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Abstract. This paper presents the traditional technique of black pottery of the edge. Educating youth in the direction of
knowledge, protection and conservation of the tradition, the habits and the Romanian people's crafts is a fundamental
problem of the present and of the future. If we succeed to share life, children love traditions and traditional crafts, future
generations will benefit from this and will be able to be kept unaltered.

1. INTRODUCERE
Lucrarea de faţă are menirea de a forma la generaţia tânără respectul pentru trecutul generator al
unei uriaşe culturi moştenite, pe care avem obligaţia morală de a o transmite, dar şi de a ne pregăti
pentru o societate nouă, prin păstrarea şi perpetuarea într-o formă autentică a străvechilor îndeletniciri
de modelare manuală a lutului argilos în scopul fabricării vaselor. Olaritul ocupă un loc deosebit în
cadrul culturii populare prin diversitatea produselor, varietatea formelor cât şi prin specificul
ornamental şi cromatic, constituind unul din elementele cu o puternică capacitate demonstrativă
referitoare la prezenţa şi permanenţa tradiţiilor, pretutindeni, în spaţiul locuit de români . Arderea, una
din fazele importante de prelucrare, a diversificat produsele. Astfel, arderea completă, o dată sau de
două ori, a creat o ceramică roşie sau albă, arderea incompletă, o ceramică neagră mai puţin răspândită.
Ca meşteşug tradiţional în comuna Marginea , olaritul, ceramica neagră datează din neolitic,
fiind identificat în cadrul culturii Horodiştea- Folteşti, cunoscută la geto-daci. [1]
Aici se modelează manual lutul argilos în scopul fabricării vaselor cu întrebuinţare casnică
pentru gătit sau pentru prelucrarea laptelui şi diverse alte forme ornamentale.

Ceramica produsă aici este unică pe plan internaţional prin culoarea neagră rezultată în urma
arderii, precum şi prin modelarea unor forme specifice tradiționale.
Tehnica de prelucrare cea mai răspândită a fost modelarea la roată, atât pentru ceramica de uz
cât şi pentru cea decorativă.
Ea se mai întâlneşte astăzi numai în atelierele de olărit de la Marginea, jud. Suceava, unde se
modelează manual lutul argilos în scopul fabricării vaselor cu întrebuinţare casnică pentru gătit sau
pentru prelucrarea laptelui şi diverse alte forme ornamentale.
II PROCESUL TEHNOLOGIC
În prezent operaţia tehnologică de prelucrare a lutului a căpătat o nouă formă. Lutul este prelucrat
(fig.1) cu ajutorul maşinilor industriale şi livrat de către furnizori gata împachetat şi pregătit pentru
modelare.

Fig.1 Lut preparat şi împachetat

Fig. 2 Tăierea lutului cu sârma2

Olarul despachetează lutul, şi-l taie cu sârma feliuţe de diferite dimensiuni în funcţie de
mărimea vaselor ce vor fi modelate(fig.2). Fiecare felie se bate pentru a-şi recăpăta proprietăţile,
făcându-se boţurile, ce sunt aşezate pe masa olarului pentru a fi modelate.(fig.3)

Fig.3 Baterea feliilor de lut şi aşezarea lor pe masa olarului

II 1 MODELAREA LUTULUI
Modelarea lutului parcurge mai multe faze, care se succed cu repeziciune.
Olarului ii trebuie îndemânare şi forţă, pentru ca formarea vasului să nu depăşească, în timp, câteva
minute şi să apuce pasta să se usuce.
Roata este unealta principală a olarului formată din două discuri, unul mic sus numit rotiţă, altul mare
jos numit roată, unite printr-un ax vertical numit fus (fig. 4).
Se începe cu trântirea boţului pe rotiţa de sus, iar roata de jos este mişcat de olar, imprimându-i
cu piciorul o viteză de rotaţie apreciabilă. Se umezesc mâinile după care se strânge boţul în mâini. În
acest timp boţul creşte în înălţime şi capătă o formă net conică(fig.5).
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Fig. 4 Roata olarului
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Fig.5 Trântirea si strângerea boţului
Cu degetele mari puse în vârful conului, se apasă în jos astfel încet, încet, conul se micşorează,
dar creşte în circumferinţă, având o scobitură la mijloc, seamănând cu o căciulă căreia i s-a apăsat uşor
fundulÎn această fază lutul a devenit în mâna olarului ca o plăcintă, iar prin apăsarea cu degetele mari,
îi face un fund- fundul oalei. (fig. 6).

.
Fig.6 modelarea fundului
Ridicându-l treptat în sus, ţinând mâna stângă înăuntrul vasului, iar pe cea dreaptă la exterior,
olarul formează pereţii vasului, ce seamănă cu un cilindru cu buzele uşor răsfrânte(fig.7). Prin apăsare,
vasul este strâns la gură şi devine mai strâmt, în această fază vasul semănând cu un borcan de sticlă.

Fig.7 formarea peretilor
Apăsând cu degetele pe dinăuntru şi contrapunând pe dinafară degetele de la mâna dreaptă, spre a
nu se sparge peretele vasului, se procedează la umflarea vasului, de jos în sus (facerea burduvului)
întrezărindu-se forma pe care o va avea vasul.(fig.8)

Fig.8 Formarea burduvului
Olarul recurge pentru prima dată la unealta numită fachiaş (pieptene). Ţinând fachiaşul în mâna
dreaptă, el începe să apese cu degetele de la fund în sus spre gură şi dinăuntru în afară, contrapunând
doar presiunea fachiaşului, oala luând încet forma definitivă (fig.9). Olarul repetă faza cu
fachiaşul,dându-i o formă mai umflată, adică făcându-i definitiv burduvul.

Fig.9 Prelucrarea finala burduv
După modelarea formei urmează ultima fază a acestui proces, aplicarea torţii sau torţâle dacă are
două. Aceste torţi sunt făcute din timp, dintr-un boţ de lut şi aşezate pe laviţă în dreapta rotiţei pe care
stă oala. Luând toarta de pe laviţă, olarul o udă bine şi o trage printre degete, până îi dă o grosime
potrivită. O îndoaie peste arătătorul stâng şi cu ajutorul degetelor de la mâna dreaptă lipeşte toarta de
buza oalei, iar apoi, după ce mai lăţeşte capătul rămas, îl lipeşte şi de burduv .
Cu degetul mare drept, sau stâng, netezeşte toarta la ambele capete lipite, potriveşte buza oalei
învârtind eventual roata, astupă vreo adâncitură ce se observă pe faţa oalei,astfel oala este gata.(fig.10)

Fig.10 aplicarea tortitei
Oala astfel făcută se desprinde, taie oala, cu ajutorul sârmei, ţinută de capete cu ambele mâini şi
care este împinsă dinspre olar spre oală.
II 3 TEHNICA IMPRIMĂRII
Prin imprimare, se realizează cu ajutorul unui corp ascuţit numit rotiţă pe vasul crud imediat ce a
fost făcut, motive geometrice: linia continuă – simplă sau în benzi; linia frântă în zigzag; liniile paralele
verticale; linia punctată; zimţii(,,triunghiuri repetate”); linii vălurite; cercuri; spirale; romburi; etc.
(fig.11) apoi se lustruiesc

Fig.11 Imprimarea(incizarea)

Fig.12 Lustruirea vaselor

II 3 ARDEREA
Se realizeaza arderea in cuptor ingropat ( fig.11)

Fig.11 Aşezatul vaselor în cuptor, arderea

scoaterea si curatirea vaselor

II4 VALORIFICARE
Magazinul cu produse si cateva exemplare de oale (fig.13)

Fig.13 Oale de sarmale 3

III EDUCATIA TEHNOLOGICA
Educarea tinerilor în direcţia cunoaşterii, protejării şi conservării tradiţiei, obiceiurilor şi
meşteşugurilor neamului românesc este o problemă fundamentală a prezentului şi totodată a viitorului.
Dacă vom reuşi să le insuflăm copiilor dragostea de tradiţii şi meşteşugurile tradiţionale, generaţiile
viitoare vor beneficia de acestea şi vor putea fi păstrate nealterate.
A-l face pe elev să intre în esenţa lucrurilor şi a fenomenelor înseamnă a-l ajuta să îşi găsească
răspuns la întrebările pe care i le provoacă contactul cu toate inovaţiile din toate domeniile inclusiv din
tradiţia noastră românească, care este foarte bogată.
Prin vizita făcută cu elevii la Atelierul de Olărit, unde se produce celebra ceramică neagră de la
Marginea au fost fascinaţi de această frumoasă artă a olăritului. Au fost vrajiti de magia acelei meserii
„ să lucrezi pământul, făcând din asta o artă!”
Lucrarea prezinta tehnicii traditionale de obţinere a produselor din ceramica neagra de
Marginea, Educarea tinerilor în direcţia cunoaşterii, protejării şi conservării tradiţiei, obiceiurilor şi
meşteşugurilor neamului românesc este o problemă fundamentală a prezentului şi totodată a viitorului.
Dacă vom reuşi să le insuflăm copiilor dragostea de tradiţii şi meşteşugurile tradiţionale, generaţiile
viitoare vor beneficia de acestea şi vor putea fi păstrate nealterate.

Fig.14 Imagini cu vizita elevilor
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