ECOURI ARGEŞENE NEVALORIFICATE,
PRIVIND ETNOGENEZA :
V ASELE FUNERARE MEDIEVALE DIN STICLA
FLAMINIU MÎRTZU

11qiloa rea investigaţiilor prin să111 I nrhcologice, în ultimele de1rl , 111 România, au pus în eviden' r 1111 r • altele, şi prezenţa în inven1 ' 11 rn ormintelor medievale, a u11 '' ''Id vase din sticlă, având corpul
r
•, tl t cilindric, sau tip amforetă
I r 1 1tlanuşi, şi •Î n toate variantele
11 i:.r tu l foarte alungit, iar fundul
I rl hml. Deşi li s-a prezumat o
I 1111 l<Jnalitate specială, valorile în
111 1 nu s-au bucurat şi de o atent 1 1 11111 litică. Menţionate sporadic, cu
11l1•1• prc tări formale, uneori eronate,
V'' 1• lt• în cauză cumulează implica111 111 ultiple, privind nu numai cul1111 r11nerar, ci şi istoria sdcial-econo11111 •11, istoria artelor, şi istoria cultu' 11, d pe teritoriul României. Des' 111write atât în zona subcarpatică,
r li 11i în cea de câmpie, respectiv la
'11 rt a de Argeş, Câmpulung Mus1r•l1, Cetăţeni, Suslăneşti, Piteşti, Rel1·vo •ş ti, Snagov, Bucureşti, Pluml111l tn, Comana, Tîrgşor, etc„ cele din
mpulung Muscel şi din zonă, int r re: ptate în mormintele rezervaţi
ilor f unerare afectate monumentelor
d1 ult, comasează caracterul canti1 dl v şi diversificat al unor caracteris1k variante tipologice, cât şi posi111111.ntea unor încadrări judicioase
I1111c•ţionale şi cronologice. Ca ma·
Ir l'inl, predomină sticla cafeniu-vio-

I

ietă, cu rezistenţă relativă, uneori
casabilă , sensibilă la procesul chimic
produs prin îndelungata şedere în
sol. Au înălţimea între 0,10-0,23 m~
iar circumferinţa pântecului de ma-

ximum 0,20 m, grosimea de circa
3- 4 mm, fundul fiind invariabil aplatisat. In zona Argeş - Muscel cele
mai vechi sunt din sec. XV, având
corpul aproape sferic, cele din sec.
XVI şi XVII sunt mai mult cilindrice. Toate au gâtul o dată şi jumă
tate mai lung decât înălţimea corpului, şi terminat printr-o deschidere
eva zată în evantai, lobată, şi cu un
mic jghiab, asemeni gurii ibricelor.
Exceptând tipul amforetă, cu picior
înalt, (fig. 2/5) pasta sticlei este frecvent decorată, la suflare, cu un motiv solar2 stilizat cu raze drepte, oblice sau chiar helicoidale (fig. 2/8),
element ornamental nu întâmplător,
cum vom vedea mai jos. Unele vase
au chiar o spirală-şnur, tot din sticlă , înfăşurată prin suprapunere, pe
întreaga lungime a gâtului (fig. 2/7).
In majoritatea cazurilor, piesele s-am
aflat plasate în îndoitmra interioară
a articulaţiei humert!ls-cnbitt!ls-radius
a braţului drept şi rezemate de toracele scheletlJllui (fig. 3/1-3 A ; 9 ;
etc.), şi numai rar alăturate în partea
dreaptă a capului
(fig. 3/2-6 A;
2- 5 A). încadrarea cronologică s-a
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fie prin moneta rituală aflată
în majoritatea cazurilor, de
falanga inelarului de la mâna dreaptă, fie, în rarele cazuri de lipsă a acesteia, după tipologia revelatoare a
podoabelor aflate în mormântul respectiv3. Astfel vasul din fig. 1 /2 corespunde, prin cerceii din fig. 4/ a,
sec. XV ; vasul din fig. 2/6, prin cer,ceii din argint tip „pendeloque" (fig.
4/b) şi prin bumbul din lemn (fig.
·4/c) în prima jum. a sec."XVII; alt
vas, prin inelul cu motiv „croix ckche" (fig. 4/ d), aparţine începutului
sec. XV ; vasul 4/e, prin inelul cu
motivul „braţ cu sabie", revine sec.
X\11, etc. Menţionc"tnd că, începând
cu sfârşitul sec. XVII, prezenţa în
morminte a vaselor funerare din sticlă se răreşte, spre a înceta către
mijlocul sec. XVIII, vom reţine d'.1
. acestea erau produse de import, de
provenienţă italiană 4 (Veneţia), dalmatină (Ragusa) şi uneori germană 5 .
Erau uzuale în componenţa schimburilor destinate spaţiului carpato-da.nubian, căruia negustorii menţionaţi
îi expediau recipient cu motive ornamentale solare, preferate „ab antiquo", de către români, tradiţional
şi etnogenetic de la strămoşii getodaci. In cadrul politeist al religiei
dacilor, teză confirmată de către
prestigioşii Mircea Eliade,
Lucian
Blaga, C. Daicoviciu. I.I. Russu, etc.,
.cultul urano-solar al acestora rămâ
ne indubitabil, cu sublinierea că în
zona Argeş - Muscel vieţuiau dadi
piefigi, adepţii cu precădere ai cultului amintit (C. Preda, Manetele dacilor, p. 430). Ca atare, vasele în cauză reprezintă ·încă o dovadă, auxiliară, a procesului continuităţii istorice a vieţii poporului român de la
etnogeneza sa până în secoh1l amintit. Practica străveche a depunerii în
morminte a unor vase funerare din
sticlă, unele de o surprinzătoare analogie tipologică cu cele medievale în cauză, de mai târziu, o conshlegată,

tăm într-adevăr în epoca daco-rom<
nă, fiind binecunoscutele „unguer,
tarium" şi „lacrimatorii" aflate i,
mormintele vremii, dar conţinând, ~.
tunci, parfumuri şi aromatice6, de1 1

tinate direct celui_ decedat. Avem în
să prezenţa ••unguentariilor" şi a~
terior, în uz, în perioada statului da1
cic independent7 - după cum recent,
în 1976, au fost interceptateB vasi
din sticlă de acelaşi tip, în mormin
tele romane de incineraţie din seri
II, din aşezarea de la Strei Stingeor·,
giu - Hunedoara, de la vărsare<
Văii Luncanilor în Strei. Statistic1
deşi

numărul

aşezărilor

geto-dacic~

din România, care ne-au oferit. vas~
din sticlJ de toate categoriile, m,
este cantitativ, respectiv 179, am v'i-1
zut că unele s-au interceptat şi din.
cele în cauză şi având tot funcţiona
litate funerară.
Caracterul de im·'1
port10 al vaselor funerare în cauză,
provenienţa lor din atelierele italice i1;
şi dalmatice, şi faptul, menţionat, că
aceleaşi surse au furnizat şi mai târ-'
ziu produsele, în speţă, şi în epoca
noastră medievală, constituie o continuitate a unor procese de schimburi, între aceiaşi parteneri geografici. beneficiarii - în succesiune genetică fiind dacii, daco-romanii,
românii, pe un parcurs de timp aproape bimilenar. Faptul nu a fost
întâmplător. S-a desfăşurat o continuitate de vehiculare economică puternic tradiţională, pentru că Iliricum latin şi Italia se ştie 12 că au fost
orientarea economică şi comercială a
Daciei, în acel secol IV al răspândi.rii
creştinismului
primitiv la daco-romani, în formă latină şi de factură
populară, răspândit de la om la om,
fără formele de conversiune prin intermediari, misionari ecleziaşti, de
profesie, ca şi în alte părţi. Care era
funcţionalitatea recipientelor în cauză ? Forma, dimensiunea-simulacru a
vasului medieval, cu gât îngust şi
lung, pledează pentru un conţinut li-
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ild, <·antitativ simbolic, care a în111 prin vin cu untdelemn, la în• 1111I1 1rilc cristalizării creştinismului
d.tC' -romani, în epoca constanti'' '" ·t sec. IV, conţinutul vechilor
şi „lacrimatorii"
cu
1111111 1•ntarii"
1 1ml nii şi parfumuri, aflate ca va"' liacente în · mormintele daco-ro 1111 u•. Recipientele, conţinând de-a'" 11 noua mixtură lichidă, caracte1 1l<'fl ficţiunii misticii creştine me•v,tl , îşi vor continua prezenţa \.n
"'' tnintele feudale. In epoca moder1 1 insă , potrivit ritualului funerar
1 1•rlc se, lichidul va fi numai turt, dintr-o sticlă obişnuită, peste
' ' 1 lnt, ca ultim act hieratic, după
11pc·rirea cu giulgiul-sindoniu a fi111 I şi corpului şi înaintea punerii
11 I nlive a capacului la sicriu. Pre~ 1rlle din cauză, cuprind unele de11 I pentru o prezentare cvasiexha1 llvf1 a cercetării. Singura finalita1 d ·liberată a celor de mai sus, este,
Irt>buie să rămână, numai genetica
fllncţionalitatea recipientelor -!n
111m, separate de aspectul mistic al
'' 11hlcmei, în care se află încorpod 1•, ca unul din specificele supra1r1 l<'turale ale epocilor veche, medieul11 şi modernă . S-au neglijat impi c ·aţiile materialelor, în speţă, în
1111ll•xtul societă ţii vremii, s-a sub' 1li; pentru o geneză slavă13, teză
1 1lu ită prin preexistenţa acestor va' <'li minimum trei secole anterior
1dgraţiei slavilor peste lumea roma1111• t, din spaţiul carpato-danubian1 1IC'. S-a considerat eronat că vasel• rn cauză „reprezentau ofrande 0l11 11uite"14, afirmaţie lipsită de orice
I• 11lt'i. Ofrandele au fost intotdeatl1111 claruri, oferite divinităţii pentru
11 I C'npta bunăvoinţa şi erau depuse
11 locaşurile de cult, sau colectate
tl1 că tre sacerdoţi, sau materializai• p •ntru o folosinţă publică, dar in11 11(ionate aceluiaşi destinatar hiera111 In cazul nostru însă, vasele fu11 rnre din sticlă, cu mixtură lichidă,

47

aflate asupra decedatului, în morminte, au fost destinate acestuia însuşi, pentru a-i folosi uevoilor, conform fi cţiei religioase, în „viaţa de
dincolo". De altfel, din antichitate şi
până în epoca moder11ă, ofrandele nu
s-au rezumat la simple mostre simbolice, ci au cuprins valori materiale de reală eficien ţă, cantitative 15,
pentru a angaja anticipat, pentru
după moarte, şi cât mai convin,gător,
bunăvoinţa personagilor panteonului
hieratic al epocii : zei, sfinţi, . etc.
Gratuită este şi teza că recipientele
despr e care ne ocupăm, sunt localizate de reg ulă în dreptul capului 16 .
în săpăturile efectuate de noi în
zonă, cantitative, (nota 1 supra) 3/4,
din vasele funerare din sticlă interceptate (fragmente, întregibile, sau
întregi) din 361 morminte medievale
cercetate, s-au aflat aşezate , cum s-a
mai arătat, între partea interioară a
articulaţiei cotului drept şi torace.
Localizarea este firească, confirmând
practica pentru afirmarea posesiunii,
prin purtarea strâns sub braţ a obiectului [n cauză. Implicaţiile social-economice ale vaselor cercetate
sunt de reţinut. Pentru că şi decorul
recipientelor, cu motive ornamentale urano-solare, în speţă o genetică
de tipul geto-dacic, 11, le-a menţinut
căutarea în epoca noastră medievală .
Aceasta, datorită unei tradiţii bimilenare, dar şi aspectului general atrăgător, cât şi tehnicii de prelucrare, acum numai prin suflare, aplicată în manufacturile italice şi dalmatine, deşi prin caracterele menţiona
te vasele aveau un cost ridicat, încadrându-se în materialele de import, scum:P'e. Faptul explică, ca urmare, şi prezenţa lor relativ rară .
Sunt mult mai frecvente în mormintele reflectând o ridicată putere economică avută de decedat : inele, cercei, broşe, ace de podoabă cu pietre
preţioase, costumaţie din ţesătură cu
fire de aur şi argint etc. şi aproape
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absente în mormintele maselor. Constatăm şi o sincronizare, pe linia provenienţei, a frecvenţei vaselor în cauză, cu prezenţa aci a monedelor raguzane ..,grosseto", cantitativă. Emisiunile monetare menţionate erau ve-

hiculate aci prin negustorii din Ragusa, prezenţi în Câmpulung şi în zonă,
prin intermediul prestigiosului instrument, inş_tituţionalizat, pentru
comerţ şi schimburi bâlciul Câmpulungului, târg internaţional medieval, de importanţă economică continentală18 până în sec. XVIII. Considerăm deci justificată, în concluzii,

restituirea acestor materiale cerceti
rii ştiinţifice 19, datorită filierii lor ge
netice, urmăribilă, în genere,
"a\
antiqt!10" pe teritoriul României, ia:
parcursul sec. XV-XVII, atestat
prin prezenţe evidente şi pe aria zo
nei Argeş - Muscel. Ca profil uti
litar şi funcţionalitate, deşi mai mi
nore, vasele din sticlă în cauză re
prezintă, indubitabil, o component
a C1!1lturii noastre materiale medieva·
le şi atestarea, în plus, a unor măr·
turi de conlucrare economică pe plar.
continental, în istoria relaţiilor noas·
tre internaţionale.

ILUSTRAŢII

va~e funerare din sticlă
„in situ"
XV I - XVII, Câmpulung - Muscel.

sec.

LA TEXT

Podoabe însoţind vase funerare din sticlă
din morminte medievale, sec. 'XV - :X:VIJ
Câmpulung - Muscel.

http://cimec.ro

____E_c;ou~r__~RqEş_~N~ NEVALORIFICA_T_E_ _ _ _ _ _ _4_g

\'ase funerare din sticlă, sec. OCV : 111 ;
11'2; sec. XVI; 1/3; 114. Câmuplung-Muscel.

Podoabe insoţind vase funerare din sticlă
din m0rmi.1te medievale, sec. XV - XVII.
Câmpulun-g - Muscel~
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Vase funerare din sticlă. A doua jum. a
sec. XVI : 215 ; prima jum. a sec. XVII :
2/6 ; 2/7. Motive solare stilizate : 218.
Câmpulung - Muscel.

Podoabe însoţind vase funerare din mormint.e medievale, sec. XV - XVI. Câmpulung - Muscel.
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NOTE
1 Flaminiu
Mirtzu, I. Hurdubeţiu, N.
,\ icolaescu, Gh. Pimuţă, I iie Stănculescu.
<·.ampulung Muscel ieri şi azi, isotria oraşului, Câmpulung 1974, p. 35, nota 100,
„;,pături arheologice conduse de către autor, cercetându-se rezervaţiile funerare afl'ctate monumentelor medievale de cult,
pi1strate încă sau dispărute: Valea, Bradul, Schei, Sf. Gheorghe, Fundeni, Sf. 1liC', inclusiv sondajul efectuat în 1964 in
incinta M-rii Negru Vodă, în zona Casei
Domneşti, inclusiv Lereşti (în nordul ora~ului, ca hinterland medieval al aces11iia).
' Paul Petrescu, Motive decorative celchrC', Bucureşti 1971, p. 20, 25, etc.
3 Vezi şi fig. 4/a, b, c, d, e, f, g.
4 D.V.
Rosetti,
Observaţii arheologice
11rivind vechimea oraşului Piteşti, în Mo1111mente istorice şi de artă, 1/1977, p. Ci9.
I 'en.tru provenienţa dalmatină J\I. Vego,
l>ie Grabdenkmaler der Fam. Sankovic,
<:Jasnic Sarajevc, XII, 1957, p. 141.
~ G. Mariacher, II vetri europeo dai XV
ni XX secolo, Novarra 1964, p. 69, fig. 22.
6 D. Tudor, Oltenia romană 2 , Bucureşti
I'158, p. 94, 321, 327.
1 Ion Glodariu,
Relaţii comerciale ale
Uacici cu lumea elenistică şi romană, Cluj,
1!174, pi. 49/S. 15 şi p. 72.
11 Radu Popa, Uelicvele vorbesc singure,
111 Luceafărul, 26/26. VI, l!J71i, p. 3, 6.
9 I. Glodariu, op. cit„ p. 73.
10 D. Tudor, op. cit., p. 95 pt. vasele
'Iaco-romane.
11 I. Glcdariu, op. cit., p. 79 şi 82.
12 „Dacia", XI-XII, 1945-7, p. 284 sqq;
M. Macrea, Viaţa în Dacia romanâ, Buc
l!lliU, p. 478-9. Similitudini de provenien(a şi continuitate economică, aflate şi in
mna Belgradului (R.S.F. Jugoslavia) : va·.1· funerare, din sticlă, asemănătoare, tot
din sec. XV şi XVI, cf. Bajalovic-Birtase\·ic, La necropole medievale de Miricvo,

Musee de Beograd, I. 1960, pl. XIX, 3, p.
45.
1J D. V. Hosetti. V cstigiile feudale de
la
Suslăneşti Argeş, ln Buletinul Monumentelor istorice, XLI, 2/1972, p. 34 şi nota 39.
1 1 D.V. Rosetti, Observaţii ~rheolog~ce ••• ,
p. 69.
1> In papirusul
„Harris" (reprodus de
Samuel Birch) impresionează uriaş~le ofrande făcute de către Ramses III (sf(\rşi
tul mileniului II, i.e.n.) zeilor din Theba
şi Memphis: mii de amfore cu vin, sute
de saci cu grâu, etc. Idem, relatările lui
Johannes Dtimchen, Die Kalenderiscben
Opferlisten im Tempel von Medinet Habou, Leipzig 1881. în Ţările Române, monumentele de cult, domneşti şi boereşti
c1;n Pvul mediu românesc, n-au reprezentat decât ofrande pentru argajarea anticipată, pentru dup~ moarte, a bunflvoinţei
diferitelor personagii din ierl!-rhia divinităţii, făcute de către ctitori, ca solicitanţi
sau drept recunoştiinţă, potrivit mentalităţii şi herofaniei vremii.
16 D.V. Rosetti, op. cit„ ibidem.
17 Flaminiu Mirtzu, Bâlciul Câmpulungului - târg internaţional, în „Câmpulung Muscel.„ istoria oraşului", p. 37 ; C.
Daicoviciu, în Istoria României, L, p. 336,
Al. Vulpe, în S.C.l.V. lfi, 2/1965, p. '346.
13 Flaminiu Mîrtzu, op. cit„ p. 38 ; Del
Chiaro, Relaţiile Vatachiei, ed. S. Cristian,
Iaşi, l!l29, p. 10-11.
17 Asemeni
datări, prin poziţia rituală
funerară a antebraţelor, asemeni inelelor
cu funcţionalitate funerară, d. Flaminiu
Mirtzu, Reprezentarea florii de crin pe inele, in Ţara Românească În sec. XIVXVI, în S.C.I.A (s. artă plastică) 1611/
1!169, p. 123-129; Flaminiu Mîrtzu, Reprezentarea pomului vieţii pe inele româneşti din sec. XVI-XVII, în S.C.I.A
(s. artă pla~tică) 17 ,2/1970, p. 297-301, ambele în eo:iil. Academici Române.
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ECHOS VON ARGESH
GEGEN ETHNOSGENETIK :
GRABGLASGEFASSE NICHT
IN WERT VERGELTET

Zusamrnenfassung
Es werden Grabglasgefăsse geschildert die bei den archăologischen Ausgrabungen (vom Autor gefiihrt) in
den Gruften der mitteralterlichen
„mikronekropolen" neben den verschwundenen oder noch erhaltenen
Kultesdenkmălern
der Stadt oder
des Bezirkes Câmpulung Muscel1 Jud.
Argesh entdeckt vverden. Es wird
sowohl die daqische und dakoromanische Genetik der vorgefăhrten
Glasgefăssee als auch die typologische Entwicklmng dieser Erzeugnisse
und ihres lfliissigen Inhalts (Wein rnit
01) ifestgestellt.

Es werden die sozialen, oekonomischen, kulturellen und kiinstlerischen
Flogen der geschilderten Glas ~efiis
se unterstrichen.
Es wird die Bewahrung jl'ner Symbolik (in einer verănderten Form) in
dem heutigen Begrăbnisritue!L idcntifiziert sogar nach dam Versch\\·i nden dieser Glasgefăssc am E11dL' Jcs
XVII Jahrhunderts Anfong des
Jahrhunderts. Die grosse Men.gc von
originellen Bildern festigen clas Wesen und die Einzelheiten des bespro-·
chen Problems.
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