IMPORTURI DE VASE DE STICLĂ SUFLATE îN TIPAR DESCOPERITE
îN NECROPOLELE TOMISULUI
V. LUNGU, C. CHERA

Oferind un v,ast câmp de investigaţie, necropolele tomitane se prezintă
ca o ecuaţie extrem de complexă, ale cărei "necunoscute" se cer a fi dezlegate de pertinente şi minuţioase cercetări arheologice. De aceea, săpăturile
arheologice de salvare din ultimul deceniu s-au concentrat, cu precădere,
în zona extra muros a cetăţii Tomis, în zonele unde altădată se întindeau
"câmpurile lui Charon"l. Desigur, problematica ce rezidă din cercetarea
necropolelor anticului Tomis este extrem de variată, iar materialul arheologic provenit din numeroasele complexe funerare, bogat şi nu de puţine ori
spectaculos. Fapt pentru care n e propunem a aduce la cunoştinţa specialîş
tilor o mică parte din imensul material arheologic recuperat din contexte
arheologice bine înregistrate şi studiate. Este vorba, mai precis, de mai multe
vase de sticlă suflate în tipar, cu valoare de unicat pentru ţara noastră.
Recipientele se int egre ază categoriei de lux a materialului vitric, fiind ca
număr destul de reduse în întreg Imperiul Roman.
Descrierea vaselor . Vom începe cu un frumos pahar de formă conică,
a cărui suprafaţă este înpărţită în patru registre de către patru colonete,
având în partea superioară câte un triunghi simplu. Toate registrele cuprind
câte o figură în relief, ce stă pe o linie trasată de jur-împrejurul vasului,
chiar sub baza coloanelor. Dimensiunile: 1 = 12 cm, D. gurii = 6,4 cm,
D. fund = 4,6 cm.
Vom individualiza fiecare figură de pe pahar, notându-le cu siglele
A, B, C, D, urmând direcţia în care privesc (fig. 1, 2). Inv. 35842.
Figura A: Un tânăr nud, cu părul scurt, purtând o hlamidă ce se
poate vedea · peste umărul stâng, stă în profil, sprijinindu-şi greutatea pe
piciorul drept, stângul fiind uşor flexat. în palma stângă, ţinută la nivelul
') V. Lungu, C. Chera, în Ponti ca 15 , 1982, p . 175-201; C. Chera, V.Lungu ,în
Pontica 16 , 1983, p . 217-231; iidem, în Pontica 17,1984, p. 109- 131; iidem, în Pontica 18,
1985, p. 203-215; V. Lungu, C. Chera, op. cit., p. 215 - 21.5; iiduH, în Pontica 18, 1986,
p . 89- 115.
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Figura 1

pieptului, se află o broască ţestoasă; în mâna dreaptă, ţinută în jos, de-a lungul şoldu lu i, ţine un caduceu. Claritatea trăsături lor faciale este destul de
vagă, ca de altfel şi la restu l figurilor.
Figura B: Pare a fi un personaj feminin, îmbrăcat într-un chiton lung,
c.u un himation peste el, având probabil o căciulă sau o panglică pe cap .
Se află în mişcare, cu picioru l stâng pe sol , iar cel drept, uşor îndoit, se
sprijină în degete. Braţul stâng este îndoit din cot pentru a ţine un toiag
pe umăr, la ale cărui capete se află suspendate două animale : în faţ ă , o
pasăre moartă, i"r în spate un iepure, de asemenea mort.
Figura C : Un bărbat nud, în mers, cu picioarele îndoite datorită
greutăţii pe care o poartă - un viţel întors, deasupra umărulu i stâng.
Atitudinea sa, foarte încordată, ne determină să credem că animalul este
v iu, şi probabil se zbate·. Partea din faţă a viţelului atârnă până la nivelul
abdomenului, iar picioarele din spate se află în zona umărului stâng, cu
coada a:târnând .
Figura D: O figură îmbrăcată Într-un chiton lung, până la genunchi,
cu o chlamis deasupra lui,_ păşeşte cu greutatea pe piciorul stâng, dreptul
sprijinându-se pe vârfuri . In mâna dreaptă, lăsată În jos, ţ ine o amforetă,
pe când stânga, ridicată, ţine un toiag. Părul este împletit la spate În tr-o
coadă.
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Asemenea vase au fost numite, în unele cazuri, "paharele ze ilor",
figuril e care apar în reli ef , d eşi acest apelativ nu pare conv in găt or.
Se cunosc mai multe pahare de acest gen, la care se adaugă ş i exemplarul
din Tomi s . Repr ezentăril e de pe pahar sunt cele mai interesante şi vom
încerca să le id entificăm, folosindu-ne de analog iile cele mai edificatoare
găs it e în urma inv es tigării literaturii de specialitate.
În studiul său asupra unui pahar (identic cu cel de la Tomis) , pl'ovenit .
dintr-un mormânt descoperit la Cyzic (Turcia), Paul Wolters a id entificat
în cele patru registre ale recipientului următoar e l e p ersonaje : Hermes (A),
Hora Toamnei (B), Hercules (Cl, H ymen (D) . Carol Robert dă În să o altă
interpretare figurilor în relief aflate p e pahar în registrele B şi C şi anume:
Hermes (A), Iarna (B), "purt ăt or de v iţ e l" (C), Hymen (D). Ac eastă interpretare a fost a cc eptată şi de alţi cerc etători ca Von Rohden ş i Winnefeld.
De acord cu aceste interpre t ăr i , R einach consideră pe aşa-zisul "purtăto r
de v iţ el " ca fiind de fapt H erakles, chiar fără pielea de leu. În lucrarea sa,
George Hanfmann a junge la următoarea interpretare iconografică: H ermes
(A), Herakles (C), I arna (B), dar id entifică figura din registrul D cu Vara
sau Primăvara 2 .
O parte d in figurile existente p e paharul din Tomis apar ş i pe alte
obiecte de artă. Astfel, pe o gemă aflată la Brit ish Museum apare figura lui
H ermes, iar pe o alta, din Cipru, personificarea I ernii. P e altele este re dată,
până la identitate, figura " purtătorului de v iţ el" (Herakles). Pe o cupă cu
figuri în relief de la Miinchen îi întâlnim pe H erm es şi Herakles, iar pe un
puteaI de la Roma apar foarte clar I arna şi din nou, Herakles 3 .
d upă

Figura 2

2) Pentru sintez 1. i!l tcrpr ct<~hiJ0r de aici , yeli mai pc larg st udiul lui Glad ys ·\\re inbcrg
În Journal of Glass Stndies, H , 19Î2, p . 33-38 .
.

3) Ib' ./J,iI, p . 37; vez i alte rxcmpla r e iden tic,' i~ D ona ld}f. l3:t!lcy, in J ourn a l of Glass
Studic s 3 1, 1992, p. 27 - 3 4, fi g. 1-3, 13.
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Tinând cont de aceste analogii, noi optăm pentru următoarea interpretare a figurilor de pe pahar:
A: Hennes cu caduceul ŞI broasca ţestoasă;
B : Iarna;
C: Herakles;
D: Hymen.
Al doilea vas pe care îl prezentăm este o cupă de fonnă aproximativ
semisferică, buza inaltă,uşor evaza tă şi corpul Împărţit în două registre
prin câte două dungi rotunjite. Registrul superior conţine inscripţia, parţial
lizibilă, €Y<I>PA [IN]OY € [<1> ] c.vII [A ]P€I, iar cel inferior · un decor
onnat din palmete înguste; fundul vasului este proeminent, inelar, concav.
Dimensiuni: I . 6,9 cm, D= 8,5cm. Fig. 3. Inv . 38111.
Întregirea inscripţiei s-a făcut după exemplare de vase identice care
p rezentau aceeaşi inscripţie 4 . Notăm aici pe cele din Agora Atenei, Pantikapaeum şi Antikyra (Grecia)5. Revenind la inscripţie, aceasta se traduce
prin: "Fii bucuros că eşti prezent (că exişti) !". Vase cu această inscripţi e,
identice cu cele dela Tomis, ne sunt documentate si la Smirna, nordul Africii,
'
la Olb ia şi Kerci6 , În Cirpu şi la Cremona 7 .
.
Cel de-al treilea obiect din categoria materialului vitric prezentat este
o sticluţă polifaţetată suflaU, în tipar bivalv. Pe laturile frontală şi dorsală
se află câte două cercuri concentrice, iar pe gâtuI vasului o tortiţă de culoare
albastră; sticluţa are culoare violacee. Dimensiuni: I = 7,6 cm. Fig. · 4 :
' Inv. 31972.

o

2

3cm

Figura 3
4) ] ournal of Glass Sturlies 16 , 1973, p. 187, fig. 5.
5) Murray lIic elellan, în ]ournal of Glass Sturlies 25, 19

83, p . 74-75. fig. 5.
6) J. Price, În Bulletin d e L 'association internationale pom l'histoire d u vcne 8, 19771980, Liege, p . 46-47, fig. 14.
' ) D. H Hardc!1, .În Jaumal of Roman Studics, 23, 1935, 2, p. 174 - 175.
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Constituind un obiect de lux, ca şi paharul cu scene mitologice sau
cupele cu inscripţii, astfel de sticluţe erau folosite la păstrarea parfumuri lor,
raritatea lor fiind confirmată şi de descoperirile arheologice. Exemplare
identice se mai află în colecţia Oppenlander 8 şi în cea a Muzeului Ermitaj9.
Al .patrulea r ec ipient este un superb vas piriform, cu gura pâlnie şi
câteva fire de sticlă înfăşurate pe gât; fundul este inelar, bine profilat şi
concav-. Pe corp, În zona diametrului maxim, au fost aplicate mai multe
pastile din pastă de s ticlă, asemănătoare unor nasturi. Ca şi vasul precedent,
acesta avea acee aş i destinaţie, parfumul fiind păstrat În micuţa amforetă
cu două tortite din int erior. Dimensiuni: 1 = 18,5 cm, D max = 9,8 cm.
Fig. 5. Inv. 33910 .
Vase as emănătoare ne sunt cunoscute în Imperiu1o , dar în număr
extrem de redus.
Bolul cu "coaste" verticale pe pansă, buza dreaptă şi fundul inelar
concav este ultima piesă pe care o prezentăm. Boluri asemănătoare ne sunt
documentate pe o arie mai vastă a Imperiului. Analogiile găsite, cât şi cont extul arheologic încadreaz ă pi esa în discuţi e la jumătatea sec. 1 d.Chr. l l
Fig. 6. Inedit.

Figura '4
S) AxeI vo n Saldc rn şi colab ., Gliiser der A nlike , Sa mmlung E . Oppenlander, Mainz am
Rhein, nr . 437, p. 147.
9) N. Kunin a, S oobşce nia gosudarstvennogo Ermitaja, 38, L en ingrad, 1974, p . 83,
tig. 1/3. '
.
'0) Kul turgeschichte de1' An tike, R om, voI. 2, Berlin, 19 82, p. 500, fig . 192.
" ) C. I sings , Roman Glass i ram Dated Finds, Groningen/ Djakarta, 1957 , p. 35; J. "V.
Hayes, Roman and Pre-Roman Glass In tiLe R oyal On/aria MHseHm, T oronto. 1975, nf. 636.
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lncadrare cronologică. În datarea vaselor prezentate aici putem 'opera
cu două elemente importante, ş i anume: c~ntext ul arheologic în care au
fost găsite piesele ş i analogiile ev idenţiate. In privinţa paharului cu scene
mitologice put em avansa ca datare a doua jumătate a sec. 1. d.Chr.
Cupele purtând in scripţia ET<I>PA INOT EeD wIIAPEI pot fi plasate,
ci-onologic, în a doua jumătat e a sec. 1 şi prima jumătate a sec . II.
un exemplar identic a fost recuperat dintr-un mormânt de pe insula Siphnos,
datat cu monedă în jurul anului 75 d. Chr., iar altul, fragmentar, provine de
pe fundul unui puţ din Agora Atenei, datat în sec . II d. Chr. Aceea ş i datare
.
n e este oferită ş i de D.B . Hard en12.
Sticluţa polifaţ e tată din co lecţ ia Opp e nlănder se dat e ază în sec . 1
d . Chr. dar exemplarul nostru, găsit într-un mormânt de inhumaţi e , se încadrează în prima jumătate a sec. II d . Chr.
Pentru vasul de sticlă cu amf oretă în interior - în lipsa unor analogii
ferme - am apelat la con textul arheologic, care indică o datare în sec.
U d. Chr.
Toate piesde din sticlă prezentate au fost r ealizate în tehnica sufl ării
În tipar. Lăsând la o parte ştirea lui Pliniu despre inventarea sticlei la gurile
râului Belus13 , data şi locul inv entării tehnicii de suflare a sticlei au generat

Figura 5
12) D. B. Harden, DP. cit., p. 180-- 18 1.
13) Murra)' Mc CleJl a n, oi>. cit., p. ? 1.
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discuţii ample În rândul sp ecialiştilor,
ajungându-se totuşi la soluţii finale. în
general, se acc eptă că tehnica aceasta a
putut lua naştere aproximativ în a doua
jumătate a sec. 1 d.Chr. Recentele descoperiri de sticlă suflată de la En-Gendi
(Israel) în contexte arheologice din jurul
anilor 50 d. Chr. ar sugera o origine
răsăriteană a noii
tehnici14 . Aceasta
devansează cu aproximativ 75 de ani
Figura 6
mai dificilul procedeu de suflare în tipar. Noua tehnică a luat , se pare, amploare pe coasta lev antină, lucru ce
poate fi argumentat cu faptul că meşterii sticlari care şi- au pus semnătura
pe vase suflate în tipar, au adăugat ş i toponimul "SIDONIUS". O dovadă în
plus a sorgintei răsăritene a acestui gen de vas o constituie si expresia
"MNHCElH O ATOPAZ CJ) N" = "să fie amintit cumpărătorul",' care apare
a lături de semnătura meşterului. De pe coasta Levantului tehnica amintită
se va răspândi în Grecia, Italia, pe coast ele Mării Negre, precum si în alte
părţ i ale Imperiului Roman timpuriu 15 .
'
Nefiind produse locale, vasele ele sticlă au ajuns la Tomis cu siguranţă
pe calea schimburilor comerciale. Asupra originii lor răsăritene nu există
nici un dubiu, mai difi cilă fiind atribuirea lor uneia sau alteia dintre zonele
de producţie. Totuşi, paharul cu iconografie mitologică este un produs al
unei oficine din Asia Mică, gândindu-ne la faptul că majoritatea lor prov in
din ac e astă r egiune . Sticluţa polifaţetată aparţ in e , ca şi cea din col ec ţia
Oppenlănder, unui atelier sirian, exporturile siriene având o pondere mare
p e coasta nordică şi vestică a Mării Negre (Pantikapaeum, Olbia e tc.).Şi
cupele purtând inscripţia €Y<DPAINOY €<D WIIAPEI sunt de atribuit,
in primul rând , unui atelier sirian, nefiind În s ă exclusă nici posibilitatea
apartenenţ e i lor la vreo oficină elin Cipru 1G • De altfel, prin poziţia sa geografică, Scythia Minor a fost perme abilă la influenţele Orientului (Asia Mică,
Siria, Egipt) , iar dovezile arheologice în acest sens sunt multiple 17 •
Aşadar piesele prezentate vin să îmbogăţească colecţiile muzeului
constănţ ean, augmentând totodată cunoştinţele noastre despre relaţiile
economice sta tornicite de-a lungul veacurilor înt re m etropola tomitană şi
alte centre înfloritoare ale lumii antice.
14 ) Ibidem, [ . 7 1.
15) Ibidem, r . 72.
16) D. D. H arden , op. cit ., p . 180.1 8 1.
17) Pentru perioada târzie, pe rson ifica rea a not im pur il or - aşa cum a pare pe paharul
d e la T omis - ne este d o:umentat ă şi p~ câteva CJ.s~tc gl<:;itc in necropole din Panon nia , cum
ar fi K isarpas ş i Fen6kpus~ta (Helmut Duschha u sen, Die sp (lIrMl!ischen l\1ctallscrinia und
jruhchristlichen R eliquiare, OAW, 1. T e i!. Katalog, în W ie ne r B)'zantinische Studien, Band
IX. Wie n , 1971, T ai. 50-51, Nr. A 16 ; Taf . 54-55, N r. A 48.
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IN DEN NEKPROPOLEN VON TOMIS AUFGEFUNDENE, IN FORMEN GEBLASENE
IMPORTGLASGEFĂSSE

Zusammenfassung

Die Verfasser verăffentlichen einige in Formen geblasene Gefăsse, de fiir unsex Land
U nikatwert haben. Die Behălter werden in die Luxus kategorie des vitrischen Materials eingestuft und sind im sămtlichen Rămischen Reich ziemlich wenig zahlreich.
Zeitlich werden sie in die rămische Epoche, ins 1. - 2. ]h. Il. Chr. datiert. Da sie
keine vor Ort erzeugte Produkte sind, sind sie mit Sicherheit auf dem Handelsweg nach Tomis
gelangt. Es besteht kein Zweifel dariiber, dass sie morgenlăndischer Herkunft sind, schwieriger ist aber ihre Zuordnung dem einen oder anderen Produktionszentrum.
Dennoch ist der Becher mit mythologischer lkonographce ein Produkt einer officina
aus Kleinasien, da die meisten davon aus dieser Gegertd stammen. Das mehrflăchige FIăsch
chen ' gel1ărt zu einer syrischen Werkstatt; die syrischen Ausfuhrwaren haben einen besonderen
Vorrang an der nărdlichen lInd westlichen Kiiste des Schwarzen Meeres . Auch die Gefăsse mit
der Inschrift €Y<DPAH10Y €<I> wIIAP€1 sind vorziiglich einer syrischen Werkstatt zuzuorden;
dabei ist ihre Zugehăr igkeit einer officina von Zypern nicht auszuschliessen.
Dbrigens ist Scythia Minor dank der geographischen Lage den Einfliissen des Orients
(IGeinasien, Syrien, Ăgypten) ausgesetzt gewesen. Die archăologischen Beweise dafiir sind
zahlreich.

