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Rezumat. O serie de descoperiri arheologice făcute în cimitirele 

medievale târzii din Valahia au dus la identificarea unui obiect funerar 

specific, și anume un flacon de sticlă, depus în partea dreaptă a 

decedatului.  Aceasta este evident o practică funerară insolită, în contextul 

creștinismului care interzice depunerea de ofrande în sicriu, alături de 

mort. Mormintele (aparținând în general unor femei bogate, cu status 

social înalt) în care a fost descoperit acest tip de flacon încep din secolul 

al XV-lea, practica depunerii recipientelor lângă decedat continuând până 

în secolul al XVII-lea. Sticla este de bună calitate, subțire și delicată. Este 

desigur un produs de import, de vreme ce prima manufactură de sticlă din 

Valahia nu a fost înființată mai devreme de mijlocul sec. al XVII-lea. 

Originea acestor mici recipiente trebuie căutată probabil în Transilvania 

sau în Europa Centrală. A fost înregistrată o densitate mare de astfel de 

flacoane în mormintele medievale din zona Muscelului, în nordul țării.  

Răspândirea preponderentă în această  zonă poate fi explicată prin marele 

târg ce se desfășura anual la Câmpulung, prin intermediul căruia aceste 

mici și fragile recipiente vor fi fost comercializate. 

 

 

 La distanță de un deceniu unul de celălalt, două studii de 

arheologie medievală atrăgeau atenția asupra potențialului pe care îl 

prezintă pentru unele aspecte particularizatoare ce privesc elementele de 

ritual funerar ale evului mediu târziu din Muntenia vasele de sticlă depuse 

în morminte. Ambele studii au drept subiect această categorie de inventar 
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funerar: primul vizează îndeosebi zona Muscelului (Mîrtzu 1995), în timp 

ce al doilea acordă o atenție deosebită zonei Bucureștiului (Mănucu-

Adameșteanu 2005). Ultimul reprezintă o sinteză consistentă a tuturor 

datelor arheologice cunoscute în legătură cu aceste descoperiri. De altfel, 

situația cantitativă a acestor vase nu s-a schimbat prea mult de atunci: din 

săpături arheologice mai recente provin doar un fragment de vas 

descoperit în context nefunerar, în 2008, la Mănăstirea Corbii de Piatră 

(Măndescu, Bărbulescu 2009, 112, fig. 6/a) și un vas întregibil descoperit 

la Curtea de Argeș - Sân Nicoară, în 2011 (Iosipescu, Iancu, Stănilă 2012, 

ilustrația doar în versiunea digitală a volumului, la www.cimec.ro). 

 Cu toată atenția acordată până acum acestor "vase funerare", multe 

întrebări legate de acestea rămân deschise si fără o  rezolvare tranșantă, și 

aceasta se poate observa nu numai în maniera clasică de tratare a unei 

piese arheologice, și anume stabilirea tipologiei și cronologiei, dar mai 

ales în chestiunile mult mai provocatoare legate de origine, difuziune, 

transferul de la o eventuală utilizare cotidiană la preluarea în practicile 

funerare etc. Așadar, încercăm în cele ce urmează o nouă privire 

integratoare asupra subiectului, după aproape încă un deceniu de la 

apariția ultimei sinteze dedicate acestei categorii aparte de inventar 

funerar.  

 Din dispunerea spațială a tuturor locurilor unde au fost semnalate 

astfel de piese în context funerar (fig. 1), rezultă două nuclee în care 

vasele de sticlă se concentrează. Primul este în nord, în zona Muscel-

Argeș: Câmpulung – Bisericile Bradul, Fundeni, Schei, Sf. Gheorghe, 

Sf. Ilie și Valea, precum și Mănăstirea Negru-Vodă (Mîrtzu 1995, 45 

sqq; Cantacuzino 1998, 188; Cristocea, Mîrtzu, Băjan 2005, 228, fig. 5; 

Mănucu-Adameșteanu 2005, 206), Lerești (Rosetti 1972, 30; Mîrtzu 

1995, 45, n. 1), Curtea de Argeș - Bisericile Olari (Rosetti 1977, 69; 

Mănucu-Adameșteanu 2005, 211), Drujești (Cristocea 1990, 31-33, fig. 

7, 10) și Sân Nicoară (Rosetti 1977, 69; Iosipescu, Iancu, Stănilă 2012), 

Suslănești (Rosetti 1972, 38, fig. 4/1-2), Cetățeni (Rosetti 1977, 69-70), 

Retevoiești (Popescu, Rosetti 1959, 711, fig. 13) și Pitești (Rosetti 1977, 

69).  

 Cealaltă grupă compactă de descoperiri se află în sud, în zona 

Bucureștiului – Biserica Radu Vodă (Mănucu-Adameșteanu 2005, 197, 

pl. I/1), Mănești (Mănucu-Adameșteanu 2005, 197-198, fig. 1/1, pl. 1/3), 

Mănăstirea Plumbuita (Rosetti 1972, 34, n. 38; Rosetti 1977, 70; 

Mănucu-Adameșteanu 2005, 2011), Străulești (Mănucu-Adameșteanu 
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2005, 212, n. 126) și Vitan-Bârzești (Mănucu-Adameșteanu 2005, 213, n. 

127). Periferii ale nucleului sudic pot fi socotite descoperirile de la 

Mănăstirea Snagov (Mănucu-Adameșteanu 2005, 195), Târgșoru Vechi 

(Rosetti 1972, 34, n. 38) și Mănăstirea Comana (L. Bătrîna, A. Bătrîna  

1974, 30, fig. 26; Mănucu-Adameșteanu 2005, 207, fig. 3/3, pl. 5/2).  În 

sfârșit, alte două descoperiri marchează pe linia Oltului limita vestică de 

răspândire a mormintelor cu vase funerare din sticlă în inventar: Biserica 

Sf. Nicolae din Brâncoveni (Mănucu-Adameșteanu 2005, 208-209, pl. 

4/7) și Mănăstirea Plăviceni (Cristocea, Țânțăreanu, Mirea 2001, fig. 

13/1).  

 Prin urmare, din punct de vedere al densității descoperirilor, zona 

nordică se detașează net, cu cele 14 locuri cu descoperiri, urmând apoi 

zona sudică (opt  locuri cu descoperiri) și în final, cu doar două locuri cu 

descoperiri, zona vestică. Numărul total al vaselor de sticlă găsite în 

morminte nu-l vom cunoaște niciodată, având în vedere parcimonia 

informațiilor din unele publicații, ce descurajează dintru bun început orice 

tentativă de statistică. Oricum, putem estima această cantitate la câteva 

zeci, mai puțin de o sută de exemplare. Nu există cazuri în care să fi fost 

semnalată descoperirea într-un mormânt a mai mult de un vas funerar de 

sticlă, lăsând deoparte mormintele cu candele (Mănucu-Adameșteanu 

2005, 198-201; fig. 1/2-5; pl. 2-3), acestea din urmă nefăcând obiectul 

intervenției de față. 

 Se manifestă în literatura problemei o oarecare înclinare în a 

atribui mormintele cu vase funerare îndeosebi unor femei, eventual având 

un status social și economic ridicat (Mîrtzu 1995, 47; Măndescu, 

Bărbulescu 2009, 112). În primul rând, trebuie spus că niciunul dintre 

mormintele în care au fost descoperite astfel de vase nu a beneficiat de o 

determinare antropologică. Totuși, inventarele funerare bogate în podoabe 

și accesorii de îmbrăcăminte din aur și argint, pietre semiprețioase etc. 

descoperite în unele dintre mormintele cu vase de sticlă (precum 

mormintele 1 și 34 de la Suslănești – Rosetti 1972, 38, sau mormântul 4 

de la Mănăstirea Plăviceni – Cristocea, Țânțăreanu, Mirea 2001, 154, fig. 

13), îndreptățesc atribuirea, cel puțin a acestora, unor femei înstărite. De 

altfel, câteva dintre aceste morminte au fost prezumtiv atribuite unor 

persoane de sex feminin care făceau parte din elitele sociale și economice 

ale vremii: jupâneasa Stanca (moartă la 1562), la Suslănești (Rosetti 

1972, 38), sau, la mănăstirea Comana, un mormânt de copil atribuit 

Mariei, fiica domnului Țării Românești, Șerban Cantacuzino (L. Bătrîna, 
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A. Bătrîna 1974, 1974, 30). Cutuma depunerii vaselor de sticlă în 

mormintele aristocrației medievale a fost atestată și pentru zona Europei 

occidentale (Feyeux 2007, 26).  

 În privința locului unde aceste recipiente de sticlă au fost așezate 

în mormânt, în raport cu cadavrul, au fost avansate două opinii întemeiate 

îndeosebi pe observațiile făcute în urma cercetărilor proprii ale celor doi 

arheologi care le-au emis. Astfel, Dinu V.Rosetti considera că locul 

predilect al acestor vase în mormânt era în zona capului decedatului 

(Rosetti 1977, 69) (fig. 2a), în timp ce Flaminiu Mîrtzu, bazându-se pe  

mormintele cercetate de el în zona Muscelului, susținea că cele mai multe 

recipiente fuseseră așezate în îndoitura interioară a articulației 

antebrațului și brațului drept, mai rar în partea dreaptă a capului 

defunctului (Mîrtzu 1995, 45, 47).  

 Din datele ce le avem la dispoziție, se pare că așezarea vaselor de 

sticlă în dreapta capului decedatului (cum este cazul la Retevoiești 

mormântul 15, Câmpulung - Biserica Fundeni mormântul 5, Suslănești 

mormintele 1 și 34, Mănești mormintele 26 și 31) era preferată plasării 

acestora în îndoitura interioară a cotului brațului drept (de exemplu, la 

Curtea de Argeș - Biserica Drujești Cripta 2). Cercetarea mormântului 4 

de la Mănăstirea Plăviceni a dus la atestarea celei de-a treia poziționări a 

vasului în mormânt, și anume la încheietura dintre antebrațul și palma 

mâinii drepte a defunctului (fig. 2b). Din toate cele trei tipuri de 

poziționări ale vasului în raport cu cadavrul (la cap, în interiorul 

încheieturii cotului sau la încheietura antebrațului cu palma), reiese un 

element comun de la care toate descoperirile subscriu fără excepție, și 

anume faptul că toate aceste vase au fost așezate în partea dreaptă a 

corpului decedatului, ceea ce avea cu siguranță o anumită însemnătate în 

cutumele ritualului funerar al epocii.  

 Ce vor fi conținut aceste recipiente depuse în mormânt, lângă 

decedat, este mai greu de stabilit, mai ales că în niciun caz nu au fost 

efectuate analize de laborator, iar spălarea pieselor în cadrul procesului de 

restaurare-conservare din laboratoarele muzeale a dus la pierderea 

ireversibilă a acestui tip de informații. Putem doar bănui că lichidele pe 

care aceste flacoane sau butelii le conțineau nu se îndepărtau de la setul 

îndeobște cunoscut și utilizat în cutumele funerare creștine: apă sfințită, 

vin, mir. Ceea ce rămâne mai greu de explicat este fenomenul însuși al 

prezenței acestor ofrande funerare în morminte, ca un element de ritual 

acceptat și asumat de autoritățile ecleziastice ale vremii, în condițiile în 



                         Vase funerare din sticlă în Valahia medievală                           567 

care dogma creștină interzice cu desăvârșire depunerea alături de cadavru 

a oricărui tip de ofrande alimentare sau apotropaice, considerate 

reminiscențe ale cultelor păgâne. 

 Făcând abstracție de amintitele candelele de sticlă descoperite în 

morminte târzii, de sec. XVII-XIX (Biserica Mănăstirii Cotroceni, 

cimitirul de la Căciulați și Biserica Sf. Visarion Vechi – cf. Mănucu-

Adameșteanu 2005, 198-201), vasele din inventarele funerare se pot 

subsuma la trei tipuri bine conturate și individualizate (fig. 3). Primul tip 

îl alcătuiesc flacoanele cu corp bombat, gât înalt și subțire și buza evazată 

(fig. 3a), descoperite la Câmpulung – majoritatea vaselor de sticlă din 

morminte aparțin acestei forme, Curtea de Argeș - în special Bisericile 

Drujești și Sân Nicoară, Mănăstirea Plăviceni, Mănăstirea Brâncoveni și 

Mănăstirea Comana. Acestea par a fi cele mai numeroase și răspândite 

predominant în arealul nucleului nordic și în zona vestică, de pe Olt. Al 

doilea tip este reprezentat de vasele bitronconice (fig. 3b), răspândite atât 

în nord (Câmpulung și Suslănești), cât și în sud (București – Biserica 

Radu Vodă și Mănești). În sfârșit, un al treilea tip este reprezentat de 

butelia de la Retevoiești (este posibil să i se alăture și altele, de aceeași 

formă, dar neilustrate în literatură), cu corp cilindric și gât scurt si subțire 

(fig. 3c). 

 Prima formă (și cea mai frecventă, de altfel, în ansamblul 

descoperirilor de care ne ocupăm aici) are o largă răspândire în întreaga 

Europa medievală, din Britania (Charleston 1991, 253) și Franța (un vas 

descoperit la Sarrebourg, datat la cumpăna sec. XV-XVI – Moinet 2007, 

112, nr. catalog 69), trecând prin Ungaria, unde numeroase exemplare au 

fost descoperite la Buda (Rusu 1995, 308, nota 64), până în Balcani 

(Bikić 2011, 305, fig. 10/6-7). În Slovenia, aceste recipiente sunt specifice 

sec. al XV-lea (Lazar 2003, 86, fig. 5/14-17, 24). Mai mult, dincolo de 

fruntariile Europei, flacoanele de sticlă cu corpul sferic și cu gâtul subțire 

și înalt sunt apariții obișnuite și în Orientul Apropiat, începând cu sec. al 

IX-lea, în mediul cultural islamic (Lukens 1965, 203, fig. 9, 12, 15-16), 

și, până în sec. al XII-lea, în siturile cruciate, precum Accra (Boas 1999, 

147). Decorul radiar ce se întâlnește pe multe dintre flacoanele cu corp 

bombat și gât înalt și subțire apare încă din sec. al XV-lea pe paharele de 

tip Maigelein, produse îndeosebi în zona Rhinului inferior (nordul 

Germaniei și Țările de Jos), dar și în Europa Centrală (Moinet 2007, 29, 

112, nr. catalog 78; Gelé 2007, 32).  
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 Chiar și reprezentările figurate, artistice (fig. 4), atât din domeniul 

laic cât și din cel ecleziastic, acoperind îndeosebi întreaga durată a sec. al 

XV-lea și începutul secolului următor, aduc precizări importante asupra 

cronologiei flacoanelor aparținând primului tip.  Pentru primul sfert al 

sec. al XV-lea, forma respectivă este atestată într-o frescă, la Manasija 

(Bikić 2011, 294, fig. 11/1) (fig. 4a). La 1435, Paolo Uccello pictează 

două astfel de flacoane (fig. 4b) în scena nașterii Fecioarei din Cappella 

dell Assunta din Prato. Aceeași formă specifică de recipient este foarte 

clar redată într-o xilogravură cuprinsă în opera lui John Mandeville, Le 

voyage de Hierusalem par mer & par terre, publicată la Lyon, în 1508 

(fig. 4c). 

 În zona noastră de interes, cele mai vechi morminte cu astfel de 

flacoane sunt cele din zona Câmpulungului, datate începând cu sec. al 

XV-lea (Mîrtzu 1995, passim). Considerăm că încercarea de a fixa 

cronologia unora dintre mormintele cu un asemenea inventar, sub 

influența situației din Serbia medievală, încă din sec. al XIV-lea (biserica 

Sf. Gheorghe din Pitești – Rosetti 1977, 69), ba chiar în prima jumătate a 

secolului respectiv (Lerești – Rosetti 1972, 30) necesită încă argumentări 

suplimentare. Acestei etape timpurii i se adaugă și mormântul 6 de la 

Brâncoveni, datat în a doua jumătate a sec. al XV-lea (Mănucu-

Adameșteanu 2005, 208-209, pl. 4/7). Descoperirile din biserica Drujești 

de la Curtea de Argeș sunt din a doua jumătate a sec. al XVI-lea, flaconul 

din cripta 2 fiind asociat cu un dinar din 1571 emis de Maximilian II 

Habsburg (Cristocea 1990, 33). Un secol mai târziu, flacoanele cu corp 

bombat, gât înalt și subțire și gură evazată sunt atestate într-un mormânt 

de copil de la mănăstirea Comana (L. Bătrâna, A. Bătrâna 1974, 30, fig. 

26), dar și în mormântul 4 din biserica, edificată în 1648, a fostei 

mănăstiri Plăviceni (Cristocea, Țânțăreanu, Mirea 2001, 154, fig. 13/1). 

Cel mai târziu exemplar pare a fi cel descoperit în mormântul 5 din 

biserica Fundeni de la Câmpulung, datat pe criterii generale la finalul sec. 

al XVII-lea (Cristocea, Mîrtzu, Băjan 2005, 228, fig. 5). În context 

nefunerar, acest tip de flacon a fost găsit la Mănăstirea Corbii de Piatră, 

așadar în proximitatea nucleului muscelean cu mare densitate a 

descoperirilor, într-un nivel de reamenajare datat larg în sec. XVI-XVII 

(Măndescu, Bărbulescu, 112, fig. 6/a).   

 Despre recipientele bitronconice ce alcătuiesc cel de-al doilea tip, 

s-a arătat că au fost produse îndeosebi în zona germană, fiind specifice 

pentru sec. al XVI-lea, dar continuă și în prima jumătate a sec. al XVII-
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lea (Lazar 2003, 87, fig. 5/31, 39, 46), răspândindu-se pe scară largă în 

Balcani (Bikić 2011, 293, fig. 10/1-5). În Ungaria, unele forme apar încă 

și mai devreme, în secolul al XIV-lea, pentru ca în secolele XV-XVI să 

apară și în Transilvania, cum lasă să se întrevadă unele descoperiri de la 

Alba Iulia și Sibiu (Rusu, 321, 327-329, fig. 5/a, c; 9).  

 Exemplarele descoperite în morminte în Țara Românească 

beneficiază rareori de datări directe, prin asociere cu monede (în 

mormântul 26 de la Mănești, un dirhem Murad III, 1574-1595 – Mănucu-

Adameșteanu 2005, 197). În datarea lor, a fost invocată îndeosebi 

cronologia generală a monumentului arhitectonic / sitului în care erau 

integrate (mormântul 41 de la biserica Radu Vodă din București, datat în 

sec. al XVI-lea – Mănucu-Adameșteanu 2005, 197; mormântul 1 de la 

Suslănești, datat în a doua jumătate a secolului al XVI-lea – Rosetti 1972, 

38; vasul de sticlă "cu picior înalt" de la Târgșor, datat tot în sec. al XVI-

lea – Rosetti 1972, 34, nota 38). În sfârșit, mai poate fi adusă în discuție și 

apariția unui astfel de vas într-un context chiar dacă nefunerar, dar cu o 

datare clar stabilită: este vorba despre biserica mănăstirii Tutana, edificată 

la 1582, la temelia căreia a fost descoperit un astfel de vas bitronconic 

(Cristocea, Oprescu 1988, 50) (fig. 5a).  

 Din punct de vedere tehnologic, piesa celui de-al treilea tip a fost 

produsă prin suflarea în tipar, metodă ce nu apare pe plan european mai 

devreme de cea de-a doua jumătate a sec. al XIV-lea, sub influența 

atelierelor nord-italice (Lazar 2003, 86). Butelia de la Retevoiești-

"Siliște" datează, oricum, post sec. al XV-lea, când a fost construit 

pronaosul bisericii, în a cărui parte vestică a fost descoperit mormântul 15 

din al cărui inventar funerar făcea parte. Autorul descoperirii a propus o 

datare pentru vasul de sticlă în prima jumătate a sec. XVI-lea, această 

piesă fiind asociată în cadrul inventarului funerar cu un inel de argint 

ornamentat cu o gemă antică, datat, după formă, în a doua jumătate a sec. 

al XV-lea (Popescu, Rosetti 1959, 711).  

 Cumulând toate informațiile pertinente de natură cronologică de 

care dispunem, rezultă că obiceiul depunerii de vase de sticlă în 

morminte, ca un accesoriu funerar al decedatului, este practicat pe durata 

a circa două secole și jumătate, fără întreruperi semnificative, de la 

mijlocul secolului al XV-lea până către finalul sec. al XVII-lea. Acestea 

sunt și limitele cronologice ale tipului I. Tipurile II și III au o răspândire 

limitată la durata sec. al XVI-lea: tipul II mai ales în cea de-a doua 
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jumătate a secolului respectiv, în timp ce singurul exemplar al tipului III 

punctează prima sa jumătate.  

 Oricum, descoperirea unor astfel de vase de sticlă și în alte 

contexte decât mormintele, așa cum sunt fragmentele de la mănăstirile 

Corbii de Piatră (baza unui flacon de tip I) (fig. 5a) și Tutana (un vas 

fragmentar de tip II) (fig. 5b), demonstrează că destinația și utilizarea 

unor astfel de recipiente nu era una circumscrisă exclusiv domeniului 

funerar. 

 Se ridică, firesc, întrebarea relativă la proveniența acestor mici 

recipiente de sticlă descoperite în morminte, de vreme ce sticlarii, fie ei 

localnici sau alogeni, nu sunt amintiți în Valahia mai devreme de sec. al 

XVII-lea. Primii sticlari apar menționați documentar aici abia în 1618 

(Voico sticlar, originar probabil din Argeș) și 1675 (Ghioca sticlar, în 

același oraș) (Olteanu, Șerban 1969, 203).  

Cea mai veche mărturie documentară despre existența unei 

manufacturi de sticlă în Valahia datează din vremea domniei lui Matei 

Basarab. Ştirea s-a păstrat într-o scrisoare a lui Dragomir mare vornic, din 

11 aprilie ‹1644-1652›, adresată judelui Braşovului, aici arătându-se: 

„având măria sa domnul nostru această sticlărie, care iaste de treaba 

măriei sale, scris-au măria sa pentru pământul ce se află în olatul cetăţii 

supt ascultarea dumitale” (Iorga 1899, 87). Documentul nu indică locul 

unde se afla această sticlărie, dar alte acte târzii localizează „sticlăria cea 

veche” pe raza satului Vulcana-Pandele (L. Oproiu, M. Oproiu 1977, 234; 

Stoicescu 1988, 42). Mai nou, s-a opinat că sticlăria lui Matei Basarab a 

funcţionat chiar la Câmpulung, locul de unde marele vornic Dragomir îşi 

expedia scrisoarea sa (Olteanu 2012, 443). 

Câteva decenii mai târziu, Anton Maria del Chiaro vorbește și el 

despre o sticlărie, în vremea lui Constantin Brâncoveanu, care funcționa 

la o depărtare de două mile italiene față de Târgoviște, unde se producea o 

sticlă de culoare albastră, transparentă și curată (del Chiaro 1920, 25-26).  

Ceea ce a lipsit Țărilor Române extracarpatice până în sec. al 

XVII-lea au fost cunoștințele și tehnologia necesare producerii obiectelor 

de sticlă, deoarece de resurse naturale și materie primă nu se ducea lipsă. 

Veniturile obţinute de pe urma comercializării potasiului și a cenușii de 

potasiu, articole utilizate în obținerea sticlei, i-au determinat inclusiv pe 

negustorii olandezi sau scoţieni, stabiliţi în Moldova, să le exporte, în 

deceniile opt-nouă ale secolului al XVII-lea, pe pieţele din oraşele 

Gdansk şi Istanbul. De aici, cenuşa de potasiu era achiziţionată de 



                         Vase funerare din sticlă în Valahia medievală                           571 

negustori ai Companiei Răsăritului din Marea Baltică şi ai Companiei 

Levantului din Mediterana orientală. Concurenţa autohtonă, turco-

levantină şi polonă, cât şi invaziile turco-tătare din Moldova celei de-a 

doua jumătăţi de veac XVII, au condus la ruinarea comerţului cu cenuşă 

de potasiu, iniţiat de olandezi şi de scoţieni, în jurul anului 1690 

(Cernovodeanu 1980, 1082).   

Că în cazul vaselor funerare din sticlă discutate mai sus avem de-a 

face cu importuri, este un fapt evident. Rămâne de căutat un răspuns la 

întrebarea de unde veneau aceste recipiente, în ce zonă a Europei au fost 

manufacturate. Un răspuns greu de formulat, în condițiile în care niciuna 

din piesele de sticlă nu a fost supusă vreunei analize chimice, sau dacă a 

fost, rezultatele au rămas inedite (poate neconcludente?).  Pe baza unor 

considerații de ordin general, drept centru de proveniență pentru marea 

parte a vaselor funerare de sticlă din Valahia (de exemplu: Câmpulung, 

Suslănești, Pitești, Mănești, Mănăstirea Comana etc.) au fost indicate 

atelierele de sticlărie din Murano, și într-o măsură mult mai mică cele din 

spațiul german (Rosetti 1972, 34; Rosetti 1977, 69; Mănucu-

Adameșteanu 2005, 198, 207).  

Fragilitatea și delicatețea produselor din sticlă nu constituiau 

nicidecum impedimente pentru transportarea acestora pe distanțe mari 

încă din zorii evului mediu, pe rute comerciale consacrate și prin 

intermedierea unor centre nodale bine definite, de la un capăt la altul al 

Europei, până în nordul extrem al continentului (Lund Hansen 2007, 266 

sqq., fig. 3, 24, Feyeux 2007, 25-26) și chiar mai departe, în insulele 

britanice (Harden 1978, 11-16). E adevărat că au existat și perioade mai 

puțin favorabile comerțului (și nu numai a celui cu sticlă), perioade de 

criză economică, politică sau chiar religioasă când rutele comerciale 

tradiționale au decăzut  (Moinet 2008, 30), dar întotdeauna au fost găsite 

soluțiile adecvate pentru ca mult-doritele produse din sticlă să ajungă la 

destinațiile mai îndepărtate. Deschiderea unor noi căi de acces a sticlăriei 

venețiene în Transilvania prin Polonia, după căderea Ungariei sub 

semiluna otomană este un bun exemplu în acest sens (Rusu 1995, 313).  

Drumul acestor mărfuri delicate de la atelierele de sticlărie, precum cel 

din prima jumătate a sec. al XV-lea, ilustrat în Călătoriile lui Sir John 

Mandeville (fig. 6a), imagine intens vehiculată și arhicunoscută, și până în 

zonele unde acestea aveau o mare căutare, uneori la mare distanță față de 

zona de origine a produsului,  nu a îmbrăcat întotdeauna forma 

caravanelor bine organizate și bine păzite, gestionate de bresle și de 
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negustori avuți, ci trebuie să avem întotdeauna în vedere și mult mai 

modesta  (dar și mult mai mobila) formulă a colportorilor individuali și a 

vânzătorilor ambulanți (Moinet 2007, 30, fig. 2), așa cum o ilustrează 

foarte clar o gravură realizată de Matthäus Merian în primii ani ai sec. al 

XVII-lea (fig. 6b).  

Este cert că în Țările Române extracarpatice sticla a reprezentat un 

produs de lux, la același nivel precum porţelanurile, bijuteriile, blănurile 

scumpe ori ţesăturile de mătase şi bumbac (Cernovodeanu 1980, 1080), 

fiind în cea mare parte importată. Printre produsele importate din Veneția 

(stofe de lână şi fir, mătăsuri, postavuri fine, catifele, coloranţi, sticlă – 

Cernovodeanu 1980, 1082) cu siguranță că se numărau și produse de 

sticlă manufacturate la Murano.  

Cu toate acestea, manufacturile din spațiul central-european, din 

zona germană, nu trebuie subestimate. Există mărturia contemporană a lui 

Anton Maria del Chairo conform căruia Ţara Românească începuse a fi 

frecventată, de două ori pe an, şi de negustorii de la Leipzig (Lipsca), ei 

desfăcând aici inclusiv sticlărie de Boemia (Cernovodeanu 1980, 1081). 

Centrele de producție a sticlei din Ungaria au fost și ele extrem de 

active în perioada de care ne ocupăm (Bikić 2011, 305), exportându-și 

produsele la sud de Carpați. Similitudinea dintre formele flacoanelor de 

tip I descoperite în mormintele valahe și cele ale numeroaselor exemplare 

descoperite la Buda (Rusu 1995, 308) poate constitui o sugestie relativă la 

proveniența unei mari părți a vaselor funerare de sticlă discutate aici.  

Transilvania reprezintă o zonă-cheie către care merită să ne 

îndreptăm cu consecvență atenția atunci când discutăm originea unor 

recipiente de sticlă precum vasele funerare. Începând cu mijlocul sec. al 

XV-lea, documentele conțin referiri clare la  meșteri sticlari din orașele 

transilvane, mai întâi din Cluj, urmând la scurtă vreme Brașovul și Sibiul; 

pentru sec. al XVI-lea, în prima sa jumătate sunt menționați sticlari în 

Oradea și Râșnov (unde cu siguranță exista și o sticlărie), iar în a doua 

jumătate a secolului respectiv alți sticlari în Bistrița și Mediaș (Rusu 

1995, 311-312). Nimic nu ne împiedică să considerăm că recipiente de 

sticlă transilvane, fie ele produse ale sticlăriei de la Râșnov, fie ale altei 

manufacturi, nu-și vor fi găsit o piață de desfacere sigură și apropiată 

peste Carpați, în Valahia. Despre butelia de sticlă de la Retevoiești, de 

exemplu, există opinii pertinente conform cărora este de origine 

transilvană (Mănucu-Adameșteanu 2005, 214-215). De altfel, din sec. al 

XVI-lea și până la finalul sec. al XVII-lea, produsele de sticlă sunt 
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amintite printre mărfurile ce porneau din Brașov cu destinația Țara 

Românească (Cernovodeanu 1980, 1076; Rusu 1995, 309-310).  

Este adevărat că practica depunerii vaselor de sticlă în morminte 

ne rămâne necunoscută pentru spațiul transilvan, pe care îl putem 

considera, măcar în parte, drept cel "de origine", dar atribuirea unei 

conotații funerare recipientelor în cauză s-a produs cu siguranță numai la 

sud de Carpați, odată ce flacoanele au ajuns la destinație și ca urmare a 

receptării și asimilării unor influențe exercitate din cu totul alte spații 

geografice (zona Serbiei trebuie permanent avută în vedere). 

Nu este dificil să explicăm constituirea nucleului nordic al acestor 

descoperiri funerare cu vase de sticlă (de altfel, și cel mai bine "mobilat") 

în zona Câmpulungului dacă aducem în discuție renumitul târg desfășurat 

în oraș cu o continuitate remarcabilă, din evul mediu până în zilele 

noastre. Cu siguranță, „Sborul de Sântilie” de la Câmpulung, care se ținea 

anual (Kraus 1965, 12), a fost unul dintre cele mai vechi târguri muntene. 

Acesta se desfășura, într-o primă etapă, între 12 și 24 iulie „din ziua de Sf. 

mucenic Proclu, când se strângeau aici negustorii și până după Sf. Ilie”, 

pentru ca mai apoi să înceapă în ziua de Sf. muceniță Marina (17 iulie) și 

să se încheie la două zile după Sf. Pantelimon (27 iulie) (Răuțescu 1943, 

172). Proximitatea Câmpulungului față de orașele transilvane precum 

Brașov, dar și Sibiu, precum și situarea vechii reședințe a voievozilor 

Valahiei pe un vechi drum comercial, utilizat încă din antichitate, ce făcea 

legătura între Transilvania și Dunăre, trecând Carpații prin pasul Rucăr – 

Bran, au fost factori determinanți în apariția acestui târg. Încă din 1224, 

sibienii primiseră dreptul de a frecventa târgurile periodice de pe ambele 

versante ale Munţilor Carpaţi, ţinute de regulă în oraşe, fiind scutiţi de 

dările către coroana maghiară. Mărturii ale schimburilor dintre teritoriile 

aflate de-o parte și de alta a Carpaţilor, o constituie monedele emise de 

regele Bela III şi de urmaşii săi, descoperite la Curtea de Argeş şi la 

Cetăţeni (Olteanu, Iliescu 2010, 591).      

Cea dintâi descriere cunoscută a târgului de la Câmpulung are în 

vedere realitatea istorică din prima parte a secolului al XVI-lea și îi 

aparține umanistului german Sebastian Münster: „Între Târgoviște și 

București este târgul Câmpulung, locuit de creștini, și acolo este locul de 

desfacere a mărfurilor pe care le transportă de la Târgoviște în 

Transilvania” (Münster 1968, 504-505).     

"Zborul" de Sf. Ilie de la Câmpulung a jucat întotdeauna rolul unui 

însemnat punct de desfacere a mărfurilor de import, îndeosebi în cadrul 
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comerțului cu Brașovul, cel mai important centru meșteșugăresc din 

Ardeal. Pe lângă negustorii brașoveni care își desfăceau aici produsele, o 

bună parte a acestora erau aduse chiar de către autohtoni. Mergând pe 

urmele înaintașilor săi, Vladislav I Vlaicu, dar mai ales Mircea cel Bătrân, 

în prima treime a sec. al XV-lea voievodul Dan II a încheiat și el o 

înțelegere cu brașovenii, conform căreia negustorii munteni erau slobozi 

„să negoțească […] la Braşov, cine ce-i place: sau ceară, sau seu, sau 

argint, sau aur, sau mărgăritar, sau vare-ce îi va place; iar el să fie volnic 

să ducă la Braşov şi să negoţească cine ce-i place, şi să aducă în ţara 

domniei mele, cine ce-i va place, şi să negoţească sau postav, sau argint, 

sau florini, sau vare ce-i place” (Tocilescu 1931, 27-28). 

Până către mijlocul secolului al XVII-lea, locul de desfășurare a 

târgului era la „răsărit și miază-noapte de biserica Sf. Ilie”. După 

refacerea mănăstirii de către Matei Basarab, târgul a fost mutat în 

prăvăliile construite în acest scop, lângă zidurile nordice ale ansamblului 

monahal, după cum se precizează în hrisovul de la 10 aprilie 1647: „Și 

zborul târgului ce să face la sfântul Ilie, să se facă lângă mănăstire în 

prăvăliile care le-am făcut noi. Și pentru mutarea zborului, căci l-am 

mutat lângă mănăstire, ertat-am toată vama orășanilor de acolea de în 

târg, numai să ia den carăle de pește de un car ocă cinci și sâmbăta carne 

și limbile, iar de alte, de toate sânt iertați” (Pârnuță, Trâmbaciu 1999, 

213).  

Atunci când vorbește despre cea de-a doua reședință domnească în 

ordine cronologică a Țării Românești, Anton Maria del Chiaro ține să 

sublinieze: „La o distanță de o zi de drum de Târgoviște, către granițele 

Transilvaniei, se găsește Câmpulungul, oraș renumit pentru bâlciul anual 

ce are loc pe la mijlocul lui iulie, și la care iau parte negustori din toate 

părțile” (del Chiaro 1929, 10), inclusiv turcii brăileni, interesaţi în 

comerţul cu ovine (Cernovodeanu 1980, 1074). 

Importanța târgului câmpulungean a fost subliniată și de 

mitropolitul Neofit Cretanul, în anul 1746: „La această mănăstire 

(Câmpulung, n.n.) se făcea mai înainte un târg însemnat care era cunoscut 

chiar și în Europa; fiindcă se adunau în fiecare an negustori ca la 20 000 

sau 30 000 de oameni (evident o exagerare, n.n.). Acum însă nu se mai 

face, fiindcă s-au stricat în timpul tulburărilor (războiul ruso-austro-turc 

1736-1739, n.n.). Mănăstirea avea și un han, unde se făcea târgul, 

înconjurat cu zid de piatră, înlăuntrul căruia erau și foarte multe prăvălii. 

Aceste prăvălii au fost dărâmate din temelie cu zid cu tot, din ordinul 
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împărătesc (al turcilor, n.n.) în timpul războiului trecut între turci și 

austrieci fiindcă acolo se întărise Gillani generalul austriecilor [I. F. 

Gylány von Lászy, însărcinat în iulie 1737 să ocupe regiunea muntoasă a 

Țării Românești – n. n.], cu oastea sa” (Neofit din Creta 1997, 342). 

Chiar dacă uneori în istoriografia de specialitate rolul târgului de 

la Câmpulung a fost exagerat, unele opinii ridicându-l la statutul unui 

bâlci de factură internațională (C. Murgescu 1996, 10; Mîrţu 1974, 36-

37), aici se practica cu siguranță un comerț cel puțin regional și inter-

regional, cu produse de larg consum (B. Murgescu 1999, 43-44; Neagoe 

2002, 225-226). Produsele de lux, scumpe și "exotice", aduse uneori de la 

distanțe apreciabile, își găseau și acestea o bună piață de desfacere aici. 

 Din această categorie selectă a mărfurilor de lux tranzitate și 

introduse în Valahia prin intermediul târgului de la Câmpulung se numără 

și recipientele de sticlă. Transformarea anumitor tipuri ale acestora în 

"vase funerare" pe durata secolelor XV-XVII și depunerea lor în 

morminte, ca ofrandă destinată decedatului, reprezintă o consecință 

firească a intersectării unor factori economici și comerciali favorabili, 

menținuți printr-o constantă orientare către Transilvania, cu fluxul unor 

interferențe ideologice ce țin de domeniul cutumelor funerare, ce-și au 

originea, foarte probabil, în zona slavă de la sud de Dunăre. Apariția 

acestui fenomen în zona Muscelului, pentru prima oară în Valahia 

medievală, nu a fost întâmplătoare.    
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Abstract. A series of archaeological discoveries made in the late 

medieval cemeteries from Wallachia led to the identification of a specific 

grave good, namely a glass phial, put in the grave on the right side of the 

deceased. This is obviously an unusual burial practice in the context of 

Christianity doctrine which prohibits the deposit of offerings in the grave 

with the dead. The tombs (generally belonging to rich people with high 

social status) in which it was revealed this type of phial are going from 

the 15
th

 century until the 17
th 

century. The glass is of a good quality, thin 

and delicate - undoubtedly a luxury and expensive item. It is certainly an 

imported product, since the first glass manufacturing of Wallachia was 

founded not before the mid-17
th

 century. The origin of these small bottles 

is likely to be found in Transylvania or Central Europe. There has been 

registered a high density of such kind of bottles in medieval graves in 

Muscel region, north of the country. The prevalent spreading in this area 

should be explained through the great trade fair annually held in 

Câmpulung, the capital city of the region, through which the glass phials 

were traded. 

 

 

 There are two important studies of medieval archaeology 

published a decade one after another highlighting the important role 

played by the glassware deposited in tombs during the funerary rituals in 

the late Middle Age in Wallachia. Both studies have as a subject this 

category of grave good: the first one is focused especially on the Muscel 

area (Mîrtzu 1995), while the second one is focused on Bucharest area 

(Mănucu-Adameșteanu 2005). The latter represents a consistent synthesis 
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of all known archaeological data about these discoveries. Fact is, that the 

quantitative situation of these glassware has not changed very much since 

then: only a fragment of glassware discovered in a non-funerary context, 

in 2008, at Corbii de Piatră Monastery (Măndescu, Bărbulescu 2009, 112, 

fig. 6/a) and a phial discovered at Curtea de Argeș - Sân Nicoară, in 2011 

(Iosipescu, Iancu, Stănilă 2012, illustration in the digital version of the 

volume only, at www.cimec.ro). 

 Despite the attention given to the “funerary glassware”, there are 

still many questions with no definitive solution remaining. This situation 

could be seen not only in the classic manner of the treatment applied to an 

archaeological artifact, i.e. the determination of the topology, chronology 

and so on, but especially of more challenging issues such as those 

regarding the origin, the spreading, the transfer from a possible daily 

usage to the funerary practice etc. Thus, in the present article we try to 

treat the subject from an integrating viewpoint after almost a decade since 

the publishing of the latest synthesis dedicated to this special category of 

grave good.  

 Two cores to which the glassware belong to emerge from the 

spatial spreading of such pieces in a funerary context are emphasized (fig. 

1). The first one is situated in the north, in the Muscel-Argeș area: 

Câmpulung – the churches Bradul, Fundeni, Schei, St. Gheorghe, Sf. 

Ilie and Valea, as well as Negru-Vodă Monastery (Mîrtzu 1995, 45 sqq; 

Cantacuzino 1998, 188; Cristocea, Mîrtzu, Băjan 2005, 228, fig. 5; 

Mănucu-Adameșteanu 2005, 206), Lerești (Rosetti 1972, 30; Mîrtzu 

1995, 45, n. 1), Curtea de Argeș - the Churches Olari (Rosetti 1977, 69; 

Mănucu-Adameșteanu 2005, 211), Drujești Cristocea 1990, 31-33, fig. 7, 

10),  and Sân Nicoară (Rosetti 1977, 69; Iosipescu, Iancu, Stănilă 2012), 

Suslănești (Rosetti 1972, 38, fig. 4/1-2), Cetățeni (Rosetti 1977, 69-70), 

Retevoiești (Popescu, Rosetti 1959, 711, fig. 13) and Pitești (Rosetti 

1977, 69).  

The second compact group of discoveries is situated in the south, 

in the area of Bucharest  – Radu Vodă Church (Mănucu-Adameșteanu 

2005, 197, pl. I/1), Mănești (Mănucu-Adameșteanu 2005, 197-198, fig. 

1/1, pl. 1/3), Plumbuita Monastery (Rosetti 1972, 34, n. 38; Rosetti 1977, 

70; Mănucu-Adameșteanu 2005, 2011), Străulești (Mănucu-Adameșteanu 

2005, 212, n. 126) and Vitan-Bârzești (Mănucu-Adameșteanu 2005, 213, 

n. 127). The discoveries from the Snagov Monastery (Mănucu-

Adameșteanu 2005, 195), Târgșoru Vechi (Rosetti 1972, 34, n. 38) and 
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Comana Monastery (L. Bătrîna, A. Bătrîna  1974, 30, fig. 26; Mănucu-

Adameșteanu 2005, 207, fig. 3/3, pl. 5/2) could be considered peripheries 

of the southern nucleus. Two other discoveries highlight along the Olt 

River flow the western limit of spreading of the tombs including 

glassware in their funerary inventory: the Church St. Nicholas from 

Brâncoveni (Mănucu-Adameșteanu 2005, 208-209, pl. 4/7) and Plăviceni 

Monastery (Cristocea, Țânțăreanu, Mirea 2001, fig. 13/1).  

 Thus, the northern area includes the most places in which such 

items where discovered (14 places); it is followed by the southern area 

(eight places) and finally the western one (only two places). The total 

number of glassware will never be known, considering that the poor 

quantity of information found in some publications discourages any 

statistic tentative. However we could estimate that their number is smaller 

than a hundred. There are no situations in which more than one glassware 

in a single tomb was found, not taking into consideration the tombs with 

votive lights (Mănucu-Adameșteanu 2005, 198-201; fig. 1/2-5; pl. 2-3), 

because the last ones are outside of the present investigation's goal. 

 In literature occurs a certain fashion which considers that the 

tombs with glassware belong especially to women, mainly to those of a 

high social and economic status (Mîrtzu 1995, 47; Măndescu, Bărbulescu 

2009, 112). It must be said that for none of the tombs containing such 

glassware any anthropological determination was performed. Although, 

the rich grave goods assemblages (gold and silver clothes accessories and 

semiprecious stones) discovered in some tombs containing glassware 

(such as tombs 1 and 34 from Suslănești – Rosetti 1972, 38, or tomb 4 

from Plăviceni Monastry – Cristocea, Țânțăreanu, Mirea 2001, 154, fig. 

13), supports the idea, at least in these cases, that we could talk about 

some rich women. Anyway, some of these tombs were presumptively 

considered to be attributed to women belonging to the high class of the 

time: jupâneasa Stanca (d.1562), at Suslănești (Rosetti 1972, 38), or, at 

Comana Monastery, a tomb of a child attributed to Maria, the daughter of 

the voivode of Wallachia, Șerban Cantacuzino (L. Bătrîna, A. Bătrîna 

1974, 1974, 30). It must be said that the presence of the glassware in the 

tomb of the medieval aristocracy was also attested in Western Europe 

(Feyeux 2007, 26). 

  There are two opinions (consequent to the personal research 

performed by two archaeologists) regarding the place near what part of 

the dead body these glass containers used to be set. Thus, Dinu V. Rosetti 
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considered that they were set next to the head of the deceased person 

(Rosetti 1977, 69) (fig. 2a), while, Flaminiu Mîrtzu, who performed 

researches in the Muscel area, considered that the most containers were 

set next to the inner flexion of the joint of the forearm with the right arm, 

and much seldom on the right side of the head (Mîrtzu 1995, 45, 47).  

 Considering the existing data, we could say that the place that was 

preferred for setting the glassware was the head area (such a situation is 

found at Retevoiești grave 15, Câmpulung - Fundeni Church grave 5, 

Suslănești graves 1 and 34, Mănești graves 26 and 31) more likely than to 

the inner flexion of the elbow of the right arm (e.g. at Curtea de Argeș - 

Drujești Church crypt 2). The research of the grave 4 from Plăviceni 

Monastery highlighted a third situation, i.e. to the wrist of the right arm of 

the deceased (fig. 2b). A common element for all of three ways the 

glassware was set (next to the head, or next to the elbow joint, or next to 

the wrist) emerged from all the researches with no exception, i.e. that all 

the glassware were set on the right side of the deceased person, meaning 

that it was certainly an important custom inside the funerary ritual of the 

epoch.  

 It is more difficult to say what these glassware inside the graves 

contained, especially because no lab analyses were performed and the 

washing of the pieces during the restoration-conservation process 

performed in the labs of the museums led to the irreversible lost of such 

type of information. We could only presume that the liquids contained in 

these phials or bottles were similar to those used in the funerary Christian 

rituals: holy water, wine or unction. More difficult to be explained is the 

presence itself of these funerary offerings inside the tombs as a ritual 

accepted and assumed by the ecclesiastical authorities of the time, as long 

as the Christian dogma completely forbidden the setting next to the corpse 

of any type of food or apotropaic offerings which were considered to be 

heathen reminiscences. 

 Not considering the above mentioned glass votive lights 

discovered in the tombs from a late period, i.e. the 17
th

-19
th

 centuries (the 

Church of Cotroceni Monastery, the graveyard from Căciulați and the 

Church St. Visarion Old – cf. Mănucu-Adameșteanu 2005, 198-201), the 

glassware from the funerary assemblages could be included in three well 

determined and individualized groups (fig. 3). The first type is 

represented by the bulging body phials, thin long neck and large open rim 

(fig. 3a), discovered in Câmpulung – the majority of the glassware from 



                       Glassware for the dead in Late Middle Age Wallachia               581 

the tombs has such a shape, Curtea de Argeș - especially the churches 

Drujești and Sân Nicoară, Plăviceni Monastery, Brâncoveni Monastery 

and Comana Monastery. They seem to be the most numerous and spread 

mainly in the northern core area and in the western area, along the Olt 

River. The second type is represented by the bitruncated glassware (fig. 

3b), which are spread both in the north (Câmpulung and Suslănești) and 

in the south (Bucharest – the Radu Vodă Church and Mănești). The third 

type is represented by the bottle from Retevoiești (it is possible to exist 

other items of the same shape, but they are yet not present in the 

literature) – cylindrical body, thin and short neck (fig. 3c). 

 The first shape (and in the same time the most frequent of all of 

the items discovered until now) is widely spread in the medieval Europe, 

from Britain (Charleston 1991, 253) and France (a glassware discovered 

at Sarrebourg, dated the 15
th

-16
th

 centuries – Moinet 2007, 112, catalogue 

no. 69) to Hungary, where many items were discovered at Buda (Rusu 

1995, 308, note 64) to the Balkans (Bikić 2011, 305, fig. 10/6-7). In 

Slovenia, these containers are specific to the 15
th

 century (Lazar 2003, 86, 

fig. 5/14-17, 24). But they are found even beyond the borders of Europe: 

the spherical body and thin long neck glass phials are often found in the 

Near East, from the 9
th

 century – in the Islamic world (Lukens 1965, 203, 

fig. 9, 12, 15-16) –  to the 12
th

 century: in the crusader sites  such as 

Accra (Boas 1999, 147). The radial decoration found on many of the 

spherical body and  thin long neck glass phials is present in the 15
th

 

century on the Maigelein type glasses, which were produced especially in 

the lower Rhine area (the Northern Germany and the Low Countries), but 

also in the Central Europe (Moinet 2007, 29, 112, catalogue no. 78; Gelé 

2007, 32).  

 The artistic figurative plotting (fig. 4), both secular and 

ecclesiastical, found all along the 15
th

 century and the beginning of the 

following one, offer important data about the chronology of the first type 

phials, too.  For the first quarter of the 15
th

 century the respective shape is 

attested in a fresco from Manasija (Bikić 2011, 294, fig. 11/1) (fig. 4a). In 

1435, Paolo Uccello depicts two such phials (fig. 4b) in the Nascita della 

Vergine from the Cappella dell’Assunta in Prato. The same specific shape 

of the container is represented in an engraving of John Mandeville, Le 

voyage de Hierusalem par mer and par terre, published in Lyon, in 1508 

(fig. 4c). 
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 In the area we are interested in, the oldest tombs containing such 

phials are those from the area of Câmpulung. They are from the beginning 

of the 15
th

 century (Mîrtzu 1995, passim). We consider that the intention 

to determine the chronology of some of the tombs containing such phials 

under the influence of the situation from the medieval Serbia, i.e. in the 

14
th

 century (the St. George Church from Pitești – Rosetti 1977, 69), or 

even in the first half of the respective century (Lerești – Rosetti 1972, 30) 

need further arguments. The tomb 6 from Brâncoveni is also considered 

to belong to this early period. It was dated: the second half of the 15
th

 

century (Mănucu-Adameșteanu 2005, 208-209, pl. 4/7). The discoveries 

from the Drujești Church from Curtea de Argeș cover the second half of 

the 16
th

 century, the phial from crypt 2 being associated with a dinar 

issued in 1571 by Maximilian II Habsburg (Cristocea 1990, 33). A 

century later the bulging body phials, thin long neck and large open rim 

are attested in a tomb of a child from Comana Monastery (L. Bătrâna, A. 

Bătrâna 1974, 30, fig. 26), and also in the tomb 4 from the church (edified 

in 1648) of the former Plăviceni  Monastery (Cristocea, Țânțăreanu, 

Mirea 2001, 154, fig. 13/1). The latest item seems to be the one 

discovered in the tomb 5 from the Fundeni Church in Câmpulung. The 

dating was done based on general criteria at the end of the 17
th

 century 

(Cristocea, Mîrtzu, Băjan 2005, 228, fig. 5). In a non-funerary context this 

type of phial was found in Corbii de Piatră Monastery, i.e. next to the 

nucleus from Muscel where the density of the discoveries is very big; it 

was approximately dated to the 16
th

-17
th

 century (Măndescu, Bărbulescu, 

112, fig. 6/a).   

 It was shown that the bitruncated containers representing the 

second type were mainly produced in the German area and that they are 

specific for the 16
th

 century, although their production continues in the 

first half of the 17
th

 century (Lazar 2003, 87, fig. 5/31, 39, 46), being 

widely spread over the Balkans (Bikić 2011, 293, fig. 10/1-5). In Hungary 

some items of this sort are present even earlier, namely in the 14
th

 

century. In the 15
th

-16
th

 centuries they are also present in Transylvania, as 

the discoveries from Alba Iulia and Sibiu attested (Rusu, 321, 327-329, 

fig. 5/a, c; 9).  

 The items discovered in Wallachia are rarely directly dated; 

usually they are associated with coins (in the tomb 26 from Mănești, one 

dirhem Murad III, 1574-1595 – Mănucu-Adameșteanu 2005, 197). For 

their dating not the direct but the general chronology associated with the 
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architectonic monuments or the sites where they were discovered was 

used (tomb 41 from the Radu Vodă Church from Bucharest dated the 16
th

 

century – Mănucu-Adameșteanu 2005, 197; tomb 1 from Suslănești, 

dated the second half of the 16
th

 century – Rosetti 1972, 38; the "long 

foot" glassware from Târgșor, also dated the 16
th

 century – Rosetti 1972, 

34, note 38). Finally, it could be discussed here the situation of a 

glassware discovered in a non-funerary context, but precisely dated: such 

a bitruncated glassware was discovered at the basis of the church of 

Tutana Monastery, edified in 1582 (Cristocea, Oprescu 1988, 50) (fig. 

5a).  

 Technologically speaking the piece of the third type was produced 

blowing in pattern, a method used in Europe not earlier than the second 

half of the 14
th

 century, under the influence of the northern Italian 

workshops (Lazar 2003, 86). The bottle from Retevoiești-"Siliște" dated 

after the 15
th

 century when the narthex of the church was built; it was 

discovered in the grave 15, in the western side of the narthex. The author 

of the discovery considered the 16
th

 century as the dating for the 

glassware; the artifact was associated with a silver ring decorated with an 

antique gem which, considering its shape, was dated the second half of 

the 15
th

 century (Popescu, Rosetti 1959, 711).  

It results from the whole pertinent chronological information we 

have that the custom of the setting of the glassware in the tombs as a 

funerary accessory of the deceased person is used along two and a half 

centuries without interruptions: from the middle of the 15
th

 century to the 

end of the 17
th

 century. These are the chronological borders of the type I. 

The types II and III are spread only along the 16
th

 century: the type II 

especially in the second half of that century, while the only item of type 

III belongs to the first half of the century.  

Anyway the discovery of such glassware in other contexts than the 

funerary ones, like the fragments from the monasteries Corbii de Piatră 

(the base of a type I phial) (fig. 5a) and Tutana (a fragmentary glassware 

belonging to type II) (fig. 5b) shows that such containers were not 

intended only for a funerary use. 

But a question arises spontaneously: where these small glass 

containers found inside the tombs came from as long as the glass blowers, 

either autochthonous or not, are not mentioned in Wallachia earlier than 

the 17
th

 century. The first glass blowers are documentary mentioned only 
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in 1618 (Voico the glass blower, born probably in Argeș) and 1675 

(Ghioca the glass blower, in the same town) (Olteanu, Șerban 1969, 203).  

The oldest documentary evidence about the existence of a glass 

factory in Wallachia dated from the times of Matei Basarab’s reign. The 

information comes from a letter sent by the great vornic Dragomir, from 

the 11
th

 of April <1644-1652> to the jude of Braşov in which is written: 

“because His Majesty our lord has this glass factory, which is of use to 

him, he'll write you for the land nearby the town that you manage it” 

(Iorga 1899, 87). The document does not indicate the place where that 

glass factory was found, but other late documents located the “old glass 

factory” in the proximity of the village Vulcana-Pandele (L. Oproiu, M. 

Oproiu 1977, 234; Stoicescu 1988, 42). More recently there were 

opinions that have considered that the Matei Basarab’s glass factory 

functioned in Câmpulung, the place where the vornic Dragomir sent his 

letter from (Olteanu 2012, 443). 

A couple of decades later, Anton Maria del Chiaro talks about a 

glass factory, during the reign of Constantin Brâncoveanu, that was 

situated two Italian miles distant from Târgoviște and where a transparent 

clear blue glass was produced (del Chiaro 1920, 25-26).  

The know-how and the technology for producing glass lacked in 

the outer-Carpathians Romanian Countries until the 17
th

 century because 

the natural resources and raw materials existed here in abundance. The 

incomes obtained as a result of the selling of potassium and the potassium 

ashes, which were the materias used for obtaining glass determined the 

merchants (including the Dutch and the Scottish merchants from 

Moldavia) to export them  in the markets of  Gdansk and Istanbul in the 

8
th

 and the 9
th

 decades of the 17
th

 century. From here the potassium ash 

was bought by the merchants of the Company of the East from the Baltic 

Sea and the Company of the Levant from the Eastern Mediterranean Sea. 

The autochthonous rivalry, i.e. the Turkish-Levantine and Polish, as well 

as the Turkish-Tartar invasions in Moldavia in the second half of the 17
th

 

century led around 1690 to the ruin of the potassium trade initiated by the 

Dutch and Scottish (Cernovodeanu 1980, 1082).   

It is beyond any doubt that all the glassware we have just talked 

about represented importations. An answer still remains not found. It is 

the answer regarding the origins of these containers, in what part of 

Europe they were made. It is a difficult answer to give as long as the glass 

pieces were not analyzed from a chemical viewpoint or if the result 
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remained inedited (or maybe non conclusive?). Based on general 

considerations, the glass factory from Murano and more rarely from the 

German space are considered to be the two origin's sources of much 

funerary glassware from Wallachia (e.g.: Câmpulung, Suslănești, Pitești, 

Mănești, Mănăstirea Comana etc.) (Rosetti 1972, 34; Rosetti 1977, 69; 

Mănucu-Adameșteanu 2005, 198, 207).  

 The fragility and the delicacy of the glass products did not 

represent an obstacle for their transportation for long distances even in the 

dawn of early Middle Ages along well known trade routes and through 

well defined trade centers from one European limit to another one 

including its extreme north (Lund Hansen 2007, 266 sqq., fig. 3, 24, 

Feyeux 2007, 25-26) and even farther, in the British islands (Harden 

1978, 11-16). It is true that there were less favorable periods of time for 

trading (not only the glass trading), the periods of trade and politic and 

even religious crisis when the traditional commercial routs decayed 

(Moinet 2008, 30), but some adequate solutions were always found in 

order to transport to distant destinations the most desired glass products. 

The opening of some new access ways for the Venetian glass products in 

Transylvania through Poland, after the Ottoman conquered Hungary 

represents a good example for what we have said (Rusu 1995, 313). The 

transportation of these fragile products from the glass blowers – such as 

the one from the first half of the 15
th

 century illustrated in Sir John 

Mandeville’s Travel (fig. 6a), a well known image – to the areas where 

they were very appreciated and desired,  places which sometimes were 

very distant from the point of origin of the product, was not always 

represented by well organized and guarded caravans, administrated by 

guilds and rich merchants; sometimes the most modest (but also more 

mobile) individual  hawkers and salesmen performed this action (Moinet 

2007, 30, fig. 2) as it results from an engraving by Matthäus Merian in the 

first years of the 17
th

 century (fig. 6b).  

It is certain that in the outer-Carpathian Romanian Countries the 

glass represented a luxury as well as china, jewelry, furs, silk and cotton 

tissues (Cernovodeanu 1980, 1080); it was mainly imported. There were 

certainly glass products made in Murano among the products imported 

from Venice (wool fabric, silk, fine cloth, velvet, colorants, glass – 

Cernovodeanu 1980, 1082). 

Though, the manufactories from the Central Europe, from the 

German area, must also be taken into consideration. There is a 
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contemporary testimony of Anton Maria del Chairo’s which affirms that 

Wallachia was visited twice a year by merchants from Leipzig (Lipsca); 

they brought here even glass ware from Bohemia (Cernovodeanu 1980, 

1081). 

The Hungarian centers where the glass was produced were also 

extremely active during the period we talk about (Bikić 2011, 305); they 

exported their products to the southern Carpathians. The similarity 

between the type I phials discovered in the tombs from Wallachia and the 

numerous items discovered in Buda (Rusu 1995, 308) could represent a 

relative suggestion for the origin of a big part of the funerary glassware 

we discuss here about.  

 Transylvania is a key-area we have to focus on when we talk 

about the origin of some glass containers such as funerary glassware. 

Beginning from the 15
th

 century, the documents clearly mention the glass 

blowers from the Transylvanian towns; firstly Cluj, then (after a short 

period of time) Brașov and Sibiu; for the 16
th

 century, in its first half glass 

blowers from Oradea and Râșnov (where certainly was a glass factory) 

were mentioned, while in the second half of the century glass blowers 

from Bistrița and Mediaș were mentioned (Rusu 1995, 311-312). Nothing 

could stop us to affirm that Transylvanian glass containers, produced in 

Râșnov or somewhere else, were sold in the neighbor territories, in 

Wallachia. There are pertinent opinions about the glass bottle from 

Retevoiești, for example, which affirm that it was produced in 

Transylvania (Mănucu-Adameșteanu 2005, 214-215). From the 16
th

 

century to the end of the 17
th

 century the glass products are mentioned 

among the goods which came in Wallachia from Brașov (Cernovodeanu 

1980, 1076; Rusu 1995, 309-310).  

 It is true that the custom of setting glassware in tombs remains 

unknown for the Transylvanian area, which we could at least partially 

consider to be the one of "the origin", but a funerary connotation for the 

respective containers was characteristic for the area situated in the 

southern part of the Carpathians as long as the phials reached the 

destination as a result of the interception and the assimilation of the 

influences from other geographical areas (the Serbian area must be taken 

into consideration). 

 It is not difficult to explain the constitution of the northern 

discoveries' core of the funerary glasses (the richest nucleus of all) in 

Câmpulung area if we mention the famous fair of the town which had a 
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remarkable continuity, from the Middle Age to our days. “Sborul de 

Sântilie” (= the great fair of St. Elijah celebration) from Câmpulung 

which took place yearly (Kraus 1965, 12) was one of the oldest markets 

from Wallachia. It had two stages: the first one between the 12
th

 and the 

24
th

 of July; it began “at the day of the feast of St. Martyr Proclus, when 

the merchants gathered here, and ended some days after St. Elijah 

celebration”; the second stage began in the day of St. Martyr Marina (17
th

 

July) and finished two days after the celebration day of St. Pantelimon 

(27
th

 July) (Răuțescu 1943, 172). The proximity of Câmpulung to the 

Transylvanian towns like Brașov and Sibiu, as well as the fact that the old 

seat of the voivodes from Wallachia on an old trade road which was used 

since the ancient times and which linked Transylvania and the Danube 

crossing the Carpathians through Rucăr – Bran mountain pass, were 

determinant for the foundation of this market. In 1224, the inhabitants of 

Sibiu were allowed to take part to the periodical fair opened with 

regularity on both sides of the Carpathians especially because of the tax 

free given by the Hungarian authorities for them. A testimony of the trade 

between the territories in both the northern and southern sides of the 

Carpathians is represented by the coins issued by the king Bela III and his 

descendants  discovered in Curtea de Argeş and Cetăţeni (Olteanu, Iliescu 

2010, 591).      

The first known description of the fair from Câmpulung takes into 

consideration the historical reality of the first half of the 16
th

 century. It 

belongs to the German humanist Sebastian Münster: “Between Târgoviște 

and Bucharest is situated the town Câmpulung, whose inhabitants are 

Christians, and there is the place where the goods transported from 

Târgoviște to Transylvania are traded” (Münster 1968, 504-505).     

The great fair of St. Elijah celebration from Câmpulung has 

always played an important role in the trading of the imported goods, 

especially with Brașov, the most important handicraft center from 

Transylvania. Beside the merchants from Brașov who traded their goods 

here, many goods were brought here by the autochthonous people. 

Following the example of his ancestors Vladislav I Vlaicu and especially 

that of Mircea the Older, in the first third of the 15
th

 century the voievode 

Dan II signed an agreement with the inhabitants of Brașov, conformable 

to which the merchants from Wallachia were allowed to “trade […] in 

Braşov, everyone what he wants: either wax, or suet, or silver, or gold, or 

pearls, or anything else; and the one who wants to go to Braşov  to trade 
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what he wants, and to bring in the country I rule in, everyone what he 

wants, and to trade either cloth, or silver, or florins, or anything else” 

(Tocilescu 1931, 27-28). 

Until the middle of the 17
th

 century, the place where the fair was 

situated was “to the east and to the north of St. Elijah Church”. After the 

monastery was remade by Matei Basarab, the fair was moved in the shops 

he constructed especially for this purpose, near the northern walls of the 

monastic ensemble, as it is mentioned in the document from the 10
th

 of 

April 1647: “and the gathered of the fair which takes place in the day of 

St. Elijah, must be placed near the monastery in the shops we made. And 

for the removal of the fair, because we moved it near the monastery, we 

forgave the custom paid by the townspeople, without the tax on fish and 

meat on Saturdays” (Pârnuță, Trâmbaciu 1999, 213).  

When he talks about the second lordly seat of Wallachia 

chronologically speaking, Anton Maria del Chiaro mentions that: “Within 

one day distance from Târgoviște, towards the Transylvanian borders, is 

situated Câmpulung, a famous town for its yearly fair market which is 

organized around the middle of July, and where merchants from 

everywhere come” (del Chiaro 1929, 10), including the Turks from 

Brăila, who are interested in the sheep trading (Cernovodeanu 1980, 

1074). 

The importance of the fair from Câmpulung was also underlined 

by the metropolitan bishop Neofit the Cretan, in 1746: “Near this 

monastery (Câmpulung – authors' note) an important fair (which was 

famous in Europe) is organized; because between 20 000 and 30 000 

merchants came here (this is obviously an exaggeration – authors' note). 

Now it does no longer exist, because it was affected during the disorder 

(the Russian-Austrian-Turkish war from 1736-1739 – authors' note). The 

monastery had also an inn, where the fair was organized, surrounded by a 

stone wall, and inside of which there were many shops. These shops were 

demolished for good, as a consequence of the imperial order (of Turks – 

authors' note) during the latest war between the Turks and the Austrian 

because Gillani the Austrians’ General [I. F. Gylány von Lászy was sent 

in July 1737 to occupy the mountain region of upper Wallachia – authors' 

note] and his army stayed there” (Neofit din Creta 1997, 342). 

Although sometimes the historiography exaggerated the role of the 

fair from Câmpulung, as long as there were some opinions that 

considered it a fair of international fame (C. Murgescu 1996, 10; Mîrţu 
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1974, 36-37), it is no doubt  that  at least a regional and inter-regional 

trade was performed here (B. Murgescu 1999, 43-44; Neagoe 2002, 225-

226). Beside the basic goods, the luxury and "exotic" products were 

sometimes brought here from long distances and they also found a good 

market here. The glass containers belonged to this select category. The 

transformation of some types of them in “funerary glassware” in the 15
th

-

16
th

 centuries and their placing in tombs as an offering for the deceased 

person represents a natural consequence of the meeting of some favorable 

economical and commercial factors constantly oriented toward 

Transylvania and the ideological interferences flux of the funerary 

customs, which probably originated in the Slavic territories situated 

southern Danube. The existence of this phenomenon in the Muscel area, 

for the first time in the medieval Wallachia, did not occur by chance.    
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Fig. 1. Răspândirea mormintelor medievale din Țara Românească cu vase de sticlă în 

inventarul funerar. 1 Brâncoveni, 2 București, 3 Câmpulung, 4 Cetățeni, 5 Mănăstirea 

Comana, 6 Curtea de Argeș, 7 Lerești, 8 Mănești, 9 Pitești, 10 Mănăstirea Plăviceni, 11 

Mănăstirea Plumbuita, 12 Retevoiești, 13 Mănăstirea Snagov, 14 Străulești, 15 

Suslănești, 16 Târgșoru Vechi, 17 Vitan-Bârzești / The spreading of the medieval tombs 

in Wallachia having glassware as grave good. 1 Brâncoveni, 2 București, 3 Câmpulung, 

4 Cetățeni, 5 Comana Monastery,  6 Curtea de Argeș, 7 Lerești, 8 Mănești, 9 Pitești, 10 

Plăviceni Monastery, 11 Plumbuita Monastery, 12 Retevoiești, 13 Snagov Monastery, 14 

Străulești, 15 Suslănești, 16 Târgșoru Vechi, 17 Vitan-Bârzești. 
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Fig. 2. Poziții ale vaselor de sticlă în mormânt, în relație cu corpul defunctului. a) 

Suslănești (după Rosetti 1972); b) Mănăstirea Plăviceni /  Positions of the glassware in 

tombs, regarding the place near what part of the dead body these glass containers used to 

be set. a) Suslănești (after Rosetti 1972); b) Plăviceni Monastery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Forme ale vaselor de sticlă depuse în morminte. a) tipul I – Curtea de Argeș, 

biserica Drujești; b) tipul II – Câmpulung (după Mîrtzu 1995); c) tipul III – Retevoiești / 

Shapes of the glassware deposed in tombs. a) Type I – Curtea de Argeș, Drujești Church; 

b) Type II – Câmpulung (after Mîrtzu 1995); c) Type III – Retevoiești. 
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Fig. 4. Flacoane de sticlă în reprezentări artistice medievale. a) Manasija – fresca 

ospățului împărătesc, circa 1415, detaliu (după Bikić 2011); b) Prato, Capella dell 

Asunta – Paolo Uccello, Nașterea Fecioarei, 1435, detaliu (după 

www.paolouccello.org); c) John Mandeville, Le voyage de Hierusalem par mer & par 

terre – xilogravură, 1508 (după www.rakow.cmog.org) / Glass Phials in medieval 

artistic representations. a) Manasija – the fresco of the lordly feast, c. 1415, detail (after 

Bikić 2011); b) Prato, Capella dell Asunta – Paolo Uccello, La Nascita della vergine, 

1435, detail (after www.paolouccello.org); c) John Mandeville, Le voyage de 

Hierusalem par mer and par terre – xylography, 1508 (after www.rakow.cmog.org). 

 

http://www.rakow.cmog.org/
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Fig. 5. Fragmente de vase de sticlă în contexte nefunerare. a) Mănăstirea Tutana; b) 

Mănăstirea Corbii de Piatră (după Măndescu, Bărbulescu 2009) / Fragments of 

glassware in non-funerary context. a) Tutana Monastery; b) Corbii de Piatră Monastery 

(after Măndescu, Bărbulescu 2009).  
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Fig. 6.  Producerea și comercializarea vaselor de sticlă. a) Sticlărie din 

Boemia, miniatură din prima jumătate a sec. al XV-lea, detaliu (după 

Charleston 1991); b) Comerciant ambulant de vase de sticlă, gravură de 

Matthäus Merian (Vitraria), primii ani ai sec. al XVII-lea, detaliu (după 

Moinet 2007) / The producing and trading of glassware. a) Glass factory 

from Bohemia, miniature from the first half of the 15
th

 century, detail 

(after Charleston 1991); b) Glassware salesman, engraving by Matthäus 

Merian (Vitraria), the first years of the 17
th

 century, detail (after Moinet 

2007).  

 

 

 


