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R E C E N Z I I  Ş I  N O T E  B I B L I O G R A F I C E  

 

 

George Bodi, Hoiseşti – La Pod. O aşezare 

cucuteniană pe Valea Bahluiului, cu contribuţii de: 

Nicolae Buzgar, Dan Aştefanei, Andrei Buzatu, 

Luminiţa Bejenaru, Romeo Cavaleriu, Editura Pim, Iaşi, 

2010, 297 pag., 67 pl., 10 grafice. 

 

Lucrarea ce face obiectul prezentării noastre 

constituie monografia aşezării cucuteniene Hoiseşti–La Pod, 

cercetată pe parcursul anilor 2003-2004, rezultatele acestor 

săpături de salvare servind drept subiect pentru lucrarea de 

doctorat a domnului George Bodi. 

Monografia este compusă dintr-o Introducere, şase 

capitole, Concluzii şi un rezumat în limba engleză. 

În Introducere, într-un segment intitulat Date 

generale despre tipurile de aşezări ale culturii Cucuteni. 

Cadrul teoretic şi metodologie generală, autorul stabileşte stadiul în care se află studiul 

tipurilor de locuire identificate la nivelul comunităţilor cucuteniene. În acest scop menţionează 

şi prezintă pe scurt încercările de clasificare ale aşezărilor Cucuteni, prezentarea acestora fiind 

una critică. În acest sens remarcă faptul că modelul tradiţional de abordare a problemelor 

ridicate de caracterizarea locuirii cucuteniene este generat în interiorul unor cadre conceptuale 

rigide, statice prin raportarea doar la caracteristicile externe formale ale aşezărilor. Precizează 

că întreaga sub-structură a lucrării se sprijină pe ideile care stau la baza conceptului de 

„habitus” formulat de către sociologul P. Bordieu, concept care desemnează un sistem 

generativ de dispoziţii durabile şi interschimbabile cu structuri obiective ale lumii sociale. În 

cadrul textului autorul detaliază acest concept şi precizează cum poate fi aplicat din punct de 

vedere al practicii teoretice arheologice. În finalul introducerii realizează o prezentare grafică 

(Pl.1) a aşezărilor cucuteniene din faza A şi trasează caracteristicile generale ale acestora în 

funcţie de situarea geografică. 

În capitolul I (Contextul descoperirilor) precizează localizarea geografică a sitului ce 

face obiectul monografiei, poziţionat în Câmpia Iaşilor, într-un meandru de pe stânga cursului 

inferior al râului Bahlui. Cercetările întreprinse au relevat o stratigrafie compusă din trei 

niveluri, toate aparţinând fazei A a culturii Cucuteni, cu menţiunea existenţei unor fragmente 

ceramice Cucuteni B. 

Au fost identificate 14 locuinţe, dintre care au fost parţial investigate doar şase. 

Complexele de acest tip au fost descrise amănunţit, avându-se în vedere elementele de 

construcţie precum şi inventarul material. Remarcăm existenţa unei locuinţe cu două camere, 

prevăzută cu şanţ de fundaţie, în interiorul căreia a fost surprinsă amenajarea unei laviţe. În 

majoritatea locuinţelor au fost amenajate vetre şi a fost identificat un inventar compus din 

ceramică şi un utilaj de piatră şlefuită, piatră cioplită şi materii dure animale. 

Au fost cercetate şi trei gropi menajere, în interiorul cărora a fost remarcată prezenţa 

masivă a cenuşii şi cărbunilor, alături de fragmente ceramice şi elemente de utilaj.  
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Informaţiile din acest capitol sunt însoţite de 13 planşe ce conţin localizarea geografică, 

planuri ale săpăturii şi fotografii în care sunt ilustrate complexele arheologice cercetate.  

Capitolul II (Unelte şi arme) debutează cu precizarea clasificării folosite în analizarea 

uneltelor şi armelor din aşezarea de la Hoiseşti. 

Prima parte a acestui capitol a fost destinată utilajului litic şlefuit. În stabilirea 

diferitelor tipuri morfologice a ţinut cont de următoarele criterii: forma suprafeţelor ventrală şi 

dorsală, forma zonei active, forma secţiunii longitudinale şi lungimea piesei. Autorul a 

identificat trei grupe tipologice: topoare, tesle şi dălţi. Pentru fiecare a prezentat caracteristicile 

tipurilor identificate şi a încercat, inclusiv cu ajutorul informaţiilor etnografice, să propună 

soluţii cu privire la funcţionalitatea acestora.  

În cea de a doua parte a monografiei, autorul a abordat utilajul litic cioplit. În debutul 

discuţiei autorul face o scurtă introducere teoretică pentru a facilita înţelegerea manierei de 

prezentare a utilajului litic cioplit. Utilajul de silex a fost împărţit în clase şi grupe, în aşezarea 

de la Hoiseşti fiind identificat un inventar specific, compus din unelte, arme, deşeuri de debitaj: 

nuclee, lame neretuşate şi retuşate, gratoare, racloare, burine, vârfuri de săgeată şi aşchii. 

Consideraţiile cu privire la utilajul litic cioplit se încheie cu unele concluzii legate de tehnica 

de debitaj, fiind remarcată preponderenţa debitajului lamelar dar şi preferinţa pentru un anumit 

tip de piesă, cele mai frecvente fiind lama retuşată şi gratoarul pe lamă.  

Utilajul litic şlefuit şi cel cioplit sunt ilustrate în 14 planşe alcătuite din fotografii şi 

desene ale pieselor descrise în text. 

În subcapitolul Determinările traseologice şi importanţa lor pentru reconstituirea 

activităţilor economice autorul prezintă rezultatele studiului traseologic efectuat asupra 

utilajului litic. După ce a realizat un scurt istoric al evoluţiei acestei ramuri a cercetării 

arheologice, a schiţat cadrul metodologic în care s-a desfăşurat cercetarea sa, şi anume: metoda 

„low power approach” ce presupune examinarea folosind o putere de mărime redusă şi metoda 

„high power approach” ce presupune examinarea utilizând o putere de mărire ridicată. 

În cadrul utilajului litic şlefuit au fost identificate acţiuni de crestare sau răzuire, pentru 

foarte multe piese fiind atestată prinderea la un mâner. Pentru utilajul litic cioplit au fost 

identificate acţiuni asupra gramineelor, pieilor, lemnului sau osului. Discuţia a fost însoţită de 

şapte planşe în care au fost reprezentate tipurile de fracturi, capturi foto surprinse pe parcursul 

analizei microscopice şi diferite acţiuni implicate în prelucrarea materiei prime cu ajutorul 

pieselor de silex.  

Capitolul se încheie cu determinarea tipologică a inventarului din materii dure animale. 

Au fost identificate şase mari grupe morfotehnice: vârfuri, şlefuitoare, dăltiţe, linguri-spatule, 

vârfuri oblice, elemente receptoare. Pentru fiecare grupă au fost menţionate şi descrise tipurile 

ce intrau în alcătuirea sa. În cazurile unde a fost posibil, au fost oferite şi ipoteze privind 

funcţionalitatea diverselor tipuri de piese ce formează utilajul de materii dure animale din 

aşezarea de la Hoiseşti. În cadrul aceleiaşi discuţii a fost descrisă şi singura piesă de cupru 

descoperită – un împungător. Cele şase grupe morfotehnice sunt ilustrate în cinci planşe 

compuse din fotografii cu piese ce definesc tipurile identificate. 

Capitolul III se numeşte Analiza inventarului ceramic. Acest capitol a debutat cu o 

analiză a pastei efectuată pe un eşantion de 50 fragmente, reprezentând cele trei categorii 

ceramice stabilite: fină, semifină şi grosieră. În această analiză au fost definite şi descrise 

caracteristici fizice precum: duritatea, aspectul exterior, densitatea, caracteristicile arderii şi 

incluziunile. 
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După prezentarea cadrului metodologic a urmat descrierea caracteristicilor structurale şi 

a proprietăţilor mecanice şi fizice pentru fiecare dintre cele trei mari categorii ceramice. 

Această descriere este însoţită de un tabel în care se regăsesc redate sintetic rezultatele analizei 

probelor ceramice. 

În analiza formei s-a realizat o încadrare tipologică formală având ca referinţă mari 

monografii corespunzând aceleiaşi etape istorice: Hăbăşeşti, Truşeşti, Târpeşti, Drăguşeni şi 

Preuteşti. Pe situl de la Hoiseşti au fost identificate următoarele forme ceramice: pahare (cupe), 

cupe cu picior, vase cu corp bombat, vase cu gâtul înalt şi corpul bombat, vase suport, fructiere 

şi capace. 

Încadrarea tipologică funcţională a fost realizată prin coroborarea cu date etnografice şi 

a oferit următoarele forme: vase de gătit, vase pentru servirea şi consumarea hranei, vase 

pentru păstrarea bunurilor solide, vase pentru păstrarea lichidelor şi vase pentru transportul 

lichidelor. Dintre acestea nu a fost găsit corespondent în rândul formelor Cucuteni A decât 

pentru vasele de gătit.  

În analiza decorului au fost observate două tipuri majore de decorare: decorul adâncit şi 

pictura. Autorul a oferit o descriere minuţioasă a decorului în funcţie de forma vasului. De 

asemenea, prezintă informaţii obţinute în urma studiului Raman efectuat pe pigmenţii alb, roşu 

şi negru de pe 50 de fragmente de ceramică fină de la Hoiseşti. Nu vom insista aici asupra 

detaliilor tehnice, aceste regăsindu-se într-o manieră completă în lucrare. 

Prezentarea inventarului ceramic este însoţită de şapte planşe ce prezintă formele 

întâlnite în aşezarea de la Hoiseşti şi un tabel în care se regăseşte corespondenţa formelor 

ceramice şi a motivelor decorative. 

Capitolul IV tratează plastica descoperită în aşezarea de la Hoiseşti.  

Plastica antropomorfă a fost împărţită în două categorii: figurine şi statuete. În prima 

categorie au fost încadrate patru piese grupate în piese mici (3-8 cm) şi piese mijlocii (8-25 

cm). În categoria statuetelor au intrat 18 exemplare împărţite în trei mari grupe în funcţie de 

dimensiuni: mici, mijlocii şi mijlocii cu decor pictat. În cadrul pieselor antropomorfe deosebite 

au fost incluse: cozile de lingură cu aspect antropomorf, reprezentările falice, idolii conici, 

reprezentările naturaliste şi vasele suport de tip horă. Menţionăm şi descoperirea unor idoli de 

tip en violon. Descrierile amănunţite realizate de autor sunt susţinute şi prin şapte planşe 

compuse din fotografii şi desene ale figurinelor şi statuetelor antropomorfe provenite de pe 

aşezarea de la Hoiseşti. 

Plastica zoomorfă cuprinde două mari categorii: reprezentări zoomorfe modelate în 

ronde-bosse (figurine) şi reprezentări zoomorfe modelate în altorelief (protome). Exemplarele 

din cele două categorii au fost ilustrate în opt planşe menite a întregi imaginea deja conturată 

prin prezentarea din text. Autorul a realizat şi o scurtă discuţie cu privire la semnificaţia 

protomelor zoomorfe, opinând că prin intermediul acestora se obţinea reprezentarea atributelor 

masculine, menţionând totuşi că demersul său rămâne o ipoteză de lucru. 

Podoabele sunt reprezentate în aşezarea de la Hoiseşti prin 45 mărgele de lut, foarte 

variate ca formă, ilustrate în cadrul a două planşe. 

Analiza materialului arheozoologic (Capitolul V) a condus la identificarea atât a unor 

specii domestice cât şi sălbatice. Dintre speciile domestice cele mai întâlnite sunt: Sus scrofa 

domesticus, Bos taurus, Ovis aries/Capra hircus şi Canis familiaris. Dintre speciile sălbatice 

predomină Cervus elaphus, Sus scrofa ferus, Capreolus capreolus şi Bos primigenius. De 

asemenea, a fost atestată şi exploatarea resurselor acvatice reprezentate prin specia Unio.  
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Din punct de vedere cronologic (Capitolul VI) aşezarea de la Hoiseşti a fost încadrată în 

faza Cucuteni A3, pe acelaşi palier cronologic cu aşezările Hăbăşeşti, Truşeşti şi Cucuteni. 

Analizarea condiţiilor de mediu din zona aşezării l-au determinat pe autor să 

concluzioneze că lunca râului Bahlui nu conferea condiţii favorabile practicării extensive a 

agriculturii. În privinţa utilajului a remarcat prezenţa teslelor şi a topoarelor de piatră şlefuită 

considerate a fi fost folosite pentru exploatarea unui mediu forestier de lizieră. În legătură cu 

activităţile agricole au fost puse piesele inserţii de seceră şi lamele neretuşate de dimensiuni 

medii. Pentru utilajul litic cioplit s-a constatat utilizarea materiei prime locale, elementele 

străine (din arealul tripolian sau sudice) fiind foarte reduse. Analiza caracteristicilor ceramicii a 

determinat concluzia că aşezarea studiată prezintă, într-o formă incipientă, specificitatea unei 

producţii specializate, orientate spre surplus. În ceea ce priveşte creşterea animalelor se 

specifică predispoziţia paleomediului din preajma aşezării – zonă umedă şi puternic împădurită 

– pentru creşterea porcinelor şi mai puţin a vitelor. 

La finalul lucrării a fost ataşat un rezumat consistent în limba engleză, anexa 1 în care s-

a realizat descrierea formelor ceramice specifice fazei Cucuteni A şi anexa 2 cuprinzând 

ordonarea tipologică formală a formelor de vase specifice aceleiaşi etape a culturii Cucuteni. 

Hoiseşti – La Pod. O aşezarea cucuteniană pe Valea Bahluiului constituie o lucrare 

monografică completă în care autorul a reuşit să prezinte cu succes rezultatele săpăturii de 

salvare, apelând atât la metode specifice cercetării arheologice, cât şi la elemente de cercetare 

interdisciplinară. Considerăm că această lucrare reprezintă un instrument util pentru cei care 

studiază atât cultura Cucuteni, cât şi epoca calcolitică în general, iar meritul autorului este cu 

atât mai mare cu cât caracterul preventiv al săpăturii nu i-a lăsat mult timp la dispoziţie pentru 

observaţiile din teren.    

Florian Mihail 

 
 

Cristian Eduard Ştefan, Settlement Types and 

Enclosures in the Gumelniţa Culture, Ed. Cetatea de Scaun, 

Târgovişte, 2010, 134 p., 77 pl. 

 

Lucrarea reprezintă varianta publicată a tezei de doctorat, 

susţinută de  Cristian Ştefan Eduard la începutul anului 2010 în 

cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti. 

Redactată în limba engleză, fapt ce conferă o accesibilitate 

sporită cititorilor străini, cartea este structurată pe şase capitole, 

la care se adaugă un catalog, bibliografia şi ilustraţia.  

Primul capitol este dedicat unei prezentări generale a 

complexului cultural Kodžadermen-Gumelniţa-Karanovo VI, în 

care sunt prezente informaţii legate de istoricul cercetării, de 

cadrul natural şi de unele elemente referitoare la paleo-

economia acestor comunităţi preistorice. 

În cel de al doilea capitol, intitulat Some Theoretical Approaches, autorul expune succint 

principalele opinii referitoare la conceptele de cultură şi spaţialitate în arheologie; precum şi cele 

ce privesc formarea şi semnificaţia aşezărilor tell.  
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Începând cu cel de al treilea capitol (Neo-Eneolithic Enclosure Systems in South-

Eastern Europe, with a Special View Upon Romania), semnatarul lucrării începe practic 

contribuţia semnalată în titlu, printr-o prezentare generală a „împrejmuirilor” menţionate în 

literatura arheologică pentru perioada neo-eneolitică, mai ales din spaţiul românesc. Aceasta 

este urmată de o privire specială asupra acestui tip amenajări dar şi a tipurilor de aşezări 

atribuite culturii Gumelniţa (Settlement Types and Enclosures in the Gumelniţa Culture). Un 

loc aparte în lucrarea de faţă îl ocupă studiul de caz asupra dinamicii locuirilor eneolitice în 

spaţiul dintre Argeş şi Dâmboviţa (Case-Study. Habitation Dynamics in Argeş-Dâmboviţa 

Area), unde regăsim date despre istoricul şi stadiul cercetării dar şi informaţii referitoare la 

starea de conservare, amplasamentul, forma şi dimensiunile aşezărilor a aşezărilor tell din 

regiune.  

Lucrarea este încheiată printr-un scurt capitol de concluzii, un catalog ce strânge 269 de 

aşezări atribuite complexului cultural Kodžadermen-Gumelniţa-Karanovo VI, o bibliografie 

consistentă şi 77 de planşe reprezentative pentru tema tratată.  

În final ne exprimăm convingerea asupra utilităţii unui astfel de demers, unic în 

literatura dedicată eneoliticului românesc, pe care colegul nostru Cristian Eduard Ştefan l-a dus 

la îndeplinire într-o manieră convingătoare, fapt ce recomandă lucrarea drept contribuţie 

importantă la cunoaşterea culturii Gumelniţa. 

 

Sorin-Cristian Ailincăi 

 

 

Danièle Foy, Les Verres Antiques d’Arles. La 

collection du Musée départemental Arles antique, Ed. 

Errance, Paris, 2010, 525 p. 

Lucrarea a cărei apariţie îmi propun să o semnalez în 

rândurile de mai jos reprezintă cea mai recentă contribuţie a 

grupului de cercetători francezi ce se ocupă exclusiv de studiul 

vaselor de sticlă de epocă romană. La ora actuală direcţia 

franceză de cercetare în acest domeniu, de altfel extrem de 

îngust şi de specializat, se dovedeşte a fi cea mai activă atât pe 

plan publicistic cât şi la nivel organizatoric. Aceste cercetări s-

au axat pe o gamă largă de probleme privind sticlăria antică 

provenind de pe teritoriul Franţei actuale şi nu numai. După 

cum era de aşteptat ponderea cea mai numeroasă o au 

cataloagele ce cuprind artefactele aflate în diverse colecţii 

muzeale precum: Luvru
1
, Strasbourg

2
, Besançon

3
, Beauvais

4
, 

Poitiers
5
, Amiens

6
, Nîmes

7
 sau Autun-Dijon

8
.  

                                                 
1  Dulong, Nenna vol. I, 2000, vol. II, 2005. 
2  Dulong 1985. 
3  Koltes 1982. 
4  Dulong 1996. 
5  Simon-Hiernard 2000. 
6  Dilly, Mahéo 1997. 
7  Sternini 1991. 
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O altă direcţie de cercetare a vizat identificarea centrelor primare şi secundare de 

producţie a sticlei, din Antichitate şi până la începuturile Evului Mediu, în special pentru partea 

occidentală a Imperiului roman, acolo unde lucrurile sunt ceva mai clare în ceea ce priveşte în 

special descoperirea unor evidenţe ale existenţei atelierelor vitrice
9
. De asemenea, plecând de 

aici s-a încercat pentru prima dată şi conturarea unor direcţii de circulaţie a acestor vase în 

cadrul comerţului la distanţă din epoca romană
10

. Până la această dată este însă greu de precizat 

cu exactitate care a fost ponderea vaselor şi obiectelor de sticlă în fluxul comercial maritim şi 

terestru pentru că nu avem indicatori clari privind provenienţa lor, decât pe baza unor eventuale 

analogii tipologice care, în cazul de faţă, se dovedesc de multe ori a fi extrem de relative. Pe de 

altă parte, descoperirile de acest fel în încărcătura epavelor antice acolo unde ar putea fi 

eventual asociate cu alte categorii de materiale (amfore, vase ceramice) având o provenienţă 

mai sigură, sunt relativ rare şi deci, neconcludente
11

. O direcţie de cercetare nouă şi interesantă 

în acest sens, a fost deschisă tot de către cercetătorii francezi care au realizat un consistent 

corpus de mărci de fabricant, aflate în special pe sticlele prismatice sau cilindrice de epocă 

romană
12

. Importanţa acestuia este extrem de ridicată deoarece în acest fel va putea fi urmărită 

mai bine răspândirea în teritoriu a obiectelor de sticlă pentru care se cunoaşte locul de 

provenienţă. Dacă aceste date vor putea fi verificate şi confirmate prin analize chimice ale 

pastei de sticlă, atunci se va putea realiza pentru prima oară o perspectivă de abordare unitară, a 

acestor descoperiri. 

Revenind la lucrarea de faţă, aceasta este concepută sub forma unui catalog ce cuprinde 

majoritatea pieselor de sticlă întregi sau fragmentare (mai precis 1084 de exemplare) aflate în 

colecţia Muzeului din Arles. Ea se structurează în nouă capitole, în care se propune un model 

de clasificare a veselei de sticlă în raport cu forma, funcţiile practice sau datarea sa. Aşa cum 

recunoaşte însă şi autoarea, de multe ori aceste criterii de analiză pot părea arbitrare (p. 15) 

astfel că pot apărea oricând noi interpretări sau abordări.  

În Introducere (Avertissement, p. 15-18) este prezentată structura şi alcătuirea tehnică a 

acestui catalog. Astfel, pentru fiecare vas în parte este alcătuită o fişă de inventar ce cuprinde: 

numărul de catalog, denumirea piesei, numărul de inventar, locul descoperirii, procedeul de 

fabricaţie şi descrierea caracteristicilor pastei vitrice, dimensiunile, datarea obiectului, 

descrierea piesei, arealul de provenienţă şi referinţele bibliografice cu privire la piesă acolo 

unde este cazul. De asemenea sunt prezentate şi abrevierile folosite în descrierea tehnică dar şi 

o listă cu locurile de descoperire a pieselor pe teritoriul Arles-ului, însoţite de o hartă 

explicativă (p. 17). Această manieră de abordare mi se pare extrem de precisă şi de bine venită, 

în special datorită faptului că se obţine astfel o mai clară privire de ansamblu asupra 

contextului arheologic din care provin piesele. În ceea ce priveşte ilustraţia, aceasta este de 

foarte bună calitate. Piesele sunt redate atât prin desen, la o scară de 1/2, cât şi prin fotografie 

la scară variabilă 

Urmează apoi un sub-capitol intitulat  Les Verres d’Arles dans les collections anciennes 

et actuelles (p. 19-26) în care ni se oferă o serie de informaţii privind structura colecţiei. Aflăm 

                                                                                                                                 
8  Rebourg et alii 1990. 
9  Foy, Sennequier 1991; Foy 1995. 
10  Foy, Nenna 2003. 
11  vezi Parker 1992. 
12  Foy, Nenna 2006. 
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că majoritatea pieselor sunt de provenienţă locală (lucru destul de rar mai ales în ceea ce 

priveşte colecţiile muzeale). Mai mult decât atât, un lot destul de consistent de piese provenind 

de la Arles au ajuns de-a lungul timpului fie în alte muzee precum: Marsilia, Avignon, Paris, 

Nîmes sau Geneva, fie au dispărut pe piaţa neagră a colecţionarilor de antichităţi. Fondul actual 

se compune în cea mai mare măsură din achiziţii ale unor colecţii particulare (M.Sauret, 

L.Bonnemant, X. De Molin, F.Benoit, J.L. Jacquemin şi alţii – p. 20-21), dar şi, mai recent, din 

descoperiri provenite de pe urma investigaţiilor arheologice. 

Următorul sub-capitol – Introduction à l’etude des verres antiques d’Arles (p. 27-43), 

reprezintă un punct de plecare în studiul sticlăriei antice adresat în special celor mai puţin 

avizaţi în domeniu. Astfel, autoarea face o scurtă trecere în revistă a istoricului apariţiei şi 

dezvoltării industriei vitrice. Un accent deosebit este pus pe elementele de compoziţie chimică 

a sticlei, explicarea proprietăţilor acestora dar şi pe evoluţia tehnicilor de prelucrare în decursul 

timpului (p. 28-29). O problemă delicată este aceea a atelierelor primare şi secundare dar şi a 

căilor de pătrundere a materiilor prime spre zonele ce aveau asemenea ateliere. Odată cu 

inventarea procedeului suflării, către sfârşitul sec. I a.Chr. industria producătoare de obiecte de 

sticlă se răspândeşte rapid pe tot cuprinsul Imperiului roman ca răspuns la cererea sporită 

pentru aceste produse în cadrul veselei de uz cotidian. Autoarea ataşează o hartă a Franţei în 

care fixează în ordine cronologică toate atelierele secundare de producţie a sticlei, din sec. I 

p.Chr. şi până în sec. IX p.Chr. (p. 32, fig. 18), făcând şi o serie de consideraţii sintetice asupra 

producţiei locale.  

Un alt aspect discutat pe larg este şi cel al comerţului cu vase de sticlă (p. 34-42). În 

esenţă ea identifică patru zone principale de provenienţă a materialului vitric descoperit la 

Arles şi anume: zona Rhodos-ului (pentru vasele mai timpurii, modelate pe miez de nisip), 

zona siro-palestiniană (din care provin majoritatea vaselor de import şi în special cele suflate în 

tipare), zona Peninsulei italice (în cadrul căreia se diferenţiază produsele romane sau 

campaniene de cele din atelierele Aquileii) şi în fine zona renană. Fiecare din aceste areale este 

exemplificat cu o serie de vase ce pot fi atribuite cu o mai mare sau mai mică certitudine unor 

ateliere de producţie. 

În fine o serie de consideraţii sunt făcute şi pe marginea sticlăriei provenite exclusiv din 

necropole. Datele prezentate nu fac decât să confirme modelele de distribuţie a anumitor forme 

în context funerar iar Arles-ul nu face excepţie. Aşa cum era de aşteptat, cele mai întâlnite 

tipuri sunt unguentariile piriforme sau conice, unele deformate sub acţiunea focului (în cazul 

mormintelor de incineraţie) dar şi urnele funerare de formă globulară cu torţi groase şi buza 

răsucită spre exterior. 

Capitolul I intitulat L’artisanat du verre à Arles (p. 47-62) prezintă o serie de evidenţe 

arheologice capabile să susţină ideea unei producţii locale în aşezarea din sud-estul Franţei. 

Majoritatea acestor evidenţe sunt constituite din fragmente de sticlă brută sau din resturi 

provenite în urma prelucrării şi finisării iar pe baza acestora au putut fi identificate trei ateliere 

secundare de prelucrare a sticlei ce au funcţionat între sec. IV-VII p.Chr., într-o perioadă în 

care industria vitrică se regionalizează puternic. 

Capitolul al II-lea – Verres moulés V
e
 siècle av. J.-C. – I

er
 siècle apr. J.-C. (p. 63-104) 

prezintă o categorie diversă de forme de vase fabricate înainte de inventarea procedeului 

suflării. Cele mai timpurii piese  (alabastroane, oenochoe sau amphoriskos) sunt cele fabricate 

pe miez de argilă (core-made technique), din sticlă bi sau tri-cromă provenind în special din 

zona Rhodosului sau Egipt. Urmează apoi cronologic (sec. II-I a.Chr.) faimoasele boluri 
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elenistice de formă conică sau hemisferică, din sticlă groasă, monocromă, cu caneluri polizate 

pe interior. Acestea sunt atribuite atelierelor siro-palestiniene şi au cunoscut mai multe faze de 

producţie. Ele sunt bine reprezentate la Arles (14 exemplare) şi în special în sudul Franţei, de 

unde provin majoritatea exemplarelor cunoscute. La fel de bine reprezentate sunt şi bolurile cu 

coaste, ce reprezintă „forma fanion” a industriei vitrice timpurii. Executate prin presare în tipar, 

acestea cunosc o gamă largă de sub-tipuri diferenţiate prin calitatea pastei, colorit, forma şi 

modul de dispunere a coastelor în relief. O categorie aparte o reprezintă vasele şi cupele 

mozaicate sau millefiori, cu o valoare de execuţie artistică deosebită, reflectată în paleta 

cromatică bogată şi o varietate decorativă deosebită, dar şi piesele suflate în tipar ce imită vase 

de tip terra-sigilatta. Aceste ultime produse sunt foarte rar întâlnite şi au fost importate 

probabil din zona italică, aşa cum susţine autoarea, deşi ar trebui luată în considerare şi 

varianta unei  producţii locale. 

Capitolul următor – Vases à parfum et à cosmetique. I
er

 siècle – fin III
er 

siècle apr.J.-C. 

(p. 105-210) este dedicat categoriei celei mai numeroase şi mai comune de vase de sticlă. Este 

vorba despre aşa numitele unguentarii folosite fie pentru a depozita esenţele cosmetice, fie cu 

valoare rituală, pentru ofrandele funerare. Aceste vase cunosc o largă varietate de forme şi 

dimensiuni şi se întâlnesc în număr extrem de ridicat în mai toate necropolele romane din 

imperiu. Un lucru cu care personal nu sunt de acord este distincţia pe care o face autoarea între 

balsamarii (datate până în sec. I p.Chr. şi de formă mai mică) şi unguentarii (piesele de 

aceeaşi factură dar de dimensiuni putin mai mari, datate în sec. II-III p.Chr.). Prin prisma 

funcţionalităţii dar şi a formei lor, cred că aceste vase pot fi considerate ca aparţinând aceleiaşi 

categorii. De altfel, sub denumirea de unguentariu-balsamariu-lacrimariu, sunt cunoscute toate 

aceste vase în literatura de specialitate. Un studiu cuprinzător în acest sens este cel al lui De 

Tomasso, care face şi o tipologie a acestor piese, privite în manieră unitară
13

. 

Capitolul al IV-lea – Vases de stockage et de transport. I
er

 siècle – fin III
e
 siècle apr. J.-

C., (p. 211-264) este dedicat recipientelor utilizate pentru conservarea şi transportul diverselor 

produse. Observăm că din acest punct de vedere al tratării exhaustive a vaselor prin prisma 

funcţionalităţii, autoarea preia schema stabilită de Klaus Randsborg şi Sophia Van Lith, care au 

făcut pentru prima oară o clasificare generală a pieselor în funcţie de utilitatea lor
14

. Aceste 

vase sunt reprezentate în special de urne funerare (de mari dimensiuni, prevăzute cu mânere), 

borcane sferice, ovoide sau cilindrice, capace şi sticle prismatice sau cilindrice. În ceea ce 

priveşte sticlele, aşa cum menţionam anterior, acestea au imprimate pe bază diverse mărci de 

fabricant (cercuri concentrice, figuri geometrice, motive vegetale sau animaliere stilizate sau 

chiar anumite litere sau nume de meşteri precum e cazul celebrului Frontinus) după care se pot 

identifica mai uşor atelierele de provenienţă. 

Capitolul al V-lea – Vaisselle de table: cruches et flacons. I
er

 siècle – fin III
e
 siècle apr. 

J.-C. (p. 265-308) tratează vesela de uz cotidian folosită pentru servitul diverselor lichide la 

masă. În general aceasta se compune din urcioare de diferite forme, cu gura simplă sau 

trilobată şi mâner gros ori flacoane cu gât cilindric lung şi uşor evazat decorate uneori pe corp 

cu linii polizate sau cu diverse filamente de sticlă aplicate la cald. Atrage în mod special atenţia 

un vas suflat în tipar, în formă de ciorchine de strugure, prevăzut cu două torţi şi gâtul scurt şi 

gros. Lucrat din sticlă incoloră vasul se poate data după a doua jumătate a sec. II p.Chr. şi 

                                                 
13  De Tomasso 1990. 
14  van Lith, Randsborg 1985, 413-532. 
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reprezintă, afirmă autoarea, unul dintre puţinele importuri timpurii provenite din atelierele 

renane, posibil Köln
15

 (p. 286, Nr. 509). 

Următorul capitol, intitulat Vaisselle de table:verres à boire I
er

 siècle – fin III
e
 siècle 

apr. J.-C. (p. 309-368) este dedicat veselei comune, de băut, compusă din boluri de mici 

dimensiuni, cupe (între care se remarcă prezenţa aşa numitor cupe Hoffheim, sau Isings 12), 

sau pahare. Aceste vase sunt la rândul lor foarte diverse atât în ceea ce priveşte forma sau 

decoraţia cât şi modul de fabricare. În special în sec. I p.Chr. multe piese sunt suflate în tipar, 

fiind decorate fie cu caneluri verticale subţiri (Nr. 579, 580), fie cu „muguri de lotus” (Nr. 582, 

582 bis.), fie cu motive vegetale stilizate (Nr. 587). Ca şi colorit, acestea variază de la albastru 

cobalt sau galben-chihlimbar la nuanţele comune verde-albăstrui sau uşor verzui. În secolul al 

II-lea situaţia se schimbă, vasele devenind incolore şi decorate în special cu filamente de sticlă 

aplicate sau motive decorative realizate prin tăiere. 

O categorie distinctă o constituie farfuriile şi platourile de mari dimensiuni, prezentate 

în capitolul intitulat Vaisselle de table:asiettes et coupes soufflées et moulées. I
er

 siècle – fin III
e
 

siècle apr. J.-C. (p. 369-390). Aceste vase erau utilizate pentru servitul hranei şi sunt extrem de 

răspândite pe tot cuprinsul Imperiului roman, unele dintre acestea (în special exemplarele mai 

târzii) fiind decorate cu motive incizate. 

Un capitol special este dedicat veselei târzii – Verres de l’Antiquité tardive. IV
e
 siècle – 

VII
e
 siècle apr. J.-C. (p. 391-444), privită în ansamblul său. Majoritatea pieselor sunt fie 

flacoane cu corp globular, fie diverse tipuri de balsamarii caracteristice acestei perioade 

(precum cele fusiforme, sau cele cu pereţii uşor concavi). De remarcat aici este şi vasul suflat 

în tipar în formă de cap uman, datat de autoare în sec. V p.Chr. (p. 408, Nr. 787), în opinia 

mea, destul de târziu, ţinând cont că aceste vase au fost extrem de populare între                      

sec. I-III p.Chr. Nu lipsesc nici vasele şi cupele incolore cu decor geometric gravat prin 

incizare (Nr. 795-798) cupele decorate cu „picături” albastre sau verzi (Nr. 822-824), paharele 

cu picior, de tip  Isings 111 sau lămpile de iluminat cu fund alungit, toate acestea fiind formele 

cele mai reprezentative ale industriei vitrice  romane din perioada târzie. Faptul că pentru 

această perioadă au fost atestate cel puţin trei ateliere, aşa cum am văzut în Capitolul I, face ca 

aceste descoperiri să apară extrem de fireşti în acest mediu. Ele sunt de altfel comune întregului 

spaţiu al romanităţii târzii şi de aceea e foarte dificil să indicăm cu precizie ce e original şi ce a 

fost preluat. 

În fine, ultimul capitol – Varia (p. 445-500) cuprinde diverse alte categorii de obiecte de 

sticlă precum piesele de joc, pandantivele, intagliile de sticlă, baghetele realizate prin răsucire 

în torsadă şi mărgelele de diferite forme şi culori. 

Lucrarea mai cuprinde şi un glosar de termeni (p. 501-504) destul de consistent în care 

sunt explicate principalele noţiuni specifice celor ce se ocupă de sticlăria antică. Totuşi o 

lucrare mult mai completă privind termenii folosiţi în acest domeniu este cea a lui Whitehouse, 

care rămâne până azi un punct de referinţă
16

. Bibliografia destul de consistentă este racordată la 

ultimele cercetări în domeniu şi, cel puţin pentru spaţiul francez, cuprinde mai toate titlurile 

importante apărute până acum. 

                                                 
15  Trebuie însă menţionat aici un vas similar de ceramică datat în sec. II p.Chr. şi descoperit  în  nordul 

Mării Negre la Chersones, dovadă că această formă a fost copiată şi în ceramică, la fel ca şi paharele 

cu decor polifaţetat în formă de fagure – vezi Belov 1959, 64-67. 
16  Whitehouse 1993. 
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În concluzie consider apariţia acestui catalog ca fiind extrem de bine venită, într-o 

perioadă în care studiile privind sticlăria antică în general şi cea de epocă romană în particular 

au luat un nou avânt. Publicarea corectă şi integrală a materialului vitric din majoritatea 

colecţiilor muzeale sau particulare reprezintă primul pas spre conturarea unei viziuni de 

ansamblu asupra originii şi circulaţiei acestor vase în cadrul Imperiului roman dar şi în afara 

graniţelor sale. În acest sens s-au făcut deja primii paşi odată cu apariţia, în 2010 a unei lucrări 

colective ce urmăreşte descoperirile de sticlă până în Extremul Orient
17

. Continuarea 

cercetărilor în această direcţie, coroborate şi cu analizele chimice ale fragmentelor ne vor putea 

oferi în viitor răspunsuri mai clare cu privire la obiectele vitrice de-a lungul primelor secole ale 

erei noastre. 
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