
Vase de sticlă descoperite în complexe funerare 

din secolele XV-XIX 

Gheorghe Mănucu-Adameşteanu 

Prezenţa vaselor de sticlă, ca parte componentă a inventarului 
funerar, este semnalată pe teritoriul României în secolele VI-V a. 
Chr., 1noment ce coincide cu apariţia primelor importuri de origine 
greacă 1

•

Vasele de sticlă au cunoscut o largă răspândire pe teritoriul 
Dobrogei în epoca elenistică şi romană, fapt reliefat de numeroasele 

descoperiri din centrele fortificate dobrogene. Alături de recipiente 
din ceramică, inventarul mormintelor cercetate la Tomis-Constanţa

2
,

Callatis-Mangalia3
, Beroe-Piatra Frecăţei4

, cuprinde şi vase de sticlă, 
în special unguentarii şi lacrimarii. 

Obiceiul este preluat şi de către populaţiile migratoare, după 
cum dovedesc inventarele funerare din secolele III-IV p. Chr. 5

Pătrunderea slavilor şi a bulgarilor în ţinuturile de la Dunărea 
de Jos, în cursul secolului al Vii-lea, a dus la dispariţia autorităţii 

politice a Bizanţului şi la întreruperea legăturilor comerciale. 
Recucerirea Dobrogei, în anul 971, de către împăratul Ioan 

Tzimiskes, marchează debutul unei noi etape în circulaţia produselor 
din sticlă. Cercetările arheologice efectuate în aşezările cu caracter 
urban sau în cetăţile de pe limesul dunărean - Păcuiul lui Soare, 
Garvăn-Dinogetia, Isaccea-Noviodunum, Nufăru-Thalainonium - au 

pus în evidenţă o mare varietate de recipiente de sticlă, în marea lor 
majoritate provenind din ateliere bizantine. Cele mai multe 

descoperiri datează din secolele XI-XII, perioadă pentru care nu 
există cazuri în care să se fi verificat depunerea obiectelor de sticlă în 

morminte, deşi s-au cercetat peste o mie de morminte la Dervent, 
Păcuiul lui Soare, Garvăn-Dinogetia, Isaccea-Noviodunum, Nufăru
Thalamonium. 

Pentru restul teritoriului românesc - Muntenia, Moldova, 
Banat, Crişana, Transilvania6 

- sticlăria din secolele X-XIII este 

1 
Vasul se păstrează în colecţia Muzeului de Arheologic din Tulcea. 

2 Bucovală 1968, passim. 
3 Preda 1980, p. 31-34. 
4 

Petre 1987, p. 5-171. 
5 

Diaconu 1965, p. 106-108; Mitrea, C. Preda 1966, p. 143-144. 
6 

Rusu 1995, p. 302-303. 
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reprezentată doar de piese de podoabă (1nărgele, brăţări) care, cu 
excepţia Banatului7 , constituie apariţii izolate şi nesemnificative. 

Putem semnala, totuşi, în Bihor, printre descoperirile din 
reşedinţa feudală de la Sânnicolau de Beiuş, un recipient mic din 
sticlă gălbuie, cu pereţii foarte subţiri, decoraţi cu aplicaţii filifonne 
din sticlă albastră, ce pare să provină dintr-un atelier oriental din 
secolul al XII-lea8

.

Începând cu secolele XIV-XV, vasele de sticlă au cunoscut o 
largă răspândire 9, realitate configurată de înmulţirea 1nărturiilor 
documentare, dar şi de varietatea descoperirilor arheologice. În acest 
context, reapariţia acestor recipiente în 1nonninte 10 nu poate fi tocmai 
surprinzătoare. Se cuvine re1narcat că acest obicei este întâlnit în 
cadrul necropolelor din Muntenia (secolele XV-XIX). 

Din acest areal geografic ne vor reţine atenţia descoperirile 
din zona oraşului Bucureşti, centru care, alături de Câmpulung 
Muscel 11

, se i1npune prin nu1nărul mare al atestărilor. 
În actualul stadiu al cercetărilor, ne vom limita la o 

repertoriere a descoperirilor, urmând ca, pe măsura completării 
infonnaţiilor - efectuarea unor analize a compoziţiei pastei, însoţită 
de studierea unor vase inaccesibile în acest moment - să încercăm şi o 
raportare la atelierele de sticlărie. 

Mănăstirea Snagov 

Investigaţia arheologică de la biserica mănăstirii Snagov a 
avut un caracter de salvare şi s-a desfăşurat sub forma unor sondaje 
practicate de către Dinu V. Rosetti, în cursul anului 1933 ( 1 mai-30 
octo1nbrie) şi de Gh. I. Cantacuzino, în septe1nbrie 1996, ultimul 
putând preciza că fundaţiile primei biserici datează din a doua 
jumătate a secolului al XIV-lea. Săpăturile din interiorul bisericii, 
unde există 1nai multe lespezi funerare, inclusiv cea atribuită lui Vlad 
Ţepeş, au pus în evidenţă 111onninte care au aparţinut pri1nei biserici, 
relaţie stabilită cu certitudine, pe cale stratigrafică şi nu1nisn1atică. 
Datarea a fost posibilă datorită n1onedelor descoperite în cursul 
anului 1933: un ducat de la Vladislav I (1364-cca. 1377) depus la 
mormântul 5, din biserică şi un fals după Ivan Alexandru (1331-
13 70) şi doi ducaţi de la Mircea cel Bătrân (1386-1418) descoperiţi la 
1nonnintele din jurul pri1nului edificiu. 

7 Mănucu-Adameşteanu, I. Poli 1997, p. 346-347. 
8 Popa, N. Chidioşan, A. Lukacs 1984, p. 30. 
9 

Pentru descoperirile din Transilvania vezi Rusu 1995, p. 301-330; Fulga 2004, 
passim. 
10 

Rosetti 1971, p. 187, nota l. 
11 Mîrtzu 1995, p. 45-51. 
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Pri111a menţiune docu1nentară a mănăstirii Snagov apare într
un document de la Mircea cel Bătrân, e1nis probabil între 1409-
1418 12. 

Biserica actuală este ridicată de către Neagoe Basarab; nu se 
ştie în ce împrejurări a dispărut pri1na biserică 13, dar noua ctitorie a 
preluat, se pare, hramul celei vechi "Intrarea Maicii Domnului în 
templu" 14

.

Din a doua jumătate a secolului al XVI-iea se constată 
fonnarea unui nou cimitir: trei monede de la Ferdinand I ( 1.526-1564) 
- doi dinari din anul 1551 şi unul din anul 1557 - marchează reluarea
înmormântărilor în jurul noului monument 15• O oală cu toartă depusă
la mormântul 113, deasupra sicriului, în dreptul capului 16 şi o monedă
de 10 bani, din anul 1867, de la Carol I (1866-1881-1914),
descoperită la mormântul 46 17

, sugerează că în acest loc s-au tăcut
înmormântări până în a doua jumătate a secolului al XIX-iea

În anul 1933, în stânga pronaosului, într-un cavou boltit din 
cără1nidă, a fost găsit scheletul unei femei; la picioarele acestuia, pe 
un postament de cărămidă, erau depuse fragmente din două vase din 
faianţă şi o candelă de sticlă. Pe baza obiectelor de podoabă din argint 
- cercel, ace de păr, copci - mormântul a fost datat în a doua jumătate
a secolului al XVI-iea, perioadă când începe să funcţioneze un nou
cimitir în jurul bisericii 1 

Câteva decenii mai târziu, în cadrul unor scurte note, autorul 
săpăturilor menţiona că la Snagov s-au găsit monninte din secolul al 
XV-iea care aveau şi vase de sticlă 19

• Din păcate, nu este menţionat
numărul acestora, tipul sau forma, încât nu putem şti dacă se referă la
candela din cavoul mentionat anterior sau este vorba de inventarul
unor morminte din ci1nitirul primei biserici, care a funcţionat în
secolele XIV-XV.

12 Panaitescu 1938, p. 91-93, doc. 24, fără loc şi dată - Mircea cel Bătrân întăreşte 

mănăstirii Snagov şi stareţului Lazăr, satul Ciulniţa, dăruit mănăstirii de fratele său, 

Staico. Datat 1408-1418, datorită menţiunii fiului său Mihail; DRH.8.Ţara 

Românească,vol. I (1247-1500), doc. 34, p. 73-74. 
13 

Ionescu 1981, p. 255-258. 
14 

Sinigalia 1998-1999, p. 153-154. 
15 

Pentru o reluare a descoperirilor monetare de aici vezi Mănucu-Adameşteanu, 

Ana-Maria Velter, Katiuşa Pârvan, A. Vâlcu, Monede medievale descoperite pe 

teritoriul oraşului Bucureşti, manuscris. 
16 

Rosetti 1935, p. 113, fig. 73. 
17 

Ibidem, p. 14. 
18 

Ibidem, p. 30-32. 
19 

Rosetti 1971, p. 187, nota I; id<!111, 1972, p. 34, nota 38. 
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Biserica Radu Vodă 

În cadrul unui program amplu de punere în valoare a 
vestigiilor arheologice de pe teritoriul oraşului Bucureşti, în anul 
1953 au început săpăturile arheologice de pe dealul Radu Vodă. 

În sectorul de Est, lângă biserică, s-au găsit numeroase 
1norn1inte creştine: prezenţa unei 1nonede de la sultanul Mehtned II 
( 1451-1481 )2° poate sugera că prime le înmorn1ântări datează din a 
doua ju1nătate a secolului al XV-iea. Cin1itirul trebuie să se fi format 
în jurul unei biserici, probabil din lemn, ce exista în acel moment şi 
care, până în prezent, era atribuită do1nnitorului Mihnea cel Rău 
(1508-1509)21

. 

Prima biserică, purtând hra1nul „Sf. Troiţă", a fost ctitorită de 
do1nnitorul Alexandru II Mircea (1568-1577) în jurul anului 1570 şi 
era destinată să adăpostească şi 1nitropolia ţării (prima menţiune a 
aşezăn1ântului apare într-un hrisov emis la 15 iunie 1577)22

. Biserica 
a fost zidită în cadrul unui i1nportant complex mănăstiresc, împreună 
cu un palat domnesc, totul fiind înconjurat cu ziduri puten1ice, a căror 
construcţie a fost terminată de fiul lui Alexandru II, domnitorul 
Mihnea Turcitul (1585-1591). În octombrie 1595, la retragerea 
annatei otomane condusă de Sinan Paşa, biserica şi chiliile au fost 
aruncate în aer. În anul 1613, nepotul ctitorului, Radu Mihnea, de la 
care a răn1as şi denu1nirea de „Radu Vodă", a început refacerea 
bisericii, care a fost sfinţită în toamna anului următor. Biserica a 
suferit unele prefaceri în tin1pul domniei lui Şerban Cantacuzino, 
după cutremurul din anul 1802 şi 1nai ales în perioada 1859-1863, 
când este schimbată vechea înfăţişare23

. 

Cimitirul din jurul bisericii a fost distrus, parţial, de tăierea 
străzii Radu Vodă şi de an1enajările din regiunea de Est şi S-E a 
dealului, dar se poate presupune că s-a întins până spre Dâmboviţa, 
acolo unde se află acum biserica Bucur24

. 

Descoperirile din monninte - obiecte personale ce au aparţinut 
defuncţilor - se rezumă la câteva piese de podoabă şi accesorii 
vesti1nentare - inele de argint, nasturi globulari de argint sau bronz 

20 Bucureşti l 959, p. 65 - o monedă de la Mehmed li (1451 ); Nicolae 2003, p. 74 
tip Ca. Anii 855-865= l 451-146 l. 
21 Atlas-ghid 2000, voi. II, p. 273; Stoiccscu 1961, p. 259 - a existat o biserică încă 
de la începutul secolului al XVI-iea sau poate mai devreme. 
22 Moisescu 2003, p. 45-47. 
23 Atlas-ghid 2000, voi. II, p. 273-276. 
24 Bucureşti 1959, p. 59-75. 

196 

https://biblioteca-digitala.ro



aurit. Dintre descoperirile de aici reţine atenţia mormântul nr. 4125
,

dezvelit în anul 1954: el aparţine unui adult, aşezat cu mâinile 
împreunate pe piept26

. Vasul bitronconic de sticlă depus în acest 
mormânt, datat în secolul al XVI-lea27

, se păstrează, în prezent, în 
colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti (inv. 44043; înălţimea 
aproximativă = 16-18 cm (PI. 1/1). 

Din păcate, în sumara prezentare a necropolei, autorii 
cercetărilor nu fac nici o referire la acest vas; existenţa însăşi a 
vasului nu poate fi sesizată decât prin observarea atentă a ilustraţiei. 
Detalii importante, precum locul depunerii în mormânt sau existenţa 
asociată a altor piese de inventar, care ar fi putut servi la evaluarea 
poziţiei sociale a persoanei înmonnântate în M 41/1954 sunt cu 
desăvârşire absente în text28

.

Măneşti, oraşul Buftea 

Pe malul drept al Colentinei, lângă ruina bisericii care se 
păstrează şi astăzi, au fost efectuate cercetări arheologice în perioada 
1972-1973. Cu această ocazie s-a putut preciza că în jurul bisericii, 
ridicată în prima jumătate a secolului al XVI-iea, s-a format un 
cimitir, din care au fost cercetate 51 de morminte. Înmormântările s
au practicat până în prima jumătate a secolului al XVII-iea, după cum 
sugerează monedele descoperite în cinci morminte. 

Sărăcia inventarului funerar furnizat de întreaga necropolă -
cinci 1nonede, un cuţit şi o furculiţă - contrastează puternic cu situaţia 
înregistrată la mormântul nr. 26: aici au fost găsite un inel din argint 
şi un vas bitronconic de sticlă (Fig. 1/ 1; PI. 1/3 ), piese datate cu 
ajutorul unui dirhem de la sultanul Murad al III-iea (1574-1595). 

Un alt vas, asemănător ca formă, dar cu alte dimensiuni (PI. 
1/4), făcea parte din inventarul mormântului nr. 31 şi, prin analogie, a 
fost atribuit celei de-a doua jumătăţi a veacului al XVI-lea29

.

25 Din registrul inventar s-a putut stabili că vasul a fost descoperit în anul 1954, la 
mormântul 41. 
26 Ionaşcu, V. Zirra 1959, p. 65, fig. 18: din planul parţial al cimitirului de la Radu 
Vodă, în care apare şi acest mormânt, se poate presupune că a fost un adult, depus 
cu mâinile împreunate pe cutia toracică. 
27 

Ibidem, p. 66, fig. 19 . Figura prezintă obiecte din morminte din secolul XVI, iar 
la 19/d, este redat un vas de sticlă. În acest desen apare un profil complet al vasului 
(înalt de 15 cm) dar, în realitate vasul a fost restaurat parţial - se păstrează două 
părţi din vas - lipsindu-i puntea de legătură în zona mediană. Din acest motiv nu se 
poate preciza dacă aparţine tipului cu un inel sau cu două inele, în zona centrală. 
28 Ionaşcu, V. Zirra, D. Berciu, M. Tudor 1954, p. 417-431; Ionaşcu, V. Zirra 1959, 
r.· 64-66 şi fig, 19.

.. 

9 Ştefanescu 1975, p. 387-393. 
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A1nbele vase, depuse ritual în partea dreaptă a craniului3°, 
sunt considerate a fi produse ale atelierelor de la Murano. 

Biserica Mănăstirii Cotroceni 

Săpăturile arheologice, desfăşurate sub forma unor scurte 
intervenţii de salvare - 1960, 1977, 1980, 1984-1987, 1992 - au 
evidenţiat faptu 1 că 1nănăstirea, ridicată între 1679-1680, nu era 
an1plasată în vatra satului Cotroceni din secolele XVII-XVIII. Dintre 
can1paniile arheologice 1nenţionate, nu1nai cea din anul 1977 s-a axat 
pe cercetarea bisericii, în timp ce săpătura de salvare declanşată în 
aprilie 1984 şi-a propus şi cercetarea 1normintelor din interiorul 
bisericii31

.

În spaţiul dintre naos şi pronaos, acolo unde, încă din timpul 
vieţii, Şerban Cantacuzino (16 78-1688) hotărâse să fie a1nplasate 
1nonnintcle ctitorilor, s-a găsit cripta do1nnitorului. În pronaos, atât în 
stânga, cât şi în dreapta, se 1nai aflau şase morminte, dintre care cinci 
aparţineau fa1nilici ctitorului32

.

Necropola don1nească, pe lângă bogăţia obiectelor de 
podoabă, a oferit şi nUineroase vase de sticlă, depuse ritual în mai 
inuite 1nonninte33

.

Din 1nonnântul nr. I, aparţinând domnitorului decedat la 29 
octo1nbrie 1688, profanat în n1ai multe rânduri, a fost recuperată gura 
unei candele din sticlă de culoare albă, cu diametrul de 9,5 cm, cea 
1nai n1are piesă de acest tip găsită la Cotroceni (PI. 2/ l ). Din acelaşi 
1norn1ânt provin alte câteva tipuri de buză, fapt care atestă varietatea 
candelelor depuse în cavou 1 do1nnesc34

. 

Din 1nonnântul nr. 3, în care se afla Constantin Cantacuzino, 
n1ort în 1729 ( fiu al n1arelui spătar Radu Cantacuzino), s-au recuperat 
frag1ncnte de la 1nai inuite candele distruse cu prilejul repetatelor 

-'
0 Informaţii suplimentare în legătură cu locul depunerii vaselor, forma şi mărimea 

acestora, ne-au fost oferite cu generozitate de către colegul Aristide Ştefănescu, de 
la Muzeul Naţional Cotroceni, căruia sunt bucuros să îi pot adresa mulţumiri şi pe 
această calc. 
·1 1 Pentru cercetările arheologice de la Cotroceni vezi şi articolul lui Panait I. Panait 
din acest volum. 
-'� Pentru cercetările arheologice de la Cotroceni, vezi Panait 1992, p. 18-24; 
Ştefănescu 200 l, p. 103-107. 
_,:i Mulţumesc şi pc această calc d-lui profesor dr. Panait I. Panait, autorul 
descoperirilor, care mi-a permis să public vasele de sticlă descoperite în monnintele 
de la Cotroceni. Toate exemplarele descrise se păstrează la Muzeul Naţional 
Cotroceni şi Ic-am putut studia prin amabilitatea colegului Aristide Ştefănescu, 
c{1ruia îi mulţumesc şi pc această calc. 
3
•
1 Panait 1992, p. 20. 
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profanări35 (PI. 2/4). 
Din 1normântul nr. 4 B, aparţinând Smarandei Cantacuzino 

(fiica aceluiaşi 1nare spătar Radu Cantacuzino), răposată şi ea în anul 
1729, provin fragmente de la mai multe candele, dintre care se 
detaşează una cu fundul ascuţit36 (PI. 2/2, 3). 

Cavoul mormântului nr. 5, aparţinând marelui agă Matei 
Cantacuzino, 1nort în decembrie 1685, a fost transformat într-un 
adevărat osuar, aici fiind depuse şi alte schelete, situaţie în care nu se 
poate preciza cărui decedat îi aparţine inventarul descoperit aici. 
Dintre numeroasele categorii de obiecte, reţine atenţia singurul vas de 
sticlă întreg descoperit în necropola de la Cotroceni (Fig. 1/2; PI. 
2/5): o candelă din pastă de sticlă gălbuie-maronie, cu numeroase 
depuneri, care, prin curăţare, a căpătat o nuanţă alb-gălbuie ( inv. 
153/6). Dimensiunile recipientului sunt: diametrul gurii=7,5 cin; 
dia1netrul maxim în zona u1nerilor= 1 O cm; înălţimea=9 cm. Numărul 
mare de vase recuperate din acest complex - fragmente de la alte 13 
candele - ca şi prezenţa unor obiecte de podoabă din secolul al 
XVIII-iea, sugerează că în cavoul mormântului nr. 5 s-au contopit
răn1ăşiţele mai 1nultor în1normântări, cu inventarele aferente. Printre
acestea pot fi remarcate fragmente de candele cilindrice cu fund plat.
Un alt tip, de mici dimensiuni (înălţimea de cca 4-5 cm), are partea
superioară de formă triunghiulară în secţiune, cu buza puternic
întoarsă la exterior, Rentru a putea fi susţinută de un inel de sârmă, în
vederea suspendării 7

: trei sunt lucrate dintr-o sticlă alb-gălbuie, însă 
există şi câteva fragmente din pastă de sticlă de culoare neagră. Pe 
lângă candele, pute1n menţiona şi picioare de pahare, lucrate dintr-o 
sticlă de culoare verde38

.

Necropola sătească de la Căciulaţi. 

La 28 k1n nord de Bucureşti se află satul Căciulaţi, corn. 
Moara Vlăsiei. În anul 1832, Alexandru Ghica, viitor domn al 
Munteniei ( 1 aprilie 1832-7 octombrie 1842), începe să-şi 
construiască o reşedinţă pe aceste locuri şi, deoarece biserica mică, 
din bârne, "cădea tocmai în grădina palatului, el o strămută în 

35 Ibidem, p. 21.
36 lhidem, p. 22.
37 

Corn te 1989, p. 46-51. Pentru ilustraţia de la p. 46-4 7 v. fig. 1/6 din articolul de 

fată. 
38 ·lhidem, p. 23.
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n1ijlocul satului"39
. Din alte surse aflăm că în anul 1820 aşezarea 

nun1ăra 16 fan1ilii
40

.

Mărturiile docu1nentare referitoare la satul Căciulaţi au fost 
con1pletate prin cercetările arheologice de salvare efectuate în 
intervalul octo1nbrie 1991-iunie 1993: în parcul palatului au fost 
dezvelite peste 200 de 1nonninte, dintre care doar pentru un număr de 

60 dispune1n de un 1ninin1u1n de infonnaţii (săpăturile anterioare 
pentru canalizare şi gropile unor silozuri au distrus o bună parte din 
cin1itirul respectiv). 

Datarea 1normintelor este asigurată de un număr de 28 de 
1nonede, depuse în pahnă sau perforate şi legate de un deget. 
Majoritatea pieselor descoperite la Căciulaţi este formată din 

en1isiuni oto1nane ( aspri şi parale). Cronologic, piesele descoperite se 
eşalonează astfel: un dinar e1nis de în1păratul Ferdinand I ( 1526-

1564 ), o piesă de 10 kreuzer de la împăratul Francisc I (1745-1764) şi 
26 de 1nonede oton1ane emise în cursul secolului al XVIII-iea şi la 

începutul secolului al XIX-iea. Cu1nulând informaţiile documentare, 
nu111is111atice şi arheologice se poate aprecia că dinarul de la 
Ferdinand I a fost refolosit, pri111ele în111ormântări din necropola 
rurală de la Căciulaţi având loc pe la jumătatea secolului al XVIII

lea, după cu1n arată cele două piese de la sultanul Mahmud I ( 1730-

1754). Terenul din parc a fost folosit pentru în1normântări până la 

începutul secolului al XIX-lea, li1nită cronologică sugerată de două 
parale din anii 181 O/ 1811, de la sultanul Mahmud II ( 1808-1839). 

Inventarul 1nonnintelor este foarte sărac, realitate previzibilă 
pentru o necropolă sătească şi se rezu1nă la câteva piese de podoabă: 

o mărgică din pastă de sticlă, două verighete si1nple şi un cercel din
argint cu 111ontura poliedrică

41
. De fapt, cu excepţia monedelor

prezente ca obol al lui Charon, nu pute1n 1nenţiona decât o singură
piesă depusă în 1110d ritual: la M 21, aparţinând unui adult ( un preot

?), a fost găsită o candelă de sticlă depusă pe partea dreaptă, în zona
bazinului; vasul are trei "'urechiuşe" pentru a face posibilă

suspendarea (Fig. 1/4; Pl. 3/5), prezenţa acestora încadrându-l într-un

:w Popescu Băjenaru 1922, p. 79-80; Harhoiu 1990, p. 38-40. 
4° Constantinescu I. 1978, p. 252, nr. 11: satul Căciulaţii Banului, plasa Znagov, 
proprietate Băneasa Elenca Ghica. 
41 Mănucu Adamcşteanu, Ingrid Poll, E. Nicolae 2004, p. 20-40. 
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tip frecvent întâlnit în zona oraşului Bucureşti42
• Candela este lucrată 

dintr-o sticlă cu aspect alb-lăptos, mat şi se poate data în a doua 
ju1nătate a secolului al XVIII-iea şi la începutul celui următor, 
interval ce corespunde cu perioada de funcţionare a cimitirului. 

Biserica "Sfântu Visarion Vechi" 

În cursul verii anului 1961, au fost efectuate sondaje în 
interiorul şi exteriorul vechii biserici de cărămidă care, spre vest, se 
învecinează cu biserica nouă Sf. Visarion. La interiorul bisericii 
vechi, la o adâncime de 0,55 m, au fost surprinse bârne de la o 
biserică din lemn din prima jumătate a secolului al XVIII-iea, a cărei 
durată de existenţă nu poate fi precizată, dar care poate fi pusă în 
legătură cu începuturile mahalalei Visarion. Locul bisericii din lemn 
a fost luat de una din cărămidă, ctitorită, se pare, de către Mihăilă, 
decedat în ti1npul do1nniei lui Alexandru Moruzi ( 1793-1796) şi al 
cărui 1normânt a fost descoperit în pronaos. Biserica lui "Mihăilă" 
apare în planurile oraşului Bucureşti din 1789-1791. Al treilea 
edificiu, a fost construit înainte de 21 septembrie 1797, când, 
conform pisaniei, s-au adăugat, în naos, absidele laterale, de către 
preotul Petre Referendaru, protopop al Bucureştiului şi de către 
Anton Berhiceanu, logofăt de taină. 

În cursul cercetărilor arheologice au fost surprinse numeroase 
morminte din cimitirul situat în jurul monumentului: primele 
înmormântări s-au făcut spre ju1nătatea secolului al XVIII-iea (M 36, 
datat cu o piesă de la sultanul Mahmud I (1730-17 54) şi continuă 
până pe la jumătatea secolului al XIX-iea (M 38, datat cu o 1nonedă 
de la Francisc Iosif I ( 1848-1916)43

. Aproape la fiecare 1normânt au 
fost descoperite monede turceşti (secolul XVIII) şi austriece (secolul 
XIX), însoţite, uneori şi de câteva piese de podoabă care au aparţinut 
defuncţilor şi care nu au fost depuse în inod ritual: doi cercei din aur, 
un inel din argint, două verighete din argint şi una din aramă. 

Cele mai vechi morminte au fost descoperite în biserică (M 5, 
M 6, M 8)44

. Mormântul nr. 6, acoperit cu piatră funerară, aparţine lui 

42 Ştefănescu, R. Ocheşanu 1992, p. 246: la Poşta-Buturugcni, jud. Ilfov, în zona 
centrală a unui cimitir din secolele XVIII-XIX (fragmente de cărămizi ar sugera şi 
existenţa unei biserici), a fost descoperită o urechiuşă de la o candelă de sticlă. 
Pentru alte descoperiri de candele, care nu au caracter funerar, vezi Bucureşti 1959, 
p. 161: lângă gara Mogoşoaia s-a descoperit un depozit de câteva sute de candele
de sticlă din secolele XVI-XVII (prin prisma celorlalte descoperiri de pe teritoriul
oraşului Bucureşti, credem că aceste vase se pot data în secolele XVII-XVIII);
Mănucu-Adameşteanu, Ingrid Poll 2002, p. 59-60.
43 În anul 1867 se interzice înmormântarea în oraş, în jurul bisericilor, dar această 
practică va continua câţiva ani. 
44 Turcu, P. Cemovodcanu, C. Marinescu 1965, p. 297-319. 
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Mihăilă, presupusul ctitor, 1nort la sfărşitul secolului al XVIII-lea. La 
1nâna stângă avea o verighetă din argint, în ti1np ce lângă craniu erau 

depuse două candele de sticlă şi una de aramă
45

. Una dintre cele două 
candele a putut fi întregită: este lucrată dintr-o pastă de sticlă de 
culoare alb-gălbuie, cu secţiunea de formă triunghiulară şi buza 

întoarsă spre exterior, pentru a putea fi susţinută cu un inel de sârmă, 
în vederea suspendării. Dimensiuni: dia1netrul maxim=9,5 cm; 
înălţimea=9 cm. Muzeul Municipiului Bucureşti, inv. 11050 (Fig. 

1 /3; Pl. 1/2). 
Părăsind zona oraşului Bucureşti şi încercând o trecere în 

revistă a celorlalte descoperiri de morminte în care au fost depuse 
vase de sticlă, constatăm o polarizare în zona de câmpie şi 

subcarpatică a Munteniei, având ca li1nite Curtea de Argeş - bisericile 
Drujeşti

46
, Olari, Sân Nicoară

47 
şi Piteşti

48 
spre vest, satul Vadu

Soreşti, corn. Zărneşti, Uud. Buzău)49
, spre est, Câmpulung Muscel

50
,

Cetăţeni
5 1 

şi Târgşor
52

, spre nord, Bucureşti şi Comana
53

, jud.

45 
Ibidem, p. 306 - vasele sunt doar menţionate. 

46 Cristocea I 990, p. 31-33, fig. 7, I O şi 13 - un fragment (gât) dintr-un vas de sticlă 
funerar găsit la temelia bisericii şi două vase întregi, găsite în morminte, toate din 
secolul al XVI-iea. 
47 Rosetti 1977, p. 69: vase de sticlă descoperite în cimitirele bisericilor Sân 
Nicoară şi Olari, descoperiri inedite. 
48 

Ibidem; în anul 1967, la biserica Sf. Gheorghe, în absida de nord a naosului, la -
2, 15 m, unde era talpa temeliei peretelui dinspre nord, pământul era răvăşit şi 
conţinea o parte dintr-un vas mic de sticlă, aparţinând unei categorii folosite în 
ritualul funerar. Autorul presupune că aici a existat o necropolă mai veche, căreia îi 
atribuie acest vas, dar în cazul de faţă ne aflăm în faţa unei depuneri rituale, la 
temelia naosului, înainte de începerea construcţiei bisericii. 
49 În luncă, în marginea de N-E a satului, se află o necropolă medievală din secolele 
XV-XVII, Drâmbocianu 1993, p. 469-478.
50 Mîrtzu 1995, p. 45 şi nota 1. 
51 Rosetti 1977, p. 69: în cimitirul bisericii de la Cetăţeni, descoperire inedită. 
Probabil că vasul a fost descoperit în cursul campaniilor arheologice din anii 1962-
1964, care au rămas nepublicate. Atunci au fost cercetate morminte din cimitirul 
voievodal de la biserica nr. 2 care, prin inventarul lor, ar fi putut să ofere şi un vas 
de sticlă. Perioada de funcţionare a fost estimată între mijlocul secolului al XIII-iea 
şi începutul secolului al XV-iea. Aceste încheieri rămân însă la stadiul de simple 
ipoteze, atâta timp cât vasul nu se află nici în colecţia Muzeului din Piteşti şi nici la 
Muzeul Naţional de Istorie a României. Mulţumesc şi pe această cale colegei Anca 
Păunescu, pentru informaţiile legate de cercetările din acest punct. Pentru 
descoperirile din acest cimitir vezi Păunescu, S. Cristocea 1984, p. Chiţescu, A. 
Păunescu 1992, p. 52-56. 
52 Rosetti 1972, p. 34 şi nota 38: un vas de sticlă cu picior înalt, din secolul al XVI
lea, informatie oferită de Gh. Diaconu. 
53 Bătrîna şi ·A. Bătrîna 1974, p. 30 şi fig. 26. 
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Giurgiu, spre sud. Oarecu111 izolat, spre vest, se înregistrează prezenţa 
unui vas descoperit în Oltenia, la Brâncoveni54. 

Din păcate, descoperirile de pe teritoriul oraşului Câ111pulung 
Muscel - de unde provin cele mai 111ulte vase - nu beneficiază de o 
publicare corespunzătoare. Săpăturile arheologice efectuate de către 
Flaminiu Mîrtzu la monumentele de la Bradul, Fundeni, Lereşti, 
Negru Vodă, Schei, Sf Gheorghe, Sf Ilie şi Valea au evidenţiat, în 
cadrul necropolelor aferente, obiceiul depunerii vaselor de sticlă. 
Dintre descoperirile provenind din aceste opt staţiuni arheologice, 
sunt ilustrate un număr de şapte exemplare (autorul nu precizează nici 
111ăcar locul descoperirii pentru vasele ilustrate), datate în secolele 
XV-XVII: informaţiile oferite sunt trunchiate, incomplete şi nu
pennit o abordare corespunzătoare55 .

Autorul apreciază că acest obicei este întâlnit din secolul al 
XV-iea şi cunoaşte o frecvenţă sporită până în secolul al XVII-lea.
Începând cu sfărşitul secolului al XVII-iea, prezenţa vaselor de sticlă
se răreşte şi încetează către mijlocul secolului al XVIII-lea56.

Din spicuirea materialelor răspândite prin diferite articole, 
putem încerca completarea informaţiilor pentru anumite puncte. 

Biserica Bradul, datată în a doua jumătate a secolului al XV
lea57 (astăzi dispărută), se afla în partea de vest a oraşului, cele mai 
vechi morminte fiind datate cu denari emişi de Matei Corvin (1458-
1490)58. Refăcută în anul 1766, biserica decade şi este dărâmată în 
anul 190359. 

Biserica Fundeni, situată în partea de sud a oraşului60, a
beneficiat de cercetări arheologice sistematice în cursul anului 1988. 
În interiorul actualului lăcaş, care datează din secolul al XVIII-iea, au 
fost descoperite fundaţiile unei biserici construite în al treilea sfert al 
secolului al XV-lea. Aici au fost descoperite 1 O morminte de bărbaţi, 
femei, copii: pe baza inventarului funerar - monede, inele, cercei, 
mărgele, vase de sticlă şi ceramică - au fost datate în secolele XV
XVIII61 . Dintre monede sunt amintiţi numai denarii e111işi de Matei 

54 Beldie 1974, p. 95. 
55 

Mîrtzu 1995, p. 45-48 şi ilustraţia de la p. 49-50. 
56 

Ibidem, p. 46 - în text nu este menţionat nici un vas din secolul al XVIII-iea, iar 

ilustraţia de la p. 49-50 nu prezintă nici o descoperire ulterioară secolului al XVII
lea. 
57 Câmpulung 1974, p. 111. 
58 Mîrtzu 1984, p. 21 - nu cunoaştem nici măcar anul în care s-au făcut cercetările 
arheologice. 
59 

Cantacuzino 2002, p. 96-97. 
60 

Ibidem, p. 62-65, pentru prezentarea monumentului. 
61 

Cristocea, F. Mîrtzu, A. Băjan I 996, p. 30. 
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Corvin62
, iar din raportul arheologic preliminar aflăm doar că s-au 

descoperit vase de sticlă. 
Biserica Marina, aflată în nordul oraşului, a fost obiectul a 

nu1neroase controverse: în cursul anului 1963, Dinu V. Rosetti şi 
Fla1niniu Mârţu au făcut un sondaj în grădina din jurul bisericii, fiind 
dezvelite 1nonninte din secolele XVI-XVI163

. Dintre descoperirile de 
aici sunt amintite emisiunile 1nonetare de la So liman I ( 1520-1566), 
care datează cele 1nai vechi 1norminte. Monedele şi existenţa unor 
unne de locuire din secolul al XV-lea, constituiau argumente pentru 
datarea 1nonumentului în secolul al XVl-lea64

. Săpăturile arheologice, 
inco1nplet publicate, dovedesc, doar, că biserica funcţiona în prima 
ju1nătate a secolului al XVI-lea65

.

Pentru biserica Schei data construcţiei nu este cunoscută, dar 
existenţa unei pietre de 1nonnânt pe carea fost descifrat numele 
Magdalina şi data 6 1nai 7056 ( 1548), îndreptăţeşte presupunerea că a 
fost construită în pri1na ju1nătate a secolului al XVI-lea66 sau în a 
doua ju1nătate a secolului al XV-iea, după cum sugerează denarii de 
la Matei Corvin ( 1458-1490), depuşi în mormintc67

.

În anul 1967 s-au efectuat săpături arheologice de salvare la 
Biserica Sf. Gheorghe-Olari68

, datată în a doua jumătate a secolului al 
XV-iea. Cu această ocazie au fost cercetate 31 de morminte, pentru
care apartenenţa la ritul răsăritean a fost confinnată prin observarea
detaliilor înmormântării, deşi construcţia are ele1nente gotice69

. Cele
111ai vechi descoperiri monetare par să fie reprezentate de denarii
e111işi de Matei Corvin (1458-1490) 70

. Inventarul mormintelor
cuprindea, printre altele, şi "[ ... ] vase funerare din sticlă, provenite

l · d' , [ ]"7 1 
exc us1v 1n 11nport ... · .

6:iMîrtzu 1984, p. 21 - autorul face referiri. în general, la denarii de la Matei Corvin, 
dar nu precizează numărul de piese descoperit în fiecare cimitir cercetat la 
Câmpulung. 
63 Popescu 1964, p. 566, punctul 114. 
64 Mîrtzu 1984, p. 21 şi fig. 5, p. 24, p. 27. 
65 Cantacuzino 2002, p. 69-74. 
66 

Ibidem, p. 74-76. 
<,7 Mîrtzu 1984, p. 21 - autorul face referiri, în general, la denarii de la Matei 
Corvin, dar nu precizează numărul de piese descoperit în fiecare cimitir cercetat la 
Câmpulung. 
68 Cantacuzino 2002, p. 56-62, pentru o prezentare a monumentului. 
69 Popescu 1968, p. 694, nr. 120 
70 Datarea primului nivel de morminte a fost stabilit"[ ... ] cu ajutorul numeroaselor 
monete ungare, denari de argint emişi de Matei Corvin[ ... ]". Cf. Mîrţu 1972, p. 40. 
71 Mîrţu 1972, p. 41. 
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Biserica Sf. Ilie este una din cele mai vechi din oraş 72. În anul
1972, Fla1niniu Mârţu descoperă urn1ele unei biserici din lemn din a 
doua ju1nătate a secolului al XV-lea, datare confirmată de 
descoperirile nu1nismatice 73. Într-un articol publicat ulterior, autorul
cercetărilor menţionează descoperirea unor denari e1nişi de Matei 
Corvin (1458-1490)74, care ar susţine datarea edificiului de cult.

Biserica Valea, construită în secolul al XIV-lea şi dispărută la 
sfărşitul secolului al XIX-lea75, se afla în faţa bisericii Marina. După
numeroase refaceri, dintre care ultima - la începutul secolului al XIX
lea (în anul 1803, august 24) - de către Iorga, judeţ al oraşului, care s
a şi înmormântat în ea76, părăsită şi ruinată, biserica Valea a fost
dărâmată în cursul anului 1902 77. Pe emplasa1nentul său s-au făcut 
cercetări arheologice în cursul anului 1968 şi un sondaj în luna 
septembrie 1969: cea mai veche monedă descoperită pare să fie o 
emisiune de la Sracimir78, iar pentru secolul al XV-lea sunt amintiţi
denari de la Matei Corvin (145 8-1490)79

. Printre descoperirile din
morminte mai sunt amintite câteva piese de podoabă: cercei şi 
mărgele din pastă de sticlă, din a doua jumătate a secolului al XIV
lea80 .

La Câmpulung au fost făcute cercetări arheologice sistematice 
(primele săpături datează din anul 1924 )81 la necropola din jurul
bisericii82 domneşti83 vechi. Gh. I. Cantacuzino a descoperit, integral
sau parţial, 218 morminte din secolele XIV-XIX: printre diversele 
materiale se nu1nără şi vase mici de sticlă, fragmentare, descoperite în 
opt monninte84 . Din păcate, condiţiile de descoperire şi starea
fragmentară a vaselor nu au pennis obţinerea unor informaţii 
referitoare la formă sau locul depunerii în mormânt. 

7
2 Cantacuzino 2002, p. 66-69, pentru prezentarea monumentului. 

73 Câmpulung 1974, p. 38, nota 11 O - din păcate, în lucrare nu se precizează ce 
monede au fost descoperite aici. 
74 Vezi supra, nota 66. 
75 Mîrtzu 1970, p. 436 - biserica a fost construită în secolul XV, dar cf. Mîrtzu 
1984, p. 21-22, aici s-au descoperit morminte datate în a doua jumătate a secolului 
al XIV-iea ( cea mai veche monedă fiind de la Sracimir). 
76 

Mîrtzu 1970, p. 436-43 7. 
77 Cantacuzino 2002, p. 94-95.
78 Mîrtzu 1984, p. 22 şi fig. 2. 
79 

V 
. 

66 ez1 supra, nota . 
80 Ibidem. 
81 

Drăghiceanu 1964, p. 284-336. 
82 

Drăguţ 1977, p. 45-50 
83 

Cantacuzino 1998, p. 181-193. 
84 

lhidem, p. 188. 
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Rezu1nând inforn1aţiile referitoare la descoperirile de vase de 
sticlă cu caracter funerar de pe teritoriul oraşului Câmpulung, 
constatăn1 că numărul lor se ridică la cel puţin 17: Bradul ( 1 ex.), 
Fundeni (2 ex.), Lereşti (1 ex.), Negru Vodă (8 ex.), Schei (1 ex.), Sf. 
Gheorghe (2 ex.), Sf. Ilie (1 ex.) şi Valea (1 ex.). Din păcate, cu 
excepţia acestei observaţii cu caracter pur statistic, care exprimă 
cifric o cant inate cu valoare relativă85

, în stadiul actual al cercetărilor 
nu pennite nici un alt co1nentariu cu privire la importantul lot de 
descoperiri de pe teritoriul oraşului Câ1npulung. 

În continuare vo1n prezenta alte descoperiri similare, în 
succesiunea cronologică a efectuării cercetărilor arheologice. 

În cursul anului 1957 au fost efectuate câteva sondaje 
arheologice pe teritoriul co1nunei Retevoieşti, situată la 34 km nord
vest de oraşul Piteşti: în punctul Silişte a fost dezvelită o biserică, 
construită în trei faze. În partea de vest a pronaosului, în mormântul 
nr. 15, a fost depus, în partea dreaptă a craniului, un vas de sticlă alb
verzuie, de tip «ciorchine» 86

, înalt de 21 cm (Fig. 2/4; Pl. 4/2); vasul 
este datat în pri1na ju1nătate a secolului al XVI-lea, în timp ce tipul de 
inel găsit la 111âna stângă a scheletului sugerează a doua jumătate a 
secolului al XV-lea87

.

În "tindă" au fost descoperite un număr de opt monninte 
( conform figurii nr. 8), datate pe baza inventarului funerar (monede, 
podoabe, vase de sticlă), în secolele XVI-XVIII88

. Dintre vasele de 
sticlă a putut fi întregit, parţial, un exemplar tipic pentru această zonă 
geografică: are gâtul înalt (9 c111), puţin oblic, uşor torsionat, corpul 
globular, cu decor specific în relief (motivul solar) (Fig. 2/3; Pl. 4/4). 
Prin aceste caracteristici se încadrează în categoria vaselor cu gura 
largă, evazată şi uşor îngustată, ca un jgheab, tipic pentru secolele 
XVI-XVII.

85 Datorită lipsei de precizie a rapoartelor de săpătură am numărat, cu prudenţă, câte 
un vas în fiecare punct, deşi este posibil să fi fost mai multe; la Fundeni, unde 
autorul cercetării foloseşte pluralul - "vase" - am înregistrat minimum de două; 
singura referinţă numerică exactă se regăseşte în descrierea descoperirilor de la 

Negru Vodă. 
86 

Fulga 2004, p. 110-111: în cursul secolului al XVII-iea, această formă este 
frecvent întâlnită pe teritoriul Transilvaniei. 
87 Rosetti 1959, p. 711 şi explicaţia de la fig. 13. Vasul se află în colecţia Muzeului 
din Piteşti, inv. 258. Mulţumesc şi pe această cale colegului Spiridon Cristocea, 
directorul muzeului piteştean, care mi-a pus la dispoziţie, în vederea studierii, 

publicării şi efectuării de investigaţii fizico-chimice, vasele de sticlă aflate în 
patrimoniul acestui muzeu. 
88 

Ibidem, p. 711 şi fig. 14/5-7, 9, 15. 
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În toainna anului 1959, pe teritoriul satului Suslăneşti, jud. 
Argeş, în punctul Hobaia, au fost efectuate cercetări arheologice în 
vederea verificării descoperirilor semnalate prin cercetări de 
suprafaţă. Cu acest prilej s-a putut obţine planul unei biserici şi au 
fost descoperite 24 de monninte ( 12 în pronaos şi 12 în naos) din 
secolele XV-XVI. Alte morminte (13) au fost dezvelite în jurul 
bisericii, toate aparţinând unor persoane cu o situaţie socială 
deosebită. Biserica şi Curtea boierească din împrejurimi par să-şi fi 
încetat existenta în unna incursiunii oto1nane din anul 159589

.

Din descrierea monnintelor, rezultă că săpăturile de la Hobaia 
au prilejuit descoperirea a doar două vase de sticlă, printre alte 
obiecte de inventar: "câte un văscior de sticlă subţire şi puţin 
roşiatică, sticlărie produsă, probabil, în manufactura veneţiană de la 
Murano"90

. Unul dintre cele două vase a fost găsit în mormântul nr. 1, 
aflat la intrarea în pronaos şi atribuit jupânesei Stanca91

: el are o 
formă zveltă, cu gura îngustă, gâtul lung şi picior înalt şi poate fi 
văzut în expoziţia Muzeului municipal din Câ1npulung92

. Al doilea 
exemplar, fragmentar, a fost descoperit la monnântul nr. 34, aflat la 
nord de biserică şi identificat ca aparţinând unui personaj feminin; 
vasul era depus în partea dreaptă a craniului93 şi, din păcate, nu ni s-a 
păstrat nici o descriere a lui. 

În cursul cercetărilor arheologice efectuate în anii 1971-1972 
la fosta mănăstire Comana, jud. Giurgiu, în pronaosul bisericii au fost 
descoperite 20 de morminte. În mormântul nr. IV - cel mai bogat 
dintre cele cercetate - reprezentat de o criptă de cărămidă, care 
adăpostea osemintele unei fetiţe ( identificată cu Maria, unica fiică a 
lui Şerban Cantacuzino şi a Mariei Rustha), s-a descoperit şi un vas 
mic de sticlă, globular, cu gâtul alungit, evazat spre buză, realizat cu 
o fineţe deosebită ( Fig. 3/3; PI. 5/2). Pe toată suprafaţa corpului este
decorat cu dungi verticale de culoare albă, specifice pentru sticlăria
venetiană din seco Iul al XVII-lea94

.

Cercetările arheologice efectuate în anul 1987 la biserica 
Drujeşti din oraşul Curtea de Argeş, au scos la lumină fundaţia unei 

89 Rosetti 1972, p. 27-32. 
90 

Ibidem, p. 34 şi fig. 4. 
91 

Ibidem, p. 38. 
9

2 Vasul a fost preluat "in situ", vezi fig. 4/2. Cu ocazia vizitei făcute în toamna 
anului 2004 am putut vedea vasele de sticlă din această colecţie care, toate, sunt 
prezente în expoziţia Muzeului. Îmi face plăcere să mulţumesc şi aici colegei Crina 
Tămârjan, de la Muzeul Municipal Câmpulung Muscel, pentru informaţiile oferite. 
93 Rosetti 1972, p. 38. 
94 Bătrîna L. şi Adrian Bătrîna 1973, p. 16-17; idem, 1974, p. 30 şi fig. 26. Vasul se 
păstrează la Muzeul Naţional de Artă al Romcînici (inv. P 921/105458). 
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biserici din secolul al XVI-iea. Din cripta nr. 1, profanată, a fost 
reconstituit un vas de sticlă de culoare verzuie95 (Fig. 2/ l; PI. 4/5), în
ti1np ce un alt vas din sticlă de culoare gălbuie (Fig. 2/2; PI. 4/6), 
ase1nănător ca fonnă, a fost depus în cripta nr. 2, la îndoitura 
antebraţului; datarea acestui 1normânt a fost asigurată de un dinar din 
anul 1571, bătut de împăratul Maximilian al Ii-lea (1564-1576)96

.

În cursul anului 1995 s-au iniţiat cercetări arheologice în 
vederea restaurării 1nănăstirii Plăviceni, jud. Teleorman: în pridvorul 
bisericii, ctitorită de vomicul Dragomir în anul 1648, au fost 
descoperite cinci 1nonninte ( trei în criptă de cărămidă şi două în 
groapă si1nplă), ce au aparţinut fatniliei ctitorului97

. La mormântul nr.
4, aparţinând unei femei depusă în groapă simplă, a fost descoperit un 
bogat inventar funerar din secolul al XVII-iea. Printre alte obiecte, la 
î1nbinarea pahnei cu antebraţul 1nâinii drepte, s-a găsit un vas de 
sticlă de culoare gri petrol, cu un gât lung, terminat cu o cupă largă 
prevăzută cu un jgheab de scurgere, cu corpul globular, decorat cu un 

. I 
9

8 motiv so ar 
Punctul cel 1nai estic în care s-a înregistrat depunerea de vase 

de sticlă în 1nonninte, este biserica Sf. Nicolae din Brâncoveni, 
atnplasată pe terasa superioară a Oltului. Ea îndeplinea funcţia de 
paraclis al curţii nobiliare alăturate şi a fost ctitorită, conform 
pisaniei, în anul 163499 de către Matei Basarab şi Preda Brâncoveanu
cu soţiile lor. La 6 dece1nbrie 1634, pisania pusă de "prea luminatul 
creştinul Domnul Io Matheiu Voevoda den Brâncoveni, nepotu 

râposatului Băsărabă Voevod cel Bătrân, înpreună cu luminata şi 
buna credincioasa soţia Domniei Sale Elina de Fierăşti" consemna 
tern1inarea bisericii Sf. Nicolae din satul Brâncoveni, începută cu 
nu1nai 4 luni înainte - la 3 august - şi, cu siguranţă, sfinţită în chiar 
ziua sfântului patron. Partea finală a textului cioplit îi menţiona şi pe 
"al doilea ctitor jupan Preda spătar, jupaniţa lui Păuna i ceadi ih [şi 

copiii lor] şi ispravnicjupan Stanciu/ vornic ol Sălătruc"
100

•

În cursul anilor 1973-1974, Mariana Beldie a făcut sondaje în 
interiorul bisericii şi a descoperit fundaţiile unui alt lăcaş, din secolul 
al XVI-iea, precun1 şi 1normintc datate în a doua ju1nătate a secolului 
al XV-iea. În anul 1974, la unul dintre acestea (M 6), situat în naos, a 

95 Cristocea 1990, p. 33 şi fig. l O. Fragmentul se păstrează la Muzeul din Piteşti 
(inv. 2152). 
96 lb 'd 

. 
t� 13 1 em ş1 1g. 

97 
Cristocca, E. Ţânţărcanu, P. Mirea 2001, p. 139-15 l. 

98 
Ibidem, p. 155 şi fig. 13/l. 

99 Moiscscu 2003, p. I O. 
'
00 

Sinigalia 2004, p. 148-150. 
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fost găsit un cercel din aur şi un vas de sticlă, rupt în zona gâtului; 
vasul are 18,5 cm înălţime, gâtul înalt ( 1 O cm), uşor torsionat, cu gura 
larg evazată şi un jgheab îngust pentru scurgere (PI. 4/7). Corpul 
globular, prezintă un decor specific, în relief: nervuri oblice, dispuse 
în sens opus celor rezultate în urma torsionării gâtului 101

. Prin aceste 
caracteristici se încadrează în categoria vaselor cu gura largă, evazată 
şi uşor îngustată, ca un jgheab, tipic pentru zona Câ1npulung 
Muscel 102

.

O serie de descoperiri din Muntenia sunt doar menţionate, 
situaţie în care nu putem decât să ne limităm la emiterea unor ipoteze 
de lucru. 

Una dintre cele mai vechi descoperiri s-ar putea să provină de 

la Cetăţeni 103
. Primul cimitir cercetat aici, despre care se presupune 

că a funcţionat în secolele XIII-XIV, se află la li1nita vestică a 

platoului "Poiana Târgului" şi aparţine aşezării învecinate. Inventarul 
funerar este destul de sărac, fapt ce nu a permis datarea exactă a 
majorităţii mormintelor; din 21 de morminte doar trei aveau câteva 
piese de podoabă: M 9, cu lespezi de piatră ( o cană cu toartă şi o 
monedă bizantină), M 32 (un cercel şi un inel), M 35 ( doi cercei şi un 
inel) 104

• Este posibil ca vasul de sticlă să fi fost descoperit în 

campaniile arheologice din anii 1940-1941 105 sau, mai probabil, în 
1962-1964, cercetări care au rămas nepublicate. Atunci au fost 
dezvelite şi o serie de morminte din cimitirul voievodal de la biserica 
nr. 2 care, ţinând seama de inventarul lor deosebit, ar fi putut să 
conţină şi un vas de sticlă. Perioada de funcţionare a fost estimată 

101 Vasul a fost predat pe 24 iunie 1974 şi se păstrează la Muzeul Naţional de Artă 
al României. Mulţumesc şi pe această cale doamnei Rodica Matei, care mi-a 
facilitat accesul la vasele de sticlă aflate în această colecţie. 
102 Sinigalia 1974, p. 94 - o biserică de lemn, pe fundaţie de zidărie, datând din 
secolul al XVI-lea; Beldie 1974, p. 95 - s-au încheiat cercetările arheologice în 
interiorul bisericii. S-au descoperit încă cinci morminte anterioare bisericii de lemn 
de sub biserica actuală, conţinând podoabe de argint şi aur, toate databile în a doua 
jumătate a secolului al XV-lea. 
103 Rosetti 1977, p. 69: în cimitirul bisericii de la Cetăţeni, descoperire inedită. 
Pentru descoperirile din acest cimitir vezi Rosetti 1962, p. 73-88 ( campania din 
anul 1958); Chiţescu 1976, p. 155-187 ( campaniile arheologice din anii 1969, 
1971-1973); Chiţescu, A. Sion, S. Cristocea 1983, p. 51-78 (1981); Păunescu, S. 
Cristocea 1984, p. 13 7-142 ( campania din anul 1982); Chiţescu, A. Păunescu 1992, 
p. 52-56.
104 Aceeaşi situaţie a fost surprinsă şi în campania arheologică din anul 1958, când
au fost cercetate l O morminte, la care s-au descoperit doar două inele, un cercel şi 
un ac, cf. Rosetti l 962, p. 81. 
105 

Ibidem, p. 73. 
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între 1nijlocul secolului al XIII-iea şi începutul secolului al XV-iea 106

Aceste încheieri privind prezenţa unui vas de sticlă într-unul din 
1normintele cercetate la Cetăţeni rămân, totuşi, în stadiul de deducţii 
şi si1nple ipoteze, de vre1ne ce vasul nu se regăseşte nici în colecţia 
Muzeului din Piteşti, nici în cea a Muzeului Naţional de Istorie a 
Ro1nâniei. 

Biserica nr. 1, construită peste biserica nr. 2, a funcţionat până 
în a doua jun1ătate a secolului al XVIII-lea. Inventarul mormintelor 
descoperite aici este foarte sărac 107 şi nu crede1n că vasul de sticlă ar 
fi putut fi găsit aici. 

Dacă condiţiile de descoperire rămân incerte în ceea ce 
priveşte prezenţa acestui vas într-unul din ci1nitirele cercetate la 
Cetăţeni, în schimb, nu putem menţiona nici măcar un singur 
fragment de vas de sticlă printre descoperirile din aşezare; faptul pare 
cu totul surprinzător pentru acest centru politic şi economic, care a 
jucat un rol deosebit de i1nportant în cursul secolelor XIV-XV. 

Într-o situaţie ase1nănătoare se află şi oraşul Curtea de Argeş, 
care a cunoscut perioada de maximă dezvoltare în a doua jumătate a 
secolului al XIV-iea, când a, fost singura capitală a Ţării 
R 

A • 108 d • 
• bl" 

• ' d • 1� 109 01naneşt1 : e a1c1 nu s-a pu 1cat n1c1 un vas e stlc a , cu 
excepţia celor cu caracter funerar din biserica de la Drujeşti. 

Dinu V. Rosetti 1nenţionează descoperirea unor vase de sticlă 
în cadrul cimitirelor formate pe lângă bisericile Sân Nicoară şi Olari. 

Pri1nele sondaje la Sân Nicoară, biserică construită la sfirşitul 
secolului al XIII-iea sau în pri1najun1ătate a secolului al XIV-lea 110

,

au fost făcute de Virgil N. Drăghiceanu ( 10-16 septembrie 1920), 
perioadă în care a descoperit 11 1nonninte în naos şi pronaos şi două 
în sarcofagii de piatră în faţa uşii de la intrare. Inventarul este foarte 
sărac: nasturi din bronz aurit (M 5, M 7), un gros (M 8)111 şi alte 15 
111onede, dintre care trei sunt e1nisiuni din secolul al XVI-lea 112

•

Cercetările arheologice au fost continuate de Nicolae Constantinescu 

106 Chiţescu, A. Sion, S. Cristocea 1983, p. 54-59. 
107 Ibidem, p. 52-54. Mulţumesc şi pc această calc colegei Anca Păunescu pentru 
informaţiile legate de cercetările din acest punct. 
108 Pentru un plan cu monumentele cercetate aici, vezi Constantinescu 1984, p. 33, 
fif 3.
1 ° Constantinescu 1984, passim; Bătrîna şi A. Bătrîna 1980, p. 19-26; idem, 1981, 
p.144-l69;idem, l982,p.95-106.
110 Pentru diferitele ipoteze privind momentul constructiv, vezi Thcodorescu 1974,
p. 278-280.
111 Drăghiceanu 1923, p. 147-148.
112 

Ibidem, p. 150: dă o listă cu 15 monede descoperite la Sân Nicoară, dar nu 
precizează condiţiile de descoperire. 
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în anul 1972113 şi de către Dinu V. Rosetti şi Nicolae Moisescu, 
printr-o campanie consistentă, în anul 1975. Cu această ocazie au fost 
descoperite 18 monede din secolele XIV-XVII (cea mai veche 
monedă este o emisiune de la Mircea cel Bătrân), patru inele de 
argint, bumbi de argint auriţi şi vase de sticlă114

. Din păcate, această 
succintă prezentare nu furnizează nici o informaţie în legătură cu 
numărul vaselor găsite şi condiţiile de descoperire. Nu ne rămâne 
decât să consemnăm că la biserica Sân N icoară din Curtea de Argeş 
s-au descoperit vase de sticlă, care ar putea fi atribuite secole lor XV
XVII.

Biserica Olari, cu hramul Adonnirea Maicii Domnului, a 
beneficiat de o singură campanie arheologică, în cursul anului 1967. 
Dinu V. Rosetti a întreprins săpături în jurul şi în interiorul bisericii 
actuale, în vederea restaurării monumentului. În interior a identificat 
temelii mai vechi din bolovani de râu lipiţi cu pământ şi pavimentul 
de cărămidă al unei biserici de pe la mijlocul secolului al XV-lea 115

sau ante 1530116
• Cu această ocazie au fost descoperite, probabil, şi 

vasele (sau vasul) de sticlă menţionate de către Dinu V. Rosetti ?. 
Sintetizând informaţiile arheologice pe care le avem la 

dispoziţie în acest moment, referitoare la depunerea vaselor de sticlă 
în morminte, constatăm că pentru teritoriul oraşului Bucureşti şi 
împrejurimile sale pot fi aduse în discuţie descoperiri din şase puncte. 
Majoritatea sunt din Bucureşti: biserica Mănăstirii Snagov, biserica 
Radu Vodă, biserica Mănăstirii Cotroceni, biserica Sf Visarion; 
numai două provin de pe teritoriul judeţului Ilfov: Măneşti-Buftea şi 
Căciulati. 

Nicolae Iorga prezintă "'două vase de sticlă, de vechime 
dubioasă", aflate la Plumbuita 117 

• Ele par să fi rezultat din cercetarea 
arheologică impusă de către Comisia Monumentelor Istorice cu 
ocazia restaurării monumentului, între anii 1933-1940118

• În anul 
1972, Dinu V. Rosetti notează că, în cursul cercetărilor pe care le-a 
efectuat la Plumbuita, a descoperit vase de sticlă de la jumătatea 
secolului al XVI-lea 119

, dar nu spune nimic_ despre aceste săpături. 

113 
Din discuţiile purtate cu dl. dr. Niculae Constantinescu am aflat că în campania 

din anul l 972 nu s-a găsit nici un vas de sticlă. 
114 Moisescu N. l 980, p. 35-38. 
115 Popescu l 968, p. 694, nr. l l 6. 
116 

Mulţescu şi A. Mulţescu 2001 - biserica Olari, fără pagină. 
117 

Iorga I 939, p. I O - ilustrează două vase de sticlă. 
118 

Stoicescu 1961, p. 252. 
119 

Rosetti l 972, p. 34, nota 38 - o înşiruire a descoperilor făcute de autor, din care 
nu se înţelege câte vase de sticlă s-au descoperit. 
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Dintr-o notă a lui Paul Cernovodeanu aflăm că în cursul anilor 1940-
1941 s-au efectuat lucrări de restaurare la mănăstire, iar Dinu V. 
Rosetti a tăcut un sondaj în biserică 120. După cum se cunoaşte, 
construcţia 1nănăstirii a fost începută de Petru cel Tânăr ( 1559-1568) 
şi a fost continuată de Alexandru-Mircea şi Mihnea Turcitul121

.
Aceste infonnaţii se co1npletcază şi converg spre ideea că vasele de 
sticlă găsite în mormintele cercetate în biserică ( care, după cronologia 
avansată de Dinu V. Rosetti, s-ar data la ju1nătatea secolului al XVI

lea) ar putea să provină din 111orn1inte do111neşti sau ale unor 
persana je de nea111 do1nnesc 122. Acestor semne de întrebare ridicate 

de condiţiile de descoperire se mai adaugă şi altele: cele două vase de 
sticlă ilustrate de Nicolae Iorga datează dintr-o perioadă mai târzie, 

din secolele XVIII-XIX, iar publicarea lor în anul 1939, este 
anterioară sondajului efectuat de Rosetti în 1941

123
. Mai mult,

co1nparând aceste vase, pentru a încerca o datare, cu cele publicate 
într-o 1nonografie dedicată cercetărilor arheologice din Bucureşti, am 

avut surpriza să constat că ele se regăsesc printre descoperirile din 
Bucureşti, fiind datate la sfârşitul secolului al XVI Ii-lea 

124•

Face1n acum precizarea că ele au fost descoperite la 
Plumbuita înainte de anul 1939 (restaurările au început în anul 1933) 

şi au făcut parte, probabil, dintr-un depozit al mănăstirii, de recipiente 

scoase din uz, situaţie constatată arheologic şi la mănăstirea 

Cotroceni sau la Radu Vodă 125.

Cumulând toate aceste înformaţii se poate presupune că în 

cursul sondajului făcut în anul 1941, în biserică, Dinu V. Rosetti a 

cercetat şi o serie de n1orminte la care au fost descoperite şi vase de 

sticlă din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. 

Listei de localităţi rezultată din această enumerare mai pot fi 

adăugate materialele inedite din aşezările rurale Străuleşti
126 

şi Vitan-

l"O C d - ernovo eanu 1959, p. 431.
121 Stoicescu 1961, p. 251. 
122 Iorga 1939, p. 40 - mort la 1577, Alexandru II Mircea va fi înmormântat în 
biserică. 
12

3 Cemovodeanu 1959, p. 430-431, publică o lespede funerară fotografiată la 
Plumbuita de către Rosetti, în anul 1941, ceea ce ar putea constitui un indiciu 
pentru anul când a fost efectuat sondajul. 
24 Rosetti 1959 a, p. 183, pi. CXCI/ l O, 11. 

125 Panait I. Panait, în volumul de fată. 
126 În cadrul necropolei medievale s�a găsit şi un vas de sticlă. Informaţia ne-a fost 
oferită, cu multă amabilitate, de dl. prof. dr. Panait I. Panait, autorul cercetărilor. 
Pentru informaţii preliminare referitoare la necropola din secolele XV-XVI vezi 
Constantiniu, Panait I. Panait, I. Cristachc-Panait, 1965, p. 196-199; Panait 1967, p. 
14-20.
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Bîrzeşti 127, pentru care deţinem doar informaţii referitoare la existenţa
unor vase de sticlă în inventarul unor tnorminte medievale din 
secolele XV-XVII. 

Obiceiul depunerii vaselor de sticlă în mormintele din zona 
oraşului Bucureşti este atestat încă din seco Iul al XV-lea (Snagov; 
descoperire ce nu poate fi verificată), dar majoritatea descoperirilor 
provin din veacul al XVI-lea (Măneşti-Buftea, Plumbuita-descoperire 
ce nu poate fi verificată, Radu Vodă, Vitan-Bîrzeşti). Pentru a doua 
ju1nătate a secolului al XVII-lea şi pri1na jumătate a celui următor, se 
cunosc doar exemplarele din necropola de la Cotroceni, pentru ca 
ultimele descoperiri, cele de la Căciulaţi şi de la Sf Visarion Vechi, 
să dateze din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi începutul 
secolului al XIX-iea. 

Pentru teritoriul Munteniei, cele mai vechi descoperiri sunt 
se1nnalate pe teritoriul oraşului Câmpulung: două vase din secolul al 
XV-iea 128• Din a doua jumătate a secolului, amintim descoperirile de
la Brâncoveni 129

, pentru ca în secolul al XVI-lea să asistăm la o
generalizare a obiceiului depunerii de vase de sticlă în morminte, care 
devine o adevărată modă. Aria descoperirilor se va restrânge în cursul 
secolu lui al XVII-iea, perioadă pentru care nu cunoaştem decât două 
descoperiri la Câmpulung 130 şi pe cele din necropola domnească de la 
Cotroceni. Pentru secolele XVIII-XIX nu putem 1nenţiona decât 
vasele descoperite în zona oraşului Bucureşti. 

Vasele sunt depuse în partea dreaptă capului: Măneşti-Buftea 
(M 26, M 31 ), Sf Visarion Vechi (M 6), Câmpulung, Retevoieşti, 
Suslăneşti; lângă bazin, pe partea dreaptă, la îndoitura braţului 
(Căciulaţi), Drujeşti-cripta 2, Câ1npulung; la picioare (Snagov). În 
1110d excepţional, la Snagov, constatăm depunerea mai multor vase, 
faianţă şi sticlă, situaţie în care a fost necesară amenajarea unei 
platforme, din cărămidă. 

La Măneşti-Buftea nu se precizează sexul celui decedat, dar la 
mormântul nr. 26 s-a găsit şi un inel sigilar 131

, ceea ce ne permite să 
presupune1n că aparţinea unui bărbat, situaţie remarcată şi la 
Retevoieşti. Acelaşi lucru se constată şi la Sf. Visarion Vechi, unde 
cele două candele erau depuse în 1normântul ctitorului. La Căciulaţi 

127 Panait, A. Ştefănescu 1992, p. 156 - în necropola din secolele XV-XVI, în două 
cazuri, s-au găsit fragmente de vase de sticlă rituale, din seria celor descoperite la 
Măneşti-Buftea. 
128 

Mîrtzu 1995, p. 49, fig. 1/1, 2. 
129 

Beldie 1974, p. 95. 
130 Mirţu 1995, p. 50, fig.2/6, 7. 
131 

Ştefănescu 1975, p. 389, fig. 3/a-b. 
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ne află1n din nou în faţa unui monnânt de bărbat, dar aici credem că 
este vorba de un preot. 

Există, însă, şi morminte de fe1nei, după cum ne-o dovedesc 
descoperirile de la Suslăneşti sau de la Comana. 

Depunerea vaselor pare să reflecte unele preferinţe pentru 
anu1nite tipuri, deosebirile părând să respecte atât criteriul geografic, 
cât şi pe cel cronologic. Astfel, recipientele cu gât foarte înalt, gura 
larg evazată şi corp sferic (în secolul al XV-lea) şi cilindric (în 
secolele XVI-XVII) sunt specifice pentru zona Câmpulung Muscel
Curtea de Argeş. 

Vasul bitronconic este cunoscut numai la Radu Vodă, dar o 
forn1ă apropiată, cu încă un inel în relief în zona mediană, este 
se1nnalată, în secolul al XVI-lea, la Măneşti şi Suslăneşti

132
, pentru ca

în secolul al XVII-iea să apară într-un mormânt de la Câmpulung 

Muscel 133
. 

Candelele par să reprezinte însă tipul preferat în zona 

Bucureştiului, în secolele XVII-XVIII. La Snagov este menţionată 
depunerea unei candele, situaţie unică pentru secolele XV-XVI. 

Absenţa unei docu1nentaţii corespunzătoare - o descriere a vasului 
sau o i1nagine a sa - ne determină să fim circumspecţi şi să ne 

întrebă1n dacă nu cu1nva pentru vasul de sticlă s-a folosit denumirea 
generică de «candelă». 

Pri1nele candele le întâlni1n mult mai târziu, la sfârşitul 
secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-iea, în 

n1onninte le de la Cotroceni. Din acest moment se pare că depunerea 
lor în n1onninte se generalizează şi devine o constantă pentru 

regiunea oraşului Bucureşti - Sf. Visarion Vechi, Căciulaţi - în 
detri1nentul vaselor bitronconice cu caracter funerar întâlnite în cursul 

secoltdui al XVI-lea. 
Această observaţie este confinnată şi de alte descoperiri din 

Bucureşti - zona Curtea Veche
134 

(PI. 3/1-4) - sau, din vecinătate, de 
la n1ănstirea Cernica 135 

şi Poşta-Buturugeni 1
36• 

Există însă şi fonne unicat, cum este cazul vasului de tip 
«ciorchine», din secolul al XVI-lea, de la Retevoieşti

137
. Caracterul
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excepţional al acestuia este datorat faptului că această formă nu făcea 
parte dintre vasele de tip funerar, pe care le cunoaştem în acest 
moment. Pe de altă parte descoperirile din aşezări sunt încă destul de 
puţin cunoscute pentru a prezenta eventuale analogii. Acest tip de vas 
este frecvent întâlnit pe teritoriul Transilvaniei, zonă de unde a şi fost 
adus 138

•

În 1najoritatea cazurilor prezenţa vaselor de sticlă constituie 
un indiciu clar al poziţiei sociale deosebite a defunctului: această 
observaţie este confirmată de amenajările funerare - cavou de 
cără1nidă, inscripţii care indică personaje de neam înalt - sau de 
obiectele de podoabă existente - ace de păr, cercei, inele 
confecţionate din argint sau aur. 

Excepţie face mormântul de la Căciulaţi, unde se înregistrează 
prezenţa unei candele de sticlă într-o necropolă rurală, fapt care ne-ar 
putea sugera că ne aflăm în faţa mormântului unui cleric, întrucât 
existenţa unei candele poate fi pusă în legătură cu diferite texte din 
Noul Testament ("aveţi tot timpul o lampă în mână" sau ("aşa să 
lumineze lumina voastră"). Mai mult, în descrierea funeraliilor 
clericilor de rang înalt, din lumea catolică, este atestată depunerea 
unei candele în mormânt 139

• În lumea ortodoxă, până în secolul al 
XIV-iea nu există decât o singură slujbă a înmormântării, comună
pentru toate categoriile de morţi. Atunci se pare că a apărut o
rânduială specială pentru înmormântarea preoţilor datorată, se pare,
patriarhului Filo tei Kokinos 140.

Absenţa descoperirilor de vase de sticlă în con1plexe funerare 
pe restul teritoriului Ron1âniei poate fi interpretată fie ca o consecinţă 

132 Rosetti 1972, p. 34, fig. 4/ L 2 - în mormântul nr. 1, al jupânesei Stanca, 
răposată la 31 octombrie 1562. Vasul se află în expoziţia Muzeului din Câmpulung; 
ibidem, p. 34, 38 - un vas, fragmentar, a fost găsit la un alt mormânt de femeie (1\1 
34). 
133 

Mîrtzu, loc. cit, fig. 2/5.
134 Mănucu-Adameşteanu, I. Poli 2002, p. 58-60. 
135 Cantacuzino, G. Trohani 1981, p. 213, fig. 6. 
136 Ştefănescu, R. Ocheşanu 1992, p. 246. 
137 Popescu, D. V. Rosetti 1959, p. 711: în partea de vest a pronaosului, la M 15, un 
vas de sticlă verzuie, de 21 cm, depus în partea dreaptă a craniului. Inelului de la 
deget este datat în a doua jumătate a secolului al XV-iea, în timp ce în legenda de la 
fig. 13, vasul este plasat în prima jumătate a secolului al XVI-iea. Tot aici sunt 
menţionate vase de sticlă depuse la mormintele descoperite în tindă, datate, pe baza 
inventarului funerar, în secolele XVI-XVII. 
138 Fulga 2004, p. 110-112. 
139 Foy, G. Demians d' Archimbaud 1998, p. 239. 
140 Branişte 1985, p. 552. 
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a carenţelor informaţionale de mo1nent, fie - 1nai degrabă - ca reflex 
al practicării acestui obicei nu1nai în zona Munteniei. 

Pe teritoriul JV1oldovei au fost cercetate şi publicate peste 
l .000 de monninte medievale, însă practica depunerii vaselor de
sticlă în monninte nu s-a verificat, până în prezent 141

. În mod
excepţional, pute1n menţiona două descoperiri inedite din secolele
XVI-XVII.

În cursul cercetărilor efectuate de Voica Puşcaşu 142
, în anul

1976, la biserica Sf. Sava din Iaşi, au fost dezvelite mai 1nulte 
111onninte. În Secţiunea 05 B, la -1,05 1n, a fost descoperit un adult
depus în groapă simplă (M 128) care, lângă cap, avea depus un vas de 
sticlă. Mormântul face parte din ci1nitirul Bisericii 1 şi se datează 
post 1583 şi ante 1625 143

•

O altă situaţie a fost înregistrată la Vaslui, în cimitirul 
medieval târziu fonnat pe lângă biserica domnească «Sf. Ioan 
Botezătorul», ctitorie a lui Ştefan cel Mare 144

. În partea nordică a
bisericii, la mormântul nr. 36, cercetat în ca1npania din anul 2003, din 
Sectiunea I, au fost descoperite mai 1nulte fragmente de la un vas de 
sticlă, depus în zona bazinului 145

. Pe baza inventarului funerar - trei 
dubli groşi şi un colier fragmentat - s-a putut stabili că 1normântul 

aparţinea unei femei, decedată în cursul secolului al XVII-lea. Din 
păcate, fragmentele recuperate nu au îngăduit reconstituirea formei 
vasului. 

O categorie aparte, asupra căreia vom stărui în continuare, o 
constituie vasele depuse în zona altarului, la începutul construirii unei 
noi biserici. 

Una dintre cele 1nai vechi descoperiri, anterioară anului 1933, 
o costituie un vas de sticlă găsit întâmplător cu ocazia unor lucrări de

141 Pentru a nu prezenta o listă cu necropolele cercetate, mă voi mulţumi să precizez 
că nici unul dintre colegii care fac săpături pc teritoriul Moldovei: Alexandru 
Artimon (Bacău), Dan Nanu R1sarab (Galaţi), Mircea Matei, Rodica Popovici 
Baltă, Stela Cheptea (care a cercetat câteva sute de morminte), Victor Spinei (a 
cercetat peste o mie de morminte), Dan Gh. Teodor (Iaşi), Victoriţa Batariuc 
(Suceava) - nu au făcut astfel de descoperiri. 
142 Mulţumesc şi pe această cale dnci dr. Voica Puşcaşu pentru informaţiile oferite. 
143 Voica Puşcaşu, Biserica Sf Sava. Afonografie arheologică. Anexa 2. Inhumaţii 
(sub tipar). 
144 Pentru cercetările arheologice din acest cimitir vezi Asăvoaie, M. Matei, Gh. 
Sion, L. Chiriac, V. Predoi, V. Joseanu 2002, p. 323-328; ibidem, 2003, p. 333-335; 
ihidem 2004, p. 363-364. 
145 Informaţie oferită de Laurenţiu Chiriac, membru al colectivului care cercetează 
Curtea Domnească din Vaslui, cu ocazia unei vizite făcute la Vaslui la începutul 
lunii decembrie 2004. 
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subzidire a bisericii din Cotmeana, ctitorie a do1nnitorului Mircea cel 
Bătrân: sub fereastra altarului, protejată cu bolovani de râu, au 
descoperit o firidă construită din cărămizi, în care se afla un vas de 
forma unui pahar, cu pereţii uşor curbaţi, decorat cu «stropi» din 
pastă de sticlă în relief 146 (PI. 4/1 ). 

O altă descoperire din ti1npul domnitorului Mircea cel Bătrân, 
provine de la biserica mănăstirii Cozia. În faţa altarului, într-o 
amenajare de lespezi mari din piatră, la 0,45 m sub pavajul din 
seco Iul al XV-iea, se afla o cupă cu picior inelar, decorată la exterior 
cu o nervură din pastă de sticlă de culoare albastră, dispusă în zig 
zag 147 (Fig. 3/1; PI. 5/1 ). Vasul care ţinea locul unei candele, este un 
splendi� produs al 1nanufacturii de la Murano 148

.

In timpul cercetărilor de la biserica curţii de la Hobaia
Suslăneşti, în peretele absidei altarului, s-a descoperit, întâ1nplător, 
un vas de sticlă 149

, care pare să dateze din secolul al XV-lea 150
.

Cercetările arheologice efectuate în anul 1987 la biserica 
Drujeşti, din oraşul Curtea de Argeş, au scos la lumină fundaţia unei 
biserici din secolul al XVI-iea: sub talpa zidului despărţitor dintre 
altar şi naos, a fost descoperit un fragment (gât) dintr-un vas de sticlă 
funerar din secolul al XVI-lea 15 1

.

Cu ocazia cercetărilor arheologice din satul Vadu Soreşti, 
corn. Zărneşti, jud. Buzău, a fost dezvelită o bisericuţă ridicată în a 
doua jumătate a secolului al XVI-lea: menţiunile documentare care 
plasează momentul constructiv între 1520-1579, sunt confirmate de 
situaţiile stratigrafice surprinse: fundaţiile din piatră suprapun patru 
morminte datate cu monede emise de sultanul Selim I ( 1512-1520). 
Pe latura de est a altarului, în fundaţie s-a descoperit o casetă formată 
din cărămizi, în care era depus un vas de sticlă cu gâtul înalt. În 
peretele dintre naos şi pronaos, într-o casetă puţin mai mare, era 

146 Bobulescu 1943,p.110-112. 
147 

Constantinescu 1965, p. 594, fig. 5. 
148 

Piesa se păstrează în colecţia Muzeului Naţional de Artă al României (inv. 
3160/500). Pentru analogii v. Foy 1989, p.12-13. 
149 Rosetti 1972, p. 30. 
150 

Ibidem, p. 29. Câteva fragmente ceramice, descoperite în interiorul şi la 

exteriorul monumentului, par să fixeze începutul locuirii în secolul al XIV-lea. 
151 Cristocea 1990, p. 31 şi fig. 7. Fragmentul se păstrează la Muzeul din Piteşti 
(inv. 2152). 
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depus un alt vas de sticlă, având o fonnă asemănătoare152 . Vasele au 
putut fi restaurate parţial 153.

Necesitatea unor lucrări de restaurare la mănăstirea Tutana, 
jud. Argeş a impus efectuarea unor săpături arheologice, desfăşurate 
în vara şi toamna anului 1987. În timpul lucrărilor de consolidare, 
spărgându-se fundaţia bisericii Tutana II (ridicată în anul 1582 de 
Mihnea Turcitul), în dreptul uşii de intrare în pronaos, a fost 
descoperit un vas de sticlă de culoare verzuie, depus pe un rând de 
cărămizi, sub te1nelia din bolovani 154. Deşi spart de către muncitori,
fonna acestuia a putut fi reconstituită: se încadrează în categoria 
vaselor bitronconice, dar prezintă un inel median în plus. Are fundul 
cu baza evazată, cu un umbo accentuat spre interior ( diametrul de 5 
cm) şi o înălţime de circa 14 cin ( de la bază până în punctul în care
începe gâtul, care nu a mai fost recuperat) (PI. 4/3). Din informaţiile
unui muncitor, câte un vas de sticlă se afla depus şi sub fundaţia
absidelor de nord şi de sud ale naosului 155.

În cursul lunilor iulie-august 1998 s-au efectuat cercetări 
arheologice la 3 km sud-vest de situl «Oraşul de Floci». Pe terasa 
numită «Crucea Movila Înaltă» au fost dezvelite fundatiile unei 
biserici, construită la începutul secolului al XVI-iea. Biserica era 
înconjurată de o necropolă din care au fost dezvelite 13 morminte, cu 
un bogat inventar ( cercei, inele), dar fără nici o monedă 156. Sub
temelia altarului, fără să fi fost surprinsă nici o a1nenajare, era depusă 
o candelă din pastă de sticlă, de culoare albastră 157.

152 Drâmbocianu 1983, p. 473-477. 
153 Vasele se păstrează la Muzeul din Buzău (inv. 46434, 46435). Prin amabilitatea 
colegului dr. Marius Constantinescu am putut lua probe în vederea efectuării unor 
analize pentru stabilirea compoziţiei sticlei. La încheierea investigaţiilor, cele două 
vase vor face obiectul unei lucrări separate. 
154 Cristocea, C. Oprescu 1988, p. 50. 
155 

Ibidem şi nota 12. 
156 Chiţescu, Dana Mihai, Elena Renţa 1999, p. 68, punct 80. 
157 Informaţii despre această descoperire inedită mi-au fost oferite de dr. Dana 
Mihai, căreia ţin să-i mulţumesc şi pe această cale. 
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Obiceiul depunerii unei candele sub temelia altarului, este 
menţionat de Simeon, arhiepiscopul Thessalonicului, mort la 1430 158

•

Practica este menţinută până în cursul secolului al XIX-lea: «la 24 
iulie 1833, la 12 ceasuri din zi s-a pus piatra fundamentală (pentru 
catedrala din Iaşi); pietrarul care a săpat piatra, unde s-au pus candela 
a primit bacşiş 34 lei» 159

• O situaţie similară, înregistrată arheologic, 

constatăm şi la biserica mare cu hramul Sf Alexandru, din 
Alexandria, ale cărei fundaţii au fost începute la 1869, lucrările fiind 
terminate abia în anul 1898. Cu ocazia unor lucrări de consolidare 
efectuate în anul 1998, în zidul altarului, au fost descoperite mai 
multe amenajări speciale, închise cu cărămizi, pe care erau incizate 
numele unor donatori. Din aceste nişe au fost recuperate câteva zeci 
de vase de porţelan şi sticlă, înclusiv candele, care aveau, însă, 
tortiţele sparte ritual 160

.

O ultimă problemă, care ar necesita o discuţie mai amplă şi 
care a fost doar tangenţial atinsă, o constituie tipurile de vase şi 

atelierele de provenienţă. 
Vasele bitronconice sunt cunoscute pe teritoriul Ungariei încă 

din secolul al XIII-lea 
161

, pentru ca în secolele XIV-XVI să cunoască 
o largă răspândire: Serbia, Bosnia, Slovenia, Ungaria, România 162

.

Originea acestora - atelierele de la Murano ( cel puţin într-o primă
etapă) sau zona Rinului - necesită o discuţie separată, sub aspect

cronologic şi teritorial, care trebuie susţinută şi de analize fizico
chimice.

Printre descoperirile din Bucureşti, reţeta sodică cu foarte 
puţin potasiu a sticlei din vasul de la Radu Vodă ar putea sugera că a 

fost lucrat în atelierele de la Murano, presupunere susţinută şi de 
cronologia mai timpurie - secolul al XVI-lea. 

Din aceleaşi ateliere provin alte două vase cu o valoare 
artistică excepţională: primul a fost depus la temelia bisericii 

158 Bobulescu 1943, p. 117-118. 
159 

Ibidem, p. 125. 
160 

Informatiile mi-au fost oferite de d-na Ecaterina Tântăreanu, directoarea 
, , , 

Muzeului Judeţean Teleorman. Vasele se află la Muzeul din Alexandria şi le-am 
putut vedea în primăvara anului 1999, prin bunăvoinţa colegului Pavel Mirea. 
161 K. Holl-Gytirky, J.G.St., XXVIII, 1986, p. 73, fig. 6/1.
162 

Pentru aceste vase vezi ibidem, p. 73-74, fig. 6/2; V. Han, J.G.St., XVII, 1975,
p. 123-124; eadem, G.G.B., XXV, 1978, p. 169-176; K. Gabor, A Janus Pannonius
Museum. Evkonyve, XXVIII, 1983, p. 107, pl. V-VI; G. Vujovic, Bulletin de
1 'Association pour l 'Histoire du Verre, 8, 1977-1980, p. 234-235, fig. 81; Rusu
1995, p. 320-321, fig. 5/a-b.
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Cozia 163
, în timp ce al doilea a fost descoperit în cursul cercetărilor 

arheologice efectuate la fosta mănăstire Comana, jud. Giurgiu. 
O altă categorie frecvent întâlnită o constituie candelele: aici 

trebuie făcută observaţia că ele se datează ceva mai târziu, în secolele 
XVII-XVIII, încadrare cronologică sprijinită şi de alte descoperiri din
Bucureşti - zona Curtea Veche 

164 
- sau din vecinătate, de la

- .. · 
C · 16s . p B 

. 166 
1nanastirea ern1ca ş1 oşta- uturugern . 

Analiza efectuată pe patru tipuri diferite de candele, dintre 

care trei găsite la Curtea Veche 167
, indică o sticlă potasică, care 

prezintă analogii cu sticla germană din secolele XVII-XVIII 168
•

A vând în vedere numărul modest al probelor analizate, ar fi 
riscant să depăşitn li1nitele formulării unor si1nple ipoteze de lucru. 

Totuşi, există şi o certitudine în legătură cu candela de la Căciulaţi: 
tipul de vas şi reţeta potasică nu caracterizează atelierul de la Murano 

- considerat a fi la originea descoperirilor similare de la Curtea
D - d. B 

·16901nneasca 1n ucureşt1 

Analiza candelelor de la Curtea Veche, confirmă că şi pentru 
acestea nu se 1nai poate vorbi de atelierul de la Murano. 

Sperând că aceste scurte consideraţii vor căpăta o anumită 
consistenţă prin investigarea materialelor de la Cotroceni (reamintim 
că vasele de la Sfântul Gheorghe Nou, Snagov şi Plumbuita s-au 

pierdut) şi, poate, de la Străuleşti, s-ar putea ca bagajul de cunoştinţe 

acumulat să fie suficient de consistent pentru a putea fi comparat cu 

vasele din zona Cătnpulung Muscel şi în final să poată conduce la 

identificarea atelierelor de sticlărie (locale şi de import) care au 
aprovizionat Ţara Ro1nânească în secolele XV-XVIII. 

163 
Vasul se păstrează la Muzeul Naţional de Artă al României (inv. 3160/500). 

164 Săpâturile arheologice din sectorul Curtea Veche, în "St. şi Ref. privind Istoria
Rom.", Bucureşti, 1954, p. 515, fig. 43/1. 
165 

Gh. Cantacuzino, G. Trohani, Cerc. arh., IV, 1981, p. 213, fig. 6/5. 
166 

M. Turcu, C.A.B., IV, 1992, p. 246.
167 

Nr. 1 este cea publicată, în timp ce nr. 2 şi nr. 3 sunt inedite.
168 P. Kuisma-Kursula, J. Raisanen, H. Matiskainen, J.G.St., XXXIX, 1997, p. 62 -

descoperirile din aşezarea de la Spessart. 
169 Bucureşti 1959, p. 151. 
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Vases en verre provenant de contextes funeraires 
des XV-XIXcmes siecles 

Resume 

Les recipients en verre sont presents dans Ies inventaires 
funeraires decouverts en Roumanie depuis Ies VI-Vcmcs siecles av. J.
Chr., intervalle correspondant a l'apparition des premieres 
importations grecques. La large diffusion des vases en verre sur le 
territoire de la Dobroudja aux epoques hellenistique et romaine 
resuite des nombreuses decouvertes faites dans Ies necropoles de 
Tomis-Constanţa, Kallatis-Mangalia, Beroe-Piatra Frecăţei. 

Compte tenant du temoignage des inventaires funeraires des 
III-IVcmcs siecles la coutume de la deposition de tels objets dans Ies
tombes ffit assimilee egalement par Ies migrateurs. Suivant a un
hiatus plus long d 'un millenaire, la deposition des vases en verre dans
Ies tombes se retrouve dans Ies necropoles du Moyen Âge (XV
XVIIIcmcs siecles) en Valachie. Parmi Ies autres provenant de cette
region, Ies decouvertes enregistrees dans la zone de Bucarest se font
remarquer, de pair avec ceux de Câmpulung Muscel, par le grand
nombre de recipients livres.
Le monastere de Snagov. Deux recipients en fai"ence et une lampe a
huile en verre ont ete foumis par l'inventaire d'une tombe feminine
amenagee dans un ca veau en briques. Les vases etaient deposes sur
un socle en brique, aux pieds du personnage. La datation au XVIc

siecle resuite de l'association avec d'objets de parure caracteristiques.
Eglise St. Georges le Nouvel (Sf. Gheorghe Nou). Dans la necropole
de l'eglise on a identifie des tombes contenant « des monnaies et des
objets en verre de la premiere moitie du XVIe siecle » sans, pourtant,
preciser la forme des derniers, ni leur place dans la tombe.
Eglise Radu Vodă. La tombe no. 41 (appartenant a un adulte) de la
necropole de l' eglise a fourni un recipient biconique en verre, date du
XVIC siecle.
Măneşti-Buftea. Autour d'une eglise erigee pendant la premiere
moitie du xvi

e siecle s'est developpe un cimetiere utilise jusqu'a la
pre1niere moitie du siecle suivant. Deux des tombes investiguees ont
livre deux vases en verre de forme et dimensions pareilles - type
biconique avec un gonflement dans la zone mediane - tous Ies deux
etant deposes, selon la coutume, du cote droit du crâne.
L 'eglise du monastere Cotroceni abrite Ies tombes de cinq membres
de la famille du fondateur - le prince regnant Şerban Cantacuzino,
1nort en 1688. Quatre des cinq tombes ont livre plusieurs lampes a
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huile en verre, fac;onnces en pâte blanche, verdâtre et noire et, dans 
un cas singulier, verte. Les types de vases representes sont 
caracteristiques pour les XVII-XVIIf::111cs siecles. 
Necropole rurale de Ciiciulaţi. Situee â 28 Km nord de Bucarest et 
datee des XVIII-XIXcmcs siecles, la necropole rurale de Căciulaţi a 
livre elle aussi une la1npe a huile, decouverte dans la tombe no. 21 
(adulte), deposee du cote droit du bassin. 
Eglise St. Visarion le Viei/. Le cimetiere developpe autour de l'eglise 
date du milieu du XVIIf siecle jusqu'au milieu du siecle suivant. Ă. 
l'interieur de l'eglise, dans la to1nbe no. 6, appartenant au fondateur 
et datce de la fin du XVIIIc siecle, on a trouve deux lampes â huile en 
verrc, deposees a cote du crâne du defunt. 

Du point de vue chronologique, la coutume de la deposition 
de recipients en vcrre dans Ies tombes est attestee, sur le territoire de 
Bucarest et aux alentours, depuis le xvi

c siecle, ainsi que temoignent 
Ies decouvertes de : Măneşti-Buftea, Plumbuita, Radu Vodă. De la fin 
du XVIIc siecle on connaît seulement les decouvertes de la necropole 
de Cotroceni, tandisque les dernieres temoignages - Căciulaţi et St. 
Visarion le Vicil - datent de la seconde 1noitie du XVIIIc siecle et du 
debut du XIXC siecle. 

Suite des rechcrches, on constate que Ies premieres 
attestations dans la Valachie <latent depuis le XVc siecle - â 
Câ1npulung Muscel - et connaissent une frequence augmentee au 
XVIl c siecle, en di1ninuissant par suite. 

L 'exa1nen des decouvertes connues jusqu' a present indique 
une concentration dans Ies zones de plaine et collinaire 
souscarpathique de la Valachie, ayant pour li1nites Curtea de Argeş et 
Piteşti a l 'ouest, le village Vadu Soreşti, co1nmune de Zărneşti, ( dep. 
Buzău) â l'est, Câ1npulung Muscel, Cetăţeni et Târgşor a nord, 
Bucarest et Co1nana, dep. Giurgiu a sud. Plus ou moins isole, vers 
l'ouest, ii y a le te1noignage singulier de la decouverte d'un vase a 
Brâncoveni, en Petite Valachie. 

La deposition de recipients en verre semble etre le reflet de 
certai nes prcferences a I' egard des types, suivant des criteres 
geographiques et chronologiques. Par exemple, Ies vases de forme 
spherique (XVC siecle) et cylindrique (XVI-XVII6111cs siecles), au col 
tres haut et au bord evase sont caracteristiques pour la zone de 
Câ1npulung Muscel et Curtea de Argeş. 

Le recipient biconique est connu seule1nent a Radu Vodă, 
1nais une forn1e proche, munie d 'un anneau en relief dans la zone 
1nediane est signalee au XVIC siecle a Măneşti-Buftea et Suslăneşti et 
au XVIIc siecle a Câ1npulung Muscel. 
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Le type prefere aux XVII-XVIII6mcs siecles dans la region de 
Bucarest semble etre la lampe a huile. L 'absence de decouvertes de 
recipients en verre sur le reste du territoire de la Rou1nanie (a deux 
exceptions seules en Moldavie, datant des XVI-XVII6mcs siecles) 
pourrait s 'expliquer par un attache1nent special a cette coutu1ne de la 
part de la population de la Valachie. 

Dans la plupart des cas, la presence des recipients en verre 
fournit un indice quant a la position sociale du defunt. La presence 
d'une lampe a huile dans une necropole rurale, a Căciulaţi, pourrait 
indiquer la ton1be d'un clerc. 

11 y a des cas enregistrant la deposition de vases en verre dans 
les fondations de l'autel lors de la construction des eglises. Sur la foi 
de temoignages archeologiques et documentaires cette pratique 
rituelle est attestee du XIVc (Cozia) jusqu'au XIXc siecle (laşi, 
Alexandria). La plupart des decouvertes <latent des XV-XVIIcmcs

siecles et sont groupees sur le territoire de la Valachie. 
A l' egard du type et de la provenance du verre on a effectue 

des analyses physico-chimiques sur quelques pieces. De cette 
maniere, en raison de la composition sodique et de la chronologie 
(XVIC siecle ), le vase decouvert a Radu Vodă a ete attribue a la 
verrerie de Murano ; les lampes de Curtea Veche, fabriquees d 'une 
pâte potassique, presentent des analogies avec la verrerie alle1nande 
des XVII-XVIII6mcs siecles. La la1npe de Căciulaţi, en verre 
potassique, n'est pas a attribuer aux ateliers de Murano. 

Explications des figures et des planches 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

PI. 1. 

PI. 2. 
PI. 3. 

PI. 4. 

Vases en verre decouverts a Bucarest: Măneşti-Buftea ( 1 ); 
Cotroceni (2); Sf. Visarion Vechi (3); Căciulaţi (4); Curtea 
Veche (5). Château d'Angers, tapisserie de l'Apocalypse: 
detail illustrant la maniere de suspension des lampes a huile 
en verre (6). 
Vases en verre decouverts en Valachie: Drujeşti (1-2); 
Retevoieşti (3-4). 
Vases en verre produits a Murano, decouverts a : Cozia (1 ); 
Arles (France) (2) ; Comana (3 ). 
Vases en verre decouverts a Bucarest: Radu-Vodă (1 ); Sf. 
Visarion Vechi (2) ; Măneşti-Buftea (3-4). 
Lampes a huile en verre decouvertes a Cotroceni. 
Lampes a huile en verre decouvertes a Curtea Veche (1-4) et 
Căciulaţi ( 5). 
Vases en verre decouverts a Cotmeana ( 1) ; Retevoieşt i 
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(2,4) ; Tutana (3) ; Drujeşti (5-6) ; Brâncoveni (7). 
PI. 5. Vases cn verre produits a Murano, decouverts a : Cozia ( 1) ; 

Comana (2). 
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3 4 5 

Fig. l. Vase de sticla descoperite in 8ucuresti: 1 - Manesti; 2 - otroceni; 

3 - Sf. Visarion Vechi; 4 - Caciulati; 5 - Curtea Vech ; 6 - Castelul din Angcr', 

tapiseria "Apocalip ei" - detaliu cu i temui de prindere al candelelor. 
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Fig. 2. Va ·e de Licla de ·coperite în Muntenia: 

1-2 Drujesti; 3-4 Retevoie ti
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Fig. 3. Va e de ·ticla de Murano de-cop rite la: 

I - CoLia; 2 - Arie· (Franla); 3 - Comana. 
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Plansa 1 
Vase de sticla descoperite la Radu Voda (l ), Sf Visarion Vechi (2) si 

Manesti-Buftea (3,4). 
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Plansa 2 

Cane.lele de ticla descoperite la Cotroceni. 

1 

2 

3 
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Plansa 3 

Candele de sticla descoperite la Curtea Veche ( 1-4) �i Cacîulati (5). 
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Plan a 4 

Vase de sticla <le copcritc la: Cotmeana (1), Retevoiesti (2, 4), 

Tutana (3), Drujcsti (5. 6), Brnncoveni (7). 
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Plansa 5 

Vase de sticla de Murano descoperite la Cozia (1) si Comana (2). 
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