CEBAMICA POPULARA
DIN JUDEŢUL BACAU
de FEODOSIA ROTARU

Ceramica populară ac'bulală este continua•boarea unei tradiţii stră
Yechi. Elemente esenţiale 18!le CJeiNUllioei neolitice, dacice s-au romane
s-eu perpetuat prin epocile reudală şi modernă, ajungind pînă in zilele
noostre . In. eV'lll mediu w apărult sate spedali.mte 1, dar şi meşteri spe
dali zalţi i.n tOOnfecţionarea a.n'Wllitor .tipuri de vaşe2.
Deşi epocile m'()dernă şi contemporană aJU restrins considerabil aria
de folosintă a vaselo.r de ceramică meş�ugul se practică încă in multe
sate ale ţării .
Jude�ul Bacău IBII"e in prerent nauă centre active de ICiei'aiildiCă . Există
looaltiăţi ca 01tru:z (fost Grozeşti), Băhnăşeni -(com'WlJa Pfrjol), Solonţ şi
Cucuieţi (comuna SoJonţ), Frumoasa şi Schitu-Fr'Wlloasa. (comuna Ba:l
cani}, in care .pmoticarea meşteŞU!gWui este de tmdiţie mai veche.
In oategori.a oent.reloll' oonamioe a căror apa!I"i ţie este mai apropiată
de noi in timp includem Răohirt:oasa (unde mai ·lJucream un singur meşter
şi el fost elev al Şool ii de :all"te şi meselli i de la OuTTtea de ATigeş) ; Blidari
C ăiuţi (olarul exis'l:ent aici fiind originar din Oltenia şi lucrlnd vase pe
ca'!1e .le ornamentează în sti'l specirfiiC oltenesc} şi Lilieci-Hemei�i (primii
meşteri au �nit di n foştii lucrători ai fabricii de ceramică oe a apar
ţinut ·lui N. Constantinescu 3 �i a !funcţionat aici 1a moeputul secolului

nostru}.
InJtre cenltrele de •oeriamică dispă!rute, ou puţin ttimp in unmă, menţio
năm Pi!rjol şi B ă!Seşti •(oomiUna Pîrjol) şi Fl�·ti (comuna Huru:ieşti.).
Pînă nu demul t la Floreşti-Huruieşti în curtea un!Ui ·gos'}Jod.a.r se m:ai
găsea �niO"d. un C'Upti;OT pentru ars vase.
La Pi·rjol au dispărut olarli oare l'UJCI1au in gospodăria proprie, cei
rnai bătrîn i .nemaipultind să mai looreze, iar teei mai rti neri oo1ifioîndu-s1e

1 Ştefan Olteanu şi Constantin Şerban, Meşteşugurile din Ţara Romcineascd şi
Moldova, Editura Academiei R.S.R., 1969, p, 251.
2 Tudor Pamfile, Industria ca.snfcd la romcini. Trecutul şi starea et de astdzf.
Contribuţii de artil şi tehnică populară, 1910, p. 387.
3 Grig. Grigorovici, BacăuZ de ieri şi de azi, 1934, p. 210.
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in noi mesel'lii. In schimb, timp de ciţivoa ani a funcţiolll8t pe :lingă C.A.P.
Pirjol un atelier meşteşugăresc, unde •utHizîndu-se ·tehnica prelucrării irn
serie s-au lucrat servicii de vin, must, ţuică, cafea, vase de flori, in tipare
cumpălr.a'te de la Cluj .
Pină in prezent au apăr'Ut numai două articole referitoare la
ceramica acbuală in judeţu l BacăJU "· Am considerat necesară re
luarea şi ana'limrea mai pe la:ng a acestei probleme. Numărul încă fiTl.ai'C
al centrelor de oeremică rămase active in judeţul nostru ne demonst�ă
că practicarea m�teşugul!u i s-.a ':MICUt pe pa.rcursui timpului in multe lo
calităţi. Vechimea şi amploarea răspindill"ii sale ne este dovedită de nu
meroasele resturi cel"'amice, aparţinînd diferH.elor epoci istorice descope
rite pe rnza actualului judeţ Bacău s.
Documentele pulblioate, datind din epoca medievală, sint să·race in
informa.ţii referitoarr'e 1a procti'Carea olăriei pe teritoriul jucl.eţJului nootlMl.
A doua jumătate a sec. al XVIII-lea (Şi prima juan ă ta te a sec. al XIX-lea
sirrt in schimb bogate in astfel de ·date, deoarece oatagtNrliiJe alcătuite a
cum î nregistrează nolllÎ'lal
l oapii de familie 'indicind, acolo unde este carul,
m�ugul .pe dare il prQOt.toau .
Recensămîntul efecl'lla!t de autorităţile ruseşti d� ooupaţie in an i i
1 772-1 774 menţionează olari înrtr-'lln număr de 21 de sa'te aparţinînd la
acea dată de ţinutul Booăru.1ui a. In majorirt:atea looaliltăţilor este pomenit
un si.ngur olar, flaptu.l fiinld explimbLl prin rmmărul dncă mic de oameni
care populau satele epocii. Cei mai mulţi olari apar in vaJtll"a Tkgului
Ocnii, şase (GriguTrui, Gheorghii, Şe:I"'ban, Ion, Constantin, Ioniţă) 7 �i 'in
Leorda, cinci (Miron, Iosăb fiul olrall"''..Jui, Zaharie, Pavel �i Miron) 8• UJ·
mează �n oroirn.e descrescălboaa-e Beţeştii cu trei ol�i (Iona"ŞCU, Vasi le �i
Ion) 11, Că1ugăra cu trei oloari (Zaharia, Costandin �i LuciE1111) to, Văsii�tf,
cu doi olari (David sin olar şi Consbandin) 11 şi Fintinele cu doi olari (Ion
şi Manoli sin ol.ar) 1 2.
Dinrt;re satele in oare tBStăzi se practică olăria izvorul menţionat po
meneşte doa:r două. Este vorba de Gro� unde ern Gheo'l'ghi olarul 1:1
şi Solonţ 'Uillde eoo Ştefun olar 1 4.
4 Ion Vlăduţiu, Meşteri olari băcduanl, in Ateneu, nr. 12 (1 1 3) , an 10, decem
brie 1973 şi Feodosia Rotaru, Centrul de ceramfcă din comuna Oituz, j u d eţ u l na
cău, Carpica, nr. XI, 1979, pp. 281-292.
5 Marliena Florescu şi Viorel Căpitanu, Cercetări arheologice de &uprafaţă in
judeţul Bacău, in Arheologia Moldovei, nr. VI, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti,
1969, pp. 213-275 şi Silvia Antonescu, Cronica săpăturilor arheologice efectuate
fn judeţul Bacău fn perioada 1968-1978, in Carpica, XI, 1979, pp. 349-356.
6 Recensămintel e populaţf.ei Moldovei din anii 1772-1773 şi 1 774, in Moldova
din epoca feudalismulut, voi. VII, partea a 11-a, Chişinău, Ed. Ştiinţa, 1975, pp.
298-357.

7 Jdem, p. 331, 333 şi 334.
8 Idem, p. 316.
9 ldem, 303 şi 304.
10 Ide m, p. 298.
11 Idem, p. 3 1 6 .
12 Jdem, p. 2R9.
13 Idem, p. 339.
14 ldem, p. 311.
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Penibru prima j umătate a sec. ru XIX-lea infonnaţii preţioase ne · sint
fu:rniZJate tot de cartlagrafii.
In anllll 1 820, sartJul Grozeşti proprietatea hatmanului Constantin Pa
lade avea 38 de meşteri intre care era şi Vasile Olariul 15• In acelaş an,
la Cucuieţi, sat răzeş.esc, in oare oamenii se îndeletndceau cu "munca
la gropi de pă oură" şi cu căr�ia, sînrt înregistraţi doi olari - Vasîli şi
'

Radu 16•
12 ani mai tîrziu (1 832), la Gro2JeŞti sint înregistraţi Vasili sin olar
şi Giurcă sîn olar 17, care puteau fi fiii lui V18Sili mnnitit la 1 820.
ln 1 838, [a SoMtul Firumoaga, sat aflat pe "moşi•a Sfîntului Mormint"
este amillltit Ioniţ olarul "bejenar vechi hrisoV'Olit" 111, iar la Cucuieţi, de
V>enit intre •timp propriertatea postelinicuhlii Iordache Pruncul, sînt înregis
traţi cinci olari (Radu olariul, Ioan Con:mrt:e sau olar, Andonii olariul, Ioan
olwiul, Gheorghe olarirul) 19, ceea ce reprerenta foarte mult pentru un
sa�t care avea 135 de birnici 20•
1 845 repreZintă anul cind a foot alcătuită ultima cartagmfie a Mol
dovei. Şi de aooastă dată satele pe oore le găsim menţionate sinrt Grozeşti,
Schitul-Frumoasa şi Ououieţi. La Grozeşti , aflaJt acum in proprietatea
cnearului Cantacuzin, erau 23 de meşteri, i ntre care figureaz ă şi Necu
lai o'lariul 2 1. In Schirtn.t.l-Frum'CiaSa alături de Ioniţ olia:riul, menţionat an
terior, trăia şi Ioa.n s6:n lojă olariul, oare făcea parte din categoria acelor
"de sine veniţi" 22• Nwnă:rul olmilor din CuiCUieţi a scă2'Jut acum la trei .
IOc"\.'1 otariul, Vasili s�n Radu olariul şi Ioan Corode sau oLariul ; ceii.alţi
doi, Radu :Şi Gheorghi, decedînd intre timp 2J.
Aan indus de fiecare dJa.tă in df;ra totală pe centre şi pe acei care
poa-rtă menţiunea de "sîn iOlar" (fiiul olmului), în1lrucît este cuno..c;cută
trodiţia tmnsmitel"ii :acestui m�'1et;lug de lia tată Ja fiu.
PeMru. a doua jumătate a sec. XIX-'lea informaţiile sint din nou
sărnce. Menţionarea numărului me<i'terlior din.tr-un sat, fără specifica
t'ea meseriilor care se pmctică nu poate fi decit parţial utilizată.
Sfirşifiil'l secolului trecut insemna o creştere fără precedent a numă
r u lui meseriaşilor, raportat ou numărul total al populaţiei. Gro�tii , in
proprietatea lui Negropon te, avea 133 meseriaL"?i (la un total de 3 288
15 Catagrafia Moldovei,
1 1 2-116. Fondul Visteriei.
16 Catagrafia Moldovei,
17 Catagrafia Moldovei,
fii . 5, 18. Fondul Visteriei.
18 Catagrafia Moldovei,
1 2 16, f. 13 v-18.
19 Idem, f. 41 v 50 .

1820, Arhivele statului laşi, Tr. 166, op. 164, nr. 10, f.
1832, Arhivele statului Iaşi, Tr.

166. Fondul Visteriei.
nr. 57,

1832, Arhivele statului, Ieşi, Tr. 885, op. 1 1 11,
1838,

Arhivele statului, laşi, Tr. 1316, op. 1488.,

nr.

-

20 Ibidem.
21 Catagrafia Moldovei, 1845, Arhivele statului, Iaşi, Tr. 1423, op. 1619, nr.
909, f. 10 v-30. Fondul Visteriei.
22 Catagrafia Moldovei, 1845, Arhivele statului, Iaşi, Tr. 1423, op. 1619, nr. 907,
r. 17 v-21. Fondul Visteriei.
23 Idem, f. 47 v-55.
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suflete) 24, So'lonţut 42 (1a o po puLaţie de 2 265 persoane) 25, iar Băh

n�ii 1 9 {La 1 717 persoane) 26.
PlresU!pWlem că printre cei in-cl�i în statistica de mai sus, .se aflau
ş i olari, deoarece [n decenii le următoore, iin specia:! în perioada in
�rbelică, n'llil'lăJrul lor a oresowt tfoaate mW't.
Prerenţa unui oLar din Grozeşti, GheOI'ghe Pi<nrti'lie, pe lista premian
ţilor oonCUII"Sului de olărie oogtanizat in 1 908 de "Societatea Domniţe Ma
ria" 27 oon.stituie o dovadă a prireperH 'Şi măiesti.rei ol181rilor de aici.
In prima jumătate a sec. al XX-lea, centre da cele de l·a Băsăşti,
Băhnăşeni şi Oucuieţi emu recun1Q501Jte ca fii'111d prin11re cele mai irnpoc
ban'be care produoearu ceramică neagră 28. Potrivit unor informaţii de la
autorităţile looaJe, pe oare le oorusideră.m inoomplete, in judeţul n051bru
fiinţau in 1938 urmă1Joare'lie centre de ceramică : Băhn'ă.şeni şi Oucuieţi,
cu un număr de 1 8 oiari, Băsăşti cu 8 olari, Solonţ cu 14 olari şi Bacău
cu 2 olari 29• Am făouJt atfinnaţia de mai sus avind in vedere că lucrarea
respectivă nu menţioneta2lă centre ca Grozeşlti, unde potrivit informato
rilor actuali, nru.mărul olari<lorr se apropia de 300 30• Informaţii referitoare
1a n·um ărul mare al ol:a:rilo.r qn perioada interbelică ml.aţi m centre ca :
Băhnăşeni (1 60), Cucu.ieţi (70), Solonţ, Frumoosa ne-au frost fumizate de
me.şlteri bătrîni orirginarri din saltele respective 31,
MI\Jitaţii1e petrecute in rplra.nl\11. vieţii economice in periOiada postbelică
s-au I"ăs.firlînt şi asupra orientării profesionale, mulţi olari aflaţi la virsta
tinereţii renun'Vînd la meşteşug.uJ. moştenit. Ei S-81U ca:J.ificat în diverse
alte meserii.
Olăiria estle acum run apanraj .al celor trecuţi de viJrsba de 45 de ani.
După modu1 cum se prezintă rsirtl.llarţila credem că tn decurs de 10-15 ani
meşteş.ug-ul va înoeta să mai fie rprra!Ctioat. Numărtd meşterillar oare lu
crează esbe mic mai ales dacă il .MpOrtăm ·Ia tm treoutt nu prea îndepăr
tat (exemple : Oirbuz - 1 3 oLari, Frumoasa - 8, Băhnăşeni - 3, So
lonţ - 3 etc.).
Considerăm că o anrtlrenare 1a celror mai buni meşrteri 'in festiVIalul
"Ci:n'tatroo României", prercum şi ooopbarea lor oa profesori-maiştri in ca
drul unor oereuri OI1g'ani2Ja11e cu elevii la nivel de comună ar deschide
noi perspeotive acestui mitlentar meşteşug.
24 Ortensia Racoviţă, Dicţionar geografic al judeţului Bacc1u, Bucureşti, 1895,

p. 309.

25 Idem, p. 515.
26 Idem, p. 1 09.
27 Silvia Zderciuc şi Mircea Dumitrescu, Concursul de oliirie din 1908, ln Revista Muzeelor, nr. 1/1970, p. 68.
28 Barbu Slătineanu, Ceramlca romc!neascll, Bucureşti, 1938, p. 114.
29 Idem, p. 194 şi 195.
30 Inf. Niculăeş P. Andrei, 70 de ani, olar, Oituz.
31 Inf. Călin Petrică, Băhnăşeni-Pirjol, inf. Luca Gh. Dragomir, Frumoasa,
olari.
32 F. Rotaru, op. cit., p. 287-290.
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MATERIA PRIMA. Materialele auxiliare
Alm:pliasarea gteagm:filcă a centrelor de ceramică s-a făcut şi in func
ţie d.e prerenţJa lutJului oare constUJUia ma.rte'I'Iia primă. De oamcteriSiticile
aoestuia depind oali.tăţile utilitare �i estetice oale vaselor :realizate.
In trerut, la Gro�ti, pămîntul �ere :adus din Pirlul Sărat. Ace�t pă 
ntirut e 11a !b un doar penJtru hrorlaii'ea unor VlaSe de dimenslll.lll.i mici. I n pre
ll1 •asa, pe ntru
zent lutul este săpat în Dealul Manciucului. Olari i din FI"lllo
a da de pămînt bun, sapă .gropi ad!mct de 7-8 met'Ii 'În Dealul Do
bl'e::�u.m, de unde pămintul este scos la suprafaţă, în găleţi , cu aj utorul
funiilor 'Şi ooripeţilor. Şi în celel<a:l'te sate ex istă locuri 'Ştiute de unde
se ia pămî nt bun pentru oale. Astfel la Băhnăşeni, pă.rru n tul se ia din
Ocol, la Oucuieţi din Is laz , la Schitu-Frumoasa de pe Căsoasa iar la
Lilieci di ntr-'Un mal al Bistriţei num it Hălăţeni. La Răchi!l:oasa, vina de
pămînt galben din lutăria satului s-a pierout, meşterul săp'ind in alt loc .
.t1ngobarea viC!iSelOT se face cu o soluţie din humă (Oituz) soo caolin
ou.mpăr1at d i n ccmerţ (î:n restul centrelOT) şi apă. La Oituz huma, de un
,

a}b crnUJI"dBir, se sapă 'inrtr-un mlail in piJri,llll Lupulrui 1a adincimea de 2 me
tri . 1\.dl..ILSă acasă huma es'be ri.şnită, diluată cu 'apă şi .apoi utilizată.
/nflorea VlaSeloc se face cu d.i•ferite culori obţinll.ll1:e din oxizi : �u,
din pămi,nt roşu, bogart; in ox.id de fier, albastru din oxid de oobalt, ver
d·e din oxid. de crom sau ammă. Res'Uurile din "fier de aramă" sint arse
i :1tr--un VlaS vechi in cuptor. Dup ă ce se soat din cuptor foiţa de culoare
ve!"de 'Clare se formează, L5e dlespri nde se rlşneşte lŞi se amestecă cu apă şi
smalţ (Oituz). In alte looalităţi vasele sint colorate cu marou. Culoarea
� obţine d intr-un "păminţel" oare se găse'Şte în comerţ, sau din pă
mirut săpat in d.ea.lul Osoi. aflat pe ram sat-ului ( Băhn&?e ni ) . Uneoori va
s.cloe dnt tnHorote ou var alb (Răchitoasa.) .ilaT alte ori c.u duco (Băhnă
şen i). Meş.terii oaa-e l'llJCl"ei<LZă teramtă folosesc acelea�?i malterii prime
,

atit petntru culoare cit şi pentru smălţuire. A'Sitfel, verde se obţine pr; n

a�deorea resturilor de tS.Tamă, ISJbastru din oxild. de cobalt (proot.m'Qt d in co
merţ), roşu din pămint roşu, negTU dintr-un pămint măJcinat, procu
n::!.lj; de la Iacolbeni-Sureava. Pentru a se obţine culoarea ma:rou inchis,
se :amestecă culoarea neagră cu sma:lţul şi ra.poi se .glazure.ază teracota.

Smă.lţuirea wsel'Or se făcea în trecut şi se mai face şi astăzi cu li
targă cumpărată din comerţ. :In prezerut, 'intrucl.t aceasta se găseşte destul
de greu, meşterii au înlocuit-<> cu m.inium dJe pl'Uillltb sau cu deşeuri de
!)lumb topite timp d'€' 1 0-1 2 are. Minimul de plumb rlşnit, este dilUJart
oct apă .şi run'e!Steoat ou pămin.t rămas de la l'OOI1Ul VI&S'elor .şi ou ni sip (luat
di n ·d-ealul MailiC'iucului 'la Oituz sau din malul pîrîului la Cuou.ieţi). In
anR.
asterul fonn•31t se 1Bid6fl.l'gă şi culori'le.
UNELTELE

centrele de ceramică tale jrudeţnll.ui Bacăru si.nlt
in tntreega ţJa.ră. ·In marea lor majonitlate sint tradiţionale
(scindura mare, maiul de lemn, :roetla Olarului, �niţ.a pen!lru sma.liţ. şi
ouliOiri, fichie.<?ul, oomul, pensula, pieptenele din piele, o ·buDa·tă din piele
pentru a face scrisul , "pensu1a" di n fl'Ol'i de cuie, sîrma). Acestoo- piese

cele

Uneltele uti limrte rn
otmoscm1le
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tradiţionale li se .adlaugă al.Jtele mai noi mal.aJOOrul pentru lut (acţionat
manual lia Băhnă-şeni şi Frumoasa sau acţionat electric, p rin intermediul
unui eleoot!"omator, la Li lieci ) , o presă pentru ·COnfecţiona.t '!Jocţile V�aSelor
(RăohitoCll9a) , rtirpare pentru străchini, servicii de ţuică, de vin, rde cafea
(Pîrjol şi Lilieci), tipare din ghips pentru terarotă (Lilieci), o •torbă pentru
sfărlmart; glazura, •acţionată electric prin .inte11rneditUl unui eloobromO'tor
(Lilieci), un COII"n penllru ornamentart vasele •fălourt din lut (Răchitt:oasa) .
Malaxorul pentru lut (presa), fol'OSi.t de oltarii din Băhl11ăşeni-Pîrjol şi
FI"umoasa-Balloani •esre format dintr-un .scheloet de ·l·emn pe oare sînt aşe
zaţi 2 cil i ndri di'n metal prevămţi la unul .di n capete cu roţi ZJîmţate şi cu
o manivelă. Malaxorul ·zdi'IOibeştJe pămîntul pus deaJSupoo cilindrilor. La
Lilieci-Hemi�i maliaxoru'l aTie ooeeaşi f011!Tlă dar este ocţio nat electric,
pr:in il111Jermediul unui el'OOtlromotor.
Presa pen.tru .torţi este folosită de meşterul din comuna Răchitoasa.
Ea este realiza•tă dintr-o bUJootă de ţeav•ă prinsă pe un căprioT el încă
peri i . La .gurn de jos se pun "tipare" pentru cozi. CHi ndrul se umple tOU
1ut. La �tea de sus e�istă o plăCUtţă din metal în formă de cell"C de
oare el9be sudlată o tijă. Prin apăsarea tl:ijei, pămî ntul este impins in jos,
prin tipar ie<ii nd ·torţile care 'lliează
i'IIll
să fie .prinse la vas.
Ornamenbarea vraselor se .:flace ·lia Răohi.boasa cu ajutorul unui corn
'în formă de ·OU'b, are o prelungire denumită "ţîţă"

din Ztt t. Recipien•tul

prin 100re se scurge vopseaua.

Torba, folosită pentru a sfăJrîma ·gtlazJll.I'Ia (miniiWll de pltJmlb) este o
instla:Laţie lucrată pe principii i ndustriale . Ea este talcăltuită dintr-IWl butoi
d i n metaJ. în interiorul iOăruia se itlltrOOJuoe gliazurn împreună cu pietlre de
dimensiun i mai mari. Ea este taJcţionată electrdc prin!llr-'U!Il eleot:romator.
Arin invîrltkea rapidă a cilindrului piatra s.fmă
m ·g1azlllra 081I'e este folo
si•tă a:poi la smăilţui:rea te.ra.ooitei .

lutCI1u tbreoe prin ooeleaşi fa2le cu
deosebire ar consta i n durata Tedusă a
timpuliui de maoooore a ianpurirtăţilor. In majori•ta:tea cent!:reloc olarii lu
crează 1a intervlal de cîteva zile pămîntul proaspăt tad'llS . Doar 1a Răchi
toasa meşterul îl 'loasă la "dospit" timp de 2-3 săptămîni, perioadA in oare
toarnă mereu apă .peSte el.

PREGATIREA pămîntului pen·tru

noscute in

intreaga ţară. Si.nguoo

FAZELE DE LUCRU

oprim asupra lor.

ale vaselor fi ind

cele cunoocute, nu ne ma.i

TIPURI DE CUPTOARE.

Olalrii ard 'VIatSE!le in cuptoare pe care le Jllli!T1'€'SC rel mai adesea "hor
nuri". In majtOri1Ja.tea cazuri lor horn'Uiri:le si.nrt oonstrui•te, in tOUlrlea meş
terului, fiind sau acoperite ou un aroperi� inolinai, făcut din scindu-ri
(Schitu-Frumoasa), sau sirtuate înrtr-o bamacă de scîndcuri (Oirtmz). Există şi
oa7JUT-i in oare ele s'int silttuate inJtr-o încăpere a casei (Lilieci), dar şi ca
zuri cind ele sint scoase ·În afara .gospodărtiei, la intbrertăiere de drumuri ,
fiind folosite de mai mulţi 1111E!Şteri (Frumoasa). Construite din 1u't !bă
tut cu maLul, legarte cu şine şi lanţruri, penltru a nu se crăpa cind sint în
cinse, cupboarele inillil ni:fle sînJt de .mai multe tipu;ri. Cel mai des înrt1lnit
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cu vatră organizată (cu prichici), cu două saru trei
g UTi. de foc. Co nstruit direct pe sol (Oi1tmz) saru construit în pămînt, în
tr-<O groapă •(Răchitoasa) acest tip de cuptor are jos, în mijloc, un pri
chici circular, din lrut, inoonj UJrat de run !?anţ. Pe rprichici sînt clărdite
vasele oare slînt puse 1a ars. Un astfel de cuptor, construit la suprafaţă,
al ă turnt liDUi cuptor pentru copt pîinea 1se află la Băhnăşeni-Pîrjol.

este cuptorul troncnic

Un alrt tip de cuptor tronconirc, fwă vatră organizată, estle rCOllstru.it
pe o bază de piatră şi cioburi de olălrie pentru oa să nru ajungă apa la
cele trei guri de foc (Oituz).
ln aceeaJŞ i oactegorie a cuptoarelor tronconice cu vatră organizată pu
tem include IŞi oele două cuptoare săpate la întretăiere de dnun uri, pe
malul arpei, folosite în ·oo:mrun de toţi meşterii oare loouiesc pe uliţa ola
rilor din Frumoasa-Balcani. Cuptorul, săpa;t în pantă, la 181dirncimea de 1 ,75
m, I8Jre o singud gură de foc. Lă·rgitmea este de 1 ,60 m la bază şi de 0.60 m
la gură. Vrasele se clădesc pe o Via'llră formată din doi <Suporţi trapezoidali,
depăl"baţi •intre ei prin·tr-un şanţ. Suporţii sînt despărţiţi de peretele oup
toruJui tot pr1intlr-un şanţ. Vetrelor le lipseşte peretele din partea opusă
gurii de foc. Lemnel-e se in1troduc printre vetJre, i·ar prin lipirea cuptorului
cu bălegar .artunci cînd vasele se fac "albe ca cămaşa" se obţine ceramica
neagră. Dacă fooul nru este oprit }ia rtimp, oalele se .soa!pă "hiţ", topindu-se.
Cerem.ica roşie este arsă de două ori d-acă se smălţuieşte cu minium de
plumb. Cind plumbul se �topeşte oalJa străluceşte iar focul trebuie in
trerupt.
Cuptorul tronconic cu grătar parţial sau total, în·tîlnit la Oituz, este
realizat din acoperirea cărării dreulare de foc cu un dnd de cărămizi, la
lllk-..ă distanţă uruele de a1tele. G:răltamll apare pe ma�nea vetrei. Acest
t�p de cuptor reprezintă o formă de .trecere de •}ia cuptorul cu vatră orga
nizată (avind o m.aJSă de lut împrejmuită ou cămre circulară de foc), spre
cuptorul ou gră tor amenajat prin folosirea cărămizil01r, renunţîndu-se
aSJtfel la executarea grătarului din lut cruţat.
Un ultti:m tip de cuptor pe oa;re dorim să-1 menţionăm intilnit tot 1a

Oituz, este un cuptor tronconic cu vatră organizată de dimensiuni mici
(înălţimea este de 0,90 m). ln pereţii OOJI)tlarului sintt săpate mai multe rin
duri de şanţuri ori'zonta:le pe ·oare se pun Ja ars cămiţe de dimensiuni mi·ci .
Cuptorul în oare se arde 1Jelraco.ta , •amplasat înctr-:o incăpere a oa<Sei
(Lilieci) este de forma unei camere cu pereţi dUJbli 1ooo.srt:rudţi din cără
midă. FOC'Ul se frare intr-'O ·�pă, sub nivelul pănni nr1JUJ.ui, căldura ci'l'
oolind printre pereţii dubli ai cuptorului.

CATEGORIILE DE CERAMICĂ confecţionate de ola�rii din judeţul
Bacău.
Pwtem împărţi cernmi.oa roore s-a l•urnart într-un trecut nu prea indepă..rllat şi oea oare se lUJcre:ază an prezent în două moci categorii :

1) ceramică populară
2) reramioă deoomtivă modernă.
Din tehnica de aroere a vraseim rerul.1lă :
1 . ceramioa roşie, realimtă printtr-<l ardere oompletă
2. ceramioa neagră, N!la:l.imtă prin ardere incompletă.
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In rtrecu't in toote centrele se lucra atît oel'1arnică :roşie cît şi reramică
neagră. Renumiţi 1n oorufecţionmea vaselor dle ceramică neagră elr31U
olarii din Băhnă:şeni şi Băsălşti-Pilrjol, Ou'Cllieţi-Solonţ IŞi Frumoasa-Bal
cani. In prerent singurul centru. in care se i'liJCI'eaZă in mod curenrt ast
fel de ceramică este cel de 1a Frumoasa-Balcani. La Răohitoasa mai
trăiesc ·În-că doi olraTi care pină nu demfllllt JIUJOmU renamică nea2!"ă. Ce
romim neag1I"ă reprei·zmtă d'€'Silgur un elemenft de oontinuitatbe a popu
laţiei ,şi ra pradi.JCă,rli ooestui meşteşug pe taceste loalR"i. Ea este d u pă
cum se 'ounooşte de tradiţie dacică, la noi, dar a avut o lwg arie de răs
pîndire 'in în'treaga Europă. In prezent ceromioa roşie este' predominrantă,
ea lucrindu-se în proporţie de sută la sută in reStul cenrt:reloc ceramice
ale judeţului. Faptul se explică prin modificarea gustului consumatoru
lvi modern. oare preferă ceremioa :roşie smălţuiltă, celei negre. Prezenţa
unor mutaţii se olbservă .artiît în pkmud. divensifticării tipwilor de piese
oare s-e luorea2ă d.t 'Şi sulb mportnrl aspootului lor estetic.
TIPURI DE VASE

In co ntin uare vom inceroa să pre:ren<tăm principalele tipuri de vase
pe care le lucrează meŞiterii băoă'lllani . Slîn1t citevla ti1ouri de Vi.'lSe com•1.me
pe ·Catre le i-ntilnim ffn rboa.te cen'tlrele datorită lai'ig'ii ior utt i lizări . Putem
impă<rţi vasele in mai multe categorii : oale, străchini, că ni , wse pentru
fl.ori -şi aLte pi<es�e. Comune tuturor ce:n1Jrelor sint 'l.1rnlălklarele oategorii
de piese •ceramice oale pentru sa'I1lllale, Iăptare, oale pen tru :umplut borş,
chiupuri , ulci001re , străJChini, castrooane sau rtăvi, vase pentru flori e'tc.
Faptul acesta ne dovedeşte caracterul uni•bar oal oero'm icii populare din
zonă.

Fără a intra în arn.ăn•ll'Ilte dJe orom desorilptiiV vom enl\lmera ·in con
tinuare ce tipuri de WJse se h.110rează în prirucipal-ele centre prodrooătoare
de ceramică din judeţ.

La Oituz, meşterii lUJCrea.Ză urmălboa.rel:e cate2arii de vase : oale
pentnu sarrmale, oale mari cu una sa.u două torţi, CI'altiţe cu două torţi,
oale pentru umplut iborş, oale de dO'llă ooa, lăptare, oale pentru inmo r
rninbalre, strachini, talgere, farfurii, oastroane, lighene, tigăi (laboş), ul
cioare, moşoaice, uloele mid, căni ru şipot, flomre, vaze pentru flo!I"i ,
,·ase penlbru pă•brunjel verde , fruotiere, su})<Wburi perutru lumânări, puşcu
liţ.e pentru bani, pjlnii, srt:recurători, plo�ti 32•
La Frumoasa-Balcani se lucrează acel.eaoşi ttipu:ri de vase oare sint
anse oomplet sau i•ncomp!et, după comanda pe care o are meşterul. Ele
diimă înltr-o măsură destul de mare de cele lu.orate la Oi1tuz. Aici pre
domină oalel-e mari, de divense capacităţi, oare .poartă denumiri localle
spedtfilce : oală de frunte (oală pen'tlru o găină ) , oală de mijloc, (mij
loooă) , ulciiCă făTă buză (grurlui�a�ncă), rulcică rotundă cu coadă (rotundă),
oală pentru sa1:1male cu. două ttorţi. Intilnim in egală măsură şi stră
chini, lăpbalre, chiupuri, ghivece pentru flori, oas€lte pentru

rii de ai·ci

mai lUJCrează
la acoperişurile caselor.

încă

bani. Meşte

boJduri cu oare săbenii împodobesc coarn ele
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La Cucuieţi-SoZonţ, Qla�rii lucrează în prezent doar oeremică roşie
pe oa e o smăl�uiesc in majoritatea oasz:u.ri:lor. Odinioară Oucuieţi era
renumit 'Pentlru ceramioa neagră oa�re se lucra aici. In prezent din cei
trei �teri oare mai trăiesc, doar doi mai lucretaJZJă.
Sint modelalte in mod 10\.ll"e'nt următoarele forme de vase : lăptare,
ulcioare, oale de mijloc (mijloacă), tăvăli, oale de f�J"un te , oale cu două
to.rţ.i, cozi, �ce , s'brăchi'ni, puşculliţe , căni�, u'ldora.şe, f:looare, pu
tinee, ţuoale.

La SoZonţ, meşterul I08T'e luC'.rea'2Jă , fiCIICe o reN11111 ică cu aspect, :în ge
neral neîngrijit, !fără a ornamenrta vasele, sialgurile ei Wilenţe fiind or
din uti1italr. Vasele sînt arse după tehnica remmicii �roŞii. Nefiind arse
cit ltlrebuie, sma'lţru:l nu se unifOII"'lllzează dînd aşi el un aspeat neîngrijit
piesei orespeative. El modeloearm : lăptare, moşoo.ioe, oa!le pentru sarmale,
oale de mijloc ("mijloacă"), sbrădhini, tăvăli , rulcele de roadă, oale cu

două cozi, pocrişe, butoiaşe ornameniflale.
In Băh.năşeni-PîrjoZ. cenlbru altă da'bă. ren1Jil11ilt in confecţionarea
cetramicii negre, din cei aproape 1 60 de meşteri 'Ca.I"e luooou intr-un tre
cut nu prea îndepăr.bat, mai iucrearzJă do.aJr rtJrei. Doi din11re ei fi ind bă
trîni lucrează puţin oantittaltiv dar şi tipuri purţine de vase (lăptcure, ilo
rare, Oralle penltru sanna�e). Cel de al treilea meşter •lluorează atît forme
tmcfiţionale (lăptare, căni, oale pentru sarrma.le, străchini, ;flara.re), cit şi
fonne noi, hibride, care se vor ooa.phaie Ia noi'le cerinţe ale conslUlll'lla
torului modern (căni�e şi păhăruţe pentru cafea, ţuică, vin, farluriuţe,
V185e pentru flori, butoiaşe, etc.
Răchitoasa are actualmente un singur meşter care lucrează doar
ceramică I'IOIŞie smăl'\nliltă şi nesmăl'\1llită . R"mă nu de mult mai lucrau iacă
doi meşteri care făceau vase mari cu capaciotatea 'Cie 7-8 litri, lăptare,
uLcele pentru mo�i, pe oare le m-dealu inco mp!et, obţinînd ce:ramică nea
gtră. Meşterul 181C1ru·al oonfeoţionează tt:pUJri de vase tTadiţiona.le : mo�ioe,
flware, 'Ulci!oa;re , căni pentru apă, lăpbare, oale penitru sarma:le, dar şi
scrumien!, casete pentru bani.
Schitu-Frumoasa, care după OUilll am putut cons1Jaltia documentaT este
un sat ou tradi.ţie �n domeniul oiărirtulflli , are in prezent un singur mef?
ter orure nu este lOOaJln'ic. El este venit cu peste 1-r·ei decenii in urmă ·cre
1a Cucu.ieţi. Ola.rW de aici 'rucra pînă nu demult, în mod curent, a.tît
ceramică neagră cit IŞi ceramdcă IJ"OIŞie. ·In prezerrt a renfll.nţat :La prima
in f�voaii"ea celei de a doua. Are. un repertoriu de ·furme nu prea bogati:,
preferind să lucre21e lăptare şi lflol"rure, oare se cer pe piaţă tot timpu l a
nului. Străclli nile şi cănile le iucreaz ă doar in ajunul sălri>ăltorii moşilor
de iarnă şi a. moşilor de vară.
Lilieci-Hemeiuşi este un centru relaltiv lbină•r, născut pe locul unei
fabrici de ceramică. Meşlte!J"ii olari sînt veni.tţi din .alte centre ooram�ce
ale Moldovei. Lucrează la. roată căni şi florare, străchini şi foc
furioare mici pentru usturoi, folosindu-se de presă. Se lucrează curent
şi � pentru oobe.
Gherăieşti-Bacău esre un centru mai puţin reprezentativ, atit sruh
raportul :fiOirmelor cit şi al ornamentelor '(foarte sărnce). Se �ucrează mai
mult flomre, străchini şi căni, oare stntt rar smălţu.ite.
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ORNAMENTE - SISTEM DE ORNAMENT ARE.
Atît V'aSele de ceramică neagră cît şi oe l e de cerarrnoa roş ie sînt
ornamenltiate pentru că fi ind mai kumoase plac mai mul1t cumpără
torului.
Modul de om:amentare al ooramicii negre este fowte sim plu , m�terii
folosindu-se doar de o piatră, un vîrf -ascuţit sau chim de deget, ou care
fac 'impresiu.ni. Uneori pe vasele negr·e se fac "flori" oare se piclează cu
humă albă (F.r'Uiffioasa). ModJuil de ornamenrtare al 'cernm.idi :roşii este
mult mai complicat. Ea este "inchistri'tă" cu ajutorul unui ibăţ de chi
brit, a unei bu�ăţi de pie•le, a unei pensuLe oou 'a unui corn FEte i nd 
za�tă uneori cu aj utorul unui virf �BSCUţi't iar abteori bum vaselor este
alvoolată prin im.presiune cu de.getnrl cel mare (Oituz, Răchitoasa). Alte
ori V�&Sele sînt ornamentate doa:r prin tmproşoare cu di feri'te culori după
oe au .fost ango:bate (R ăchitoasa) sau prin improşcare ou smalţ colore.rt
pe angoba udă (Oi,tuz).

MOTIVE ORNAMENTALE.
Sînt �centre în oare registJr ul motivelor ornamen tal·e es�te foarte re
dus (Frumoasa) d:a:r şi centre in care el este bo�t (Oituz, Băhnăşeni).
Cel mai des mtHnirte sint
linia dreaptă (singură sau în bduri), lin i i
vălurltte (în zig-mg), valul sau .,şî.nătăul " . Ele •se întîlnesc î n toate ce n 
trele.
Linia dreaptă se �i ntă cel mai ,adesea sub forma unor şiruri d�
l in ii paralele şi conrtinue.
Linia vălurită se realirează prin apăsarea cu o bucată de piele pe
partea v>as ului pe oaa-e s-a rturna:t deja culoarea. La Oituz această l i nifl
in zig-zag se num e ş,te ,.!briul preutesei".
Valul numi't şi ,.şinătău" (Qi,tuz) sau "şaba:c" (Băhnăşeni) este un
motiv străVIeeh i, 'Uitilimt i ncă pe scară laa-gă.
Creanga bradului, fig'urată pri'Illtr-<> linie mediană �i lini i scurte.
obli:ce, �te 'Un motiv daci·c tre.nsmis pînă 1a noi (Oituz).
Gardul constă di n două ·linii paralele uni·te î ntre ele prin liniuţe
(OHuz). Frunzuliţe şi flori de ..nu-mă-uita" se ;î n!tHnesc fi-gumte pe CP
r.amiJCa din Lilieci.

Diverse .flori îm pod10besc vasele meşteri'lor din Schitu-Frwnoasa.

ClJIC!Uieţi, Băhnă·şen.i şi Răchitoasa .

tnflOTaT�ea vas·elor se face în special
pentru a -înfru museţa vasul.

smălţruieşte

la paJU.a.

superioară care se şi

ARIA DE DESFACERE a ceromicii din judeţul Bacău este încă
foal1te langă . In prezent meşterii i�i tre.nsportă singuri mamf,a nemai fiind

la f.el de răspîndit

ca in trecut sistemul asocierii d i ntre ace9t;ia şi că
r�i. Asocierea dintre olar şi oă·răuş, 1n oare pri m ul a'V'OO obH�aţia de
a ronfeoţiona va s.ele i·a•r al doilea de a aduce păm'întul �i lemnele nece
sare şi apoi de a vi nde marf,a , ii crea prim'Ul'lli posihilita,tea de a avea
mai mult timp penttru lucru.
In trecUJt, meşterii din Oituz ereu asociaţi cu cărăuşi proveniti din

M-rea Oaşin.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

CERAMICA POPULARA DIN JUDEŢUL BACAU

281

In prezent, acest •sistem se mai practică doar la Frwnoasa-Balcani.
Vasele sîn1t vîndute apnmpe in toate OCI!Z'Uril·e pe bani şi foarte rar
pe cereale (Răchitoasa, Solonţ). Olarii nu mai au astă21i ocelaş timp la
dispoziţie. Ei se ocupă concomitent şi de munca cîmpului.
Vasele lucra!te :lJa Oituz ernu vinJdute 1la hmmuri în satele de pe Va
lea Tla:zlăului şi pe Valea Silretului, in tîrgurile de la Podu-Tureuh.ri..
Adjud, Sascut, Oneşti, Bîrl>ald , prooum .şi în satele a flate pe anumite
trasee cunoscute .

Drumul pe valea T.azlăului .trece prin BrătHa - Valea Rea - Bir
săneşti - Camclău - Sănduleni - Bereşti-Tiazlău - Tescani - Moi
neşti.
Un d rum ajunge pînă ap.roape de Bacău şi porneşte apei spre Adjud
trecînd pri n G ur.a Văii - Ba:mva - V·alea Mare
Fundu Răcăduni Cleja - Niro1ae Bă1cescu, intorcindu�e pe 1a ParaV'a
Orbeni - Mbt
drişoa - SascUJt - Bereşti - Adjud.
Un olt drum îl fac o1arii din Oi!lu:z spre judeţul Vrnncea trecind
prin Gh. Gheorghtu-Dej - Valea Soocă - Căiuţi - Bilca - Coţofă
neşti - Urecheşoti - Copăceşti - Rugineşti - Păuneşti - Domneşti
Pufe%i - Oudalbi.
MeşteTii bătrîni din }':rumoasa vind marfa lor unor oameni specia
lb.aţi in cără'll!Şie. CăTăuşii sint acei oare procură şi lemnele necesare.
Banii obţinuţ i din v'in2JCII'ea vaselol!' sint împărţiţi •pe din două. M�tel!'ii
mai tineri 'i'Ş i vind singuri marfa. DeoplasaJrea loc ISt! face pe mai multe
direcţii, moşteni1te din genereţie in •genernţie. Oele •trei d i:re cţii pe oare
nl!erg meşterii di n Frumoasa sînt ·urmăltoarefi.e :
1) Rozno v - G.irov - Dochia - Bălăneş ti - Săbăoani - Ro
tunda - Adjudeni - Roman (de aici porn·esc spre sate d:in judeţele
Vaslui, Iaşi sau Botoşani).
2) Ba:1oani - Lespezi - Gi,rleni - RaooV'a - Filipeşti
Dă
m�eneşti .
3) Borleşti
Bwiceni
Satu-Nou - Vădurele - Cîndeşti - Ru
�ni - Calru Iap.a - Roznov - Slobozia - Zăneşti - Podoleni - Cos
tişa - Mărgineni - Ba1ma
Cirligi - Filipeşti - Ne_gri - Dămie
neşti
Galbeni - Raoow.
Olar:ii din Lilieci vind marfa în Hrg 1la Bacău, dar merg cu ea şi pe
patru trasee, prin satele judeţului
1 ) pe v alea Sirebului se merge pînă la Horgeşti - :Aarincea. On
ceşti - Colo neş t i
2) Luizi-Călugăro - Valea Mwe - Valea Seacă - Nicolae Băl
-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

cescu.

3) Lili-eci - Săuceşti - Buhoci - Ungureni - Fil ipeni
4) Secuieni - Odoheşti - Fundu Tutovei - P:Lopana - Negri D ă miene�t i - Fi:lipeşrti - Bereşti-Bisbri.ţ.a - Roman.
La f.el oa şi odinioo�ă meşterii din Băhn ălşeni v-ind produsele la Moi
nec;ti şi in comunele învecinate dar şi [n salte de pe malul Prutulu i . Ei
se oorunau la Bacău de unde plecau in convoi în diferite direcţii.
Meşterul din Răchitoasa vinde vasele in comuna. sa in schimbul
.

banilor sau cerealelor.
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In <încheiere se iimpun citeva concluzii care trebuiesc subliniate. In
primUl rlnd existenţa unor forme de vase comune' rutU!I"'C ren.'brlelo.rl
şi cu arie de răspîndire in toată Moldova se explică prin fondrul oomun
de trnctiţie daco�ă.
Unitatea acestui fund este SUibliniată �i de denumLrile comuna pe
care le J>OOI1bă atCeSte vase. ·In ooel!alşi timp există �i o terminologie spe

cifică.
Există o preocupare ·penen
nan tă de creare a noi fonne de vase (vas
pentru pătrunjel veroe) sanJ de adaptare la unoc fonne vechi la cerin
ţele oonsumatoriliOT moderni (oăndţe şi farltur:ioare, ulcioare miniatru
rale). Se observă influenţa în aii'ta o1ru�lor, a unor f'01m1e de vase pro
duse de indJUstrie ('pîlnii, strecurători, lighrea:ne etc.).
Evoluţia actuală a ceramicii populare precwn şi scăderea ronrtinuă
a munărwlui de meşteri ne duoe :lta OOiliCl'UZia firească a dispariţiei trep
tate a ta�CeStui meş�ug. Se 'impune din partea fururi'lor competente o
mai mare atenţie dn îndrumarea meşterilor acbuaH şi o rmai mare grijă
pentru pregătirea 'l.mor tineri care să ducă mai depa:nte aceas·tă frumoasă
tmdiţie transmisă prin milenii pină la noi.

LA CERAMIQUE POPULA I RE DU DEP. BACAU

Resume
L'auteur pr�sente la cerdmique populaire du dep. �ău. Les decouvertes

ar

ch�ologiques et les documentes ecrits prouvent l'anciennete de ce metier dans les
villages comme Oituz, Frumoasa et Schitu-Frumoasa (oom. Balcani), Solonţ et Cu
cuieţi (com. Solonţ), BăhnAşeni (corn. Pirjol), Răchitoa.sa, y compris les centres
plus nouveles comme Lilieci-Hemeiuşi, Blidari-Căiuţi, Gherăieşti-Bacău, dans
l csquelles ce metier n'est pas trLiiditionel. L'auter presente aussi les outils, lc>s types
des fou.rs, les types des pots et les orna.mentations, la cromatique et l'aire de> la
Fig. 1. La corte de Dep. Bacău ovec les prindpaux centres de ceramique.
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1. La carte de Dep. Bacău avec les principaux centres de ceramique.
2. Outils 1. et 7. Corne, 2. Peigne, 3. Pinceau, 4. Pinceau, 5. Spatule, 6. Fil'hic>s.
3. 1. Pressoir pour les anses, 2. Malaxor.
4. 1. et 2. Pots mises a dessecher (Schitu Frumoasa-Balcani).
5. 1. Four pour la ceramique (Frumoasa-Balcani), 2. Four pour la ceramique
(Băhnăşeni-P!rjol).
6. 1. Four tronoonlque ă l'Atre organi� (Oituz), 2. Four tronconique ă l'âtrf'
organise (Frumoasa-Balcani).
7. Ceramique de com. Oituz. 1. Laitier, 2. Cruche, 3. Poe!e (Laboş), 3. Pot potir

boulette

Fig.

de hachis

roulee

dans une feuille de chucroute.

8. Ceramique de com. Oituz. 1. Bassine pour les fleurs,
fieurs, 3. Vase pour les fieures.
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9. Ceramique noire de Frumoasa-Balcani. 1. Cruche. 2. Petite cruche a l'anse,
3. Frunte.
10. Ceramique noire de Frumoasa-Balcani. 1. Mijloacă, 2. Epingle, 3. Chiup.
11. Ceramique de Cucuieţi-Solonţ. 1. F.runte, 2. Cruchon, 3. Pot pour les fleurs.
12. Ceramique de Cucuieţi-Solonţ . 1. Laitier, 2. Pot pour les fleurs (.,Florax").
3. et 4. Tirelires pour argents.
13. Ceramique de Cucuieţi-Solonţ. 1. Cruche, 2. Frunte, 3. Cruchon.
14. Ceram ique de Sol onţ. 1. Laitier, 2. Epingle, 3. Tăvală.
15. Ceramique de Băhnăşeni-Pirjol. 1. Pot pour les boulettes de hachis roulee
dans une feuille de chucroute, 2. Cruche, 3. Tui le, 4. Terre cuite.
1 6 . Ceramique de Băhnăşeni-Pirjol. 1. Cruchon, 2. Vase, 3. Florar, 4. Cruche,
5.Cruchon, 6. Ta lger , 7. Assiette pour les fl eurs .
1 7 . Ceramiquc de Băhnă.'j eni-Pirjol et Solonţ. 1. Tortar, 2. Pot pour les

boulettes hachis roulec dans une feuille de chucroute, 3, Cendrier.
Fig. l B . Ceramiqu e de Răchitoasa. 1. Laitier, 2. et 3. M oşoaică 4. Cruche
5. Cendrier.
F i ;: . 19. La vande des vaisseaux dans la place de la ville de Bacău (ceramiquc
de Lilieci-Hemeiuşi).
,
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Fig.
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Fig.

2. Unelte. 1. şi '7. Corn, 2. Piptene, 3. Pensulă, 4. Pensulă cu flori de cu'ie.,
'5, Sapatulă, 6. 'Fichieş, '8. Sîrme.
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Fig. 3. 1

-

Presă pentru cozi ; 2

-

Malaxor pentru lut.
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2
Fii.

4. 1. şi 2. Vase puse la uscat (Schitu Frumoasa-Balcani).
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1

2
Fie.

5. 1. Cuptor pentru ars vase (Frumoasa-Balcani) 2. Cuptor penU"u ars vase
(Băhnăşeni-Pirjol).
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Fig.

6. 1. Cuptor tronconic cu vatră organizată
vatră organizată (Frumoasa-Balcani).

(Oituz), 2. Cuptor tronconic cu
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Fie.

7. Ceramică din comuna Oituz. 1. Lăptar, 2. Ulcior, 3.
tru sarmale.
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Laboş, 4.

Oală pen

Fie. 8. Ceramică din comuna Oituz. 1. Liehean pentru fiori, 2. Vas pentru flori.
3. Vază pentru flori.
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Fie.

9. Ceramică neaari din Frumoasa-Belcaru. 1 . Ulcior, 2. Ulc:ică de coadă,
3. Oali de frunte
(frunte).
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

Jo'iK. 10. Cer�că neagrA dtn Frumoasa-Balcani.
2. - Bolcr pentril ·cOaU1a casei, 3. Chiup.

1.

OalA de
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mijloc (mljloac4),

Fig. 1 1 . Ceramică din Cucuieţi-Solonţ. 1. Frunte, 2. Căniţă, 3. Borcan pentru flori .
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Fie. 12. Ceramică cUn Cucuieţl-Soloţ.
tru bani.

1. Lăptar, 2. Florar,
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3.

şi 4. Casete pen

Fig. 13.

Ceramică http://www.cimec.ro
din Cuieţi-Solonţ. 1. Ulcior,
2. Frunte, 3. Căniţă.
/ http://cmiabc.ro

Fig. 1 4 . Ceramică din Solonţ

1. Lăptar, 2. Bold pentru coama casei, 3. Tăvală .
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4
2

Fig. 15. Ceramică din Băhnăşeni-Pirjol. 1. Oală pentru sarmale, 2. Ulcior, 3. Olan,

4. Teracotă.
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din Băhnăşeni-Pirjol. 1. Căniţă, 2. Vază,
5. Căniţă, 6. Talger, 7. Farfw-iuţă pentru florar.

Fig. l6. Ceramică
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3. Florar, 4.

Ulcior,

Fie. 17. Ceramică din Băhnăşeni-Pîrjol şi Solonţ.
male cu o toartă, 3. Scrumieră.

1. Tort<J.r, 2. Oală pentriJ
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o;·1r

•

Fig. 18. Ceramică din Răchitoasa. 1. Lăptar, 2. şi 3. Moşoaice, 4. Ulcior, 5 Scrumieră.
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2

Fig. 19. 1. şi 2. Vinzarea vaselor fn piaţa oraşului Bacău (ceramică din Lilieci
Hemeiuşi).
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