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Rezumat: Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” deţine în inventarul său două 

recipiente din ceramică, a căror provenienţă este incertă, neexistând nicio referire la 

locul şi anul descoperiri acestora. 

Acestea au dimensiuni mari, culoare cărămizie, sunt realizate din pastă 

grosieră, fiind acoperite la exterior cu smalţ. Nu au toarte, secțiunea este pătrată și 

muchiile rotunjite, gâtul scurt are la interior caneluri pentru înşurubarea dopului. Unul 

dintre recipiente are corpul uşor deformat şi prins în trei cercuri din metal. 

Ambele recipiente au  pe umăr câte o ştampilă - în cartuşe ovale - şi câte o cifră 

care reprezintă un semn de olar sau un semn intern. Una dintre ştampile este 

neinteligibilă, şi este încadrată într-un cartuş de dimensiuni mici, care de obicei conţine 

anul producerii. Cealaltă ştampilă este într-un cartuş mai mare şi cuprinde inscripţia 

„JOH.DAV.STARCK.BŘAS”, indicând numele producătorului şi oraşul unde a fost 

produs. 

Johann David Starck a fost principalul producător de vitriol, în Boemia, în 

secolul XIX. Producerea vitriolului necesită cantităţi mari de recipiente ceramice, 

pentru producere, stocarea şi transportul acestuia, recipiente, care, la început erau 

importate din Waldenburg. Pentru a reduce costurile de producţie datorate importului 

de recipiente, Starck îşi înfiinţează în 1797 propria fabrică de producție a acestora, 

unde vor activa olari din Boemia şi Waldenburg. 

Recipientele, care fac subiectul acestui studiu, au fost folosite pentru stocarea 

şi transportul vitriolului provenit de la producătorul Johan David Starck şi sunt datate 

în secolul XIX. 

Abstract: „Teodor Cincu” History Museum holds in its inventory two ceramic 

containers that were used for the storage and transportation of vitriol. No additional 

references regarding the date and place of discovery were found. Therefore, their 

provenance is uncertain. The large reddish brown ceramic containers present a coarse 

ware. Their surface is covered by enamel. The containers have a squared section, with 

rounded edges and no handles. Inside thread finishes are visible on the short neck of 

the containers. The body of one of the containers is slightly deformed and presents three 

metal circles. Both containers have a seal in oval plates on their shoulders. A digit 
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which represents a pottery or an internal symbol are also visible on the containers’ 

shoulders. One of the seals is unintelligible and placed within a small plate which is 

usually designated for the production year. The other seal has the inscription 

„JOH.DAV.STARCK.BŘAS” and is placed within a bigger plate. The inscription 

reveals the name of the manufacturer and the place where the product was made. 

Johann David Starck was the principal vitriol manufacturer in Bohemia, in the XIXth 

century. The storage and transport of sulphuric acid required high quantities of ceramic 

containers. At the beginning, the ceramic containers were imported from Waldenburg. 

In order to reduce the costs of production, due to the import of the containers, Starck 

has established his own factory in 1797 and hired potters from Bohemia and 

Waldenburg. The ceramic containers presented in the current study dating from the 

XIXth century were used for the storage and transport of vitriol produced by Johan 

David Starck. 

 

Introducere 

Colecţia de arheologie a Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” este alcătuită din 

obiecte ce provin din cercetări arheologice (preventive şi sistematice), donaţii şi 

descoperiri întâmplătoare. De asemenea, se mai păstrează şi o parte foarte mică din 

colecţiile fondatorilor muzeului tecucean, Constantin Solomon1 şi Mihail Dimitriu2. 

Restul obiectelor care au făcut parte din colecţiile celor doi pasionaţi de istorie, fie s-au 

amestecat cu obiectele provenite ulterior din cercetările arheologice, fie au făcut parte 

din transportul din martie 1944, când Primăria din Tecuci a evacuat cele mai valoroase 

obiecte din colecţiile muzeului. Se ştie că garnitura de tren, care transporta aceste valori,  

a fost distrusă la 4 aprilie 1944 de bombardamentul anglo-american în timp ce se afla în 

gara Chitila Triaj3.  

Aşadar, există la Muzeul din Tecuci câteva obiecte a căror provenienţă este 

incertă, din cauza faptului că înregistrările care atestau locul descoperirii s-au pierdut în 

decursul timpului. Putem presupune, fie că aceste recipiente au fost donate, fie că au 

făcut parte din colecţiile celor doi fondatori, dar acest lucru nu poate fi dovedit datorită 

lipsei înregistrărilor. 

Recipientele în discuţie sunt de dimensiuni mari, culoare cărămizie și acoperite la 

exterior cu smalț, fiind realizate din pastă grosieră. Nu prezintă toarte, au gâtul scurt și 

cilindric, iar pe interiorul acestuia se observă caneluri largi, probabil un filet pentru dop. 

Bernd Brinkmann este cel care se ocupă cu studiul atelierelor de producţie a 

recipientelor de ceramică, a olarilor, precum şi al ştampilelor şi datării acestor recipiente 

pentru Germania şi Boemia4. El a realizat o clasificare a acestor recipiente, identificând 
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10 tipuri de sticle (tipul A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), la baza acestei clasificări stând 

forma corpului vasului5. Clasificarea lui Brinkmann a fost utilizată mai jos în descrierea 

celor două recipiente din colecția muzeului din Tecuci. 

 

Descrierea recipientelor: 

1.Recipient ceramic – Inv. 9338, H= 49,30 cm, Dmax= 23 cm, Db= 21,50 cm, 

volum= 19 litri (Planşa 1). Vasul este înalt, secțiunea pătrată, și muchiile rotunjite 

(Vierkantflasche mit runden Kanten); este lucrat la roată din pastă grosieră de culoare 

cărămizie, baza este uşor profilată, umărul rotunjit, gâtul scurt și cilindric, buza îngroşată 

şi tăiată drept, iar pe interior gâtul este filetat pentru înşurubarea dopului. La exterior, 

corpul este acoperit cu un smalţ lucios de culoare maro închis în partea superioară a 

vasului şi mai deschis pe restul corpului. Pe umăr, vasul are o ştampilă într-un cartuş mic, 

oval, cu dimensiunile de 4,30×1,90 cm. Ştampila a fost imprimată în lutul moale, dar 

datorită neimprimării corespunzătoare şi a suprafeţei neuniforme a vasului, nu poate fi 

citită. Tot pe umăr se mai află incizată în lutul moale cifra 9, dopul nu se păstrează.  

2.Recipient ceramic – Inv. 9347, H= 57,30 cm, Dg= 7,40 cm, Db= 23 cm, 

volum= 29 litri (Planşa 2). Vasul este înalt, corpul este uşor deformat lateral prin presare 

(Vierkantflasche mit runden Kanten); prezintă deformări din fabricaţie şi din acest 

motiv vasul a fost probabil prevăzut cu trei cercuri de metal cu lăţimea de 1,5 cm. 

Marginile sunt rotunjite, a fost lucrat la roată din pastă grosieră de culoare cărămizie, 

baza este uşor profilată, umărul rotunjit, gâtul scurt și cilindric, buza îngroşată şi tăiată 

drept, iar pe interior gâtul este filetat pentru înşurubarea dopului. La exterior, corpul 

este acoperit cu un smalţ lucios de culoare maro deschis. Pe umăr, vasul are o ştampilă 

într-un cartuş oval - cu dimensiunile de 6,20×3,60 cm, imprimată în lutul moale, în 

interiorul căreia se află un text pe două rânduri „JOH.DAV.STARCK BŘAS”. Tot pe 

corp se mai află incizată şi cifra 2 - în lutul moale - dopul nu se păstrează. 

 

Discuţii 

Nu cunoaştem multe descoperiri de asemenea recipiente în ţara noastră, 

singurele semnalări fiind cele de la Curtea Domnească din Bucureşti6 şi din Colecţia de 

Istorie a Farmaciei din Cluj. La Palatul Domnesc au fost descoperite cinci recipiente 

ceramice acoperite la exterior cu smalţ de culoare maro deschis, iar pe umărul unuia 

dintre ele, există o ştampilă circulară în limba germană „GEMENDE PULLNA. 

PU[LL]NAER BETTERWASSER”, datând astfel recipientul în secolul XIX7 (Planşa 

3). Dintre celelalte patru recipiente (Planşa 4), două au o ştampilă aproximativ circulară, 

în interiorul căreia este reprezentată o coroană şi inscripţia „KO. BAY. 

MINERALWASSER VERSENDUNG KISSINGEN PANDUR”, iar alt recipient are o 
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ştampilă octogonală cu inscripţia „I.L.”8. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei 

păstrează, în Colecţia de Istorie a Farmaciei din Cluj, patru recipiente din ceramică, 

datate în secolele XIX-XX9. Cele datate în secolul XIX prezintă ştampile circulare cu 

inscripţia „SELTERS” şi „HERZOGTHUM NASSAU” şi reprezentarea unui leu 

rampant, iar cele datate în secolul XX prezintă ştampile circulare cu inscripţia 

„SELTERS NASSAU” şi reprezentarea unui vultur bicefal10.  

Recipientele descoperite la Palatul Domnesc din Bucureşti fac parte din tipurile 

H (recipiente cu secțiune pătrată și muchiile rotunjite) şi E (recipiente cu corpul cilindric 

şi umărul rotund), conform clasificării făcută de Bernd Brinkmann11, iar cele deţinute 

în Colecţia Farmaciei din Cluj fac parte din tipul E12, fiind toate folosite pentru păstrarea 

şi transportul apei minerale. Recipientele de apă minerală, fiind produse artizanale, au 

dimensiuni variabile, iar încercarea unei clasificări a diferitelor forme este dificilă. 

Aşadar, pentru realizarea unei clasificări, a fost aleasă forma secțiunii vasului, iar pentru 

datare s-a folosit ştampila de fântână13. 

Recipientele, care fac subiectul acestui articol, deşi sunt asemănătoare tipului H 

nu au fost folosite pentru îmbutelierea şi transportul apei minerale, ci pentru stocarea şi 

transportul vitriolului (acidului sulfuric), conform ştampilei de pe unul dintre ele. 

Ştampila „JOH.DAV.STARCK BŘAS” face referire la producătorul respectiv de vitriol 

– Johann David Starck şi la locul unde a fost produs recipientul – oraşul Břas. 

Johann David Starck s-a născut la 3 mai 1770, la Graslitz, în Boemia, iar în 

secolul XIX va fi principalul producător de vitriol din această zonă14. Mai târziu, 

imperiul său va cuprinde şi fabrici de recipiente, fabrici de prelucrare a mineralelor, 

turnătorii de fier, precum şi firme în domeniul chimiei industriale, toate amplasate în 

Boemia de Vest15 (Planşa 5). În 1837, pentru serviciile aduse ţării sale, J. D. Starck va 

fi primit în rândurile aristocraţiei de către Majestatea Sa Ferdinand I16.  

Producerea de vitriol (acid sulfuric) reprezenta o ramură importantă a 

domeniilor de activitate ale firmei Starck, iar până la sfârşitul secolului XIX acesta va 

deţine o poziţie fruntaşă pe această piaţă17. Această activitate necesita cantităţi mari de 

recipiente ceramice care erau folosite atât în procesul de producţie, cât şi pentru stocarea 

şi transportul acestuia, şi care erau produse, la început, în Waldenburg18. Recipientele 

folosite pentru transportul substanţelor chimice erau realizate din ceramică, aveau 

secțiunea corpului pătrată, o înălţime până în 50 cm şi un volum de până la 20 litri 

(Planşa 6). Erau prevăzute cu dopuri înşurubabile, folosindu-se o substanţă răşinoasă 
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15 Brinkmann, 2016d, p. 33. 
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18 Brinkmann, 2016d, p. 33-34. 
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pentru etanşarea acestora, pe umăr aveau o ştampilă care indica producătorul sau locul 

de utilizare şi anul producerii19.  

Nevoia crescută de produse ceramice pentru producţia de acid sulfuric însemna 

costuri ridicate pentru importul lor. Pentru a reduce aceste costuri, Starck înfiinţează, în 

Silberbach, în 1797, propria fabrică unde producea recipiente ceramice „Thonwaaren-

Fabrikation”, iar primul meşter olar documentat aici este Andreas Mayer, în 180320. 

Mai târziu, aici vor activa olari din Waldenburg, printre care Heinrich Sieber21, Gottlob 

Sieber şi Eleonora Sieber22.  

Ştampila în cartuş oval, de dimensiuni mici, aplicată pe recipientul cu nr. de 

inventar 9338, indică anul producerii acestuia. Cifra 9, incizată pe umărul vasului 

reprezintă, probabil, o marcă internă sau un semn de olar.  

Ştampila în cartuş oval, aplicată pe recipientul cu nr. de inventar 9347, indică 

marca companiei producătoare (Johann David Starck) precum şi locul unde acesta a fost 

produs (Břas.). Astăzi, acest oraş se numeşte Brasy şi este localizat în vestul Boemiei, 

districtul Rokycany, regiunea Plzeň din Republica Cehă. Cele trei cercuri metalice cu 

care este legat corpul vasului, au fost probabil ataşate de către un proprietar ulterior, 

pentru stabilizarea corpului recipientului. 

În secolul XVIII şi începutul secolului XIX, majoritatea producătorilor de 

vitriol îşi acopereau necesarul de recipiente ceramice pentru producerea, stocarea şi 

transportul acestuia din Waldenburg (Saxonia). La mijlocul secolului XIX, numărul de 

recipiente necesar procesului de producţie al vitriolului se ridica la peste un milion. În 

1872, atelierele de producere a ceramicii ale companiei Starck aveau 22 de cuptoare 

pentru ars ceramica şi 42 de roţi de olar23. Olarii, care lucrau în aceste ateliere proveneau 

la început din Boemia, iar mai târziu sunt atestaţi olarii din Waldenburg. 

Atelierele de producție a ceramicii din cadrul companiei Starck, din Wronw, 

Wranowitz, Krisch, Stupno şi Radnitz au funcţionat în a doua jumătate a secolului XIX 

(Planşa 5/2). 

Cele două recipiente care fac subiectul acestui studiu au fost produse în secolul 

XIX în atelierele de olărie ale companiei Starck, şi au fost folosite pentru stocarea şi 

transportul vitriolului.  
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