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In istoriografia noastră contemporp.nă s-a afirmat, pe bună drep
tate, că oraşul Vaslui "s-a intemeiat, pe locul unei străvechi aşezări" 1 ,
invocîndu-se, inainte de toate, descoperirile arheologice din ultima vreme
de pc locul numit de localnici "Curţile Domneşti", unde, în urma săpă
turilor arheologice de salvare şi sistematice din anii 1958- ·1 959, au fost
i dentificate niveluri de locuire din neolitic şi pînă in zilele �oastre 2.
Importantele vestigii arheologice, adevărate documente ale ;:f)nti
nuităţii de locuire pe meleagurile vasluiene, au confirmat informaţiile
izvoarele scrise interne şi extrne in care se menţionau încă în prima
jumătate a secolului XV nu numai existenţa oraşului Vaslui, ci şi im
portanţa sa istorică la vremea respectivă atit ca reşedinţă domnească
cît şi ca oraş capitală de ţară, în care sens cel mai edificator document
rămîne actul emis din Suceava la 1 septembrie 1435 de Iliaş Voievodul
Moldovei 3.
Astfel, intr-un moment de l upt[t aprigă pentru domnie, desfăsura
'
tă între fii lui Alexandru cel Bun, Voievozii Iliaş, şi Ştefan, aceşti a au
ajuns in cele din urmă, la o înţelegere, Iliaş Voievod, dîndu-i lui Ştefan
Voievod în stăpînire, ca un apanaj, partea meridională a Moldovei cu
ţinuturi, cetăţi, oraşe şi tîrguri, ocoale, mori şi iezere şi vama externă.
Fraţii şi-au jurat reciproc credinţă, au schimbat intre ei înscrisuri sub
întăritura peceţilor domneşti, spre regret neajunse pînă la noi, privind
împăcarea şi pacea statornică între ei. Ca urmare a acestui important
eveniment de ordin intern şi extern, Domnitorul Moldovei Voievodul
Iliaş a făcut cunoscut regelui Poloniei Vladislav împăcarea survenită şi
condiţiile în care s-a statornicit pacea în Moldova (vezi anexa).
In consecinţă pe plan intf'rn a survenit o schimbare cu însemnate
urmări soci al-economice şi politico-culturale, oraşului Vaslui, atestat
ca centru urban medieval încă la inceputul secolului XV t. rezervindu-i-se
un rol însemnat nu numai drept reşedinţă domnească ci şi capitală de
ţară, în care sens este concludent faptul că din acest oraş au fost emise
între anii 1436-1446 numeroase acte de cancelarie voievodală s, iar Curtea
Domnească din Vaslui "devenind locul desfăşurării unei intense vieţi
politico-economice"

6.

In oraşul său de reşedinţă şi capitală temporară a Moldovei Şte
fan Voievod a constituit o casă domnească, descoperită în campania de
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săpături de salvare din anul 1 958. Este vorba de o constructie din lemn
şi chirpic din care s-a păstrat numai subsolul adîncit în sol{zl viu unde
s-au prăbuşit, în urma unui puternic incendiu, bucăţi de chirpic �s de
la pereţii casei, bucăţi masive de lut ars de la podeaua locuintei si tava
nul subsolului, resturi de lemn carbonizat sub formă de loazb� fi�ate pe
lat şi căptuşind pereţii subsolului, pari carbonizaţi de pe laturile parţial
păstrate, deoarece latura de est a complexului notat L3/1 958 a fost dis
trusă de cariera de nisip de la faţa locului, numită şi ,,Nisipăria lui Hu
lubăţ". l n umplutura subsolului au fost găsite numeroase fragmente de
cahle, de sobă, împreună cu cărămizi întregi şi în stare fragmentară,
provenind de la soclul sobei, precum şi fragmente ceramice de la vase
de uz comun şi cîteva monede.
Pe baza monedelor de aramă de tipul anepigrafe de la Alexandru
cel Bun şi urmaşii săi s-a putut data în prima jumătate a secolului XV
complexul L 3 şi totodată a considera că locuinţa distrusă de incendiu
este casa domnească a Voievodului Ştefan II care a avut reşedinţă vo
ievodală la Vaslui după 1 septembrie 1435, această atri�ire fiind ba��ată
pe existenţa aici a unor cahle cu motive ornamentale de tip feudal occi
dental datate cu certitudine în prima jumătate a secolului XV, cu impli
caţiile de rigoare privind caracteristicile feudalismului de contact în spa
ţiul românesc7.
Totodată dat fiind faptul că din Vaslui s-au emis acte de cancela
rie domnească între anii 1436-1440 s, s-a considerat că reşedinţa voie
vodală a fost mistuită de incendiu in anul 1 440, cînd, aşa cwn ne in
formează cronica moldovenească, oraşele Birlad şi Vaslui au fost pră
date şi distruse de o puternică invazie a tătarilor 9•
Desigur, la data publicării rapoartelor de săpături, deşi ;existau
sub raport arheologic analogii în ceea ce priveşte existenţa în mediul
urban din Moldova a unor construcţii din lemn şi chirpic, pe baza des
coperilor de la Suceava, ln sectorul oraş, din perimetrul ruinelor Curtii
Domneşti 10, totuşi nu s-a insistat suficient de clar asupra tehnicii de
construire a complexului descoperit Ja Vaslui, după cum s-a constatat
în literatura de specialitate, atunci cind s-a descris tehnica de construi
re a unei "case a domniei" datind din a II-a jumătate a secolului XV,
descoperită pe platoul din faţa cetăţii de scaun a Sucevei 11•
Problema ridicată de R. Popa referitoare la tehnica construcţiei de
lemn de la Vaslui, şi limitarea ei doar la o analogie, privind. "prezenţa
pivniţelor căptuşite cu lemn" 12, a putut fi elucidată odată cu reluarea
săpăturilor arheologice sistematice de la "Curţile Domneşti" din Vaslui
în anul 1 976.
In consecinţă, cercetările efectuate în anii 1 976-1977 la resturile
complexului L3, necercetate din cauze obiective după 1 959, s-a putut
constata că acest complex a fost construit intr-o tehnică simplă, cu pe
reţii subsolului adînciţi în solul viu pînă la 3,50 m de la nivelul de căl
care al constructorului şi căptuşiţi cu bîrne de lemn de 3 m lungime şi
30--40 cm grosime, care se îmbinau intre ele la colţurile casei, iar pe
laturi în pari rectangulari de 40 cm grosime. Intre lutul galben-verzui
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(solul viu) şi bîrne s-a găsit un strat de pămînt bătătorit a cărui gro
sime a variat de la 5-10 cm, pe latura de nord, pînă la 20-40 cm pe
latura de vest. Latura de est şi o parte din gîrliciul de intrare în subsol
de pe aceeaşi parte fuseseră distruse de cei care au extras �utul şi ni
sipul de pe locul respectiv, localnicii denumind această parte a promon
toriului "Nisipăria lui Hulubăţ".
De aceea, considerăm, avînd la îndemînă în stadiul actual al cer
de la Vaslui
casă domnească
cetărilor analogii evidente, că această
(L3/ 1 958) se încadrează perfect din punct de vedere cronologic in faza
incipientă a edificiilor de lemn şi paiantă' de tip turban din Moldova
existînd astfel de realizări arhitecturale ca cele descoperite in ultima
vreme la Curtea Domnească din Suceava, considerată de L. Chiţescu
ca datînd de la finele secolului XIV 13, iar de M. D. Matei şi M. 1. Emandi
ca fiind din vremea lui Alexandru cel Bun 14• Edificarea în partea me
ridională a Moldovei a unei astfel de construcţii în lemn şi paiantă,
considerată o casă a domniei, se înscrie în seria acelor activităţi con
structive de amploare din epoca lui Alexandru cel Bun cum o dovedesc
şi alte descoperiri din Moldova din aceeaşi vreme 15, dar mai ales con
strucţiile similare ale orăşenilor de la Baia, datînd de la cumpăna se-·
colelor XIV-XV şi cu precădere din prima jumătate a secolului XV 16.
In felul acesta şi la Vaslui, ca şi la Baia şi Suceava, se dovedeşte
a fi existat in primul rind preocupări constante de amenajări de ca
racter urban, reclamind în acelaşi timp şi o grijă deosebită în ceea ce
priveşte inzestrarea noilor edificii cu instalaţii adecvate de încălzire,
după cum o dovedesc descoperirile de cahle de sobă, în toate cazurile
mai sus arătate. Prezenţa alături de alte obiecte de uz casnic, fie de uz
comun, fie de lux, sub raportul unui nwnăr mare de fragmente de vase
ceramice , nesmălţuite sau smălţui te, a unor foarte edificatoare frag
mente de cahle de sobă în complexul L3 de la Vaslui constituie temeiul
afirm.aţiei că şi această "casă a domniei" fusese amenajată la nivelul
civilizaţiei urbane medievale din Moldova, aflată în contact permanent .
cu societatea feudală europeană.
Cahle de sobă de la Vaslui din complexul L3, lucrate din pastă
omogenă, bine frămîntată, arsă uniform oxidant, sînt de tipul cahlelor
borcan, � marea lor majoritate nesmălţuite, unele însă avind peste o
angobă albă un smalţ sticlos de culoare verde. Aceste cahle se carac
terirează printr-o gamă variată de ornamente, subliniind şi sub acest
aspect, specificitatea funcţiei ceramice decorative de interior la nivelul
unor locuinţe care la vremea respectivă se înscriu in categoria celor de
lux, de opulenţă şi de o deosebită atenţie raportată la realitatea civi
lizaţiei de caracter urban din vremea respectivă.
Din punct de vedere al ornamentului cahlele de la casa domnească
din Vaslui se împart in două categorii :
A. Cahle cu faţa ajurată şi ornamente in relief ; existind două
tipuri.

Tipul 1 A. Cahle cu faţa ajurată şi ornament geometric gotic in

relief.
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Tipul II A. Cahle cu faţa ajurată şi ornament animalier in relief.
B. Cahle cu faţa plină şi ornamente variate in relief' subimpărţindu-se în 4 tipuri.
Tipul I B. Cahle cu ornament geometric.
Tipul II B. Cahle cu ornament antropomorf.
Tipul III B. Cahle cu ornament zoomorf cu două variante. Va
rianta I a tipului III B ; Cahle cu reprezentări animaliere. Varianta II
a tipului ITI B : Cahle cu reprezentări de păsări.
Ti pul IV. B. Cahle cu ornament compozit.
Fără a intra în descrierea amănunţită a acestor tipuri de cahle ti,
atenţia noastră se opreşte mai ales la problema datării acestor vestigii
arheologice, deşi complexul L 3 beneficiază de descoperirea şi a unor
monede de aramă anepigrafe de la Alexandru cel Bun şi a urmaşilor
săi.
Astfel, în ceea ce priveşte datarea în prima jumătate a secolului
XV a cahlelor de sobă cu decor ajurat, in tehnica traforului, sau
gotice, in mediul urban românesc la est de Carpaţi, o dovedesc descope
ririle mai vechi de la Suceava ts, Iaşi l!l, şi Orheiul Vechi 20, dar mai
ales cele recente de la Baia 21, ceea ce a determinat şi afirmaţia deosebit
de importantă a descoperitorilor, precum că "acest tip de cahlă apare în
Moldova încă din prima jumătate a secolului al XV-lea sau poate chiar
mai devreme" 22. ·
De aceea, prezenţa in această casă domnească de la curtea voievo
dului Ştefan II, fiul şi urmaşul lui Alexandru cel Bun şi a altor motive
ornamentale cum sînt : perechea de îndrăgostiţi (Liebespaar), inspirat
Sf.
din romanele cavalereşti medievale din Europa occidentală Zl,
Gheorghe Draconocton, înfăţişat ca un cavaler medieval gata de bă
tălii sau turnire 2", Ghepardul, animal exotic oriental, folosit prin dre
sare la vestittele vînători cavalereşti atît în Europa cît şi în Orientul
Apropiat 25, Vulturul, motiv ornamental cu implicaţii de ordin heral
dic 26, precum şi ornamentele geometrice arhitecturale 27, reprezintă, din
punctul nostru de vedere, adevărate documente de epocă. Importanţa
lor constă nu numai în dezvăluirea cu o mare putere de convingere a
existenţei şi în Moldova a unui nivel elevat al vieţii de curte, al vieţii
citadine din centrele urbane medievale, ci şi în reliefarea, şi aceasta
mai presus de toate, a unui orizont cultural comun întregii lumi româ
neşti din Evul Mediu intirziat, înglobînd elemente de cultură materială
şi spirituală tradiţionale peste care s-au grefat altoiri bizantine, roma
nice şi gotice, prerenascentiste, oferindu-se posibilitate unei înţelegeri
mult mai nunţate a acestui fenomen complex care a fost Renaşterea din
Moldova vremii lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi.

ANEXA
Suceava, 1435 septembrie 1. Iliaş Voievod scrie lui Vladislav, re
gele Poloniei, că s-a împăcat cu fratele său, Ştefan Voievod, dîndu-i în
stăpînire, ca apanaj, Moldova Meridională.
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Prea iubitului Vladislav, din mila lui Dumnezeu rege al Poloniei,
Lituaniei, Rusiei şi domnitor al multor altor ţări din partea lui Iliaş
Voievod, Domnitorul Ţării Moldovei, slugă credincioasă în orice vreme,
dăm înstiintare Milostivirii Voastre că noi şi cu al nostru frate, Ştefan
Voievod, n �am unit şi ne-am împăcat întru noi înşine şi avem a sta
in această pace în vecii vecilor, iar Milostivirii Voastre, Sfintei Coroane
polone, avem a sluji cu credinţă în veci, fără înşelăciune şi viclenie, îm
potriva fiecărui duşman al vostru, iar noi înşine am dat iubitului nostru
frate Ştefan Voievod, din moştenirea noastră, ţinutul numit Cetatea
Chilia şi cu vama şi cu lacurile care ascultă de acea cetate şi ţinutul
oraşului Vaslui şi ocolul care ascultă de acel oraş şi ţinutul de la Tutova
şi tirgul Bîrladului cu tot ocolul şi morile Covurluiului şi oraşul Tecuci
cu tot ocolul şi Oltenii şi aceasta este iubitului nostru frate, lui Ştefan
Voievod, urie cu tot venitul neîncălcat în nici un fel, în veci, cît vom
trăi, iar oricine n-ar vrea să stea în această unire şi pacea să o năruie,
iar Milostivirea Voastră şi oricine de bună credinţă să stea pentru a
ceasta şi să pedepsească ca pe un vinovat, ca pe un ucigaş şi pentru o
mai mare întăritură noi înşine ne-am jurat între noi şi am depus jură
mînt pe cinstita cruce şi pe toţi sfinţii şi ne-am schimbat între noi în
scrisurile sub ale noastre peceţi iar cine nu va ţine aceasta s-au va da
naştere încălcării acela să fie blestemat de Dumnezeu şi de Prea Curata
Sa Maică şi de patru evanghelişti şi de 12 sfinţi preamăriţi apostoli
şi de 3 1 8 purtători de Dumnezeu sfinţi părinţi de la Niceea şi de toţi
sfinţii se fie blestemat şi să fie întocmai. lui Iuda şi blestematului
Arie şi să aibă soarta celor care au strigat cu glas tare asupra Stăpî
nului Cristos şi sîngele lui asupra lor şi asupra copiilor lor, iar pentru
mai mare întăritură a tot ce s-a scris mai sus, poruncit-am noi înşine,
slugii noastre credincioase, Domnului Dinis logofătului, să scrie şi să
atîrne pecetea noastră la această carte a noastră. A scris Iacuş pisarul
la Suceava în anul 6943 septembrie 1 .
Mihai Costăchescu, Documentele moldoveneşti inainte de Ştefan
cel Mare, II, Iaşi, 1 932, p. 6 8 1 -682, doc. 1 92. Traducere după textul
slavon de Alexandru Andronic.

N O T E
1 C. C. Giurescu, Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din �ecolul al X-lea
pină la mijlocul secolului al XVI-lea, Bucureşti 1967, p. 3 1 5.
2 Al. Andronic şi col ab , Săpăturile de salvare de Ia Vaslui, Materiale VIII.
1962, p. 89-101 ; idem, Şantierul arheologic Vaslui, Materiale VIII, p. 795-802.
3 M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de ştefan cel Mare,
l i , Iaşi, 1932, doc. 192, p. 681-684. Pentru amănunte privind relaţiile moldo-polo
ne in această vreme vezi excelenta lucrare a lui Veniamin Cioba n u, Ţările , ro
mâne şi Polonia. Secolele XIV-XVI, Bucureşti 1985, p. 46-53.
.

C -da . � coala 14
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4 ln documentele i nterne Vasluiul este menţionat pentru prima dată }a J l
martie 1423. In document din divanul domnesc face parte ş i boierul ,.Serbt'a de
la Vaslu1" (DRH, A. Moldova, I, doc. 54, p. 79-81). Pentru vechimea încă d in
secolul XIV a Vasluiului vezi : Gh. Ghibănescu, Vasluiul. Studii şi documente,
Iaşi 1926 ( - Surete şi lzvoade, XXV) ; C. C. Giurescu, Istoria Românilor, voi.
IV, p. 452 ; Gh. Bezviconi, Contribuţii Ia istoria relaţiilor româno-ruse, Bucureş ti,
1958, p', 19 ; N. Gr!igoraş, Despre oraşul moldovenesc în epoca de formare a
statului feudal, SCSI, istorie, XI, 1960, 1, p. 83-96 ; C. C. Giurescu, op. cit., Bucu
reşti, 1 967, 315 ; D. Ciurea, Noi consideraţii privind oraşele şi tîrgurile din
Moldova în secolele XIV-XIX, A I IA ! , VII, 1 970, p. 23 şi nota 6 ; C. Cihodaru.,
I nceputurile vieţii orăşeneşti în laşi, ASUI, XVII, 1 97 1 , p. 32. Noi argumente
pentru existenţa Vasluiului ca oraş medieval încă de la începutul secolului X V
l a Ren.ate Mohlenkamp (Miinster), Reflexions concernant les debuts de Ia Viile

de Vaslui, AI I A I, XVIII, 1981, p. 1-17, precum şi la Rica Popescu, Despre or
ganizarea tîrgului Vaslui în secolele XV-XVI, comunicare susţinută la sesiunea

ştiiulţifică anuală a Muzeului j udeţean Suceava din 13-15 noiembrie 198 1 .
5 Incepind c u 2 1 aprilie 1 4 3 6 şi pînă l a 25 noiembrie 1440 d i n Vaslui s-au
emis 21 de acte domne;; t i (DRH, A Moldova, I , doc. 148-150, 154-155, 1 57-158.
160, 165, 167, 170, 172, 174, 181, 135, 188-189, 1 95, 199, 2 1 1 , 212). După 2 ani de
zile, la 1 august 1442 s-a emis un singur act domnesc de la Iliao;; şi S,tefan, iar
la G i unie 1446 un alt act ernJs numai de Ştefan II (Ibidem, doc. 222 şi 267).
6 C. Popescu, R. Popescu, Ştefan cel Mare sau epoca de aur a VasJuiuJui.
Vaslui 600. 1375-1975. Schiţă monografiei a oraşului Vaslui, coordonatori C.
Bran, A. Zugravu, 1. Bauman, Vaslui, 1975, p. 21.
7 Alexandru Andronic, Unele probleme referitoare Ia feudalismul de con

tact şi cultura medievală din Moldova în secolul al XV-lea MemAntiq, JX-Xl

(1977-1979), p. 283-289.
a Vezi nota 5.
9 Grigore Ureche, Letopiseţui Ţări i Moldovei, Ed. P. P. Panaitescu, Bucu
reşti, p. 76.
no G. Diaconu, Observaţii cu privire Ia urmele vechiului tîrg al Sucevei în
vremea marilor asedii otomane şi polone din veacul al XV-lea SMJM, I, 1956.
1 1 R . Popa, M. Mărgineanu-Cârstoiu, Mărturii de civilizaţie medievală ro
mânească, Bucureşti 1979, p. 33 şi nota 76.
12 Ibidem.
113 L. Chiţescu, Cercetări arheologice la Curtea Domnească din Suce.ava,
Cercetări arheologice, I, Bucureşti, 1975, p. 245-259.
� M. D. Matei, I. Emandi, Observaţii asupra stratigrafiei Curţii Domneşti
de la Suceava, "Suceava", IV, 1977, p. 105-118 + 1 pliant (fig. 1).

15 Ve?.i... O locuinţă domnească din vremea lui Alexandru cel Bun in
seria Monumente istorice şi de artă, 2, 1975, p. 72-80.
16

E.

Neamţu,

V.

Neamţu,

St.

XIV-XVII, I, Iaşi, 1980, II, Iaşi, 1984.

Cheptca,

RM�I.

Oraşul medieval Baia în secolele

111 A . Andronic' şi eolab., op, cit., Materiale, VIII, p. 95-97, fig. 1 1/l-6 ;
fig. 12/1-1 1 ; Idem op. cit., Materiale, VIII, p. 797-799 ; fig. 4 / 1 , 3, 5-9 ; R. Po
pescu, Catalogul cahlelor din secolul al XV-lea de Ia ,.Curţile Domneşti" - Vas
lui (1), ActaMM, III-IV, p. 1 1 3-115, fig. 1 3/1-2, fig. 14 ; fig. 17/1-3 ; fig. 1 8/3.

18 M. Nicorescu, Noi descoperiri de ceramică ornamentată din secolele XV
XVI de la Suceava, AM, IV, 1966, p. 317-326, fig. 1 / 1-2 ; fig. 2.
19 Alexandru Andronic, Iaşii pină Ia mjj)ocul !';ecolului al XVII·lea I a.-:; l.
1 9 86, p. 50, fig. 25/5 ; Al. Andronic şi colab., Săpăturile arheologice de Ia Curtea
Domnească din laşi, AM, V, p. 237-238, fig. 43/4, 6.
20 G.
D. Smirnov, Proizvodstvo krasnoglinjanych pecnych izrascov i opyt
rekonstrukcii pecej po materijalam Sta rogo Oreheia, Izvestija Moldavskovo Filiala
Akademil Nauk SSSR, Chişinău, 4(31), 1956, fig. 2/1, 3 / 1 .
:1 1 E . Neamţu, V . Neamţu, St. Cheptea, op. cit., I, p. 130, fig. 10212-3 s i
f �g. 114/5-6 ; p . 1 3 1 , fig. 1 1 2/1-4 ; Ibidem, I I , p . 236, fig. 107/1 {L. 2, d ati nd

din secolele XIV -XV).
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1 , datînd ele la sfîrşitul secol ului
2'1 Ibidem, II, p. 242 şi n o ta 330 (L. 4 �i 1
.
XIV şi d i n secolul XV).
.
j udeţean Vaslur. Pentru acE'St trp d_e c�hla
� Inedit. Colecţiile Muzeului
hichtl lche
de sobă vezi Rosemarie Franz Der Kachelofen. Entstehing und Kunstgesc
Entwicklung vom Mittelalter bis zum Ausgang des Klassizismus, Graz, 1969.
21. Al. Andronic, op. cit., MemAntiq, IX-XI, p. 284-285 şi fig. 2.
:!.5 I bid em , p. 284 şi fig. 1 .
26 Inedit. Colecţiile Muzeului j udeţean Vaslui.
"%1 R. P op es c u, op. cit., ActaMM, l li-JV, p. 1 1 3-1 1 4, fig. 1 3 / 1-2 şi fig. 1 4_
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