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CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND PRODUCEREA ȘI
CERCETAREA COMPOZIȚIEI CHIMICE A STICLEI
ARHEOLOGICE (II)
Olimpia Mureșan*
* Mureșan Olimpia Întreprindere Individuală, Oradea; muresan_olimpia2010@yahoo.com
Abstract. The paper tray to continue the introduction of the European scientific results about
chemical composition of the archaeological glass in the Romanian literature of archaeology and
scientific researches. There are a lot of articles as result of international projects or personal
professional interest about glass chemical composition. This paper tray aide details to the last
one, brinnging in attention conclusions and explanations of scientific analyses on some medieval glasses of the Middle Age beginings.
Keywords: glass, soda-glass, potash glass, natron-glass, analysis.

1. Introducere
Arealul de geneză a sticlei este considerat Egiptul, urmat îndeaproape de spațiul
Palestina‒Israel‒Iordania. În principiu, sticla se obține prin topirea în jurul temperaturii de 1700 °C a dioxidului de siliciu (SiO2), component major al nisipului1. Prin adăugare de fondanți, temperatura de topire este redusă până în intervalul de 600‒900 °C.
Primii fondanți au fost cenușa de plante și natronul.
Producerea unei sticle de calitate, urmată de modelarea ei sub forma pieselor de
lux, ulterior și a obiectelor utilitare, a mozaicului, a geamurilor și vitraliilor, a fost și
este condiționată de: cunoașterea și aplicarea corectă a procesului tehnologic; utilizarea
de materii prime corespunzătoare; accesul la materiile necesare.
În antichitate, dar și pe parcursul primului mileniu după Hristos, sticla era produsă în puține centre/ateliere2 (localizate în estul, sud-estul Mării Mediteraneene, (Fig.
1), din proximitatea surselor de materii prime, sub forma unor blocuri de 8‒10 tone.
Procesul dura minimum 30 de zile. Obiectele din sticlă erau create în alte ateliere3, unde,
fragmente (Fig. 2), desprinse din blocurile amintite (transportate pe cale maritimă), erau
retopite.
Material amorf, sticla se înmoaie prin încălzire și poate fi modelată în repe1

Nӧlle, 1981.
Gorin-Rosen, 2000, p. 49-63; 2005, p .153-157.
3
În literatura de specialitate de limbă engleză, atelierele de modelare a obiectelor sunt denumite ateliere secundare (“secundary workshops”), “primary workshops” (ateliere primare) fiind
atelierele de produs sticla.
2
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Fig. 1. Ruinele furnalului4 de sticlă de la
Bet Eli‘ezer, Israel.

Fig. 2. Fragment de sticlă primară5
produsă în furnal.

tate rânduri. Această proprietate a fost valorificată încă din antichitate în reciclarea
sticlei fragmentate. În perimetrul imperiul roman ateliere secundare de sticlărie au
fost răspândite6 și erau aprovizionate din aceeași sursă, în consecință compozitia era
relativ comună.
Compoziția chimică a sticlei, proveniența nisipului și a fondantului, a materialelor folosite în trecut se pot determina în prezent prin identificarea elementelor majore,
a elementelor minore, prin analize de izotopi ai unor elemente chimice specifice, "markeri" ai originii materiei analizate. Nisipul de coastă marină conține inevitabil fragmente de scoici, în a căror compoziție se regăsește aragonitul (o formă a carbonatului
de calciu), care se identifică prin conținut specific de izotopi de stronțiu7. Comparativ,
nisipul continental provenit din pietriș (cu excepția celui din cuarț), din feldspat, conține mai mult oxid de aluminiu și oxid de fier. Astfel, se poate face o primă distincție
între sticla din nisip de coastă marină și cel din sursă continentală. Localizarea provenienței natronul în Egipt (lacuri evaporate din Wadi Natrium, părți din Delta Nilului)
a fost argumentată pe baza izotopilor de bor8.
Prezența calciului (existent în nisip sau adăugat sub formă minerală în care era
adesea însoțit de magneziu) în procent de peste 4‒5% a fost necesară pentru stabilitatea în timp a sticlei.
Sticla de sodiu (sticlă calco-silico-sodică), sticla bazinului mediteranean, avea
un conținut de 12‒20% Na2O și era obținută din natron și nisip/dioxidul de siliciu, (însoțit de carbonat/oxid de calciu). Sticla rezultată avea nuanțe de verde pentru că nisipul era acompaniat de oxidul de fier III (Fe2O3). Acest tip de sticlă a dominat primul
mileniu după Hristos.

4

Imagine preluată de pe https://www.livescience.com/54379-israel-oldest-glass-factory-disco
vered (3.11.2020).
5
Imagine preluată de pe https://www.persee.fr/docAsPDF/mom_1274-6525_2000_act_33_1_
1873.pdf (3.11.2020).
6
Nenna et alii, 1997, p. 81-87; Freestone et alii, 2000, p. 65-80; Foy et alii, 2003, p. 112-126;
Degryse, 2014, p.190; Jackson, Nicholson, 2010, p. 295-301.
7
Ganio et alii, 2012, p. 743-773.
8
Devulder et alii, 2014, p. 107-113.

608

2. Precizări prvind compoziția sticlei în Europa la sfârșitul mileniu I și prima jumătate a mileniului II

Ian C. FREESTONE9 menționează evenimentele majore care au determinat,
de-a lungul timpului, schimbări în producerea sticlei: introducerea la sfârșitul mileniului
I îHr a sticlei suflate; mărirea repertoriului de tipuri de obiecte casnice; utilizarea în
cantități mari în arhitectură (geam, mozaic); producerea pe scară largă a sticlei incolore
(colourless glass -l.e.)10. Sticla, considerată inițial material de lux, cu acces limitat, devine în epoca romană un material de uz zilnic, răspândit inclusiv în provincii. Perioadele greco-romană și romană au fost copleșite de cantitatea, calitatea, diversitatea, utilitatea obiectelor din sticlă. După secolul al IV-lea, după decăderea imperiului roman,
sticlăria descoperită scade semnificativ, atât cantitativ cât și calitativ, din motive mai
mult sau mai puțin cumulate: epuizarea unor materii (natronul); acces îngreunat la resursele tradiționale; noi taxe comerciale; evenimente istorice; reconfigurarea granițelor;
influențe economice. În consecință, între secolele al V‒VII-lea dHr, apar gradat modificări ale compoziției sticlei. Ele se regăsesc11 în sticla primară produsă și în obiectele
de sticlă din întreg spațiu al fostului imperiu roman, inclusiv în Spania vizigotă12.
De la începutul producerii sticlei și până în secolul al XII-lea, în sticla descoperită și analizată din Europa, vestul Asiei, Africa, s-au distins cinci categorii de compoziții acoperind o mare suprafață geografică și pentru perioade îndelungi, de câteva
secole. Aceste categorii diferă prin intervalele de concentrație în care se încadrează 5
elemente chimice: magneziu (Mg), potasiu (K), mangan (Mn), stibiu (Sb) și plumb (Pb).
Edward V. SAYRE și Ray Winfield SMITH13 afirmau, încă din 1961, că sticla de tip
calco-silico-sodică timpurie poate fi divizată, la rândul ei, în două categorii (tot din punct
de vedere al compoziției),“high magnesia” și “high potash”. Freestone și colaboratorii
săi14 remarcau, în perioada amintită, două categorii de sticlă: Levant I [prezentă în epoca romană târzie și imperiul bizantin (sec. V‒VII)] produsă în Levant și HIMT15 (produsă în furnale tanc ca cele de la Bet Eli‘ezer), care apare16 în secolele VII‒VIII-lea.
Sticlă tip Levant I a fost descoperită și în Anglia, în geamurile mănăstirii saxone de la
Jarrow17, fondată în anul 675 (an atribuit și sticlei). Au fost emise două ipoteze asupra
modului în care acest tip de sticlă a ajuns în nordul Europei în acea perioadă. O primă
ipoteză presupunea proveniența datorată francilor, care aduseseră sticla din zona levantină, și direcționată apoi spre Anglia, a doua ipoteză se baza pe conținutul apreciabil
de metale tranziționale, ceea ce presupunerea folosirea de deșeuri/sticlă reciclătă aduse chiar de pe continent.
9

Freestone, 2016, p. 1-30.
Gliozzo, 2017, p. 455-483.
11
Adlington et alii, 2019, p. 1-30.
12
De Juan Ares et alii, 2019, p.23-31.
13
Sayre, Smith, 1961, p. 1824-1826.
14
Freestone et alii, 2005, p. 153-157.
15
HIMT -high iron manganese and titanium (l.e.).
16
Freestone et alii, 2000, p. 65-84.
17
Sit cercetat de către profesor Rosemary CRAMP.
10
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În Evul Mediu se produce o schimbare a organizării în industria sticlei, cele
două tipuri de ateliere încep să funcționeze integrat, atelierul primar producea și piese
finite pentru o piața/cerința regională. Nevoia crescută de sticlă pentru bisericile, catedralele, palate, care încep să se construiască, insuficiența sticlei importate și a celei obținute prin reciclare au determinat căutări privind substituți locali ai materiilor prime
utilizate și creerea unei noi tradiții în obținerea sticlei. Astfel, între secolele VIII‒XII,
natronul a fost înlocuit treptat, în atelierele din vecinătatea țărmurilor marine, cu cenușa plantelor halofite18. În nordul Europei, în teritoriile nord-italiene, de peste Alpi, s-a
apelat la cenușa din lemn sau din ferigă (vegetația zonei), metalul alcalin dominant
devenind potasiul. Acest tip de sticlă este cunoscut sub numele de “forest glass” și/sau
“wood glass” (l.e.). Pentru prepararea acestei sticle era nevoie de foarte mult lemn, nu
doar pentru încălzirea furnalului/cuptorului ci și pentru obținerea cenușii. Producătorii
de sticlă, însoțiți de familii, se stabileau pentru perioade relativ scurte de timp în proximitatea sursei de lemn, în păduri. Este raționamentul pentru care Hedvika SEDLÁČKOVÁ19 traducere “forest/wood glass” prin “sticla din pădure” (și nu sticlă de lemn/pădure). Între secolele IX‒XIII, sticla începe să fie obținută din materie primă (nisip și
fondant) locală, cu o compoziție distinctă recognoscibilă prin amprenta mineralogică
locală. Determinarea cu precizie a perioadei de tranziție spre producerea locală a sticlei,
pe zone particulare, este importantă pentru istoria sticlei. Spre exemplu, în laguna venețiană compoziția sticlei tranzitează spre fondant din cenușa din plante treptat (de-a lungul sec. VII‒XIII), motiv pentru care Veneția20 apare ca sursă de sticlă brută după sec.
XII‒XIII.
La Gradišče (lângă Kraj, Slovenia) au fost descoperite21 obiecte din perioada
de tranziție (sec. VIII‒IX). Au fost recuperare vase, mărgele, ace de păr, lingouri de
sticlă și cioburi. În spațiul bulgar al secolelor VII-X au fost descoperite ateliere de sticlărie, mărgele, brățări, fragmente diverse22, sticlă de la trecerea dintre milenii (I‒II).
Piese analizatele (43 de brățări, o mărgea, 6 fragmente de vase), provenind din Zlatna
Livada (sudul Bulgariei), au fost realizate din sticlă tip calco-silico-sodică cu flux mixt
de natron cu cenușă de plante23. Același tip de compoziție a fost identificat în brățări
de sticlă (Isaccea, România), din secolele X‒XIII, analizate de Roxana BUGOI și colaboratorii săi24. Acest tip de sticlă era comun la sfârșitul mileniului (întâlnit în perimetrul Turcia-Bulgaria-Serbia-România) și compoziția lui reflectă abandonarea folosirii
natronului ca flux unic (din perioada romană) și reintroducerea cenușii de plante.
În cealaltă parte a Europei, compoziția sticlei se modifica mai consistent. La
începutul secolului al IX-lea, în Franța apar obiecte din sticlă calco-potasică cu un con18

halofită adj., s. f. (plantă) care crește pe solurile bogate în săruri (< fr. halophyte) (dexonline).
Sedláčková, 2006, p.192-224.
20
În articol de față am omis cu bunăștiință evoluția sticlei produsă în spațiul venețian, căci i se
cuvine o prezentare distinctă.
21
Au fost obținute prin săpăturile arheologice din anii 1939 și 1998 și piese sporadice.
22
Lyubomirova et alii, 2015, p. 257-275.
23
Lyubomirova et alii, 2015, p. 257-275.
24
Bugoi et alii, 2016, p. 1021-1036.
19
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ținut mai mare de oxid de calciu (CaO) și oxid de magneziu (MgO) în comparație cu
sticla de sodiu, așa-numita “forest/wood glass”. În perioada carolingiană, sticla de potasiu din vestul Europei conținea și plumb. Prezența acestui metal în compoziția sticlei
fusese descoperită încă din timpul faraonului Amenhotep III, perioadă din care fusese
analizată25 o mărgea cu conținut de 76% Pb și 19% SiO2 . Între secolele X‒XIV, sticla
cu plumb a fost produsă doar în cantități mici26. “Smoothers”-urile, care apar în perioada vikingă în Anglia, Germania, Franța, piese lenticulare, întâlnite în prelucrarea pielii, considerate strămoșul călcătoarelor, erau realizate din sticlă cu plumb27. Că această
sticlă a fost introdusă în secolul al IX-lea de către vikingi, au dovedit-o prin analize
Julian HENDERSON, S. E. WARREN 28, Maria DEKÓWNA29 și Justine BAYLEY30.
Sticla cu/de plumb se regăsește în estul Europei, dar și în partea centrală, cea slavică,
perioada de vârf a producerii/utilizării ei fiind între secolele al X-lea și al XIV-lea.
Plumbul pentru sticlă provenea din procesul de obținere al argintului (Ag), proces intensificat31 în acea perioadă. S-au păstrat în scris două rețete de obținere a sticlei
de plumb32, una de la Heraclius și alta de la Theophilus, ambele pornind de la nisip și
plumb. Acest tip de sticlă avea două avantaje: o maleabilitate mai îndelungată; o procesare realizabilă în furnale simple sau cu foc deschis, deoarece, în funcție de raportul
oxid de plumb‒dioxid de siliciu, se putea obține33 și la temperaturi sub 900 °C. În partea estică a Europei predomina sticla de plumb, cu două variante de compoziție chimică: sticla cu conținut ridicat de plumb, cuprins în intervalul 50‒80% (HLS -hight
level lead -l.e.) și silice; sticla mixtă-alcalină cu plumb, unde acest metal era folosit
cu un fondant alcalin (împreună cu potasa, sau mai rar, cu oxidul de calciu)34. Sticla
aceasta conținea și adaus mare de alumină (Al2O3), fier (Fe), bariu (Ba) și stibiu (Sb).
Au fost analizate35 36 de piese din sticlă cu plumb (colorate: verde, albastru,
galben, verde-albastru) descoperite în localitatea Erfurt din Turingia, într-un atelier de
sticlărie (mărgele și inele) din secolul al XIII-lea, când a și fost abandonat (Tab. 1).
Cele mai importante componente/elemente au fost: 19,14‒49,75% SiO2; 42,51‒78,78%
25

Bill, 1999, p. 327.
Din 347 vitralii, analizate în 1997 de către Robert H. BILL, doar 19 erau din sticlă de plumb
și acelea proveneau din Germania, Austria și Elveția. În estul Europei, acest tip de sticlă s-a utilizat predominant pentru inele și mărgele (Bezborodov, 1975).
27
Mureșan, 2019, p. 665-681.
28
Henderson, Warren, 1982, p. 168-180.
29
Dekówna, 1981, p. 145-160.
30
Bayley, 1987, p. 245-154.
31
Wedepohl, Baumann, 1997, p. 292-295.
32
Mecking, 2013, p. 640-662.
33
Oxidul de plumb se topește la 887 °C, prin adaus de dioxid de siliciu, se topește la o valoare
inferioară, cea mai joasă fiind 717 °C, la o compoziție de 90,5% PbO și 9,5% SiO2. Până la un
conținut de 66% PbO temperatura se păstrează sub 900 °C.
34
Wedepohl et alii, 1999, p. 65-82.
35
Pentru analizarea elementelor majore (Si, Pb, Ca, K, Cu, Fe) s-a folosit spectrometru μ-XRF,
pentru elementele minore și în urme s-a făcut apel la ICP-MS. Pentru evaluările cantitative s-au
folosit standard de Corning și 10 probe de sticlă proprie.
26
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36

Datele din tabel sunt preluate din Mecking, 2013, p. 644-654.
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Tab. 1. Compoziția câtorva probe de sticlă din Turingia/Erfurt36. Elementele majore determinate prin spectrometru μ XRF, iar cele minore și în cantități de urme prin ICP-MS (oxizi în %, celelalte elemente în mg/kg-1).
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Tab. 1. Compoziția câtorva probe de sticlă din Turingia/Erfurt Elementele majore determinate prin spectrometru μ-XRF, iar cele minore și în cantități de urme prin ICP-MS (oxizi în %, celelalte elemente în mg/kg-1)
(continuare).

PbO; 15% K2O; celelalte elemente însumând 3% - maxim (cu două excepții pentru
valorile oxidului de calciu (CaO), puteau proveni și din impurități). Au fost evidențiate două grupe: una cu conținut numai de PbO (o medie de 68,2%) și SiO2 (o medie
de 27,6%), cu temperatură de producere de 740 °C (după diagrama Smart-Glasser37);
o alta conținând PbO (o medie de 51,2%), SiO2 (o medie de 32,8% ), K2O (o medie
de 10,98%, componentă din cenușă), celelalte elemente însumând 3% (aceste valori
medii au deviații standard cuprinse între (2,8‒6,6). Deci, sticla de la Erfurt era o sticlă
cu conținut de oxid de plumb ridicat (66,8%), un amestec din două părți oxid de plumb
și una de nisip. Sticle de plumb cu valori foarte apropiate au fost folosite în toată Europa (din Anglia până în Rusia). Prezența argintului (cam 2‒20 ppm)28 în sticla de plumb,
este dovada că sursa de plumb era balastul rezultat la extracția argintului. Sticla de la
Erfurt conținea argint în intervalul 1‒32 ppm. Identificarea zonei în care s-a produs
sticla se poate realiza prin analizarea nisipului pentru a identifica elementele38 care se
regăsesc în cele 3,5‒12,2 procente care nu sunt silice (SiO2) (Tab. 2).
Tab. 2. Compoziția nisipului din sticlă de plumb (cu mult plumb) descoperite în varii locații.
SiO2
K2O Na2O Al2O3 CaO TiO2 Fe2O3 MnO P2O4 MgO
Locația
Erfurt
Braunschweig39
York40
York41
Lübeck42
Höxter43
Stettin44
Spandau45

91,11

1,54

0,83

1,81

4,28

0,28

0,99

0,03

0,21

96,28

0,61

0,33

1,58

0,63

0,14

0,62

0,15

0,12

0,21

87,76
88,86,
96,51
95,44
92,36
93,97

0,27
0,82
0,57
0,41
0,49
0,62

6,53
1,26
0,23
1,09
0,86
0,81

4,12
5,32
1,56
0,82
2,44
1,69

0,72
1,33
0,31
1,97
0,24
0,40

0,00
0,76
0,15
0,29
0,13
0,28

3,34
1,79
0,76
0,80
3,01
2,98

0,01
0,00
0,16
0,24
0,06

0,76
0,14
0,27

0,76
0,14
0,27

Faptul că există diferențe între sticlele cu mult plumb este dovada că ele se
produceau local. Au fost identificate ateliere în Anglia, Germania, Polonia, spațiul
fostei Rusii, Finlanda, Țările de Jos, Franța, Irlanda.
Pornind de la o colecție de 5098 specimene de sticlă (Luvru, Paris) din secolele al XII‒XVIII-lea, Joseph BARBERA și Bruce VELDE46 au realizat un studiu com37

Smart, Glasser, 1974, p. 378-388 apud Mecking, 2013, p. 644-654.
Plumbul "curat" este însoțit doar de Sn, Sb; pentru colorare se introduc oxizi de Cu, Sn, Sb,
Co, Zn. Elemente ca: Na, K, Ca, Ti, P, Mg, Fe se regăsesc alături de SiO2 în nisip.
39
Wedepohl, 1998, p. 1-420 apud Mecking, 2013, p. 640-662.
40
Henderson, Warren, 1986, p. 224-226.
41
Bayley, 2009, p. 255-260.
42
Wedepohl, 1998; Schlüsser, Wilde, 2003.
43
Köning et alii, 2002, p. 325-373.
44
Dekówna, 1980.
45
Ullrich, 1989, p. 57-99.
46
Barbera, Velde, 1989.
38
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parativ și aproape 500 de analize, făcând apel la materiale similare din Franța (varii
zone: mediteraneană, sud-est, est, canal, central47, vest). Au fost analizate și probe din
centre care produceau “forest glass”, Argonne (estul Franței) și Chambaran/Isere (sudestul Franței). Analizarea s-a făcut pe categorii de obiecte comune siturilor dar și pe
obiecte tipice. S-a constatat variația mare a concentrațiilor unor elemente chimice (Tab.
3) și posibilitatea decelării diferitelor tipuri de sticlă în funcție de conținutul alcalin precum și distribuția lor în timp și spațiu. A reieșit că sticla de sodiu a fost dominantă în
sudul și vestul Franței în perioada 1300‒1700, în nord rar în perioada 1300‒1500, însă
mai frecvent la începutul secolului al XVI-lea. Uniformizarea compoziției coincide cu
stabilirea meșterilor sticlari italieni în spațiul francez, care înființează noi manufacturi
și practică un fel de monopol (după cum reiese din documentele vremii). Compoziția
chimică nu diferă semnificativ de la un sit la altul. În est, probele analizate nu au evidențiat sticla de sodiu. La trecerea între secolele XV‒XVI și după aceea, sticla de sodiu
a existat în toate zonele Franței.
Elemente
Concentrație
Concentrație
chimice/oxizi
minimă (%)
maximă (%)
SiO2
46,8
72,8
Na2O
0,1
18,8
K 2O
1,9
23,2
CaO
4,4
29,5
MgO
0,6
8,8
FeO
0,1
1,6
MnO
0,1
3,5
Al2O3
0,3
6,9
P2O5
0,1
6,2
Tab. 3. Concentrația elementelor chimice exprimate
sub formă de oxid din 486 probe analizate48.
În secolul al XIII-lea, sticla cu cenușă de lemn era obișnuită și în Europa Centrală, cea cu natron și sticla de plumb erau produse în cantități mult mai mici. Plumbul era folosit ca fondant dar și ca opacizant (ca și antimoniat de plumb, sau staniuplumb) sau stabilizator. Michel TITE și colaboratorii săi49 consideră că antimoniatul
de plumb a fost utilizat prima dată în anul 1500 îHr, iar Sn-Pb în 200 îHr. Avansarea
islamului, penuria de natron, au condus la creșterea producerii acestui nou tip de sticlă,
care va fi caracteristic Europei Centrale în Evul Mediu.
O serie de cercetători50 din arealul ex-iugoslav, preocupați de originea, compoziția sticlei, natura și locul sticlei locale în istoricul dezvoltării producerii ei în spa47

Zona centrală a fost reprezentată de Paris și Orléans.
Pentru rezultatele analizelor probelor de sticlă, vide Barbera, Velde, 1989, p. 125-130.
49
Tite et alii, 2008.
50
Topić et alii, 2016, 2018.
48
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Tab. 4. Legenda probelor din Tab. 5.
Nr. crt./
Datare
Nr. topic
Denumire
(sec.)

Culoare

Proveniență

albastru
închis
gălbui
deschis
albastru
cobalt
brunviolet

Mănăstirea Sf. Maria de
Kaštel, Dubrovnik
Mănăstirea Sf. Maria de
Kaštel, Dubrovnik
Biserica Sf. Ștefan,
Dubrovnik
Mănăstirea Sf. Maria de
Kaštel, Dubrovnik
Mănăstirea Sf. Maria de
Kaštel, Dubrovnik

verde

Cetatea Sokol, Konavle

1/1

Sticlă/recipient

XV‒XVI

incoloră

1a / 1A

Fir decorativ
aplicat pe sticlă

XV‒XVI

2/3

Pahar

XIV‒XV

3/4

Sticlă/recipient

XII‒XIV

4/5

Sticlă/recipient

XII‒XIV

5 / 11

Sticlă/recipient

XIV‒început XV

6 / 21

Pahar

XIV‒½XV

7 / 25

Pahar

X‒XII

8 / 26

Sticlă/recipient

XII‒XIV

9 / 26A

Fir decorativ
aplicat pe sticlă

XII‒XVI

alb lăptos

10 / 30

Pahar

sfârșit XIII ‒
½XIV

incoloră

Cetatea Sokol, Konavle

11 / 37

Pahar

XIII‒XV

gălbui
deschis

Cetatea Sokol, Konavle

12 / 55

Bol sau pahar

X‒XII (?)

verde

13 / 56

Pahar

XII‒XIV

verde

14 / 58

Mărgea/perlă

XII‒XIV

verde-opac

15 / 61

Lampă

XIII‒XIV

16 / 62

Pahar

târziu XIV‒
început XV

17 / 63

Pahar cu picior

debut XVI

verdegălbui
verdeturcuaz
albastru
cobalt

ocrugălbui
verzuigălbui
albastru
cobalt

Cetatea Sokol, Konavle
Biserica Sf. Ștefan,
Dubrovnik
Mănăstirea Sf. Maria de
Kaštel, Dubrovnik
Mănăstirea Sf. Maria de
Kaštel, Dubrovnik

Biserica Sf. Ștefan,
Dubrovnik
Mănăstirea Sf. Maria de
Kaštel, Dubrovnik
Mănăstirea Sf. Maria de
Kaštel, Dubrovnik
Cetatea Sokol, Konavle
Cetatea Sokol, Konavle
Mănăstirea Sf. Maria de
Kaštel, Dubrovnik

țiul european, au analizat fragmente de perioadă medievală din Balcani (mai precis
din vestul Balcanilor și interiorul estic al Mării Adriatice). Studiile au avut în centrul
atenției, cu precădere, material provenit din Dubrovnik (mănăstirea benedictină Sf.
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51

Date parțiale preluate din Topić, 2016, p. 581-582.
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Tab. 5. Compoziția elementală (prin PIXE/PIGE) a sticlei medievale din zona Dubrovnik51.

52

53

Inductively Coupled Plasma Optical Emission spectroscopy.
ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry.
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Abrevieri: A.o. -sticlă opacă de culoarea ambrei; O. -obiect; O.v.p. -sticlă opacă verde-pal; P. -probă;
Tr.br. -sticlă brună transparentă; Tr.inc. -sticlă transparentă incoloră; Tr.v. -sticlă transparentă verde;
Tr.v.p. -sticlă transparentă verde-pal.

Tab. 6. Compoziția probelor de sticlă53 obținută prin ICP-OES52 și ICP-MS53.
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Tab. 6. Compoziția probelor de sticlă obținută prin ICP-OES și ICP-MS (continuare).
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Tab. 6. Compoziția probelor de sticlă obținută prin ICP-OES și ICP-MS (continuare).
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Abrevieri: A.o. -sticlă opacă de culoarea ambrei; O. -obiect; O.v.p. -sticlă opacă verde-pal; P. -probă;
Tr.br. -sticlă brună transparentă; Tr.inc. -sticlă transparentă incoloră; Tr.v. -sticlă transparentă verde;
Tr.v.p. -sticlă transparentă verde-pal.

Tab. 6. Compoziția probelor de sticlă obținută prin ICP-OES și ICP-MS (continuare)

Maria de Kaštel, turnul Minčeta, pereții orașului), provincia cu același nume (cetatea
Falcon, Lopud, Kolčep)54, dar și din Dalmația, Bosnia și Herțegovina (fortărețe, așezări,
biserici și cimitire). Au fost analizate probe (Tab. 4) din trei categorii de obiecte (veselă, mărgele, sticlă de geam) și s-au evidențiat trei tipuri importante de sticlă: de natron
(material datat în sec. X‒XII); de cenușă de plante; de potasiu/“forest glass” (Tab. 5).
Culorile intense, diferite ale eșantioanelor analizate au fost realizate prin adaos de ioni
ai metalelor cu acțiune cromoforă specifică (albastru-cobalt, alb-lăptos). Culorile deschise, palide se datoresc adeseori "impurităților" din materiile prime folosite (compuși
ai metalelor, care însoțesc silicea în nisipuri, sau ai metalelor din constituția plantelor
arse).
Majoritatea probelor/pieselor analizate au fost din sticlă cu cenușă de plante/
vegetală (halofite, ferigi, copaci) ca și fondant. Dubrovnik-ul avea propria producție
de sticlă, la care participau meșteri străini și locali. Produsele de pe coasta adriatică
(deci și Dubrovnik) puteau proveni din atelierele Veneției sau imitau stilul venețian,
dar puteau fi și produse în vestul Europei. Chiar dacă forma vaselor realizate în zona
adriatică și spre Balcani era diferită față de cele venețiene, materia pentru producerea
sticlei era aceeași. Până în prezent, cercetările nu au oferit un răspuns elocvent privind
originea vaselor/pieselor din sticlă (dacă sunt produse în Veneția sau sunt locale), realizate cu materii prime importate și tehnologie venețiană. Cert este că atelierele din
Dubrovnik nu aveau o sursă stabilă de materii prime necesare, în consecință erau practicate importuri de sticlărie din Italia și Levant. Concentrația de sodiu și/sau potasiu,
folosiți ca și fondanți, corespund rețetelor venețiene, cenușa de plante de origine levantină, concentrația ridicată de silice, care indică proveniența din pietriș de râu, ionii de
fier, concentrație mai ridicată de oxid de magngan (folosit ca decolorant) și concentrația scăzută de zirconiu, toate demonstrează natura manufacturării în stil venețian.
Nicolina TOPIĆ și colaboratorii săi consideră că la producerea sticlei în zona
balcanică din Dalmația, Bosnia, Herțegovina secolelor al XIV‒XV-lea, se foloseau
materii prime din Levant, Italia, Spania, Albania și este produsă local (descoperită
extrem de rar pe țărmul adriatic).
În anul 2018, Mariangela VANDINI și colaboratorii săi55 au studiat dacă ateliere din spațiul fostului imperiul roman au continuat să păstreze valorificarea produselor
lor de sticlă în spațiul european. În acest scop a fost selectat și analizat material de
periodă medievală de la Mănăstirea Sf. Severus (Ravenna, Italia), pentru a verifica în
ce măsură compoziația sticlei se regăsește în obiecte de aceeași tipologie din spațiul
european (Tab. 6).

54

Dubrovnik a fost sub legile Veneției în perioada 1205‒1358. A importat sticlărie dar a avut
și producție locală și chiar meșteri locali. La începutul secolului al XIV-lea meșteri din Murano
au început să producă sticlă în Dubrovnik. Cu mici întreruperi, s-a produs sticlă aproape trei secole. Între secolele al XIV și al XVI-lea, Dubrovnik a fost un centru comercial stabil și bogat, port
la Marea Adriatică, cu schimburi comerciale ample (Marea Neagră, Asia Minor, Egipt, Siria,
Tunisia, Spania, Italia, Balcani, țările din vestul Europei).
55
Vandini et alii, 2018.
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3. Considerații finale
Studiile, considerațiile privind sticla, evoluția tehnologiei de obținere, decelarea
tipurilor pe baza compoziției chimice, sunt argumentate prin: descoperile arheologice
de până în prezent; cercetări ale eșantioanelor oferite analizării nedestructive; diseminarea rezultatelor obținute. Având în vedere raportul dezechilibrat între materialul
analizat și cel descoperit, afirmațiile și considerațiile sunt valabile la momentul publicării putând fi confirmate, completate sau chiar infirmate de cercetări ulterioare.
De câteva decenii, studiul, evaluarea arheologică și tipologică a mărturiilor materiale din sticlă sunt aduse la un nivel superior de certitudine datorită aportul analizării
compoziției chimice, prin intermediul tehnicii de investigare performante în continuă
evoluție.
Sticla primară produsă (Tab. 7) inițial în Levantul antic, în proximitatea surselor de fondanți, era prelucrată în ateliere secundare de sticlărie răspândite în perimetrul bazinului meditereneean, cu precădere în perioada romană, când sticlăria din spațiul imperiului era din abundență. Retragerea romană a determinat o adaptare la noile
posibilități și cerințe. A urmat o perioadă de reciclare a sticlei, de producere de mici
obiecte (inele, brățări) și încercări de înlocuire a materiilor prime tradiționale cu variante locale. În învecinătatea marină, natronul a fost înlocuit cu cenușa de plante halofite existente în zonă, în nordul Europei s-a apelat la copaci și ferigi, a căror cenușă
conținea calciu și potasiu, în diferite proporții. Sticla rezultată este o sticlă potasică/
de potasiu (calco-silico-potasică cunoscută ca “wood glass”, “forest glass”), mai puțin
rezistentă decât cea de sodiu.
Tab. 7. Tipuri principale de sticlă din antichitate27.
Compoziție (%)
Tip de sticlă
Perioadă
Na2O CaO SiO2 K2O MgO
Sticlă de sodiu/sodă
(Plant ash) din țări
calde
Sticlă de sodă
minerală (natron)
(din Egipt)
Sticlă de potasiu
(potash) (Europa
temperată)

1500→750 îHr
850 îHr→1500 dHr

16

6

66

3,5

5

750 îHr→1100 dHr

17

8

70

0,5

0,5

850→1500 dHr

2

15

55

17

6

În compoziția sticlei plumbul devine prezent în cantități crescânde (Tab. 8).
Au fost înființate și s-au dezvoltat centre noi de producere și prelucrare a sticlei. Localizarea acestora se poate realiza prin analizarea de izotopi "markeri", ai elementelor chimice specifice unui areal, unei proveniențe.
Tehnologia producerii sticlei a fost răspândită în mai multe zone ale Europei.
Călugări din spațiul italian, tratatele traduse în diferite limbi, valorificarea și rafinarea materiilor prime locale au contribuit la construirea și dezvoltarea de noi ateliere.
În Evul Mediu, atelierele de produs și cele de prelucrat sticla s-au unit.
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56

Tabel preluat din Mecking, 2013, p. 649.
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Tab. 8. Tipuri de sticlă de plumb și compoziția lor, în Europa Centrală medievală56.
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