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The exhibition Ceramics from Transylvania. The 17th_21st
Centuries follows the evolution of the typology and of the
ornaments of the Saxon ceramics from Transy/vania, the part of
the pottery guild in the emergence and development of the
ceramics centres, as well as the inf/uences of the inhabiting
popu/ations on this craft. The exhibition, unique through the
unveiling of the production secret and of the evolution of the
ornaments over time, equal/y aims at presenting the ceramics not
only as art objects, but a/so as useful objects, that decorate the
contemporary interior, suggesting the opportunity of a
comparative study referring to the typology and specificity of the
ceramics within the entire European space.
The exhibition gives a broad and generous perspective on the
multiculturality of the Transylvanian space, of the communion,
cohabitation, and cooperation relationships for centuries between
Romanians, Saxons, Hungarians, and Szeklers.

Ideea organizării în anul 2010 a unei expoziţii de ceramică transilvăneană are două
principale. Pe de-o parte, Sibiul este un vechi centru cultural săsesc, aflat în
inima uneia dintre cele trei zone de colonizare, iar pe de altă parte, în patrimoniul
Complexului Naţional Muzeal ASTRA sunt reunite colecţiile de etnografie şi artă populară,
nucleul principal aparţinând primului muzeu săsesc (Museums des Siebenbilrgischen
Karpatenvereins), completat apoi, timp de un secol prin numeroase achiziţii şi donaţii.
Expoziţia Ceramica din Transilvania. Secolele XVII-XXI, urmăreşte evoluţia
tipologică şi ornamentica ceramicii săseşti din Transilvania, rolul breslei olarilor în apariţia
şi dezvoltarea centrelor de ceramică, precum şi influenţele populaţiilor conlocuitoare
asupra acestui meşteşug.
Expoziţia, unică prin dezvăluirea secretului de producţie şi a evoluţiei ornamentelor
de-a lungul timpului, urmăreşte, deopotrivă, prezentarea ceramicii, nu doar ca obiecte de
artă, ci şi ca obiecte uzuale, de ambientare a interiorului contemporan, sugerând
oportunitatea unui studiu comparativ referitor la tipologia şi specificitatea ceramicii în întreg
spaţiul european.
Arta populară a saşilor este rezultatul unui îndelung proces la realizarea căruia a
contribuit pe lângă talentul şi imaginaţia creatorului un număr imens de factori de ordin
etnic, social şi economic. Ceramica, ca de altfel şi celelalte meşteşuguri, sunt domenii de
afirmare ale sferei artizanale având o funcţie importantă de vehiculare a valorilor artistice
de la ansamblul compoziţional la motiv şi stilizarea acestuia. Pe cănile, cănceele,
castroanele şi farfuriile transilvănene se pot observa lalele, garoafe, floarea-soarelui, mere
de granat, flori şi fructe, precum şi alte compoziţii florale, reprezentate într-o formă variată
de modele. Dar, doar pe puţine vase găsim un singur motiv sau un singur simbol: de cele
mai multe ori întâlnim reprezentări pline de simboluri care se întrepătrund, şi care duc la o
mare varietate de compoziţii.
motivaţii
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Structura spaţiului expoziţional din Casa Artelor şi mobilierul expoziţional oferă
posibilitatea prezentării materialului ordonat cronologic, pe criterii tehnologice şi etnice.
Grafica oferă posibilitatea observării progreselor tipologice, tehnice şi culturale şi
completează imaginea meşteşugului olăritului, sugerând modul de viaţă cotidian în care
cahlele şi vasele de ceramică ocupau un loc distinct prin plastica lor decorativă.
Expoziţia redă o perspectivă amplă şi generoasă asupra multiculturalităţii spaţiului
transilvănean, a relaţiilor de comuniune, coabitare şi conlucrare, de secole, între români,
saşi, maghiari şi secui.
Ceramica decorativă transilvană a trezit interesul specialiştilor, colecţionarilor şi
pasionaţilor de artă, în special datorită frumuseţii şi originalităţii ei, fiind un subiect central,
disputat frecvent, în cadrul simpozioanelor internaţionale. Cercetările întreprinse în
ultimele decenii de către etnologii şi arheologii din muzeele transilvane, au evidenţiat
influenţele Orientului Apropiat, ale Bizanţului, precum şi a curentelor Occidentale,
subliniind evoluţia autohtonă, specifică etniilor conlocuitoare.
Graţie splendorii sale, ceramica decorativă transilvană este întâlnită în întreaga
Europă. Din acest motiv intenţia noastă a fost de a valorifica expoziţional nu doar colecţia
Muzeului de Etnografie Săsească „Emil Sigerus" din cadrul Complexului Naţional Muzeal
ASTRA, care cuprinde cea mai completă şi valoroasă colecţie de ceramică (4.002 de
piese), alcătuită din donaţii şi achiziţii făcute de: Ulbrich Joszef, Karl Erwin Ulbrich,
Mathias Speck, Johann Miess, Martin Reschner, Franz Zimmerman, Friedrich Teutsch,
Julius Bielz, Misch Orend, Wilhelm Richter, Hedwiga Ruşdea, Carl Engber, ci şi piese
reprezentative care aparţin muzeelor din ţară şi colecţiilor private.
Cu toate că identificarea diferitelor centre de ceramică nu este finalizată, în
cercetările noastre ne folosim de unele denumiri convenţionale pentru sistematizarea
acestui patrimoniu. Publicarea imensului tezaur existent poate contribui la elucidarea
acestei probleme. Scopul unei prezentări detaliate a muncii de cercetare, cum a fost cea
de la Sibiu, este acela de a invita muzeele regionale din ţară la studii asemănătoare legate
de dezvoltarea economică şi socială a spaţiului reprezentat.
Pentru elaboarea acestei expoziţii s-a colaborat la nivel ştiinţific cu o serie de
muzee şi instituţii de cultură din ţară şi străinătate, fiecare contribuind cu piese valoroase
pentru completarea colecţiei Muzeului ASTRA, în expoziţie fiind etalate 350 de piese.
Documentarea ştiinţifică s-a realizat în Arhivele de Stat Sibiu, Arhiva ştiinţifică a
Muzeului ASTRA, a Centrului Cultural „Friedrich Teutsch", a Bibliotecii Batthyaneum din
Alba Iulia şi în biblioteci din Germania (MOnchen), pentru identificarea materialelor
necesare realizării expoziţiei. Documentarea ne-a permis identificarea unor materiale
inedite care au fost prezentate în expoziţie.
Cercetarea ştiinţifică s-a realizat pe parcursul a doi ani, în colecţia de ceramică a
Muzeului de Etnografie Săsească „Emil Sigerus", în muzeele din ţară şi din străinătate, în
vederea identificării de noi piese, care au fost fotografiate, pentru completarea şi
finalizarea tematicii expoziţiei
Analizând evoluţia ceramicii, Transilvania reprezintă un creuzet al tradiţiilor
autohtone cu influenţe recunoscute din Sud (Peninsula Balcanică şi zona Italiei), din Vest
(Europa Centrală şi de Vest) şi din Est (Asia de Sud şi Orientul Apropiat), care pe
parcursul mai multor secole a produs o ceramică variată, păstrată până în zilele noastre.
Din punct de vedere cultural-istoric primele încercări de clasificare a ceramicii
transilvănene datează din secolele XIX şi XX. Chiar dacă nu au fost realizate pe criterii
ştiinţifiice riguroase, acestea au condus la o restructurare a cunoştinţelor existente,
permiţând vizualizarea şi completarea lacunelor, formularea de noi întrebări şi limitarea
terenului de cercetare. Ele ofereau fundamentul comunicării între colecţionari şi specialişti
pentru stabilirea principiilor de interpretare şi valorificare ştiinţifică. Având clarificate
instrumentele de analiză s-a putut realiza metodologia elaborării unor lucrări comparative,
ce au deschis drumul generalizării unor ipoteze de lucru.
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Primii specialişti din domeniul ceramicii populare transilvănene care au realizat o
clasificare, în analogie cu structura etnică a populaţiei şi ţinând cont de criteriile istorice şi
culturale au fost: Petrik Lajos, Janos Pap, Dezso Malonyay, Julius Teutsch, Emil Sigerus,
Viktor Roth, Iuliu Moisil, Misch Orend, Mac Constantinescu, Mauritius von Kimakowicz,
Barbu Slătineanu, Julius Bielz etc. Astfel, ei au identificat ceramica românească, ceramica
săsească şi ceramica maghiară.
Valoarea studiilor elaborate la acest nivel nu poate şi nici nu trebuie minimalizată
sau ignorată, dar se impune o analiză critică asupra concluziilor enunţate, pornind de la
structurarea informaţiei, metodele de cercetare şi interpretare şi chiar tematica unor
articole.
Încadrarea etnică presupune o investigaţie profundă, socio-culturală a unui grup de
populaţie studiind tehnica, formele şi stilul de ornamentare, precum şi importanţa
funcţională a ceramicii în cauză. În Transilvania, în anumite subzone etnografice, s-a
constatat existenţa unor centre ceramice care au fost numite ţinându-se cont de caracterul
etnic al olarilor: Haţeg şi Bihor - ceramica românească, Rupea şi împrejurimile acesteia ceramica săsească, zona Secuimii - ceramica maghiară. Între aceste „centre compacte" sau indentificat, însă, „centre intermediare" care prezintă influenţe, identificabile în spaţiile
de origine.
La nivelul cunoştinţelor, teoretice şi practice, de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi
începutul secolului al XX-iea, specialiştii au stabilit apartenenţa etnică a ceramicii după
naţionalitatea producătorului. Ei au considerat că, ceramica maghiară este cea produsă de
către olarii maghiari, iar cea săsească de către olarii saşi. Este o viziune care şi astăzi se
mai aplică. Acest principiu de clasificare a fost valabil pentru perioada în care olăritul se
practica în gospodăriile ţăranilor pentru nevoile proprii. Dar, el nu mai poate fi admis
pentru olăritul considerat deja meşteşug specializat, care îşi adaptează producţia după
legea cererii şi ofertei.
De exemplu, olarii români din Tohan, judeţul Braşov nu au produs numai ceramică
tradiţională (de uz casnic şi/sau decorativă) pentru populaţia românească, ci au fost
interesaţi să îşi adapteze producţia după cererile târgului din Braşov, unde cumpărători
erau, în mare majoritate, saşii. De asemenea, olarii saşi, austrieci şi secui din Cârţişoara,
judeţul Sibiu, au produs în exclusivitate ceramică de uz pentru populaţia românească din
împrejurimi, preluând şi formele tradiţionale ale acestora. Un caz special îl reprezintă
atelierele mai mari de la Rupea, judeţul Braşov, Corund, judeţul Harghita, Turda, judeţul
Cluj, Odorheiu Secuiesc, judeţul Covasna etc. care îşi vindeau ceramica prin intermediul
unor comercianţi, trebuind să satisfacă cerinţelor tuturor naţionalităţilor.
Trebuie menţionat faptul că în centrele importante de ceramică, cum ar fi cele de la
Turda, Ocna Sibiului, judeţul Sibiu, Dej, judeţul Cluj, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, au
lucrat, împreună, olari români şi maghiari, respectiv români şi saşi, încă din secolul al XIXiea. La Turda, de exemplu, au existat ateliere unde olarii români, maghiari şi saşi au
realizat acelaşi gen de producţie, de multe ori manufacturieră, fiind riscant să se clasifice
ceramica după naţionalitate. Deoarece producătorul a avut posibilităţi reduse de a impune
o viziune proprie, tradiţională, a trebuit să se orienteze după cerinţele cumpărătorului. În
special vasele de uz casnic au caracteristici care se regăsesc de-a lungul secolelor de la o
zonă etnografică la alta, indiferent de naţionalitate.
Ceramica nu o concepe numai olarul, ci în mare măsură şi „consumatorul", iar
dorinţele lui trebuie respectate în realizarea producţiei. Este adevărat că fiecare obiect
prezintă particularităţi stilistice, specifice olarului, care însă nu sunt expresia apartenenţei
etnice, ci a talentului şi pregătirii sale.
Un alt criteriu de clasificare a ceramicii, tot în aceeaşi perioadă istorică, a fost acela
al localizării teritoriale a centrelor de producţie. Este menţionată, astfel, ceramica de la
Tohan, Nou Român, judeţul Sibiu, Făgăraş, judeţul Braşov, Saschiz, judeţul Mureş,
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Drăuşeni, judeţul Braşov, Chirpăr, judeţul

Sibiu, Nemşa, judeţul Sibiu, Turda, Braşov,
sau din alte localităţi, întotdeauna având la dispoziţie o delimitare teritorială.
Această sistematizare permite folosirea unui „vocabular" comun, ce înlesneşte
înţelegere şi comunicare între „cunoscători'', dar este lipsită de baza ştiinţifică. Este
adevărat că s-au formulat câteva ipoteze, dar pentru susţinerea lor lipsesc dovezile.
Pentru o astfel de repertoriere ştiinţifiică ar trebui coroborate rezultatele mai multor surse
documentare: arheologice - iniţierea unor săpături sistematice în locurile unde se
presupune existenţa unor cuptoare de ardere şi descoperirea unor cioburi de ceramică
produsă în atelierul respectiv; paleografice - identificarea unor inscripţii clare pe ceramica
acelui centru; etnologice - studierea relatările (amintiri, jurnale, note contabile etc.) unor
martori din vremea respectivă, care au trăit în centrele de ceramică studiate.
Astăzi, dacă aplicăm aceste criterii pentru precizarea centrelor de ceramică putem
concluziona că doar 2% din patrimoniul ceramicii transilvănene îşi are o bază de
identificare ştiinţifică.
Cât de nesigură este identificarea folosită actualmente, rezultă şi din următoarele
exemple. Piesele considerate ceramică de Nemşa, deşi uneori sunt datate, documentele
istorice au dovedit că în anii respectivi nu au existat olari la Nemşa. Ceramica cu „brâie"
aplicate, dispuse orizontal, este considerată ca fiind produsă în următoarele localităţi: la
Jimbor, judeţul Braşov - Viktor Roth, la Nocrich - Julis Teutsch, la Chirpăr - Misch Orend
sau la Sibiu - Julius Bielz. De asemenea, Julius Bielz susţine producerea ceramicii
albastre de cobalt la Saschiz, iar Barbu Slătineanu la Agnita, însă nici unul dintre ei nu pot
prezenta dovezi certe pentru afirmaţiile lor.
Abundenţa unor produse de ceramică într-o anumită zonă se poate dovedi, însă
mărturiile pentru a nominaliza centrul de producţie sunt incerte. Chiar şi convingerea că
unul dintre aceste tipuri de ceramică s-a produs într-un atelier anume permite posibilitatea,
ca în acelaşi timp, să nu fi fost produsă într-un alt centru sau copiată în altă parte.
Ipoteza că „dreptul de breaslă" al olarilor ar conţine şi un monopol asupra unei
anumite forme sau a unor motive decorative nu s-a dovedit până în prezent.
Pentru examenul de maistru, calfa trebuia să stăpânească tehnologia de producere
a ceramicii - pregătirea argilei, modelarea vaselor şi prima ardere în cuptor. Celelalte
tehnici de pregătire a suprafeţei vasului pentru ornamentare şi ardere cu smalţuri nu erau
solicitate la examenul de maistru, dar trebuiau dobândite ulterior în funcţie de talentul şi
interesul maistrului.
Regulamentele breslelor din anii 1376, 1539 şi 1776 prevăd în mod special că atât
procurarea materiilor prime, cât şi producţia şi desfacerea mărfurilor „sunt libere", deci nu
sunt îngrădite prin anumite articole.
Studiind tehnica de realizare şi valoarea stilistică a unor piese s-a ajuns la concluzia
că la realizarea unui anumit tip de ceramică au contribuit mai multe centre din
Transilvania. Este cazul ceramicii albastre de cobalt de la sfârşitul secolului al XVIII-iea,
unde putem observa variante cu deosebiri tehnice esenţiale.
O clasificare exactă a ceramicii din Transilvania se va putea realiza doar după
analiza rezultatelor obţinute printr-o campanie de săpături sistematice ale tuturor centrelor
cunoscute. Pentru a oferi cititorului, avizat sau neavizat, varietatea produselor ceramice
transilvănene, în expoziţie suntem obligaţi să folosim clasificarea stabilită prin prezumţie.
Cererea mare de vase de uz casnic a determinat reapariţia meşteşugului olăritului,
fie prin modelare manuală, fie pe roata olarului. Selecţionarea celui mai potrivit lut,
modelarea unui număr mai mare de vase şi arderea lor presupunea o perfecţionare
continuă. În Evul Mediu, chiar şi în perioadele de criză, când ţăranul era obligat să se
ocupe de toate cele necesare traiului - îmbrăcămintea, uneltele - s-au cumpărat vase de
ceramică de la olari. Recipientele pentru păstrarea lichidelor sau a alimentelor erau lucrate
din lemn, dar cele pentru fierberea alimentelor trebuiau confecţionate fie din metal, fie din
ceramică, cele din urmă fiind preferate, datorită preţului mai avantajos.
Bistriţa
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În secolul al XI-iea, pe lângă populaţia autohtonă românească au fost colonizaţi în
Transilvania ungurii, iar în secolul al XII-iea secuii şi saşii. Între coloniştii saşi se
presupune că erau şi olari, deoarece pe meleagurile de unde au venit a existat demult o
împărţire a meşteşugurilor pe specialităţi. Starea lor socială din centrul şi vestul Europei
era în acea perioadă relativ precară, un motiv în plus pentru a-şi părăsi teritoriul. În
perioada colonizării, olarilor li s-au repartizat teren agricol, fiind în primul rând agricultori şi
apoi olari.
După năvălirea mongolilor (1241-1242) în zonele cotropite, s-au aşezat noi colonişti
din Occident care au adus cu ei obiceiul organizării meşteşugarilor în bresle, un aspect
hotărâtor pentru Transilvania. La începutul secolului al XIV-iea Regulamentele breslelor au
existat prin înţelegeri verbale, uneori şi scrise, care s-au restrâns pe o arie mai mică din
Transilvania. Regulamentul breslelor săseşti din anul 1376 menţionează meşteşugul
olăritului în Sibiu, Sighişoara, Orăştie, Sebeş, Alba şi consemnează faptul că multe
prevederi anterioare breslelor au fost menţinute şi consolidate, iar altele care nu s-au
dezvoltat au fost eliminate. Prin acestea s-a înlesnit primirea meşterilor în breaslă, în
oraşe, iar olarii veniţi din alte părţi nu au mai fost obligaţi să-şi aducă dovezi scrise despre
cinstea lor, iar dacă meşteşugarii veneau de la ţară la oraş plăteau doar jumătate din
preţul cumpărării breslei „Kauf der Zunft" 1 .
Având în vedere că oferta în secolul al XIV-iea era mult mai mică decât cererea nu
s-au ivit probleme în legătură cu creşterea propriu-zisă a atelierelor. Atât producţia cât şi
comercializarea a fost liberă şi fiecare maistru avea dreptul să-şi angajeze ucenici şi calfe
după plac. Se punea preţ pe specializare, perfecţionare, iar un maistru nu avea voie să
exercite mai multe meşteşuguri fiind amendat cu suma de 20 mărci de Argint 2 .
La începutul secolului al XVI-iea, Regulamentele olarilor au fost adaptate noilor
condiţii politice şi sociale. Sibiul a devenit, între timp, centrul politic, social şi economic al
3
saşilor, sediu al „Universităţii Săseşti" şi centrul tuturor breslelor .
În anul 1539, după un studiu aprofundat, Universitatea Săsească a stabilit un nou
regulament, care pe lângă unele prevederi păstrate din secolul al XIV-iea, specifica condiţii
noi referitoare, în special, la normele de lucru, pregătirea calfelor, precum şi ocrotirea
familiei maistrului în caz de deces. Noul regulament nu îngrădea cantitatea mărfurilor
vândute, dar îl obliga pe maistru să angajeze doar un singur ucenic, pentru a evita
concurenţa 4 .

1
Preţul cumpărării breslei pentru olarii din oraş era 2 guldeni, 2 funt, ceară, 2 găleţi de vin, 1 masă şi 1
lumânare. Aceste datorii se puteau plăti şi în rate, dacă era datornic nu era un motiv temeinic pentru
neprimirea în breaslă şi nu avea voie să i se confişte anumite bunuri din procesul producţiei pentru plata
datoriei, acest lucru favorizând meşterii, în general.
2
Olăritul a avut o stare socială inferioară celorlalte meşteşuguri, stare dovedită şi de faptul că olarii plăteau,
în bani, doar 2 guldeni pentru cumpărarea breslei, în raport cu măcelarii care plăteau 1O guldeni, cojocarii 8
~uldeni, brutarii, cizmarii şi fierarii 6 guldeni.
În anul 1530 este atestată prima şedinţă a Uniunii olarilor la Bistriţa unde s-a hotărât ca următoarea şedinţă
să aibă loc la Sibiu, în Ziua lui Paulus, sub conducerea lui Clement şi Czrwes. Aici s-au prezentat toate
breslele săseşti şi au fost stabilite noi condiţii pentru calfe. Au participat staroştii breslelor din Sibiu, Braşov,
Sighişoara, Sebeş şi Alba.
4
La primirea în breaslă, calfa era obligată să susţină un examen în care trebuia să producă o oală mare de
patru găleţi (40 litri), din două bucăţi de lut. Durata uceniciei era de patru ani cu excepţia fiilor de maiştri care
făceau doi ani, iar pentru calfe s-au elaborat norme zilnice de lucru. „Nici o calfă să nu fie plătită după
bucată, nici după suta de bucăţi, ci să fie plătită după o săptămână de lucru şi într-o săptămână să câştige
16 denari. Cei care s-au perfecţionat şi lucrează bine şi într-o zi de vară reuşesc să producă 50 de cahle să
facă către seară şi un horn pentru sobele respective. Pentru intrarea în breaslă se cere acum 7 guldeni, din
care 1 gulden pentru masă. S-a introdus o plată şi pentru ucenic, care la angajare plătea 4 guldeni, 2 funt
ceară şi obligaţia de a-l invita pe maistru la o masă unde se serveşte şi vinul". Dacă maistrul se îmbolnăvea,
breasla îi asigura muncitori calificaţi. În cazul decesului maistrului, văduva avea voie să lucreze cu aceşti
muncitori puşi la dispoziţie de către breaslă încă o jumătate de an. Fiul unui maistru decedat beneficia de
aşa-numita „dreptate de breaslă" plătind doar 1 funt ceară.
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Tot în Regulamentul din anul 1539 se menţionează un articol important care se
la obligativitatea breslei. Dacă maistrul are o situaţie financiară bună şi totuşi nu se
înscrie în breaslă trebuia să i se interzică practicarea meşteşugului. În satele unde până în
anul 1539 nu au existat bresle meşteşugul a fost practicat de către „Rieplern" şi „Storen" 1 .
În secolul al XVI-iea breslele olarilor au declarat război concurenţei nedorite, care a durat
până la sfârşitul secolului al XIX-iea, când breslele s-au desfiinţat, cu câştigul de cauză al
olarilor neorganizaţi în bresle.
Obligativitatea de a lucra într-o breaslă, precum şi noile cerinţe referitoare la calfe,
au dus la necesitatea îmbunătăţirii articolelor din Regulamentul breaslei olarilor, prin
introducerea unor articole noi. Astfel apar Regulamentele olarilor din anii 1670 şi 1776,
obligatorii pentru toate breslele olarilor din Transilvania şi recunoscute de către
Universitatea Naţiunii Săseşti.
După exemplul breslelor săseşti s-au organizat şi maghiarii în „ghilde". Preşedintele
breslei (germ. altmeister; magh. atyamester) a fost ajutat la Ocna Sibiului de către cel care
verifica calitatea produselor (magh. latomester), precum şi de secretarul pentru rezolvarea
problemelor administrative. Regulamentul breslei olarilor, atât la maghiari cât şi la saşi,
prevedea obligaţiile şi drepturile membrilor şi reglementa relaţiile dintre meşteri, calfe şi
ucenici.
Regulamentele breslelor din secolele XIV-XIX oferă date concludente privind
evoluţia economică şi socială în Transilvania. În fiecare epocă condiţiile social-politice au
determinat evoluţia meşteşugului: astfel, în secolul al XIV-iea primirea în breaslă prevedea
doar o contribuţie financiară, în secolul al XVI-iea, într-o perioadă de tensiune religoasă,
trebuia afirmată credinţa în Dumnezeu, în secolul al XVIII-iea, veac frământat de
contradicţii sociale, meşterul trebuia să fie liber, nu înrobit, iar la sfârşitul secolului al XIXiea şi începutul secolului al XX-iea i se cerea meşterului doar un atelier şi iniţiativă.
În secolele XV-XVI meşteşugarii români au fost opriţi în evoluţia lor datorită materiei
prime şi pieţelor de desfacere, mare parte dintre acestea fiind sub monopolul comunităţii
săseşti. Erau greutăţi şi în procurarea coloranţilor pentru decorarea vaselor, fapt ce a dus
la obligarea olarilor români de a produce, în special ceramică nesmălţuită, determinându-i
astfel să-şi păstreze formele arhaice.
O serie de documente ale Magistratului şi ale breslei confirmă existenţa olarilor
nebreslaşi români, maghiari şi saşi. Împotriva acestora s-au luat o serie de măsuri. Astfel,
în Ţara Bârsei sunt atestaţi în anul 1564 „olari valahi" din Zărneşti, Tohan şi Râşnov,
cărora li s-a interzis practicarea meşteşugului. Această oprelişte nu a avut efectul dorit
deoarece Magistratul oraşului nu dispunea de organe de control, meşteşugul olăritului
practicându-se în continuare în aceste sate 2 . Magistratul a fost obligat să facă şi concesii.
Este cazul unui olar din Tohan, Micul Bucur, căruia i s-a acordat în anul 1619 „drept
cutumiar" pe viaţă, cu condiţia ca lunar să aducă un car plin de vase în piaţa din Braşov.
Olarilor români din Porumbacu, lângă Făgăraş, li se aprobă, în anul 1629, dreptul să îşi
procure caolin din Noiştat.
În Porumbacu de Sus, Cârţişoara, Nou Român şi în alte localităţi româneşti din
împrejurimile Făgăraşului s-a practicat olăritul. La începutul secolului al XIX-iea au fost
aduşi specialişti din Austria, pentru producerea sticlei la Cârţişoara, care şi-au montat şi
cuptoare pentru ceramică, preluând formele tradiţionale existente sau cerute de către
populaţie. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Nou Român, unde un boier şi-a adus la conac
secui, care au asigurat ceramica pentru zona Văii Oltului, între Tălmaciu şi Făgăraş.
Pentru zonele cu grăniceri români prevederile Regulamentelor breslei nu au avut
influenţă majoră. Din această cauză şi acolo au fost create centre puternice de olărit, care
referă

„Rieplern", „Pfuscher" sau „Hudlern" sunt denumirile celor ce nu au învăţat meşteşugul conform cerinţei
breslei -„rippeln", înseamnă o ridicare vălurită a vasului pe roată, considerată a fi neprofesională, lipsită de
îndemânare. „Storer" sunt numiţi olarii pricepuţi care lucrează în afara breslei.
2
în anul 1859 la Tohan au fost atestaţi 51 de olari.
1
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şi-au desfăcut mărfurile

nu numai în zonele limitrofe, în unele cazuri chiar pe graniţele
Transilvaniei, cum a fost de exemplu centrul din Bârgău, judeţul Maramureş, foarte activ în
secolele XVIII-XIX.
În anul 1777, olarii români din Haţeg s-au organizat în „Societatea Olarilor in
Hatiegu", al căror Regulament, din păcate, s-a pierdut, dar s-au păstrat la Muzeul Naţional
Brukenthal din Sibiu, steagurile de breaslă.
În partea superioară a Mureşului, la Topliţa, sau în partea de mijloc a Oltului, între
Tălmaciu şi Făgăraş, cât şi în Munţii Lăpuşului, Bihor sau în Regiunea Haţegului, în Ţara
Bârsei, Ţara Sebeşului sau la Bârgău, ceramica de uz casnic îşi găsea cumpărători
maghiari şi saşi datorită faptului că era accesibilă ca preţ şi de o calitate bună. La Baia
Mare, Cluj, Turda, Făgăraş, precum şi în alte oraşe din Transilvania, la producerea
ceramicii au participat, alături de maghiari şi saşi, mulţi olari români.
Convieţuirea românilor cu saşii, maghiarii şi secuii, în secolele XVII-XIX a avut
urmări pozitive, deoarece olarii români au preluat, în special din centrele săseşti, nu doar
tehnica producerii smalţului, ci şi forme şi motive decorative fitomorfe, florale, avimorfe,
antropomorfe cu conţinut mitico-simbolic. Din secolele XVI - XVII s-au păstrat o serie de
cahle de sobă a căror inscripţie chirilică ne dovedeşte faptul că au fost produse de către
olari români. De exemplu, în Colecţia Slătineanu există o cahlă dreptunghiulară,
nesmălţuită, care redă un pelican cu pieptul sfâşiat din care îşi hrăneşte cei trei cu pui.
Această cahlă este datată 1581 şi redă un nume scris cu caractere chirilice „Oprea", nume
care poate fi al artistului care a confecţionat tiparul de lemn, al olarului sau al
comanditarului.
Ceramica smălţuită cu angobă albă şi ornamente albastre, din Tohan şi Făgăraş,
produsă de către olarii români primeşte vădite influente săseşti în formă şi decor, păstrând
uneori şi specificul decorului românesc.
Cu toate că secolul al XVIII-iea a reprezentat perioada de înflorire a ceramicii, olarii
din Transilvania, în plan economic au avut multe greutăţi. Dacă în alte ţări se dezvolta
industria, în Transilvania se resimţea o stagnare sau chiar un regres, în special în
desfacerea pe piaţă a mărfurilor, fapt ce a influenţat olăritul şi a dus la sărăcirea
meşteşugarilor. Au existat mai multe cauze care au dus la această instabilitate:
interzicerea exportului în străinătate, concurenta internă, războiul între Austria şi Turcia,
ciuma dintre anii 1738-1755. Toate acestea au frânat perfecţionarea meşteşugului, au
contribuit la indisciplină în interiorul breslelor şi au dus la imposibilitatea breslelor săseşti
de a face concurenţă altor bresle.
Secolul al XIX-iea reprezintă pentru meşteşugul olăritului în Transilvania o perioadă
de decădere, acesta fiind înlocuit cu piese lucrate din sticlă, metal şi porţelan. Posibilităţile
de câştig ale calfelor s-au redus considerabil. Venitul lor săptămânal se deosebea de la o
localitate la alta, dar era peste tot sub nivelul celorlalte meşteşuguri. Analizând venitul
săptămânal al unei calfe s-a constat că din 39 de meşteşuguri diferite, cel al olarilor se
situa pe locul 30.
Ideile democratice din anul 1848 şi prevederile Asociaţilor de comerţ şi meşteşug
din anul 1852, au anulat Regulamentele olarilor breslaşi, astfel încât desfiinţarea breslelor
prin Legea meşteşugului din anul 1872 a fost doar o formalitate. Oamenii au renunţat la
sistemul breslelor fără mare întristare, cu toate că ele au avut un rol hotărâtor în
dezvoltarea meşteşugurilor de-a lungul secolelor, dar începând din secolul al XVIII-iea au
împiedicat o evoluţie economică liberă.
Numai în zona de influenţă a nobililor, exemplul Batizului, Regulamentele breslelor
nu au avut influenţă, reuşindu-se ca între anii 1805-1865 să se înfiinţeze şi să funcţioneze
o manufactură de ceramică fină, o adevărată fabrică, al cărui renume şi mărfuri au trecut
graniţele Transilvaniei. Specialiştii chemaţi la Batiz au reuşit să formeze din rândul
populaţiei iobage, muncitori cu o înaltă calificare. Ceramica fină de Batiz a eliminat
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ceramica simplă, reprezentând până la apariţia porţelanului, în toate casele înstărite, un
obiect dorit, cu o valoare deosebită.
Desigur, meşteşugul olăritului nu s-a stins după desfiinţarea breslelor şi apariţia
ceramicii fine, o serie de expoziţii de artă meşteşugărească organizate în Transilvania,
mărturisesc acest fapt. Olarii existenţi au folosit dreptul la meşteşug, iar în baza Legii
meşteşugului din anul 1872 s-au organizat în Uniuni, Asociaţii sau produceau pe cont
propriu într-un atelier gospodăresc. Însă, situaţia socială inferioară a olarilor a avut drept
consecinţă trecerea multora dintre ei la alte meşteşuguri sau plecarea lor în industrie.
Atelier după atelier se desfiinţa, vremurile noi nu au putut satisface cerinţele
meşteşugului olăritului, acesta nedând şanse de supravieţuire.
Abia în secolele XX-XXI, când valorile artistice şi tehnice ale ceramicii au fost
conştientizate, această ramură a artei populare reînvie. În deceniile trecute n-a lipsit
încercarea de a revitaliza unele centre vechi, rezultatele însă, acolo unde s-a reuşit, vor fi
recunoscute abia de către generaţiile care vor urma.

Aspecte din expoziţie
Details from the exhibition

Aspecte din expoziţie
Detai/s from the exhibition
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Aspecte din expoziţie
Details from the exhibition

Interior specific săsesc
Saxon Interior
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