CONSIDERAŢII

PRIVIND ISTORICUL OLARITULUI
DIN ORADEA
Dr. TEREZA

:MOZEŞ

Olăritul prin numărul mare de centre unde se practică prelucrarea
artistică a lutului, prin valoarea /tehnică şi artistică a produselor ceramice a atras de mult atenţia cercetătorilor. Totuşi, există unele centre,
între care se numără şi oraşul Oradea, cărora nu li s-a acordat pînă în
prezent atenţia cuvenită. Barbu Slătineanu îl tratează în cadrul lucrării
Ceramica românească1, subsemnata în cadrul a mai multe lucrări de sinteză2, Susana T6th prin prisma biografiei unei familii de olari3. Or trecutul bogat al acestui centru, care poate fi urmărit prin multiplele documente aflate la Arhivele Statului - Filiala Oradea, precum şi specificitatea ceramicii care poate fi cercetată studiind numărul mare de vase
care au supravieţuit timpului, cit şi din informaţiile ultimului olar în

permite şi ne invită la un studiu mai aprofundat.
Primele documente scrise găsite pînă în prezent datează din anii
1805-1806 şi reprezintă proiectele de statut al breslei olarilor 4 precum
şi corespondenţa intreprinsă în legătură cu cernile de constituire a olarilor în breaslă 5 • De la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea datează şi primele vase ajunse în posesia Muzeului Ţării
Crişurilor imediat după înfiinţarea Societăţii de istorie şi arheologie din
Oradea (1872), odată cu înjghebarea patrimoniului muzeistic a colecţiei
vechi, realizată prin donaţii şi achiziţii. Calitatea superioară a acestor
vase şi faptul că se simţea nevoia de a se constitui într-o corporaţie proviaţă,

Barbu Slătineanu, Ceramica românească, Bueureşti, 1938, p. 148-,.,149
Tereza M6zeş, Bemutatjuk a Kori:is-videki Muzeum neprajzi osztcîlycit, in
Faklya, XXVII 09~). 2 iU:l., p. 3; lldem, Neprajz, nepmuveszet, în Bihari Napl6,
XXVll (l!:ln), iul., p. 14-lti; T. M<izeş, I. Godea, Ghtdul secţtet de etnugrufie a
Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1973, p. 9-21; Tereza M6zes, Zona etnografică
Crişul Repede (vezi reaipitolul: Ceramica populară), Editura Sport-Turism, Bucureşti,
(sub tipar)
3 Suzana T6th, O familie veche de olari orădeni, în Contr-ibuţii la cunoaşterea
etnografiei din Ţara CTişurilor, Oradea, 197,1, \p. lLl-121
' Arhivele Statului - Filiala Oradea (A.S.O.), Fonld. Episco,pia rom.-cat. de
Oraoea, Acte economice, Oradea-Olosig„bres1e, d. 4457, f. 130-135
5 ASO, ibidem, f. 124-128 şi 203
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Cererea privind constituirea în breaslă a olarilor - după cum redin multiplele documente - a fost întocmită în 1805. După acest
an urmează o lungă perioadă de tărăgăneală pentru ca aprobarea privilegiilor să se realizeze abia în anul 1820 de către regele Francisc 16 •
Ca să înţelegem de ce în Oradea breasla olarilor s-a constituit relativ
tîrziu şi cu multă tărăgăneală, abia la începutul veacului al XIX-iea cind
aceste corporaţii încep de fapt să se destrame, trebuie să clarificăm două
probleme:
1. A existat oare mai înainte breasla olarilor şi acum în secolul al
XIX-iea este vorba de o reînnoire a drepturilor sau abia acum a ajuns
meşteşugul la maturizare economică-profesională?
2. De ce a ţinut tărăgăneala aproape două decenii?
La prima întrebare din lipsa documentelor nu putem răspunde cu
toată fermitatea. Există motive care ne fac să presupunem că şi la Oradea ar fi existat cu secole în urmă astfel de corporaţii. Care sînt aceste
argumente?
Din bibliografie reiese că lada breslei olarilor din Oradea din anul
1823 se află azi la Muzeul de Etnografie din Budapesta. Pe interiorul
capacului acestei lăzi se găsesc referiri la data execuţiei lăzii anterioare,
cu care a fost înlocuită cea nouă, şi anume anul 1658 7 • Ceea ce ar însemna că încă înaintea ocupaţiei turceşti ar fi existat breasla olarilor J;,i
Oradea. Faptul că între demnitarii breslei care figurează pe Iada din 1823
nu găsim nici un nume comun cu cei care au trăit şi se află pe documentele din anii 18428 , 18559 , 1859 10 ne pune pe gînduri. Totuşi, putem admite că în cursul a trei decenii s-au schimbat totalmente numele olarilor
într-o perioadă cind media de vîrstă a vieţii era redusă, ceea ce nu contrazice posibilitatea existenţei breslei olarilor la Oradea înaintea ocupaţiei turceşti. Considerăm aceasta verosimilă cu atit mai mult cu cit olarii
din apropiere, din Beiuş s-au constituit în breaslă în anul 1645, primind
scrisorile privilegiale de la Gheorghe Rakoczy !11, iar cei din Marghita
şi-au cerut drepturile în anul 1723 12 • Înclinăm să credem că în deceniile
imediate după ocupaţia turcească nu se putea reorganiza breasla. Oraşul
Oradea în timpul luptelor îndelungate a fost distrus aproape în întregime. Velenţa şi Grădina Sălbatică erau complet nimicite. In OradeaOlosig au rămas doar 114 case din care abia 21 erau locuite 13 • După elizultă

8

ASO,

Colecţia

actelor de

breaslă,

nr. 198, f. 1'14

Kresz Maria, Illusztraci6k az erdelyi fazekassag tortenetehez kiilonos tekintettel a kes6-haban keramiara, în Ethnographia, 19'72, nr. 2----3, p. 2Hl~247
7

ASO, Fond. Episcopia rom.-cat. de Oradea, Acte economice, d. 4458, nr. 147
ASO, Fond. Colecţia actelor de breaslă, nr. 212, f. 17-19 ·
10 Ibidem, f. 20-23
11 Dr. Szadecky Lajos, A czehek torteneterol Magyarorszâgon, Budapest, 1889
12 ASO, Fond. Prefectura judeţului Bihor, Manufacturi-bresle, d. 160, f. 67
13 Lakos Lajos, Nagy-Va.rad multja es jelenjeb61, Nagyvârad, 1904, p. 39
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administrativă precum şi de relaţiile feudale faţă de Episcopia
romano-catolică de Oradea. Oraşul Oradea la vremea respectivă era constituiit din patru oraşe independente din punct de vedere administrativ, şi
anume: Oradea-Mare, Oradea-Olosig, Oradea-Velenţa şi Oradea-Subcetate. Fiecare aparţinea de altă putere feudală. Oraşul Oradea aparţinea
de Capitlu, Oradea-Olosig de Episcopie, pe cînd Oradea-Subcetate de stă
pînirea laică. Cei zece olari care au semnat proiectul de statut au aparţinut de trei oraşe, doi erau din Oradea-Mare, patru din Oradea-Olosig
şi patru din Oradea-Subcetate. Numărul redus al olarilor nici nu permi-

tea organizarea lor în bresle separate.
Proiectul statutului breslei olarilor conţinînd 19 articole, era concPput după aceeaşi schemă ca şi celelalte statute din epoca respectivă 14 •
Mai interesante sînt acele puncte care se referă la viaţa internă a meşte
şugarilor ol 3ri. Se prevedea ca starostele care reprezenta organizaţia în
faţa autorităţilor şi care avea răspunderea morală şi materială în toate
problemele legate de activitatea breslei să fie schimbat anual in aşe. fel
ca rind pe rînd să aparţină de cite un alt oraş. Odată cu schimbarea starostelui urma să se mute şi lada, cheia lăzii, precum şi statutul breslei
care era păstrat în ladă. Dintr-un document datat din 14 aprilie 1839
aflăm că lada breslei timp de patru ani a stat la un meşter din oraşul
Oradrn, de aceea prin „votul majorităţii" lada era transferată la un meş
ter din Oradea-Olosig 15 •
Condiţiile de avansare erau de asemenea prevăzute în statut. Astfel,
articolul patru stabilea modalităţile de trecere din rîndul calfelor în rindul meşterilor. Acest punct din statut ca şi altele din el oglindeşte caracterul de clasă şi de castă a acestei organizaţii profesionale. Cel care dorea
să avanseze în categoria de meşter trebuia să depună un florin în lada
breslei, să prezinte certifioatul de naştere, din care să rezulte că e născut
din căsătorie legitimă, să prezinte certificatele privind activitatea din
timpul anilor de călătorie şi dacă totul corespundea abia atunci putea
să se prezinte la examenul de meşter. în acest scop se prevedea să execute o lucrare de măiestrie. Lucrarea se compunea din mai multe
probe: două bucăţi mari de oale, un castron mare cu capac, un ulcior
mare de capacitatea de 25 de iuste, desenul unui cuptor, precum şi construcţia acestuia. Pentru examinarea şi aprecierea produselor s-a constituit o comisie mixtă formată din delegatul conducerii judeţului (Politicus
Comissarius) şi meşterii controlori sau supraveghetori. Greşelile constatilte
nu se puteau răscumpăra prin bani.
Statutul prevedea şi diverse măsuri privind apărarea drepturilor
breslaşilor. Astfel, articolul 6 interzicea munca nebreslaşă. Munca olarilor neconstituiţi în breaslă se admitea doar la tirgurile anuale şi atunci
1

1' ASO. Fond. Episcopia rom.--<:at. de Oradea, Acte economice, Oradea-Olosigbresle. d. 4457, f. 130-135
1s Ibidem, d. 4458, f. 231-232
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numai cu anumite restricţii.Meşteşugarul nebreslaş era obligat să plătească
12 Xr. taxă de control şi în caz că produsele erau considorate nesatisfăcătoare, acestea erau confiscate.
Proiectul de statut nu em întru totul aprobat. Stăpînii feudali aveau
o serie de rezerve şi introduceau anumite modificări prin care căutau să
sublinieze şi să apere drepturile feudale. Menţionăm doar două dintre
ele. Meşteşugarul care a venit din altă localitate nu se putea prezenta direct la examenul de meşter. 1n primul rind trebuia să se prezinte în faţa
stăpînului feudal şi doar după ce timp de un an a dat dovadă de buna
cuviinţă şi se achita de celelalte îndatoriri putea cere primirea în breaslă.
Stăpînii feudali pretindeau de asemenea ca ei să exercite măsurile de judecată asupra contravenienţilor, nu comisarul, cum era prevăzut în articolul 6 al proiectului de statut. Astfel, Episcopia rom.-cat. susţinea că
expulzarea sau judecarea ,3cestora să se facă numai de stăpînul feudal.
Jn caz contrar - argumentează Episcopia - ar însemna ca delegatul sau
comisarul breslei să se amestece în treburile interne ale stăpînului, ,.ca
locuitorul lui să devină judecătorul lui" 16 •
După cum am arătat mai sus, numărul olarilor constituiţi în breaslă
era relativ mic. In 1851 breasla număra 15 meşteri şi o văduvă 17 • La
aceştia se mai adaugă şi cîţiva olari din Tileagd. Nu cunoaştem numărul
lor din acest an, dar se ştie că în anul 1827, după multiple intervenţii rau
fost admişi doi olari din Tileagd în breasla olarilor din Oradea-Olosig 18.
Jn 1855 numărul olarilor din Oradea se ridică la 17, iar între 1857-58
cu încă trei olari 19• La Arhivele Statului Filirala Oradea se găseşte şi lista
nominală a olarilor breslaşi din 1859 20 • Intre timp doi au încetat activitatea, dar au apărut alte cinci nume noi.
„Breasla - după cum arată Şt. Pascu - nu putea atinge scopul de
a apăra interesele meşteşugarilor, decît prin încadrarea şi supunerea tuturor meşterilor faţă de statutele de breaslă" 21 • Ori, tocmai această închistare în regulemente a adus la un moment dat la îngustarea activităţii
olarilor. ,.Odată cu dezvoltarea producţiei de mărfuri şi a relaţiilor de
schimb, odată cu apariţia modului de producţie capitaliste, breslele au
început să frîneze dezvoltarea forţelor de producţie. Lărgirea pieţelor şi
adîncirea luptei de concurenţă e accentuat diferenţierea producătorilor
de mărfuri, duceau la înăsprirea reglementării producţiei, la limitarea
primirii de noi membri ... " 22 •
I

IG Ibidem, d. 4457, f. 145----147
17 ASO, Fond. Colecţia actelor de breaslă, nr. 198, f. Ul
18 ASO, Fon'd. Episcopia rom.-cat. de Ora<lea, Acte economice, Oradea-Olosig-bresle, d. 4-157, f. 157
19 ASO. Fond. Colecţia actelor de breaslă, nr. 212, f. 17--119
~o Ibidem, f. (W-23
21 Stefan Pascu, Meşteşugurile din Tra~silvania pînă în secolul al XVI-lea, Ed.
Academiei R.P.R.. Bucureşti, 1954, p. 313
21 G. A. Kozlov şi S. P. Pervuşin, Mic dicţionar economic. Ed. Politică, Bucureşti, 1959, p. 337-338
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Cu puţin
dispoziţii care

timp de la crearea breslei olarilor, ani de ani, se aduceau
încetul _cu încetul au subminGt unitatea breslelor şi au adus
la destrămarea acestora. In 1834 s-a admis atît meşteşugarilor locali, cît
~i celor din provincie să desfacă produsele atît la tîrgurile anuale, cit şi
la cele săptămînale 23 • In 1840 condu~ereG oraşului Oradea a desfiinţat legea privind limitarea numărului meşterilor din breaslă 24 • In anul 1850
s-a aprobat meşteşugarilor nebreslaşi din numeroase branşe practicarea
meseriei şi fără a îndeplini condiţiile stabilite prin statutele de breaslă~~In anul 1872 breslele au fost desfiinţate 26 • După lungi lucrări premergătoare, la 25 august 1874 a luat fiinţă Asociaţia Meseriaşilor Olari
din Orudcon. Pentru oglindirea

concepţiei

acestei noi

corporaţii meşteşu

găreşti

spicuim cîtev,3 puncte din statutul lor. Articolul 3 prevedea că
poate fi membru al asociaţiei oricare mic meseriaş olar, care exercită
individual meşteşugul în oraşul Oradea, conform reglementărilor în vigoare. Pot fi membrii asociaţiei atît femeile cît şi minorii cu condiţia ce
la şedinţele asociaţiei să fie reprezentaţi prin împuterniciţii lor. Articolul 27 dispunea de formele de dizolvare ale asociaţiei care putea să aibă
loc cind numărul membrilor ar scădea sub zece sau cînd Ja a treia convocare a adunării generele se prezintă mai puţin ca 3/4 din numărul membrilor28.
Despre dezvoltarea olăritului din a doua parte a secolului al XIX-iea
o oarecare imagine ne putem forma din registrele de evidenţe ale olarilor
din anii 1861-1872, respectiv 1873-1884, din Rapoartele anuale ale Camerei Industriale şi Comerciale din Judeţul Bihor, din unele evidenţe
privind ocupaţia şi adresa populaţiei din Oradea şi judeţul Bihor.
Intre anii 1861-1872 inainle u.e desfiinţarea breslei figurau în evidenţe 9 olari şi 6 negustori de oale 29 • Situaţia era ceva mai bună după
înfiinţarea Asocieţiei meseriaşilor olari. Intre anii 1873-1884 apăreau
în evidenţe 22 de olari, 4 meseriaşi care confecţionau pipe şi 5 negustori
de oale30 •
Pe parcurs olarii au început să se reprofileze în meseria de sobar.
ln evidenţa din anul 1897 figurau deja împreună, totalizînd 17 olari şi
sobari, şi un singur meseriaş oare confecţiona pipe31 • In 1904 erau ţinuţi
în evidenţă 15 olari, 4 sobari şi doi pregătitori de pipe32 , în 1912 numărul
olarilor a scăzut la 8, a crescut în schimb numărul sobarilor tot la 8 şi
23

Borovszky Samu, Bihar v6.rmegye, Budapest, 1901, p. 296
Ibidem.
ASO, Fond Primăria Municipiului Oradea, inv. 144, d. 360/4 .
26 Borovszky, op. cit., p. 2S6
27 ASO, Fond Primăria Municipiului Oradea, inv. 1444, d. 360/4
28 Ibidem.
29 ASO, Fond. Asociaţia Micilor Meseriaşi, inv. 84, nr. I
30 Ibidem, inv. 84, nr. 4.
31 Nagyv6.rad es Biharv6.rmegye czim es nevta.ra, Nagyvarad,
2~
25

şi

1897, p. 5S

65
32

Biharva.rmegye es Nagyva.rad Cimta.ra, Nagyvarad, 1904,
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un singur meseriaş făcea pipe33 • In anii următori numărul lor nu se modifică semnificativ.
•
Raportul anual al Camerei industriale şi comerciale din anul 1912 a
analizat starea olăritului3 4 • Motivul decăderii meşteşugului, Camera de Industrie şi Comerţ îl atribuia pe de. o parte dezvoltării industriei în urma
căruia a scăzut interesul pentru vasele de lut, pe de altă parte se considera că datorită stagnării industriei de construcţie a scăzut interesul faţă
de elementele de ceramică decorative. Presupunem că este vorba de elemente decorative folosite la casele construite în stil secesion cit şi de sobele de teracotă. Plăcile de teracotă ale acestor sobe înainte erau executate în bună măsură de olari. Aceştia erau concuraţi de cele două fabrici
de teracotă înfiinţate pc parcurs la Oradea cit şi de sobele importate din
Cracovia şi Ceske Budejovice (Budweiss) 35 •
In deceniul al treilea al veacului nostru pătrunderea pe piaţă a veselor de fier, de tuci şi de tablă smălţuită de origine industrială, precum
şi a porţelanului a reprezentat o concurenţă şi mai puternică pentru produsele ceramice. Corporaţia industrială a olarilor e. căutat să se opune.
Numeroase documente din anul 1924 oglindesc încercările corporaţiei
de a convinge conducerea administrativă a oraşului despre caracterul vă
tămător al vaselor de tablă smălţuite 36 • Se găsesc şi plîngeri ale olarilor
privind nemulţumirea lor faţă de locurile „necorespunzătoare" unde erau
nevoiţi să-şi desfacă produsele37 •
Adevărul este că procesul de pătrundere al vaselor de origine industrială nu se mai poate opri, faţă de această concurenţă olarii nu se mai
puteau apăra. Olarii tineri s-au reprofilat în meseria de sobari, iar vîrstnicii în măsura în care s-au stins din viaţă nu au mai fost înlocuiţi. In
1938, după evidenţa intocmită de Barbu Slătineanu la Oradea, au practicat meseria 8 olari3 8• După informările olarului Me.jor Imre, în vîrstă de
74 de ani, înaintea celui de al doilea război mondial au lucrat doar şase
olari. După război, rînd pe rînd, au renunţat la exercitarea meseriei.

*
Numărul

mare de vase ceramice dintr-un răstimp de aproape două
secole, de care dispunem, ne permite analiza facturii olăritului de Oradea.
Marea majoritate a vaselor sînt absolute autentice. Ne referim la cele
achiziţionate de muzeu în urmă cu 12 ani de la familia Levai, la cele ce
se găsesc în colecţii particulare, precum şi la cele aflate în posesia ulti33

Kemeny L. lgnac, Biharmegyei es nagyvdrad Cimtdr, Nagyvarad, 1912, p. 97
A nagyvradi Kereskedelmi es Jparkamraa jelentese az 1912. evben, Nagyvarad, 1913, p. 69
35
Borovszky S., op. cit., p. 301
36 ASO, Fond. Asociaţia Micilor Meseriaşi Oradea, inv. 118, anul 1924,
f. 41-43
31

37

Ibidem.

38

Barbu Slătineanu, op. cit., p. 196
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mului olar în viaţă, Maior Imre. Menţionăm că acestea din urmă provin
de la trei generaţii de olari fiind confecţionate în realitate de olarul Tarsoly Carol, maestrul lui Maior, de calfa lui Tarsoly, Czăvek Ioan, precum
şi de însăşi Major, şi toate trecute în cursul pregătirii prezentei lucrări în
patrimoniul secţiei de etnografie a Muzeului Ţării Crişurilor. La acestea
se mai adaugă un număr mare de vase care au ajuns în patrimoniul muzeului din colecţia veche', aparţinînd secolului al XIX-lea, unele chiar mai
vechi. Despre acestea din urmă nu putem susţine cu toată fermitatea că
sînt toate de Oradea, unele puteau să provină şi din alte centre apropiate
ca de exemplu Săcuieni, Tileagd centre cunoscute de olărit şi apropiate ca
factură ceramicii de Oradea. In cazul unora nu încape nici o îndoială.
Astfel, pe fundul unei frumoase farfurii ornamentale se află o etichetă
din care rezultă că aceasta a fost confecţionată de maestrul olar Kados
Jozsef din Oradea, decedat în anul 1888. Toţuşi, prin analogie multe pot
fi identificate. Considerăm absolut autentice vasele de bresle, care au fost
ronferţ.innatp la o rlată aprnpirttă c-nnstituirii în hrf'aslă a olarilor, cum ar fi
ulciorul de breaslă a gubaşilor din anul 1819, a tăbăcarilor 1838, asemă
nătoare ca smălţuire, ornamentică cu vase făurite la începutul veacului
nostru. Merită interes un lumînărar, un vas mare nesmălţuit, datat din
anul 1835 precum :;;i mai multe cahle nesmălţuite de diferite forme şi dimensiuni. Sînt remarcabile şi cele trei bocale dintre care două au fost
scoase la iveală cu ocazia reconstrucţiei fabricii „Crişul" din Oradea.
Privind în ansemblu totalitatea produselor ceramice a olăritului de
Oradea distingem o gamă bogată şi variată de creaţie. La Oradea în decursul vremurilor s-au făcut: 1. Vase cu caracter decorativ; 2. vase de uz
gospodăresc; 3. pipe de ceramică; 4. cahle pentru sobe de teracotă; 5. elemente decorntive folosite în arhitectură.
1. În prima categorie de vase cu caracter decorativ intră majoritatea
vaselor provenite din secolul trecut. Ceea ce nu înseamnă, că în acele
vremuri nu s-ar fi lucrat în egală măsură şi vase de uz curent, doar că
s-au păstrat iacele produse cărora li s-a acordat mai mare preţuire, deci
cele cu caracter de.:orativ. De asemenea intră şi un mic procent din vasele aparţinîud secolului curent: farfurii decorative, ploşti etc. Calitatea
acestor vase reflectă din plin gradul înalt de dezvoltare o:i meşteşugului
în cadrul muncii organizate în bresle, unde s-au folosit materiale de bună
calitate, metode de lucru însuşite de ucenici în cursul peregrinărilor în
diverse centre renumite din străinătate. Vasele sînt făcute din lut omogen, de bună plasticitate, au formă elegantă şi sînt acoperite cu un smalţ
plombifer de foarte bună calitate. Vasele sînt decorate prin ornamente
aplicate în relief (mai ales cele de breaslă), prin pictare (farfuriile, ploş
tile), mai puţin prin zgrafitiare, ornamentaţie specifică ceramicii bizantine. Motivele ornamentale, ca şi în cazul ceramicii săseşti39 , se compun
din elemente zoomorfe, în special păsări, din elemente fitomorfe, lalea,
39

B.

Siătineanu,

P. H. Stahl, P, Petrescu, Ceramica, ESPLA,

p. 237
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garoafe, lăcrămioare, sub formă de buchete de flori şi cununi de frunze.
In mai mică măsură sînt întîlnite şi motive geometrice. Gama coloristică
a vaselor este mai puţin bogată. Ll cele policrome predomină verdele şi
variatele nuanţe ale maroului. Vasele mari de breaslă sînt monocrome,
mai des de culoarea verde.
Barbu Slătineanu a sesizat prezenţa vaselor aşa zise de Gyor, pă
trunse în Transilvania în secolul al XVIII-iea emiţînd ipoteza ca această
ceramică putea să fi fost făcută în Transilvania. Această ceramică, influenţată de ceramica de Delft şi de tehnica smalţului staniier opac, întrebuinţat de către meşterii habani, după părerea lui Slătincanu-Stahl
Petrescu se pare să fi fost făcută la Cluj~ 0 • Malonyai menţionează că ală
turi de vasele de Gyor, la Huedin s-au găsit multe vase provenite din
Oradea, unde olăritul la data apariţiei lucrării (1909) încă era în floare 41 •
Etnografa Kresz Maria, pe baza unui vas aflat în prezent la Muzeul Naţional din Budapesta, precum şi altora provenite din centrul
Tileagcl, cit şi pe bază de înrudire dintre familii de olari, susţine că lucrările olarilor din Oradea precum şi a celor din Tileagd au fost influenţate de olăritul haban 42 • Pentru această teză pledează şi cele trei booole
aflate azi în colecţia secţiei de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor, precum
!ji ornamentica frumoasei farfurii mai sus menţionate. Cu toată stăruinţa
depusă la Arhivele Statului-Filiala Oradea pînă în prezent nu am găsit
documente, care ar susţine teza de mai sus. Rămîne să urmărim în continuare elucidarea problemei.
2. Vasele de uz gospodăresc au forme şi dimensiuni variate, conform
necesităţilor. S-au lucrat blide şi farfurii, cratiţe, strecurătoare, tigăi, oale
cu una şi două toorte de diverse forme şi dimensiuni, hirboaice, oale
lungi, ulcioare, ploşti, cancee, oale folosite la fermentarea vinului, adăpă
toare, ghivece pentru flori etc. De altfel, despre varietatea produselor ceramice de uz curent din secolul trecut ne informează şi statutul breslei
olarilor, respectiv obligaţiunea privind „lucrarea de meşter" 43 , precum şi
o Limitaţiune de preţuri, eliberată în anul 1813 44 •
După tradiţia însuşită în cadrul muncilor din bresle, vasele erau lucrate cu grijă. Spre deosebire de centrele de olărit rurale din judeţul
Bihor, unde s-au lucrat mai mult vase nesmălţuite 45 , la Oradea doar o
parte din oalele mari şi oalele lungi, ulcele, ulcioarele pentru ţinut apa
erau nesmălţuite. In general, vasele erau s!!lă,l.ţuite monocrom în verde şi
maro închis. În majoritGtea cazurilor singurul element decorativ, funcţio
nal în acelaşi timp, era smalţul lucios, de foarte bună calitate. Vasele
40 Barbu Slătineanu, op. cit., p. 148-149; B. Siătineanu, P. H. Stahl, P. Petrescu, op. cit., p. 377
41 Malonyai Dczs6, A marmar nep miiveszcte, ,·ol. II, Budapest, 1909, p. 307-308
~2 Kresz Maria, op. cit., p. 232
43 ASO, Fon<l. Episcopia rom.-cat. de Ora<lea. Acte economice, Oradea-Olos!g-bresle, d. 4457, f. 130-135
44 Ibidem, d. 4457, f. 53-59
45 FI. B. Florescu, T. M6zes, op. cit.
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nesmălţuite, lucrate în special la cerinţele populaţiei rurale, probabil
influenţa acestorn, erau ornamentate cu motivul şi tehnica de veche

sub
tradiţie a liniei ondulate trasă cu degetul sau cu pensula 46 • Brîiele alveolate
şi sub formă de funie erau aplicate pe pintecele vaselor mari, nesmăl
ţuite. De asemenea s-a folosit şi tehnica stanţării aplicată pe buzele unor
categorii de vase cu perrţi vrrticali, drepţi. Numele german al acestei
ustensile cu care s-au făcut imprimările, ,,radli", precum şi ale altora
folosite, presupune o oarecare influenţă germană. Lucrul este posibil dacă
ne gîndim, că întrr olari, mai ales dintre cei care au trăit în secolul trecut, găsim, numeroşi meşteşugari cu nume german c.:a: Edelmann, Ekker,
Kaup, Himmer, Bikling etc.
3. Despre pipele de lut putem spune prea 'puţin. Produsdc fiind mă
runte şi ieşite din uz au dispărut. De altfel, la Oradea puţini mrşteşugari
au lucrat pipe şi ei doar pînă la primul război mondial.
4. Cahlele pentru sobe erau nu numai lucrate- dar şi montate de sobari, care în acelaşi timp erau şi olari. Despre aceasta ne informează limitarea preţurilor produselor ceramice din anul 1813. Cahlele, precum şi
matriţele acestora găsite la ultimul olar în viaţă aparţinînd veacului trecut şi începutul veacului nostru erau mai miel ca dimensiune-, 19X 19 c-m.
Motivele lor în relief reprezintă arabescuri, jocuri de linii într-o organizare ce aminteste de stilul baroc. Ele erau totdeauna smăltuite. Cahlele
mai recente erau mai mari ca dimensiune 22,5 X 22,5 cm. ·ornamentica
cahlelor mai noi era mai simplă: boabe de griu, imitaţie de piele de crocodil puternic stilizate. Considerăm că, în unele case mai vechi, unde
sobele nu au fost înlocuite cu alte noi sau cu încălzire centrală s...-ar putea să se mai găsească sobe vechi.
5. Raportul Camerei Comerciale şi Industriale din Bihor din anul
1912 47 mi-a îndreptat atenţia asupra elementelor decorative folosite în
arhitectură. Cu această ocazie se vorbeşte despre stagnarea meşteşugului
din cauza c.:ă, ,,nu se prezintă inleres penlru elemente decorative" <li11
cauza stagnării industriei de ronstrucţie. Aruncînd o privire asupra faţa
delor multor case construite în stilul secesiune, decorate cu plăci şi elemente florale din sticlă cuzinată din piatră artificială, dar şi din ceramică,
ne dăm scrama că olarii din Oradea au avut un cuvînt greu de spus în
realizarea acestora.
*
Spaţiul nu ne permite să ne extindem asupra tainelor meşteşugului.
Ne rezumăm la prezentarea celor mai pregnante asemănări şi deosebiri
constatate în comparaţie cu centrele vecine de olărit.
"6

Te!'eza M6z.es. Consicleration sur la decorntion de la cerami<me populaire
Criş, în Revue Roumaine d'Hi.~toire <le l'Art, Ed. Academiei
R.S.R., Bucure~ti. 1970, p. 85-91
dans la region <Ies
47 • • •

A nagyvdradi Kereskedelmi

es Iparkamara jelentese az 1912. evben,

Nagyvarad, 1913, p. 69
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Cu tot nivelul dezvoltat al olăriei, la Oradea s-au folosit metode arhaice de lucru şi în afara unor mici ustensile sau îmbunătăţiri aduse roţii
olarului uneltele, în general, au rămas simple. Pînă şi călcatul cu picioarele a lutului era practicat pînă la încetarea meseriei.
Smalţul în schimb era pregătit după metode occidentale.
în Oradea s-au folosit paralel două tipuri de cuptoare. Pentru obiecte
mai mici s-au utilizat cuptoarele montate în aer liber aparţinînd tipului
tronconic, cu secţiunea orizontală circulară, asemănătoare celor întrebuinţate în centrele de olărit din Bihor 48 • În general însă cuptoarele de mare
capacitate (amenajate în atelierele olarilor) erau de tip german, cu secţiune orizontală dreptunghiulară şi erau prevăzute cu coşuri.

*
Ceramica de Oradea nu a cunoscut o largă desfocere. Produsele ceramice au fost valorificate de olari şi numai într-o măsură mai mică de
negustorii de oale, în tarabe fixe şi mobile deţinute de aceştia pe pieţele
din Oradea. O mică perte din vase au fost desfăcute priţi negustori şi la
Salonta.

CONSIDE:RATIONS CONCERNANT L'HISTORIQUE DE LA
POTERIE D'ORADEA
Resume

La poterie Ide Bihor a attirc l'attcntion des chercheurs surtout par le grand
nombre de centres ou on l'a pratiquee et on la pratique encore, par la valeur
technique et artistique des produits ,ccramiques.
Pourtant, .comme notre ouvrage le souligne, on n'a ,pas accoroe, jusqu'a present, l'importance mcritee au centre de poterie d'Oraclea. Peu d'ouvraga-; se sont
intercssees a cet ancicn centre ceramique et ceux-ci n'etant qu'une presentation
incomplete , un aspect du probleme ,ou bien indirectement.
Celte etl.l!de veut etre la synthese d'un ouvrage monogra(Phique a paraître
appartenant au meme auteur.
En s'ap-puyant sur une ample documentation bi'bliographique, archivistique,
sur terrain tout oomme 5Ur l'etude aiµprofondie de i:fus de cent procluits ceramiques anciens et plus recents provenus du icentre ceraimique d'Ora'dea, 1'auteur de
l'ouvrage se propose de suivre pas â pas le develoruiement historique de cet art,
de mettre en evidence Ies caracteres ~cifiques du proces:sus de crcation, de presenter une image de la granicle et riche variete des produits et des traits ess-entiels
de la crcation arfistique de ce centre de creation.
Les premiers documents ecrits trouves jusqu'a present datent des annees
1805-1806 et representent les projets de statut de la cor,poration des potiers, cor~8 F'l. B. F1lorescu, T. M6zes, op. cit.; Tereza M6zes, Ceramica populară din
Birsa, în Cibinium, Sibiu, 1969, p. 13.1-139
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poration qui ne prendra naissance qu'en 1820. Pourtant, a la suite des informations
documentaires, soutenues aussi l!)ar le haut niveau artistique des vases restcs des
XVIIl'--XIXe siecles on suppose que Ies potiers ont reU&Si a constituer leur corporation avant l'occupation des Turcs et maintenant ils n'ont fait que renouveler
leurs droits.
La cor,poration des potiers, tout comme Ies autres de la .meme periode, remontant ă une periode relativement tardive, periode de l'apparition du mode de
production capitaliste, de la productlon des marchandises, a commencc â freiner le
developpment des forces de production et bientât a mene ,i la dissolution de la
corporation. Apres de longs travaux d'organisation prem:I naissance en 1874, a la
place de la ,eorporation, L'Associ-ation des maîtres-l!)otiers d'Oraldea. On s'interesse
plus loin a l'activite des potiers de cette assoc'iation jusque vers 1960, quand, le
dernier potier, vivant aujourd'hui encore, interrompt son activite. Durant toute
cette periode de plus d'un siecle et demi on poursuit l'cvidence des potiers, la
repartition par specialites, les raisons du changement du nombre des mcmbres ct
celles de la dissolution de cet art. On montre aussi qu'une partie de ces arlisans
se sont tourncs vers -le metier de poelier et qu'un nombre bien r~duit ont travaH!c
des pipes.
Ayant en vue la totalite des produits ceramiques d'Ora.dea on constate qu'au
cours des siccles on y a fait: des vases a caractere decoratif, des vases usagers,
des carrcaux pour les poelcs, des elements decoratifs employes en architecture,
des pipes, mais la plupart des produits sont des vases de ceramique, surtout des
pots, peu d'assiettes et dans une mesure reduite des cruches.
0n a mis en evidence ,Ies facteurs qui ont contribue a l'essor de la ceramlque de cc centre et certaines influences comme celle de la iceramique fine emaillce,
ă fond blanc (habană). On signale Ies traits specifiques de la creation qui l'individualise et la differencie des centres des environs.
On est bien convaincu que l'ouvrage et la riiche illustration qui accompagne
le texte servira comme point de reference, dans la bibliographie de specialite, pour
reconnaître bien des produits ceramiques, aujourd'hui non-identifies, se trouvant
dans la collection des musees.
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Fig. 3. SigiliuL cu stema breslei olari-

lor din Oradea.
Sceau au blason de la corporation des potiers de Oradea.

Fig. 4. Ulciorul de· breaslă al

gubaşilor din
Oradea din anul 1819.
Cruche de corporation des „gubaşi"'
(ceux qui confectionnent des sarraus)
de Oradea de 1819.
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Fig. 5. Cahle cu gura
Carrt>aux

a

circulară

din

colecţia

veche a muzeului.

bord circulairc de la collcction anciennc du musee.
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Fig. 6. Cahle din colecţia veche a muzeului.
Carreaux de la collection ancienne du musee.
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Fig. 9. Vas cu gură bilobată.
Vase â bord bilobe.
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Fig. 10. Farfurie decorativă de la sfirşitul secolului al XIX-lea.
Plat decoratif de la fin du XIXe siecle.

10 -

Blharea 1882
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Tavă pentru friptură, de formă ovală,
Plateau de roti, ovale, date 1908.
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Gourde datce, 1902.
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Fig. 13. Olarul Major Im re, ultimul olar în

viaţ ă

din Orade.'.l.
Le potier Maj or Imre, le dernier potier en vie
de Ora !ea.

Fig. H . Ustensilele ola rului.
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Fig. 15. Mojarul mare, folosit la sdrobitul

smalţului.

Grand mortier pour broyer !'email.
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Fig. 16. Farfurie plată „marmorată•
Assiette plate „marbre"·.
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Fig. 17. Blid numit „blid de lemn".

Fig. 18.

Ecuelle nomme „blido de lemn" (cn bois).
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Strecurătoare.

Passoir.
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Fig. 21. Oale mari.
Cruches.
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Fig. 22.

Oală.

Pot.

Fig. 23. Oale folosite la fermentarea vinului.

Pots pour la fermentation du vin.
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Fig. 24. Plăci de ceramică srrn1lţuit.1 din· secolul al XIX~lea.
Plaques emaillees de ceramique du XIX si~le.
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Fig. 25. Tipar de plăci de ceramică pentru sobe (sec. XX).
:vroules de plaques emaillecs de ceramique pour Ies poeles (XXc sieclc.).
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