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Din această categorie de obiecte, recipientele de sticlă din necropola birituală de la Barcea
se înscriu în rândul ofrandelor preţioase pentru cei dispăruţi. S-au descoperit 17 recipiente de sticlă
în 15 morminte, din care 16 piese în 14 morminte de inhumaţie şi un fragment într-un mormânt de
incineraţie. Dintre acestea, numai şase pahare sunt întregi şi aparţin mormintelor de inhumaţie 23,
50, 114, 123, 136 şi 167; trei sunt restaurabile (cele din mormintele 137, 154 şi 165), unul este
reconstruibil (din mormântul 134-Pl.1,8). În mormintele 20, 40, 107, 114, 121 şi 137 s-au găsit
fragmente de sticlă, din care două provin de la pahare cu pereţii groşi, iar restul provin de la pahare
cu pereţii subţiri (acestea sunt prea mici pentru a se putea determina tipul din care făceau parte). În
mormântul de inhumaţie 160, printre vasele de ofrandă, s-a descoperit urma unui vas de sticlă
aşezat cu gura în jos; pe pământ era un strat de culoare maronie şi urme puternice de irizaţii – sticla
pulverizându-se datorită acizilor din sol. În mormintele cu un bogat inventar, recipientele de sticlă
ocupau locuri diferite alături de celelalte bunuri (de exemplu, în mormintele 50, 114 şi 136 paharele
de sticlă au fost aşezate în vase mari - castroane cu trei torţi; în mormântul 165 se aflau lângă
umărul stâng al defunctului, iar în cazul mormântului 160 vasul de sticlă se afla în rând cu vasele de
lut. Pentru tipologia vaselor de sticlă s-au folosit 10 recipiente, care proveneau din mormintele 23,
50, 114, 123, 134, 136, 137, 154, 165 şi 167, ţinându-se seama de forma, grosimea pereţilor şi
decor. Astfel, ele au fost împărţite în patru tipuri cu variante şi subvariante.
Tipul 1 - Pahare cu faţete şlefuite
Acest tip de pahar s-a descoperit în trei morminte de inhumaţie – 23, 50 şi 167 – şi are două
variante: 1.a, 1.b, cu subvariantele 1.b1, 1.b2.
Varianta 1.a - În partea sud a sectorului B, în mormântul de inhumaţie 23 (Pl.1,1; Pl.2,1 a)
s-a descoperit un pahar ce face parte din această variantă. Paharul este întreg, păstrat foarte bine
având o înălţime de 8 cm şi diametrul gurii de 8,2 mm. Acest pahar face parte din tipul cunoscut, cu
pereţii groşi, începând de la margine cu o grosime de 0,4 cm şi continuând până la fund unde ajunge
la peste 1cm; corpul paharului este tronconic. Buza paharului este dreaptă, sub ea este o canelură
largă apoi una mai îngustă. Pereţii vasului sunt decoraţi cu două şiruri de faţete. Primul şir îl
formează faţetele ovale în număr de şapte, cu o înălţime de 3,2 cm, al doilea şir care decorează
paharul în partea inferioară este format din şapte faţete rotunde cu diametrul de 1,8 cm. Fundul
paharului este marcat de o faţetă concavă rotundă cu diametrul de 2,5 cm. Culoarea paharului
este verzuie 5 A în scara (gama) culorilor după E. Straume1. Masa de sticlă este mată, conţine bule
de aer, suprafaţa exterioară este poroasă, iar faţetele au urme de şlefuire pe verticală; de asemenea,
se pot observa pe suprafaţa paharului urme de irizaţii. Irizaţia este un proces chimic de devitrificare
a sticlei, prin care sticla devine casantă. Acest tip de pahar a fost cunoscut în Europa Centrală în
urma descoperirilor din mormintele de la Sakrau II (Breslau în Silezia), Varpelev din Seeland şi
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Valstenarum din Gotland 2. În arealul culturii Sântana de Mureş – Cerneahov îl putem compara cu
cel descoperit la Miorcani, în mormântul nr. 1, şi cu cel de la Tecuci, în mormântul nr. ??3. Este
inserat de E. Straume în varianta IB 34. Cadrul temporal al acestui tip de pahar cu faţete şlefuite este
treapta C 3 până la sfârşitul ei.
Varianta 1b.- Cuprinde pahare cu faţete şlefuite şi profil cilindric. Din această variantă fac
parte două pahare întregi, descoperite în mormintele de inhumaţie 50 şi 167. Ambele pahare au
faţete şlefuite şi profil cilindric rotunjit, dar se deosebesc prin grosimea pereţilor şi culorii sticlei .
De aceea, am considerat că fiecare trebuie să constituie câte o subvariantă: 1.b1 şi 1.b2.
Subvarianta 1.b1 – Paharul din mormântul de inhumaţie 167 este încadrat aici şi a fost
descoperit în partea de nord a sectorului A al necropolei (Pl.1,3; Pl.2,1.b1). Acest pahar are
înălţimea de 10 cm, profilul cilindric cu fund rotunjit, marcat de o faţetă concavă circulară, cu
diametrul de 1,9 cm. Buza paharului este rotunjită, evazată şi imediat sub ea este o canelură; pereţii
exteriori sunt decoraţi cu patru şiruri de faţete; trei şiruri au faţete ovale cu înălţimea ce variază de
la un şir la altul de la 2,5 cm, la 2,3cm. şi 1,9 cm; al patrulea şir, îl formează faţetele rotunde cu
diametrul de 1 cm. Culoarea paharului este verzuie şi se încadrează în scara culorilor în 5 A 5, masa
de sticlă este translucidă, cu bule rotunde în ea, suprafaţa exterioară este poroasă cu urme de irizaţii
atât la exterior, cât şi în interior. Faţetele au urme evidente de şlefuire pe verticală. În arealul culturii
Sântana de Mureş – Cerneahov de pe teritoriul ţării noastre s-au mai descoperit fragmente din
această subvariantă; în necropola de la Valea Seacă s-a descoperit un pahar întreg în mormântul
3806, iar la Budeşti un fragment reprezentativ7. Acest pahar este încadrat în seria IB de E.Straume8.
Subvarianta 1.b 2 – Este reprezentată de paharul din mormântul nr. 50, descoperit în partea
de nord a sectorului A al necropolei (Pl. 1,2; Pl.2,1.b2). Are profilul cilindric cu fund rotunjit,
înălţimea de 13 cm şi face parte din grupa paharelor faţetate, cilindrice, cu pereţii subţiri, fiind
decorat cu patru şiruri de faţete mai mult zgâriate decât adâncite în masa de sticlă. Pentru
stabilitatea paharului, fundul este marcat de o faţetă rotundă slab concavă cu diametrul de 2,2 cm.
Buza paharului este dreaptă şi imediat sub ea apar două linii orizontale extrem de slab zgâriate.
Pereţii paharului sunt decoraţi cu patru şiruri de faţete uşor distanţate între ele. Primele trei şiruri au
faţetele ovale şi înălţimea diferă de la un şir la altul, iar al patrulea şir are faţetele rotunde. Culoarea
paharului este verzui-gălbuie şi se încadrează în 5C pe scara culorilor9, masa de sticlă este
transparentă cu bule mici rotunde, iar suprafaţa exterioară este poroasă. Analogii pentru acest pahar
se găsesc în toată aria culturii Sântana de Mureş – Cerneahov, de exemplu la Juravka 10,
Kosanovo11, Spanţov, Alex.Odobescu12, Lunca13, Valea Seacă14, Şeitin15.
Ambele subvariante 1.b1 şi 1.b2 se înscriu în tipul 230 al lui H.Eggers, datat în treapta C3 –
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D16 şi fac parte din tipul Kowalk datat până la mijlocul sec.al IV lea d.Chr. şi mergând chiar până in
al treilea sfert al aceluiaşi secol17. De asemenea, E.Straume în tipologia sa le încadrează în Tipul I,
seria IA 18 cu datare în C3, preponderent pe continentul european la sfârşitul acestei trepte.
Tipul 2 - Pahar de sticlă cu pereţii groşi cu medalioane şi inscripţie
În mormântul de inhumaţie nr. 123, descoperit în partea de est a sectorului C al necropolei
(Pl. 1,4; Pl. 3,2), printre numeroasele ofrande, a apărut un pahar de sticlă. El aparţine tipului cu
pereţii groşi şi medalioane în relief şi are o inscripţie în limba greacă. Înălţimea paharului este de
14,6 cm, diametrul gurii de 11,3 cm şi diametrul fundului de 4,3 cm. Culoarea este gălbuie deschisă
şi se încadrează la 5C în scara culorilor19, masa de sticlă este transparentă, de bună calitate, cu bule
rotunde în ea; urme de şlefuire se observă pe medalioane şi pe cele patru butoane. Peretele
paharului este împărţit în două câmpuri. Primul câmp este împărţit în două registre. Primul registru
urmează după o canelură şi este în relief faţă de peretele paharului pe care au fost tăiate literele
greceşti. Inscripţia începe de la un decor incizat sub formă de brăduţ culcat, după care urmează cele
16 litere greceşti foarte clare („πίε ζήσης καλώς άεί”). În traducere, inscripţia a scos la iveală o
urare „Bea să trăieşti (frumos) bine mereu”20. Din punct de vedere epigrafic, literele ϵ,ω sunt
lunate, dovada epocii târzii în care a fost lucrat paharul; acest fenomen fiind generalizat în epigrafia
greco-bizantină. Restul literelor au fost tăiate în formă geometrică.
Sub inscripţie, urmează un spaţiu liber de 0,8 mm format de peretele paharului, după care
apare o altă centură, lată de 1,6 cm, pe care sunt dispuse ove mici, verticale, delimitate de câte două
linii incizate sub formă de unghi vertical. Al doilea câmp cuprinde a doua jumătate a paharului cu
partea inferioară şi are ca decor patru medalioane în relief (7 cm x 4,5 cm) trase spre bază şi
realizate odată cu turnarea paharului. Medalioanele au ca decor o linie incizată pe margine. Între
medalioane, în partea superioară, apar patru butoni circulari tronconici, de 0,9 cm diametru, realizaţi
şi ei odată cu turnarea recipientului; butonii sunt polizaţi. Spre fund, paharul se îngustează,
terminându-se cu un picior bitronconic profilat. În scara culorilor, paharul se încadrează în 5C.
Acest pahar de sticlă, cu inscripţie şi medalioane în relief, poate fi comparat cu descoperirile de la
Mălăieşti21, Blickshoj22, Vorning, Västland, Lunde 23 şi Piwonice24. În studiul asupra paharelor de
sticlă, G. Ekholm le încadrează pe cele cu medalioane în relief în tipul Vorning, grupa II Cc,
arătând că în acest tip intră trei pahare descoperite la Vorning, Västland şi Lunde 25.
Dintre acestea, numai cel de la Vorning are o inscripţie grecească şi este datat în a doua
jumătate a secolului al IV lea d.Chr.; cele din Norvegia şi Suedia, fără inscripţie, sunt datate mai
târziu, în secolul al V lea d.Chr. (şi chiar în anul 500), datorită materialului arheologic. Paharul de la
Mălăieşti cu medalioane şi inscripţie, asemănător celui de la Barcea, din mormântul 123, dar şi celui
de la Vorning, este datat de C. B. Fedorov în a doua jumătate a secolului al IV lea d.Chr. şi la
începutul secolului al V lea d.Chr.26.
În tipologia paharelor, E. Straume încadrează acest tip de pahar în tipul VIII (pahare cu
medalion) şi este datat la trecerea din C3 catre D127.
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Tipul 3 – Pahare conice cu pereţii subţiri
Pahare conice cu pereţii subţiri s-au descoperit în mormintele de inhumaţie 114, 134, 136,
137, 154 şi 165. Fragmente atipice cu pereţii subţiri s-au mai descoperit în trei morminte de
inhumaţie, 20, 121, 137, şi în mormântul de incineraţie 40, şi nu pot constitui material convingător
pentru tipologie. Primele şase recipiente de sticlă se împart în trei variante: 3.a, 3.b şi 3.c.
Varianta 3.a - Din această variantă face parte exemplarul din mormântul de inhumaţie 137,
situat în partea de NE a sectorului C al necropolei, mormânt deranjat încă din antichitate ( Pl. 1,5;
Pl. 4,3.a). Paharul a fost considerat restaurabil, însă în timpul procesului de restaurare s-a constatat
că îi lipseşte fundul, care era de formă conică; de asemenea, lipsea şi o porţiune de la gură. Paharul
din mormântul de inhumaţie 137 are o înălţime de 14,5 cm şi diametrul gurii de 11,5 cm; este de
culoare verzuie - 2B28 în scara culorilor. Masa de sticlă este transparentă şi destul de bine păstrată.
Toată suprafaţa exterioară a paharului, începând de lângă inelul în relief de sub margine, este
ornamentată cu un frumos decor în reţea, ce se continuă spre bază; paharul a fost realizat prin
turnare, în tipar. Atât calitatea sticlei, a decorului şi frumuseţea paharului, dovedesc fabricarea lui
într-un atelier cu tradiţie în domeniu, cu meşteri sticlari experimentaţi; este posibil ca paharul să
provină dintr-unul din atelierele din provinciile orientale ale Imperiului29.
Varianta 3.b - În această variantă intră un singur pahar, descoperit în mormântul de
inhumaţie 114, situat în partea de sud a centrului sectorului C a necropolei de la Barcea (Pl.1,6; Pl.
4,3.b). Paharul este înalt de 15 cm, diametrul gurii este de 8,9 cm, profilul este conic, cu fundul
rotunjit. Culoarea paharului de sticlă este verzuie şi se încadrează în 2B în scara Straume a
culorilor30. Masa de sticlă este transparentă, cu bule rotunde, iar în interiorul paharului se observă o
urmă în spirală a suflării sticlei. Pereţii exteriori sunt decoraţi în tehnica firelor de sticlă, tehnică
utilizată de meşterii sticlari în perioada de sfârşit a Imperiului Roman, în provinciile răsăritene,
unde prelucrarea sticlei a cunoscut o mare dezvoltare31. Paharul din mormântul 114 de la Barcea are
un decor realizat din fire de sticlă de două culori: verde (în culoarea paharului) şi albastru. Începând
cu partea superioară, imediat sub margine, un fir de culoare verde, în relief, înconjoară paharul ca
un inel. Sub acest inel este al doilea fir de culoare albastră, care merge paralel cu primul; doar nişte
unghiuri de acoladă ating primul fir în trei puncte. Cel de al treilea fir verde este aranjat sub formă
de ghirlandă şi se uneşte cu cel albastru tot în trei puncte. Sub acest decor, alcătuit din cele trei fire
de sticlă, urmează o încrustaţie realizată cu un fir albastru în formă de zig-zag care, de asemenea,
înconjoară paharul. Decorul albastru în zig-zag a pătruns în masa de sticlă până în interiorul
paharului. În arealul culturii Sântana de Mureş – Cerneahov, pahare astfel ornamentate s-au
descoperit în cimitirul de la Juravka 32 şi la Kosanovo, în M 1333. Un studiu despre astfel de
ornamentaţii a realizat Nina Sorokina, care atribuie acest stil perioadei târzii a Imperiului Roman,
specific provinciilor orientale, de unde s-a răspândit34.
Varianta 3.c – Pahare conice cu pereţii subţiri. Această variantă include pahare conice cu
pereţii subţiri, descoperite în mormintele de inhumaţie 134, 136, 154 şi 165. În mormintele 20, 40,
121şi 137 s-au descoperit fragmente foarte mici de sticlă subţire, ce ar putea face parte tot din acest
tip. Paharele din mormintele enumerate pot fi împărţite în două subvariante: 3.c1 şi 3.c2.
Subvarianta 3.c1 - Din această subvariantă face parte paharul din mormântul 136,
28
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33
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descoperit în partea de NE a sectorului C al necropolei (Pl. 1,7; Pl. 4,3.c1). Paharul are o înălţime de
19,5 cm, diametrul gurii de 10,2 cm şi profilul conic. Masa de sticlă este transparentă, puternic
irizată atât la exterior, cât şi la interior cu puncte de devitrificare. Culoarea vasului este galben
verzuie în scara culorilor 4B35. Decorul este alcătuit din patru caneluri, care încep imediat de sub
margine şi sunt la distanţe egale până la jumătatea recipientului; fundul paharului este drept, cu o
faţetă concavă. Pentru această subvariantă, analogiile sunt furnizate de descoperirile de la Mogoşani
în M 8 şi M 5236, Budeşti în M 26637 şi la Valea Seacă în M 50738.
Subvarianta 3.c2 - Paharele din această subvariantă sunt în număr de trei şi provin din
mormintele 134, 154 şi 165. Mormântul 134 se afla în partea de nord-est a sectorului C (Pl. 1,8),
mormântul 154 (Pl. 1,9) în partea de sud a centrului sectorului C, iar mormântul 165 (Pl. 1,10) în
partea de nord a sectorului A (Pl. 4.3.c2). Paharele au profilul conic, dar fundul rotunjit. Cele din
mormintele 134 şi 154 au o stare precară, deoarece mormintele au fost deranjate încă din
antichitate. Recipientul de sticlă din mormântul 165 este întreg, fără decor şi îi lipseşte o porţiune de
la fund. Culoarea paharului din M 165 este verzuie, transparentă şi nu se regăseşte în scara culorilor
prezentată de E. Straume; paharul are o înălţime de 13,5 cm, diametrul gurii de 7,8 cm. Această
subvariantă cunoaşte o largă răspândire în aria culturii Sântana de Mureş – Cerneahov, printre
descoperiri putem enumera: Sântana de Mureş39, Leţcani 40, Juravka41, Mălăieşti42.
Piesa subvariantei 3.c1, cât şi cele din subvarianta 3c.2 provin din atelierele provinciilor
orientale ale Imperiului Roman şi sunt datate la sfârşitul secolului al IV lea d.Chr. şi la începutul
secolului al V lea d.Chr.43
Tipul 4
În mormântul de inhumaţie 160 (Pl. 1,11; Pl.5,4), printre vasele depuse, s-a descoperit urma
imprimată în pământ a unui vas de sticlă, ce a fost depus cu gura în jos. Pe suprafaţa solului erau
imprimate urme puternice de culoare maronie cu irizaţii. Forma observată era a unui castron evazat,
înalt de circa 3 cm şi fund inelar.Vasul a fost realizat, probabil, dintr-o sticlă subţire, care s-a distrus
datorită acizilor din sol. Din vas nu s-a păstrat nici un fragment şi nu se pot face observaţii şi
paralele. Totuşi, poate fi considerat ca aparținând grupei vaselor de sticlă depuse ca ofrandă.
Existenţa unei perioade de linişte în Barbaricum a creat posibilitatea dezvoltării unor ateliere
de sticlărie şi a unui comerţ intens cu lumea provincială romană de la sud de Dunăre; astfel putem
explica varietatea recipientelor de sticlă descoperită în arealul culturii Sântana de Mureş –
Cerneahov. Recipientele de sticlă din necropola birituală de la Barcea alături de alte bunuri de
mormânt prefigurează fazele de ocupare a acestui cimitir.
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GLASS CONTAINERS FOUND IN THE BI-RITUAL NECROPOLIS IN BARCEA
(GALATI COUNTY) (THE 4TH CENTURY A.D.)

Glass containers are included in the category of valuable offerings (goods) for the departed.
A number of 17 glass containers were found in 15 tombs, out of which 16 were found in 14
inhumation tombs and another fragment in an incineration tomb. Among these, only six glasses are
intact and were found in inhumation tombs 23, 50, 114, 123, 136 and 137; three of them are
restorable (from tombs 137, 154 and 165) and one can be rebuilt (from tomb 134).
In order to establish the typology of the glass recipients, 10 containers were used that came
from tombs 23, 50, 114, 123, 134, 136, 137, 157, 165 and 167, taking into account their shape,
thickness and decoration. They were divided into four main types, with variants and sub-variants.
Type 1- Glasses with polished facets – with two variants, 1a and 1b; variant 1b has two
sub-variants, 1b1 and 1b2.
Type 2 – Thick glasses with medallions and inscriptions
Type 3 - Thin cone-shaped glasses – with three variants: 3a, 3b and 3c; variant 3c has two
sub-variants, 3c1 and 3c2.
Type 4 – Glass recipient
During a period of peace in Barbaricum, glass workshops were established and the trade
with the Roman provinces from the south of Danube flourished. This explains the variety of the
glass containers found in the area of the Sântana de Mureş- Chernyakhov culture.
The glass containers found in the bi-ritual necropolis in Barcea, along with other burial objects,
illustrate the development stages of this cemetery.
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