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Din momentul apariţiei ei, ceramica a ocupat un loc important în viaţa de
toate zilele a oamenilor fiind folosită la prepararea, păstrarea, transportarea şi
la consumarea alimentelor.
Dar încă de la început oamenii au simţit nevoia să dea o formă plăcută
vasului şi să-i împodobească suprafaţa cu desene şi culori, reliefuri şi adâncituri.
Ceramica lucrată pe teritoriul ţării noastre şi deci implicit şi cea de Bar Livadia, cuprinde aceste două aspecte: cel utilitar şi cel estetic; ea se menţine
neîntrerupt din preistorie până astăzi şi constituie una din manifestările cele mai
reprezentative ale artei noastre populare. În ceramica românească s-au păstrat
anumite elemente tradiţionale rămase, datorită obârşiei sale străvechi, de la
numeroasele civilizaţii suprapuse pe teritoriul ţării noastre în decursul timpului
dar ea a folosit şi contactul cu artele populare ale naţionalităţilor conlocuitoare
precum şi aportul unor elemente venite din afară.
Trecutul ceramicii populare poate fi mult mai bine cunoscut decât acela al
altor arte populare lucrate pe materiale mai puţin durabile, fie că rămâne la
suprafaţă, fie că stă îngropată în pămâm sau ascunsă în apă, păstrându-se timp
îndelungat şi menţinându-şi după mii de ani forma, desenul, culorile pe care le
avea în momentul când a fost folosită. Ceramica aduce astfel o importantă
contribuţie la reconstituirea modului de viaţă al oamenilor ştiut fiind că obiectele
de artă populară nu se realizează întâmplător ci reflectă necesităţile oamenilor
la un anumit moment, concepţiile acelora care le-au creat şi folosit precum şi
nivelul la care ajunsese tehnica.
Astfel, din forma vasului, se poate determina utilizarea lui iar din desenul
aflat pe suprafaţa sa, se pot obţine informaţii despre credinţele şi gusturile
oamenilor.
Ceramica populară este produsă în vederea vânzării de meşteşugari
specializaţi grupaţi în centre olăreşti.
Localitatea Baru Mare a devenit din timpuri îndepărtate centrul principal
al producţiei vaselor de uz înainte de toate pentru Valea Jiului, precum şi pentru
Ţara Haţegului, de unde şi numele de „oale de Bar" dat vaselor produse nu
numai în Baru Mare, dar şi în celelalte localităţi din jur. În toate cazurile însă se
folosea lut provenit din Baru Mare. Aici există resurse bogate de lut pentru oale,
împrejurare consemnată încă de la jumătatea veacului trecut, de către mineralogul
Ackner în lucrarea „Mineralogie Siebenburgens" din anul 1855.
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„Oalele de Bar" erau mult preţuite deoarece lutul procurat de la Baru Mare
era de bună calitate, iar oalele produse rezistente şi refractare. Până prin anul
1925 lutul de la Baru era scos dintr-un teren care, întrucât aparţinea parohiei,
era numit „teritoriul Clejiei". După această dată, fabrica de ceramică din
comună, producătoare de cahle simple, şi de ţiglă, a cumpărat acest teren de la
biserică, iar olarii au fost obligaţi să-şi procure lutul necesar în condiţii mai puţin
avantajoase, de la Administraţia fabricii 1 •
Un document statistic al Camerei de Comerţ şi Industrie înfiinţată la
Braşov în anul 1856 menţionează la Baru Mare existenţa a 8 cuptoare de ars
oale, cu o producţie anuală de 3 chintale de vase de lut, iar la Livadia de Cîmp
de asemenea trei cuptoare cu o producţie de 3 chintale 2 •
Cupk>rul pentru ars vasele, de diferite dimensiuni în funcţie de intensitatea
practicării meşteşugului de către fiecare olar, avea însă, în toate cazurile, o
formă tronconică. Pentru ars se foloseau lemne de fag. Arderea se făcea de
asemenea variat dar în general aveau loc două arderi, prima durând aproximativ
7-8 ore la temperatura de 900°C iar a doua, după ce smalţul a fost aplicat pe
vase, alte 7 ore.
Majoritatea produselor erau vase uzuale, nesmălţuite sau numai parţial
smălţuite.
Meşteşugul olăritului de la Baru Mare s-a răspândit şi în împrejurimi la
Baru Mic, la Livadia de Câmp şi Livadia de Coastă.
Perioada de înflorire a olăritului ţărănesc din această zonă o constituie
deci secolul al XIX-iea. Numai în Baru Mare şi în localitatea învecinată, Baru
Mic, activau pe la 1900 circa 25-30 de olari. Ulterior, olăritul decade aici,
numărul locuitorilor care se ocupă cu acest meşteşug scăzând mereu.
Abandonarea acestei îndeletniciri se datorează pătrunderii pe piaţă a vaselor
emailate şi a vaselor de fier de producţie industrială (din Călan mai ales), care
izbutesc să satisfacă nevoile casnice într-o măsură mai mare şi în forme mult
mai corespunzătoare exigenţelor sporite ale populaţiei 3 •
Şi în celelalte centre de olărit s-a înregistrat acelaşi proces regresiv.
Din bibliografia studiată, am determinat că, cele 1O oale supuse restaurării
în cadrul laboratorului nostru şi care fac obiectul prezentei lucrări provin din
centrul de olari Bar şi mai precis din localitatea Livadia de Câmp.
Din punctul de vedere al formei, ele amintesc de oala romană 4 şi cea
dacică, din cauza perfectei adaptări la scopul pentru care sunt făcute, oalele
neschimbându-se aproape deloc în decursul veacurilor, formele şi unele procedee
romane menţinându-se până în zilele noastre şi constituind astfel încă o dovadă
a continuităţii daco-romane. În acest sens, cercetătorul român Barbu Slătineanu,
în lucrarea sa „Studii de Artă Populară" 5 scria: „Arta ceramicii în România are

1.
2.
3.
4.
5.

Dunăre

N., Arta populară din Valea Jiului, Bucureşti, 1963, p. 185
N .• Op. cit., p. 184
Dunăre N., Op. cit., p. 184
Slătineanu B., Ceramica feudală romând'ască şi originea ei, Bucureşti, 1958, p. 31
Slătineanu B., Studii de artă populară, Bucureşti, 1972, p. 69
Dunăre
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continuitate cu toate vremurile vitrege prin care a trecut, după cum ne-o arată
păstrarea în tehnică şi decorare a multor tradiţii preistorice şi romane, ceea ce
dovedeşte şi continuitatea neamului nostru".
Cele 1Ovase restaurate de noi se încadrează în categoria cea mai uzuală
produsă de centrul Bar-Livadia şi anume cea a „oalelor cu brâu", de formă
ovoidală, de obicei de mari dimensiuni, pântecoase, utilizate la gătit.
Înălţimea lor este cuprinsă între 28-45 cm, au o circumferinţă mare iar
diametrul gurii este cuprins între 17-25 cm.
Ele au conturul alungit, porţiunea superioară scurtă, uşor turtită, cu buza
evazată.

O

caracteristică importantă

a „oalelor de Bar" o constituie

pereţii

lor

subţiri.

Spre a fi purtate la vatra liberă sau la masă, ele sunt prevăzute cu două
late şi scurte, în unghi drept, ce se sprijină pe umerii vasului.
Oalele restaurate de noi sunt smălţuite doar în interior şi în jurul gurii,
smalţul având exclusiv un rol practic, conferind vasului impermeabilitate. Astfel
exteriorul vaselor îşi păstrează înfăţişarea poroasă şi coloritul original. palid
cărămiziu al lutului ars.
În ceea ce priveşte ornamentarea, vasele luate în studiu sunt împodobite
în tehnica reliefării, decorul reliefat fiind specific vaselor mari. Decorul este
alcătuit din 1-3 brâuri plastice dispuse concentric din benzi de lut aplicate pe
suprafaţa vasului în care olarul a adâncit, prin apăsare cu degetul, amprente
alveolate 6 • Alveolele se succed simetric grupându-se câte 3 până la 5, la mici
intervale, imprimând astfel un ritm egal registrului decorativ. Această simplitate
a motivelor este voită, tocmai pentru înfăptuirea acestui ritm care constituie prin
el însuşi o decoraţie. Dispoziţia brâurilor este de asemenea diferită, numărul lor
raportându-se la dimensiunile vasului, în cazul nostru prezentând unul, două
sau trei registre decorative, concentrate la partea superioară a vasului de la linia
mediană în sus. În cazul a patru dintre cele zece obiecte este aplicat un singur
brâu alveolat situat pe umerii vasului. Pe lângă aspectul decorativ, aceste brâuri
îndeplinesc şi o funcţie practică, ele apărând de lovituri pântecele oalelor.
Aceste vase au fost utilizate la păstrarea bucatelor, pentru gătit mâncărurile
la ospeţe, praznice, înmormântări dar şi cu ocazia diferitelor ceremonii obşteşti.
Despre vechimea acestui decor, cercetătorul clujean Ion Horaţiu Crişan,
în lucrarea sa „Ceramica daco-getică cu specială privire la Transilvania" 7 ,
menţionează: „Brâul în relief cu alveole ... constituie unul dintre motivele
decorative caracteristice pentru ceramica daco-getică în faza clasică. Ornamentul
se întâlneşte ca atare din neolitic, continuă apoi de-a lungul epocii bronzului şi
fierului dar în faza clasică a ceramicii daco-getice el cunoaşte o dezvoltare
maximă, fiind unul dintre motivele cele mai îndrăgite ale daco-geţilor constituind
în acelaşi timp unul dintre motivele străvechi."

terţi
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Slătineanu
Crişan

B., Petrescu P., Stahl P., Manual de ceramică populară, Bucureşti, 1958, p. 39
l.H., Ceramica daco-getică cu specială privire la Transilvania, Bucureşti, 1969, p. 208
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Piesele care fac obiectul acestei lucrări au intrat în colecţia muzeului
nostru în anul 1993, în urma unei donaţii provenite de la Şcoala generală din
Şoimuş.

Împreună cu Comisia de restaurare şi pe baza investigaţiilor efectuate am
stabilit fluxul tehnologic de restaurare la care piesele urmau a fi supuse 8 •
Astfel, prima operaţie care a fost efectuată, a constat în îndepărtarea
depunerilor superficiale, datorate uzurii funcţionale, prin emoliere în soluţie 1 %
de Romopal OF 1O, urmată de curăţiri macanice uşoare sub jet de apă distilată
cu ajutorul unui baton din fibre de sticlă. Prin această operaţie depunerile de pe
vase ău trecut în soluţia apoasă şi s-a reuşit astfel îndepărtarea parţială a lor.
După o spălare abundentă în apă distilată piesele au fost supuse
tratamentului chimic care a constat în imersia obiectelor în soluţia apoasă 3, 72%
de Complexon III la o temperatură de 70°C9 . Încălzirea s-a făcut în scopul
obţinerii unei rate de extragere optime a ionului metalic din depunerile de
carbonaţi şi deci implicit solubilizarea rapidă a acestora. Pentru a evita formarea
unei bariere a produşilor de coroziune, trecuţi în soluţie, în jurul obiectului,
soluţia a fost agitată periodic. În decursul acestei operaţii de curăţare chimică
este necesară supravegherea continuă a stării depunerilor şi uşurarea
desprinderii acestora cu ajutorul unei pensule cu păr moale.
După îndepărtarea crustelor urmează neutralizarea prin imersie în băi de
apă distilată. Prin acelaşi efect de capilaritate soluţia de Complexon III va fi
înlocuită cu apă distilată, fenomenul producându-se în porii materialului ceramic.
După uscare, s-a executat restaurarea formei vasului prin plombarea
fisurilor de la îmbinările fragmentelor şi prin completarea părţilor lipsă cu gips
turnat prin metoda negativului de ceară dentară 10 • Datorită fragilităţii pereţilor
vaselor, la patru dintre ele s-a impus consolidarea interioară prin aplicarea unor
fâşii din pânză de sticlă impregnate cu aracet 11 •
Finisarea părţilor completate s-a făcut în tehnica manuală cu bisturiul şi
hârtia abrazivă de diferite durităţi.
Restaurarea cromatică s-a obţinut prin integrarea părţilor completate cu
gips, cu ajutorul vopselelor tempera.
După uscarea la temperatura ambiantă, ultima operaţie efectuată a fost
conservarea generală a vaselor printr-o pensulare fină cu Nitrolac diluat 2:1 în
scopul protecţiei faţă de agenţii distructivi ai mediului ambiant.
Restaurarea acestor obiecte a ridicat unele probleme având în vedere
fragilitatea lor deosebită precum şi dimensiunile lor mai mari dar valoarea
instructivă recompensează eforturile pentru realizarea acestora, obiectele fiind
expuse în prezent în cadrul colecţiei Muzeului de Etnografie din Orăştie.
8. Cercetări de conservare şi restaurare a patrimoniului muzeal, Bucureşti, 1981, voi. li, p. 25-31, voi. III,
p. 209-210
9. Hucke J., Bleck D„ Chemikalien und Rezeple, Weimar, 1989, p. 11-13
1O. Plenderleilh l.H., Conservarea şi reslaurarea pieselor ceramice, p. 1-5
11. Riederer J„ Restoration and preservalion, 1990, p. 21-23
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De asemenea, trebuie să menţionăm că relevarea aspectelor utilitare,
morfologice şi ornamentale ale pieselor de ceramică prezentate în lucrarea
noastră a avut drept scop să pună în lumină o latură a ambianţei etnografice şi
artistice în care trăieşte populaţia din zona Bar-Livadia, a gustului şi predilecţiior
estetice ale acestora conturate în cuprinsul modului de viaţă şi a culturii lor
populare dezvoltate de-a lungul secolelor.
După cum fiecare popor, mai mic sau mai mare, îşi aduce partea sa la
cultura mondială, tot astfel fiecare zonă etnografică, fiecare grup de aşezări
omeneşti de pe o vale sau alta din cuprinsul unei ţări îşi aduce contribuţia
particulară la patrimoniul naţional al culturii materiale şi spirituale ..
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Vase de tip ovoidal (Livadia de Câmp).
a) înainte de restaurare ·
b) după restaurare .
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QUELQUES ASPECTS CONCERNANT LE METIER DU PORTIER DANS LES
CENTRES DES POTIERS BAR-LIVADIA DU DEPARTEMENT DE HUNEDOARA

-ResumeAu commencemenl l'arlicle mel en evidence l'hisloire de la zone de laquelle onl ele
apporte Ies pots pour leur reslauralion el la lechnologie de conteclionnement.
Aussi on soulignie des aspecls concernanl leur forme, leur dimensions, leur email, leur
decor et leur ulilisalion. L'arlicle presenle encore Ies lechniques el Ies maleriaux utilises dans le
processus de reslauralion el Ies difficulles derives a cause de quelques parliculariles de ces
objects.

La liste des ilustrations
Des vases de type ovoidal
a) avani de leur reslauration
b) apres leur restauration
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