin edificarea
într-o incintă a unor clădiri cu funcţii specifice actului de
conducere, legitimitate şi reprezentativitate, precum palate,
biserici, turnuri, ziduri de apărare ori alte construcţii. De-a
lungul timpului, în funcţie de necesităţi defensive, gusturi
arhitecturale, posibilităţi materiale sau ideologie politică,
spaţiul aulic a cunoscut importante transformări. Această
evoluţie, identificată arheologic ori documentată în unele
izvoarele scrise, a făcut obiectul analizei istoricilor, stârnind

uneori dispute istoriografice. Una dintre reşedinţele
importante din spaţiul extracarpatic, Târgoviştea, a suscitat,
la rândul ei, un interes aparte. Conservarea parţială sau
chiar integrală a unor componente arhitecturale aulice, la
care se adaugă şi descoperirile arheologice a unor
construcţii mai vechi, au dat naştere unor cronologii sau
interpretări ce rămân disputate. Pe baza informaţiilor
arheologice publicate sau doar comunicate, precum şi pe
cea a unor izvoare scrise, autorul oferă o reinterpretare şi o
resistematizare analitică a istoriei curţii domneşti din
Târgovişte, având ca prim element de analiză bisericile din
incintă.
ADRIAN ANDREI RUSU, Geneza ctitoriilor lui Ştefan cel
Mare: ce ne mărturisesc confecţiile pisaniilor în piatră
Oricare monument medieval nu mărturiseşte doar
prezenţa sa în sine, ci ascunde întreaga strategie de
construcţie care i s-a aplicat, hotărându-se mărimea
volumetrică, cantitatea şi calitatea pietrăriei de realizat ori
plătit, dacă nu se afla la îndemână; apoi toată zestrea
decorativă a pereţilor (de la ceramică smălţuită, la picturi);
în final tot mobilierul liturgic (icoane, iconostas, tetrapod,
sfeşnice, candele, strane, cărţi, lumânări, haine liturgice) şi
personalul servant fără de care nu se putea săvârşi vreo
slujbă.
Două inscripţii de biserici (Tazlău şi Războieni) au
fost comandate înaintea unui răstimp în care Alexandru, fiul
domnesc, a sucombat. Este vorba despre luni bune dintre
data decesului (iulie 1496) şi cioplirea momentului de
ctitorire de pe pisanii, care au fost solicitate în comanda de

execuţie şi pe care meşterii le-au avut de încrustat
(noiembrie 1496 şi 1497). Faptul că nu s-a corectat nimic în
conţinutul lor, cu toate că, între timp, s-a eliminat natural
unul dintre ctitori, dezvăluie mai multe lucruri.
Procesele corecte, detaliate în capitole esenţiale,
neagă înfăptuirile expeditive, care să explice mecanismele
actelor de ctitorire. Toate argumentează din plin ideea că
avem de-a face doar cu calcule probabile pentru data
efectuării sfinţirii unui lăcaş.
Execuţia ei propriu-zisă avea nevoie de alt timp
(câteva săptămâni ?). Toate preliminariile aveau nevoie de
estimări concordate pentru a respecta riguros ziua înscrisă
pe tabla cu text. Dacă le-am admite perfecte, trebuie să ne
modificăm toate percepţiile legate de organizările de acţiuni
medievale, nu doar din categoria naşterii unor biserici ori
mănăstiri. Este foarte uşor de închipuit că anticiparea
evenimentului despre care scriem, determinată de suma mai
multor precise procese materiale, să fi fost tulburată de
numeroase condiţionări/accidente ivite între timp, astfel
încât data reală de sfinţire dăltuită să nu fi corespuns
adevărului şi, adesea, nici cu prezenţa personală a ctitorului.
Înţelesul concluziv este acela că datele comunicate
de pisanii pot transmite trişări de la derularea reală a
inaugurărilor. Şi datele de punere a unor lespezi noi pe
morminte vechi au la Rădăuţi o succesiune de zile (20, 25,
27, 30 ianuarie 1480) care nu poate intra decât în logica
unor lucrări anterior comandate, la mai mulţi meşteri
diferiţi, dar fără a fi asociate cu evenimente religioase.
Ele au fost terminate înainte şi au purtat date
convenţionale ori estimative, la care/după care urmau să fie
transmise posesorilor.

MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Daruri, mărfuri şi obiecte
de prestigiu la curtea Moldovei în secolul al XVI-lea
Legăturile comerciale ale Moldovei sunt unul dintre
acele subiecte care s-au bucurat constant de atenţia
medieviştilor noştri. Documente publicate începând încă
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea au contribuit la
clarificarea unei multitudini de aspecte: reţeaua de drumuri,
naşterea si dezvoltarea târgurilor, tipul mărfurilor importate
şi exportate, volumul tranzacţiilor, monedele aflate în
circulaţie, instituţiile, etniile, familiile şi persoanele
implicate în schimburile comerciale etc. Studiile de
pionierat ale lui N. Iorga, I. Nistor, G. Zane, Radu
Manolescu sau Alexandru I. Gonţa sunt continuate în zilele
noastre, cu frumoase rezultate, în monografii, studii sau
volume colective. Din păcate, prea puţine dintre produsele
scumpe, ajunse în Moldova sub formă de mărfuri sau
daruri, au rezistat trecerii timpului. Punând laolaltă
informaţiile scrise cu mărturiile arheologice şi făcând
analogii cu piese similare păstrate în colecţii şi muzee din
alte ţări se poate încerca o reconstituire a înfăţişării, calităţii
şi destinaţiei unor obiecte care, dincolo de întrebuinţarea lor
practică, aveau şi rolul de mărci identitare, care semnalizau
superioritatea socială a deţinătorului lor. Darurile primite de
domnii şi boierii moldoveni în veacul al XVI-lea, precum şi
mărfurile cumpărate pentru folosul curţii nu ne îngăduie să
vorbim despre un trai aristocratic precum în apusul Europei.
Exista, totuşi, un univers material în care obiecte ale
cotidianului erau transformate în semne exterioare ale
poziţiei sociale şi în coduri ale puterii. Comunicarea de faţă
încearcă să le identifice şi să le surprindă semnificaţia.
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