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Cuvânt înainte

În domeniul arheologiei româneşti din ultimele decenii se poate con‑
stata o absență aproape totală a preocupărilor legate de studiul sticlă‑

riei antice. Deşi paleta cercetărilor în acest sens ar putea fi cât se poate de 
amplă, sub diverse aspecte – cronologic, geografic, economic, artistic, etc. 
–, puține au fost încercările dedicate exclusiv unei astfel de teme, mai cu 
seamă dacă ne gândim la aşa-numita perioadă clasică din evoluția socie‑
tății geto-dacice. Această situație se datorează nu doar gradului precar de 
conservare a materialului de studiu, ci şi reticenței arheologilor de a păstra 
cele mai mici fragmente, adesea considerate injust ca fiind irelevante. Or, 
chiar în cartea de față avem exemple de materiale extrem de fragmentare 
care ne pot oferi totuşi, prin apartenența lor la unele tipologii rare, unele 
repere importante de istorie economică.

Arealul supus cercetării s-a bucurat doar în treacăt de atenția specialiştilor 
în sticlărie romană (fie ei români sau străini), deşi este vorba de un spațiu 
de la periferia lumii antice integrat încă de timpuriu în schimburile comer‑
ciale cu bazinul pontic şi mediteranean, în contextul contactelor culturale 
specifice unor astfel de zone de interferență. Cu atât mai importante sunt 
strădaniile domnului Sever-Petru Boțan de a prezenta lumea davelor de la 
est de Carpați ca beneficiară a unui comerț diversificat şi destul de intens 
cu produse vitrice, constând, îndeosebi, în veselă de masă, de transport 
sau cosmetică. Aceste schimburi au alimentat în mod constant, timp de 
mai multe secole, populațiile de la nordul Dunării de Jos cu produse greco-
romane care puteau satisface cele mai rafinate gusturi ale epocii. 

Este demn de remarcat şi faptul că autorul sesizează diferențele notabile 
între calitatea şi cantitatea materialului vitric (îndeosebi vesela de masă şi 
cea de băut) din lumea nord-pontică şi cea din arealul carpato-dunărean. 
La rândul lor, aceste regiuni se deosebesc de coasta de vest a Pontului 
Euxin, care, deşi a cunoscut un nivel apreciabil de dezvoltare economică, 
se pare că nu a beneficiat de un import de produse vitrice comparabil cu 
cel atestat pe baza descoperirilor din davele est-carpatice sau din cetă‑
țile greceşti nord-pontice. În ansamblu, materialul vitric dintre Carpați şi 
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Prut este numeros şi variat din punct de vedere tipologic, fiind întâlnite 
aproape toate formele de vase caracteristice secolului I p. Chr. Deosebit 
de valoroase, în acest sens, sunt descoperirile din aşezarea de la Poiana, a 
cărei importanță apare subliniată în repetate rânduri pe parcursul acestei 
lucrări.

Concluziile autorului privind căile de pătrundere ale produselor vitrice 
în spațiu est-carpatic implică, în opinia noastră, un grad sporit de nou‑
tate din perspectiva istoriei economice. Posibilitatea de pătrundere directă 
pe care o propune autorul (pe ruta Marea Neagră→gurile Dunării→Siret, 
dinspre Asia Mică şi estul Mediteranei) ni se pare logică şi acceptabilă. 
Piesele prezente la est de Carpați nu se regăsesc în Dobrogea şi pe litoralul 
de vest al Pontului Euxin în general, cum ne-am fi aşteptat, ci în cetățile 
nord-pontice. Acestea ar fi putut servi, la sfârşitul perioadei elenistice şi în 
primele două secole ale Principatului, drept centre de tranzit către davele 
de la est de Carpați, fie că ne gândim la traseul maritim şi fluvial (către 
gurile Dunării şi, mai departe, pe Siret), fie la calea pe uscat, prin interme‑
diul sarmaților. 

O altă idee interesantă avansată de autor se referă la posibilitatea exis‑
tenței unei producții locale aparținând unor meşteri itineranți. Această 
ipoteză, ca şi altele asupra cărora nu putem insista aici din rațiuni de 
spațiu, sunt susținute, cum reiese clar din lectura lucrării, de argumente 
bazate nu doar pe detalii de ordin tehnic, privind tipologia pieselor studi‑
ate, dar şi pe un comentariu istoric pertinent.

Am atras atenția doar asupra câtorva dintre meritele unei lucrări care, 
în opinia noastră cel puțin, ar avea toate şansele să devină un reper al cer‑
cetării ştiințifice în domeniu. Sigur, omologarea ei ca lucrare de referință 
va depinde de măsura în care va putea răspunde orizontului de aşteptare 
al specialiştilor. Dar noi, ca îndrumători ai tezei de doctorat care a con‑
stituit baza acestei cărți, suntem bucuroşi să constatăm că domnul Sever-
Petru Boțan a ajuns astfel la consacrarea ştiințifică deplină.

Prof. dr. Lucrețiu Mihailescu-Bîrliba  Dr. Costel Chiriac
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Introducere

1. Istoricul cercetării

În urmă cu exact trei decenii prestigioasa revistă Journal of Glass Studies 
publica un studiu de referință, intitulat Study and Research on Ancient 

Glass: Past and Future, prin care Donald Harden, în acel moment unul din‑
tre cei mai avizați specialişti în studiul sticlăriei antice, propunea o trecere 
în revistă a cercetărilor privind vasele de sticlă, în care erau punctate şi 
analizate etapele prin care trecuse până atunci acest domeniu de cercetare 
relativ nou.1 Savantul britanic trasa chiar o serie de priorități în ceea ce pri‑
veşte prelucrarea materialului din colecțiile arheologice (în primul rând, 
cele de la Pompei, Muzeul Metropolitan, Luvru şi Köln), ca şi elaborarea 
unor lucrări generale privind sticlăria antică ce trebuiau să pună accent pe 
mai multe tipuri de vase (cum ar fi, cele cu decor tăiat sau pictat, vasele 
suflate în tipar sau vesela târzie romano-bizantină).2 În ciuda scepticismu‑
lui său, legat în special de „superficialitatea” şi modul neavizat în care era 
tratată sticlăria antică de către tinerii cercetători, cele mai multe dintre sar‑
cinile trasate aveau să fie duse ulterior la bun sfârşit, dovedindu-se, astfel, 
că nici acest domeniu nu mai reprezintă un monopol al celor puțini. 

Dincolo de ideile novatoare, contribuția lui Harden era marcată şi de o 
serie de neajunsuri, unele dintre ele oarecum inerente epocii respective. 
În primul rând, erau ignorate cercetările privind sticlăria antică din Estul 
Europei şi din Uniunea Sovietică, unde cercetarea de profil implica deja 
o tradiție istoriografică bine conturată. Un alt minus, în opinia noastră 
cel puțin, îl reprezenta maniera uşor egocentristă de abordare, justificată 
până la un punct de prestigiul de care se bucura în domeniu savantul bri‑
tanic. În pofida unor asemenea inadvertențe, studiul său rămâne unul de 
referință în ceea ce priveşte istoriografia problemei şi direcțiile metodolo‑
gice de cercetare. Aceasta ne scuteşte de a insista prea mult în acest sens 

1 Harden 1984.
2 Harden 1984, 20–21.
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şi ne permite, în cele ce urmează, să punem accentul mai mult pe spațiul 
est-european, în care se înscrie şi regiunea vizată de titlul lucrării noastre.

Studierea sticlăriei antice ca material arheologic distinct a început rela‑
tiv târziu, abia către sfârşitul secolului al XIX-lea, când unii colecționari şi 
curatori de muzee i-au intuit potențialul, valoarea şi semnificația în per‑
spectiva folosirii ca sursă documentară. Primele direcții de cercetare au 
fost deschise de savanții Wilhelm Froehner3 şi André De Ridder,4 urmați 
de Anton Kisa, autorul unei lucrări de pionierat în trei volume privind 
istoria sticlăriei antice, redactată mai ales pe baza descoperirilor nume‑
roase făcute în jurul Köln-ului de astăzi5. 

Cartea lui Jean Morin, despre sticlăria romană din Galia,6 poate fi con‑
siderată prima încercare reuşită de tipologizare a formelor după criterii 
cronologice şi funcționale. În plus, cu acest prilej apărea pentru prima dată 
desenul în profil ca metodă propice pentru reprezentarea pieselor de sticlă 
şi a decorurilor.

Pentru anii ‘20 ai secolului trecut ar merita amintite, în primul rând, 
contribuțiile cercetătorilor suedezi Carl Lamm7 şi Gustavus Eisen8. Dacă 
primul analiza doar sticlăria islamică, cel de-al doilea, plecând de la stu‑
diul pieselor (unele cu origine îndoielnică) aflate în colecția Kouchakji, a 
redactat o lucrare de anvergură privind istoria vaselor de sticlă din cele 
mai vechi timpuri şi până în secolul al XVI-lea. Tot în această perioadă îşi 
făcea apariția în peisajul istoriografic şi Donald Harden, cu o publicație 
dedicată sticlăriei antice descoperite la Karanis în Egipt,9 care reprezintă 
până astăzi un punct de referință în studiul vaselor de sticlă.10

Începând cu anii ‘40 preocupările legate de vasele de sticlă s-au diver‑
sificat. Pe de-o parte, acum se constată un interes crescut pentru colecțio‑
narea acestor obiecte (cum ar fi cazul lui Ray Winfield Smith); pe de altă 
parte, odată cu monografia lui Poul Fossing11 sunt introduse în circuitul 

3 Lui W. Froehner îi datorăm publicarea materialului din două colecții – Charvet (Froehner 
1879b) şi Greau (Froehner 1903); prima lucrare cuprindea şi nume ale meşterilor sticlari 
imprimate pe fundul recipientelor prismatice.
4 Publicarea colecției De Clerq (De Ridder 1909).
5 Kisa 1908.
6 Morin 1913.
7 Lamm 1928.
8 Eisen 1927, cu numeroase descrieri ale elementelor decorative şi clasificări de natură 
tehnică ale vaselor de sticlă.
9 Harden 1936.
10 Lucrarea caracteriza cel mai bine metoda preferată de Donald Harden – bazată pe 
clasificări riguroase şi descrieri, uneori exagerat de detaliate, a tipurilor de vase şi a 
evoluției lor.
11 Fossing 1940.
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ştiințific şi piesele de sticlă anterioare epocii romane. Tot acum, publicații 
semnate de William B. Honey,12 Edward Barrington-Haynes13 sau Frederic 
Neuburg14 constituie primele sinteze pertinente referitoare la istoricul 
apariției şi dezvoltării tipologice a vaselor de sticlă. Aceste lucrări aveau 
să stimuleze interesul pentru sticlăria antică, astfel că în deceniul următor 
ritmul cercetărilor creşte simțitor. Pe lângă numeroasele articole şi studii 
privind piesele descoperite în diverse situri arheologice (Corint, Begram, 
Hama), acum iau naştere şi preocupări legate de studiul tehnologiei şi al 
chimiei sticlei, datorită profesorului William E. S. Turner.15

În 1951 se deschidea la Corning, lângă New York, primul muzeu al sti‑
clei ce avea să achiziționeze ulterior imensa colecție Smith, devenind ast‑
fel cel mai important muzeu de acest gen din lume. Opt ani mai târziu, 
impulsionați de avântul pe care îl luase studiul obiectelor de sticlă, cerce‑
tătorii de la Corning au fondat revista Journal of Glass Studies, ajunsă deja 
la numărul 56. În paralel, de această dată în Europa (la Liège), avea loc 
primul Congres internațional dedicat artefactelor vitrice, unde s-au pus 
bazele Asociației Internaționale pentru studiul sticlăriei antice. Reunită o 
dată la trei ani, în diverse oraşe europene, această asociație publică rezul‑
tatele cercetărilor în cadrul unei serii intitulată Annales de l’Association 
Internationale pour l’Histoire du Verre.16 

În 1957 apărea monografia Roman Glass from Dated Finds care, în ciuda 
unor neajunsuri ce țin de datare şi de arealul de răspândire a formelor, 
rămâne principalul punct de referință în clasificarea tipologică a pieselor de 
sticlă. Ca atare, catalogul pe care l-am realizat ca suport documentar al cărții 
noastre se bazează în mare măsură pe clasificarea stabilită de Classina Isings.

Începând cu anii ‘60 trendul general a constat în publicarea unor cata‑
loage cuprinzând diverse colecții particulare sau muzeale. Totodată, 
materialul vitric a început să se bucure de o atenție specială în cadrul 
descoperirilor arheologice, fapt evidențiat şi prin sporirea numărului de 
publicații de acest fel. Mai ales în Franța, Germania, Italia şi Elveția colec‑
țiile muzeale au fost integral şi scrupulos publicate. Cataloagele sunt orga‑
nizate tipologic şi, de cele mai multe ori, oferă o scurtă descriere generală 
a formei, funcționalității, cronologiei şi răspândirii vaselor. Piesele sunt 
însoțite de desene şi de fotografii alb-negru de calitate foarte bună.

12 Honey 1946.
13 Barrington-Haynes 1948.
14 Neuburg 1949.
15 Articolele sale, grupate sub titlul Studies in Ancient Glass and Glassmaking Processes, au 
apărut, începând cu 1956, în revista Transactions of the Society of Glass Technology.
16 Cel mai recent congres (al 19-lea) a avut loc în toamna lui 2012 la Piran, în Slovenia.
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Dintre monografiile apărute în spațiul occidental al fostului Imperiu 
Roman menționăm aici doar publicarea ireproşabilă de către Beat Rütti 
a vaselor de sticlă descoperite la Augst (Augusta Rauricorum).17 Pe baza 
acestui material, în majoritate păstrat fragmentar şi dificil de identificat, 
cercetătorul elvețian a reuşit totuşi să creeze o tipologie aproape completă, 
datând destul de exact piesele descoperite în context cu alte materiale 
arheologice. 

La finalul acestei succinte treceri în revistă a rezultatelor mai impor‑
tante obținute de către cercetătorii vest-europeni mai remarcăm inițiativa 
Comitetului Național Italian, din cadrul Asociației Internaționale pentru 
Studiul Istoriei Sticlei (AIHV), privind editarea, între 1994 şi 2004, a unui 
Corpus în opt volume cuprinzând toate descoperirile de vase de sticlă din 
nord-estul Italiei. Acest ópus reprezintă un instrument de lucru deosebit 
de util pentru cercetători, deoarece valorifică mai cu seamă produsele 
atelierelor de la Aquileia, ce au avut o largă circulație pe tot cuprinsul 
Imperiului, îndeosebi în peninsula Balcanică şi pe linia Dunării. 

În ceea ce priveşte spațiul fost iugoslav, stadiul cercetării este aproape la 
fel de remarcabil, materialul fiind adunat şi publicat prin strădaniile unor 
cercetători precum Smilijan Gluščević, Ivo Fadić, Zrinka Buljević, Valerija 
Damevski, Mira Ružić, Irena Lazar şi alții. O mențiune aparte ar merita şi 
deschiderea în 2009, la Zadar, în Croația, a unui muzeu al sticlei, cu nume‑
roase exponate din epoca romană, provenind în special din necropolele de 
pe coasta dalmată. 

În Bulgaria, doar materialul vitric din epoca romană timpurie a făcut 
obiectul unor articole cu un caracter mai mult descriptiv. În afară de publi‑
cațiile privind sticlăria antică de pe țărmul vestic al Mării Negre,18 în care 
Alexander Minchev prezintă succint principalele categorii de vase desco‑
perite pe teritoriul Bulgariei, mai pot fi amintite doar câteva contribuții, în 
opinia noastră mai puțin relevante, semnate de Georgi Djingov,19 Slavka 
Tcherneva-Tilkian20 sau Anastasia Belivanova-Cholakova21.

Pentru Dobrogea romană ar trebui amintită, în primul rând, lucrarea lui 
Mihai Bucovală privind vasele de sticlă descoperite la Tomis,22 cercetare 
reluată şi îmbunătățită relativ recent de Cristina Drăghici într-o lucrare inti‑
tulată Sticlăria antică pe țărmul vestic al Mării Negre. Studiu de caz: metropola 

17 Rütti 1991. 
18 Articole apărute, între 1984 şi 1990, în revista Izvestiya de la Varna.
19 Djingov 1965.
20 Tcherneva-Tilkian 1997.
21 Belivanova 1999; Cholakova 2006; Cholakova 2008.
22 Bucovală 1968.
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Tomitană.23 Tot aici se impun a fi menționate două articole publicate de Costel 
Chiriac,24 în care autorul analizează o serie de piese descoperite la Carsium 
(Hârşova). Noi înşine am studiat în ultimii ani materialul vitric aflat în colec‑
țiile ICEM Tulcea25 sau provenit din săpăturile de la Ibida (Slava Rusă)26.

Literatura de specialitate privind zona nord-pontică este extrem de 
bogată şi variată. În maniera abordată de Donald Harden pentru Europa 
de Vest, Nina Sorokina, poate cel mai avizat nume în domeniul sticlăriei 
antice din fosta URSS, a elaborat relativ recent o scurtă trecere în revistă a 
orientărilor istoriografice legate de sticlăria antică în spațiul ex-sovietic.27 
Studiile cercetătorilor ruşi şi ucraineni acoperă o mare parte din problema‑
tica ridicată de vasele de sticlă în context arheologic, însă, pe lângă publica‑
rea corectă a materialului, credem că s-ar fi impus şi o reevaluare a viziunii 
de ansamblu asupra circulației materialului vitric în nordul Mării Negre.28

În continuarea excursului istoriografic să ne fie permis a insista ceva mai 
mult asupra spațiului dintre Carpați şi Prut, asupra căruia se concentrează 
cercetarea noastră. Pe primul loc, din punct de vedere al materialului publi‑
cat, se află aşezarea de la Poiana, investigată arheologic de mai bine de 80 
de ani. Primele 34 de fragmente vitrice erau publicate în 1974, împreună cu 
alte piese provenind din Muntenia şi Transilvania, de către Ioan Glodariu, 
în lucrarea sa privind relațiile comerciale ale geților şi dacilor cu lumea ele‑
nistică şi romană.29 Dincolo de informația lacunară, remarcăm şi unele erori 
de identificare tipologică a pieselor, comise de autor. Un studiu mult mai 
pertinent aveau să propună ulterior Silvia Teodor şi Costel Chiriac, pe un lot 
inedit de 85 de piese (din care 63 identificabile), aflat în colecția Muzeului 
din Tecuci şi provenit din săpăturile efectuate din 1926 şi până la începutul 
anilor 1990 pe teritoriul anticei Piroboridava.30 Materialul vitric este atent 
clasificat şi divizat pe forme, avându-se în vedere precizări de natură teh‑
nică, cronologică şi de răspândire spațială. Totodată, remarcăm ilustrația 
grafică de bună calitate şi numeroasele analogii invocate, care au menirea 
de a completa tabloul răspândirii acestor piese în arealele învecinate.31 

23 Teză de doctorat încă nepublicată, susținută în 2009 la Universitatea din Bucureşti.
24 Chriac 1998, Chriac 1999.
25 Boţan [et al.] 2010.
26 Boţan – Chiriac 2011b.
27 Sorokina 1995.
28 Vezi Chiriac – Boțan 2013.
29 Glodariu 1974, 246–247.
30 Teodor – Chiriac 1994.
31 Dat fiind că până acum metoda de cercetare propusă de cei doi autori ni s-a părut cea 
mai potrivită, am preluat-o şi noi în lucrarea de față, mergând pe aceleaşi coordonate 
tehnico-descriptive.
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În ceea ce priveşte dava de la Răcătău, materialul vitric a fost tratat cât 
se poate de succint şi superficial de Viorel Căpitanu, fiind menționată 
doar existența unui număr de 56 de piese „omogen colorate de la albastru 
viu şi până la slabe tente de gălbui, verzui şi roziu”,32 ca şi prezența între 
fragmente a unui pahar decorat cu „muguri de lotus”33. Cu prilejul relu‑
ării recente a discuției privind vasele de sticlă descoperite la Răcătău au 
fost identificate 27 din cele 55 de fragmente aflate în colecția Muzeului de 
Istorie din Bacău.34 La analiza tipologică a pieselor autorii invocă, pe bună 
dreptate, similitudinea cu exemplarele descoperite la Poiana şi la Brad. 
În cazul ultimei aşezări, atenția de care s-au bucurat vasele de sticlă este 
mai mică, acestea fiind tratate sumar în cadrul monografiei arheologice a 
Zargidavei.35 Cele aproximativ 32 de piese descrise sunt ilustrate inadec‑
vat (atât grafic cât şi fotografic) şi, în marea lor majoritate, neidentificate 
corect tipologic.36 

Pentru aşezarea de la Barboşi au fost publicate câteva piese descoperite 
în săpăturile arheologice, între care se remarcă şi fragmente lucrate în teh‑
nica millefiori, de un rafinament decorativ ridicat.37 La acestea s-ar adăuga 
vasele (multe dintre ele întregi) provenite din colecțiile Paul Bălcănescu38 
şi Alexandru Nicolae Macellariu,39 despre care s-a considerat că ar fi fost 
descoperite la Barboşi-Şendreni, deşi persistă serioase semne de întrebare 
cu privire la proveniența lor reală.40

Tot pentru spațiul dintre Carpați şi Prut menționăm şi cele trei piese 
fragmentare descoperite la Cândeşti (jud. Vrancea), pe Cetățuie, în punc‑
tul „Coasta Nacului”,41 precum şi „un fragment din partea inferioară a 
unui alabastron din pastă de sticlă în dungi bleu şi cărămizii”, descoperit 
în aşezarea de la Bîtca Doamnei42. 

În fine, un articol de dată recentă privitor la cronologia davelor de pe 
valea Siretului încearcă să sistematizeze informațiile cunoscute privind 
vesela de sticlă de la est de Carpați. Numeroasele informații eronate şi 
32 Căpitanu 1989, 280.
33 Căpitanu 1976, 61–62.
34 Căpitanu – Ursachi – Popescu 2010.
35 Ursachi 1995, 224–225.
36 Pe lângă erorile de încadrare tipologică a materialului antic, în categoriile veselei de 
sticlă din epocile elenistică şi romană au fost incluise şi piese ce par a proveni din orizontul 
de locuire medievală a aşezării.
37 Sanie 2002, 163–164; vezi şi Sanie – Sanie 1992, 91–94.
38 Harțuche – Bounegru 1983.
39 Dragomir 1984, 173–174.
40 Informații dr. C. Chiriac.
41 Chiriac – Bobi 1995.
42 Sanie 1973, 430, pl. 14/4.
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interpretări hazardate privind ponderea şi tipologia materialului vitric 
diminuează vădit calitatea ştiințifică a acestei contribuții.43

În afara publicațiilor menționate mai sus, nu cunoaştem alte informații 
în literatura de specialitate privind vasele de sticlă din spațiul est-carpatic.

2. Structura lucrării

În partea a două a discursului introductiv dorim să formulăm câteva 
observații legate de structura cărții de față, în care am aprofundat cercetă‑
rile întreprinse în cadrul tezei noastre de doctorat Vase de sticlă elenistice și 
romane în spațiul dintre Carpați și Prut (sec. II î.Hr. – II d.Hr.).44

În capitolul I, Ars vitraria experimentalis. Sticla între artă și meșteșug, 
propunem o trecere în revistă a apariției şi dezvoltării industriei vitrice 
şi a tehnicilor de producție. În locul unei abordări tradiționale, am pre‑
ferat să punem accentul pe evoluția diverselor categorii de vase caracte‑
ristice lumii elenistice şi, mai ales, romane, urmărind felul în care acestea 
şi-au pus amprenta asupra epocii. O importanță deosebită a fost acordată 
izvoarelor literare ce menționează aspecte legate de industria vitrică.45 
Corelarea acestor informații cu descoperirile arheologice ne-a permis con‑
turarea unei imagini de ansamblu asupra procesului evolutiv.

Capitolul al II-lea, Așezările dacice est-carpatice și raporturile lor cu lumea 
greco-romană din secolul al II-lea a. Chr. până în secolul al II-lea p. Chr., 
cuprinde o descriere succintă a spațiului est-carpatic în legătură cu eve‑
nimentele politice ce şi-au pus amprenta asupra sa. Totodată, fiecare aşe‑
zare studiată în text este prezentată din punct de vedere arheologic, fiind 
surprinse atât istoricul săpăturilor cât şi stratigrafia siturilor respective. 
Ultima parte a capitolului este destinată celor mai importante categorii 
de obiecte de import descoperite în davele est-carpatice, care ne oferă 
informații importante cu privire la amploarea şi dinamica vieții comer‑
ciale de aici.

Capitolele al III-lea şi al IV-lea constituie coloana vertebrală a acestei 
lucrări. Mai exact, este vorba despre tipologia şi distribuția, respectiv 

43 Cristescu 2013, 112–115. 
44 Susținută în 2013, la Universitatea „Alexandru I. Cuza” din Iaşi, sub îndrumarea d-lui 
prof. dr. Lucreţiu Mihailescu-Bîrliba.
45 Acolo unde a fost posibil, trimiterile la autorii greci şi latini au fost preluate după 
ediții în limba română, cu menționarea numelui traducătorului. Dr. Victor Cojocaru şi 
dr. Mădălina Dana au avut bunăvoința să-şi asume confruntarea traducerilor cu textele 
în original, respectiv să traducă pasajele pentru care nu am găsit o versiune românească 
anterioară adecvată.
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despre catalogul pieselor de sticlă din epocile elenistică şi romană desco‑
perite în spațiul est-carpatic. 

În prima parte a capitolului al III-lea este discutată tipologia veselei de 
sticlă din arealul menționat mai sus, fiind analizate peste 200 de fragmente 
de vase de sticlă, cele mai multe inedite. Piesele au fost identificate (acolo 
unde a fost posibil) şi studiate atât din punct de vedere tipologic cât şi 
funcțional. S-au avut în vedere aspecte privind tehnologia, tiparele deco‑
rative, datarea, arealele posibile de proveniență, ca şi răspândirea lor în 
spațiile învecinate, în special în arealul nord-pontic.

Cea de-a doua parte a capitolului al III-lea conține o serie de considerații 
generale privitoare la vesela de sticlă analizată. Urmărind criteriul tipolo‑
gic şi funcțional, datele obținute au fost cuantificate pentru a observa dina‑
mica răspândirii materialului vitric în cadrul siturilor, precum şi ponderea 
unor anumite categorii de vase. Urmând modelul propus de Sophia van 
Lith şi Klaus Randsborg, am încercat să vedem în ce măsură observațiile 
celor doi cercetători legate de răspândirea tipologică a veselei de sticlă 
în diverse situri din interiorul Imperiului roman se pot aplica şi în afara 
granițelor sale.

Capitolul al IV-lea, Catalogul pieselor vitrice din așezările dacice est-carpa-
tice, cuprinde materialul documentar aflat la baza cărții noastre. Din punct 
de vedere metodologic, am optat pentru aceeaşi clasificare tipologico-
funcțională urmărită în capitolul anterior, ținând cont pe cât posibil şi 
de datarea generală a formelor. Pentru fiecare piesă în parte s-a avut în 
vedere locul şi condițiile descoperirii, o scurtă descriere a caracteristicilor 
fizice şi decorative, identificarea tehnicii de producție, datarea aproxima‑
tivă, dar şi stabilirea unor analogii generale şi particulare pe baza unor 
studii şi cataloage de referință. Piesele sunt catalogate după criteriul func‑
țional, de la vesela de servit la cea de băut, cea de stocare şi transport şi 
cea de toaletă. La final, au fost adăugate alte categorii de obiecte de sticlă 
(piese de joc, baghete, obiecte de podoabă sau decorative) ca şi unele piese 
neidentificate sau cu datare nesigură.

Capitolul al V-lea, Observații finale, reia şi sintetizează principalele carac‑
teristici şi trăsături ale cronologiei şi tipologiei materialului vitric analizat, 
oferind prilejul de a formula o serie de observații privitoare la circulația, 
distribuția şi ponderea acestuia în spațiul studiat şi în zonele adiacente.

În sprijinul demersului ştiințific am adăugat două anexe – un tabel sinoptic 
al principalelor tipuri de vase de sticlă din spațiul est-carpatic (în care apar 
sintetizate principalele repere tipologice, cronologice şi spațiale ale lucrării) şi 
un glosar de termeni (cu scopul familiarizării cititorului cu o serie de noțiuni 
specifice formelor şi tehnicilor decorative utilizate în industria vitrică).
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Ilustrațiile ce însoțesc acest volum (desene, planşe, hărți) reprezintă 
un instrument esențial în dinamica lucrării. Am considerat oportun ca 
materialul arheologic studiat, atât cel inedit cât şi cel publicat, să fie redat 
nu doar prin desen, ci şi prin fotografii color care să surprindă mai exact 
paleta cromatică diversă a pastei vitrice.

Pentru a facilita consultarea cărții de către specialiştii interesați, am 
întocmit şi un indice, împărțit pe mai multe categorii – surse literare antice, 
inscripții, nume proprii (regiuni, oraşe, persoane), tipuri de piese arheolo‑
gice menționate în text şi tipuri de vase de sticlă.

3. Mulţumiri

În ultima parte a introducerii să ne fie permise şi câteva rânduri de mul‑
țumire la adresa unor persoane şi instituții care au binemeritat pe parcur‑
sul elaborării lucrării noastre de doctorat şi a pregătirii ei pentru tipar.

Dr. Victor Cojocaru (Iaşi), în calitate de coordonator al seriei „Pontica et 
Mediterranea”, şi-a asumat efortul şi risipa timpului legate de editarea căr‑
ții ca volumul IV al acestei colecții. Totodată, mulțumim şi celorlalți mem‑
bri ai colegiului editorial – dr. Vitalie Bârcă (Cluj), dr. Costel Chiriac (Iaşi), 
prof. dr. Altay Coşkun (Waterloo/Ontario), dr. Cristian Găzdac (Cluj) şi dr. 
Florian Matei-Popescu (Bucureşti). Numeroasele observații utile formu‑
late de aceştia au contribuit la perfectarea manuscrisului, a cărui publicare 
în condiții excelente se datorează, în primul rând, profesionalismului cole‑
gilor de la editura Mega.

Prof. dr. Lucrețiu Mihailescu-Bîrliba (Iaşi) şi dr. Costel Chiriac ne-au 
acordat încredere şi sprijin încă din primii ani de studenție, ne-au trezit 
pasiunea pentru studiul veselei de sticlă şi ne-au îndrumat paşii pe par‑
cursul stagiului de doctorat. Pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor de 
studiu şi pentru sugestii importante oferite pe parcursul redactării lucrării 
de doctorat mai datorăm mulțumiri aparte d-lui prof. dr. Victor Spinei 
m.c. (Iaşi), d-nei prof. dr. Doina Benea (Timişoara), d-lui prof. dr. Octavian 
Bounegru (Iaşi) şi d-lui prof. dr. Nelu Zugravu (Iaşi).

Un gând de profundă recunoştință se îndreaptă către toți cei care 
ne-au facilitat cu generozitate accesul la materialele arheologice: dr. Dan 
Hânceanu (Roman), dr. Lăcrimioara Istina (Bacău), dr. Doru Parascan 
(Tecuci), dr. Silviu Sanie (Iaşi) şi dr. Vasile Ursachi (Roman). Doresc să 
mulțumesc de asemenea următorilor colegi: dr. Ionuț Acrudoae (Iaşi), 
dr. Dan Aparaschivei (Iaşi), dr. Iulian Bîrzescu (Bucureşti), dr. Dragoş 
Blaga (Cluj), dr. Paul Ciobotaru (Tecuci), dr. Mădălina Dana (Paris), dr. 
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Dan Deac (Zalău), dr. Cristina Drăghici (Ferrara), dr. Iulia Dumitrache 
(Iaşi), drd. Ştefan Honcu (Iaşi), dr. Cătălin Hriban (Iaşi), dr. Mihaela Iacob 
(Tulcea), dr. Dan-Tudor Ionescu (Bucureşti), Romeo Ionescu (Iaşi), dr. Ion 
Ioniță (Iaşi), dr. Vlad-Andrei Lăzărescu (Cluj), drd. Bogdan Minea (Iaşi), 
dr. Marian Mocanu (Tulcea), dr. Lucian Munteanu (Iaşi), dr. Irina Nastasi 
(Constanța), dr. George Nuțu (Tulcea), Ana Odochiciuc (Iaşi), dr. Andrei 
Opaiț (Iaşi), dr. Dorel Paraschiv (Tulcea), Alina Piftor (Iaşi), dr. Alexander 
Rubel (Iaşi), dr. Elvira Safta (Bucureşti), dr. George Trohani (Bucureşti).

Finalizarea acestei lucrări s-ar fi dovedit a fi mult mai dificilă fără nume‑
roasele stagii de documentare întreprinse la Veneția (2008–2010), Padova 
(2008–2010), Mainz (2011), Roma (2012) şi Viena (2014)46. Bibliografia con‑
sultată în bibliotecile academiilor, şcolilor de cercetare şi universităților a 
permis valorificarea materialului documentar cu luarea în considerație a 
discursului istoriografic de actualitate în plan internațional. Mulțumesc 
astfel celor care mi-au înlesnit prezența acolo şi m-au ajutat cu sfaturile 
şi experiența lor: prof. dr. Mihai Bărbulescu, prof. dr. Nicolò Giuseppe 
Brancato, dr. Falko Daim, dr. Monica Joița şi prof. dr. Lucia Sagui.

La urmă, dar nu în ultimul rând, țin să mulțumesc familiei mele (Felicia 
Costea, Carmen Boțan, Lidia şi Octavian Matieş, Mihai şi Mario Boțan), 
soției mele Elena Cristina Boțan-Potop, şi prietenilor Andrei Coca, Mariana 
şi Cristian Alexandru Damian, Ştefan Luchian. 

În măsura în care această carte va putea trezi interesul specialiştilor, 
din țară şi străinătate, meritul va fi împărțit cu toți cei menționați mai sus. 
Pentru eventualele inadvertențe şi neîmpliniri întreaga responsabilitate 
revine autorului.

Iaşi, decembrie 2014

46 Stagiul de cercetare din noiembrie 2014 de la Viena a fost posibil datorită unei burse 
de studiu oferită cu generozitate de Fundația Menachem H. Elias, sub egida Academiei 
Române.


