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„Argilele sînt roci sedimentare cu structură foarte fină 

(diametrul granulelor mai mic decît 0,002 mm), constituită 

dintr-un amestec complex de minerale numite argHoase (ca
olinit, illit, montmorillonit ş.a.) care sînt silicaţi de aluminiu 
sau de aluminiu şi magneziu hidr.ataţi, din sfărîmături foarte 
fine de minerale nealterate, provenite din roca iniţială (feld
spat, cuarţ, mică ş.a.), din comp:lexe coloidale silicatate hi
dratate precum şi din resturi de substanţe organice". 1 

Argilele sînt cele mai răspîndite .roci de pe suprafaţa 

P ămîn tul ui. 

Avînd o atît de mare răspîndire, sînt şi uşor accesibile. 
In timp, oamenii le-au găsit numeroase utilizări încă din 
cel de-al VII-iea mileniu î.e.n. Fără a face excepţie, rocile 
argiloase cunosc o mare răspîndire şi în ţara noastră şi im
plicit în judeţul Gorj. 

Legat de această răspîndire, în Gorj s-a dezvoltat încă 

de timpuriu în diferite centre arta ceramicii care nu e alt
ceva decît arta fabricării vaselor bazată pe proprietatea ar
gilelor de a da cu apa o pastă plastică, uşor de modelat, 
devenind dură, solidă şi inalterabilă după modelare, uscare 
şi ardere. 

Astfel în sec. al XIX-!lea sînt menţionate în Gorj mai 
puţin de 35 centre ceramice.2 
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In prezent în51l, nu]Q.ărul ~oc:ali~tilor .ifl care .se .PJ.ai pro
duce ceramică s-a .r~dus l;i J:D4i putin <le o treime. 

Unul dintre aceste centre, cu tradiţie este comu,na .G1o
gova, incluzînd satele Olteanu, lormăneşti şi Glo9ova de pe 
malul stînd al Motrului şi Clejneşti de pe malul drept. 

Datorită existenţei din al;>µnd.entă a maţeriilor prime, 
respectiv 1ugilele de .virstă pţeistocen superţo_ară, ~est Gen
tru a cunoscut o foarte mq.re înfil<;>rire în .speci~l ,tn ultimile 
decenii ale secolului trecut cînd nuin~rFJ. .nu .mai puţin cie 300 
de olari. De la această cifră înregistrată tn 1883,3 numărul 
celor care practicau meşteşugu•! olăritului a scăzut ~proape 
continuu - 30 în 1938, 166 din care 15 nu mai lucrau ln 
19sî, 17 în !971, 6 m 1937, l5 din care Vireo 5 J:uuezq;ă ~ 
sporadic în 1985 - fără a se mai apropia măcar de numărul 
record 30D amintit mf!i s.us. Ace~s.tă scădere se d?iorează 
printre altele nu numai pătrunderii în lu~ea ~q.tl,lll\li a pn;>
duselor ceramice industriale confe.ctio.nii!e din 4li~ ~i por
ţelan, mai rezistente şi ~.i. prezentabile ti~dt ~e tr~tif;r 
nale, ci şi îmbrăţişării de către foştii olari şi urmaşii lor a 
altor meserii mai sigure şi mai legate de mineritud care a luat 
o atît de mare amploare în zonă. 

Paralel cu reducerea numărului de oJar.i, _s„a recha fi 
numărul locurilor din care .se exploata materia ~i,ulă„.a,rgila. 
Astfel, din 17 locuri menţionate de prof. !Ir. Tancred Bă~„ 
nu în „Ceramica din Glogova", .apărută în 1966, în ţ>rez~nt 
au mai rămas in exploawe doar 6, din care tr4cM,ţ}pnale 

sînt Valea Vişii în satul Clejneşti, Cîmpu Moril din SiJ.lUJ 

Olteanu, „La pămîntul Q.e oale" ~i Vărzăria. Qjn .sµh,il Glo
gova. 

Unele locuri de extracţie a argilei au fost abandonate 
clin cauza depărtării de loc:aHtăU, alt~le din ca~ condiţiilor 
mai dificile d~ exploataf~. iar .Altel.e din CiJ~~ iW.Cait:ii ~~ 
nurilor respective în circuitul agricol. 



Argi:Iele clin care s-au produs şi se tnal produc piesele 
de ceramică de la Glogova, sînt argile obişnuite, feruginoa
se, slab calcaroase, foarte bune pentru producerea vaselor 
smălţuite - bocean. Acest lucru a fost bine sesizat de meş
teri care ,produceau în primul rînd vase nesmălţuite, mai 
rezistente la foc. 

După capacHatea Hantă, cu un conţinut de Si 02 cuprins 
între 54,90/o (argila din Valea Vişii) şi 61,080;0 (argi,la de „La 
pămîntul de oale"), toate argilele folosite de meşteşugarii 

glogoveni sînt argile liante. 

După conţinutul, de sescvioxid de aluminiu (AbOJ) toate 
sînt argile semiacide, procentul de AhOJ variind de la 20,120;0 
(p~ argi~ele de la Cîmpul Morii) piuă la 29,150/o (pt. argila 
de Valea Vişii). 

Argila extrasă din Valea Vişii conţinînd mai puţine im
purităţi (Fe20J, Ti02, .CaO, MgO etc.) prezintă calităţi refrac
tare, pretîndu-se la fabricarea cărămizilor refractare necesa
re căptuşirii cuptoarelor iildustria1le. 

Din punct de vedere al compoziţiei mineralogice, în 
funcţie de raportul Si02/AbOJ, argilele de la Vărzănie cu 
un raport de 2,510/o, de la Porcărie cu un raport de 2,840/o, 
de „La pămîntul de oale" cu 2,960/o de la Drumul Peştenei 
cu 2,250/o, de la Cîmpul Morii cu 2,900;0 se situează între ar
gilele caolinitice (cu un raport Si02/AhOJ cuprins între 1,4 
-2,5) şi .montmorillonitice (cu un raport cuprins între 3 şi 7). 

A vînd un raport Si02/ AhOJ de 1,88 argileJe din Valea 
Vişii se situează în grupa arg:ilelor caolinitice. 

O ţaracteristică a argilelor din Glogova este prezenţa 
Ti02 care contribuie la reducerea intensităţii coloraţiei în 
prezenţa oxizilor de metale alcaline şi alcaline pămîntoase. 

Pierderea în greutate prin calcinare la 1000 grade Cel
sius variază între 10,230/o (pentru argila din Valea Vişii) şi 
6,590/o (pt. amestec). 
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Plasticitatea Pfefferkorn variază şi ea între 26,40/o (ar
gila -de la Cîmpul Ma.re) şi 33,4.5 (pt. tirgi1a de la Vărzărie). 

Apa de fasonare, reprezentînd cantitatea de apă ce tre
buie adăugată argilei pentru a deveni plastică, pentru a se 
putea prelucra, variază !ntre 23,030/o ţpt. argila de la Dru
mul Peştenei) şi 32,920/o (pt. argila de la Vărzărie). Argila 
de Ja Vărzărie, fiind maJi. grasă, mai păstoasă, folosită mai 

mult pentru confecţionarea .oalelor smălţuite necesită o at,ai 
mare cantitate de apă de fasonare. Pentru ca vasele luqa,te 
din această argilă să nu se crape la ardere, argila de Ja 

Vărzărie este amestecată cu argilă de la Porcărie in raport 
de 1/4 în favoarea celei de la Vărzărie. De asemenea, pen-

tru degresare se adaugă nisip luat din valea rîuJui Motru 
şi care contribuie la sporirea rezistentei vaselor la var:iati-

ile de temperatură. Va~le a căror .compoziţie nu conţine 

suficient nisip plesnesc încă în timpul uscatului. 

Jn tabelul alăturat, reprezentînd anal.izel.e argilelor (le 
la Glogova, efectuate la Intreprinder.ea „Electroceramica" 

Turda am adăugat şi analiza nisipului şi a humei luată ,d;in 

locul numit „La tnonnînt" şi care se foloseşte la ~cora;rea 

vaseJor. 

Vasele realiwte de me_şteşug.arii gl09oveni prezintă o 

importanţă deosebită nu numai din punet de ved-ere etno

grafic ci şi artisti.c:. 

Spunînd acestea mă refer în primul rînd la vasele ne
smălţuite bocean, net superioare faţă de cele smălţuite, şi 

care păstrează în eleganţa formei şi sobrietatea cromaticii 

ceva din simpHtatea şi armonia vechilor piese de ~eramică, 

amintindu-ne în acelaşi timp şi de alte piese de acelaşi tip, 

produse în alte centre ~raJnice din djferite :regiuni ale ţării. 



w 
oi:. ANALIZELE IARGILELOR, NISIPULUI ŞI HUMEI C7) 

Vărzărie Porcărie 
La pămîntul Drumul Cîmpul Va'.en Amestec Nisip Humă de oale Peş1enei Morii Vişii 

P.C. (1000 C)0/o 8,20 7,35 6,70 6,74 6,60 10,23 6,59 0,94 4,55 

Si02 56,10 59,08 61,08 60,08 29,00 54,90 61,75 95,15 71,80 

Al203 22,30 21.12 20,61 21.03 20,12 29,15 20,03 2,12 14,67 

Fe203 5,85 6,02 5,85 4,90 6,30 2,60 5.70 0,76 3,58 

TiO?. 1.16 0,86 0,98 1,03 1,91 0,61 1.12 0,21 0,90· 

Ca O 2,08 1.80 1.87 1.80 2.01 0,80 2,01 0,13 1,12 

Mg O 1.10 0,90 0,98 0,97 1.12 0,40 1,03 0,08 0,63 

K20 2,15 2,30 1.87 1,65 1,93 1,03 2,16 0,15 1,90 

Na20 1.10 1,15 0,80 0.91 1,03 0,80 0,93 0,09 0,81 

Plasticita1e 

Prefferkorn 33,45 30,0 28,4 26,85 26,85 32,09 27,45 0,09 0,81 

Apa de 

rasonaTe 32,9 28,33 26,26 23,03 25,06 32,21 26,10 0,09 0,81 
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