
Meşteşugul ceramicii  
de Horezu

Ce este:  un meşeteşug – întregul bagaj de cunoştinţe, obiceiuri şi credinţe moştenite 
din tată în fiu – prin care se nasc vasele de lut

Cine: familii de ţărani meşteşugari 

De ce Horezu? 
Să fi fost aici o vatră milenară de olari ca în alte sate oltene? Nu avem certitudini, dar 
un lucru sigur este că în vremea lui Constantin Brâncovenu, la Horezu, olăritul a luat 
o întorsătură nouă care a făcut locul diferit de celelalte numeroase aşezări de olari din 
Vâlcea. Cu un spirit gospodăresc ieşit din comun, voievodul a dorit să creeze în apropierea 
mănăstirii sale de la Hurezi un centru care să producă o ceramică mai rafinată, de o calitate 
demnă de mesele boiereşti şi domneşti ale Ţării Româneşti. Vesela de lux se aducea până 
atunci din Orient, cu cheltuieli mari. Este limpede că olarii hurezeni au împletit meşteşugul 
locului cu influenţe primite prin obiectele venite de departe, din Levant. În memoria colectivă 
a olarilor hurezeni se păstrează amintirea unor meşteri atenieni, aduşi de Brâncoveanu, 
pentru ridicarea meşteşugului local. Cele mai vechi taiere de Horezu s-au găsit în săpăturile 
arheologice de la palatele brâncoveneşti. Ceramica de Horezu avea rol decorativ sau era 
folosită la mesele mai sărbătoreşti, la nunţi, la praznice sau zi de zi, în casele înstărite. 

Meşteşugul olăritului este vechi de când omul şi a fost răspândit 
pretutindeni. În România se aflau la începutul secolului al XX-lea mai 
mult de 200 de sate de olari. Astăzi au rămas mai puţin de 50. 

Bâscu Figură Mischiu

Câteva dintre 
familiile de olari:

Dacă ajungi la Horezu, nu te opri la tarabele 
de la drumul naţional! Pentru Situl UNESCO 
abate-te 2 km, în satul Olari. Aici, aproape fiecare 
gospodărie este un atelier. Faţadele caselor sunt 
o expoziţie permanentă de ceramică, olarii sunt 
ospitalieri, te primesc în atelier, îţi explică şi îţi 
povestesc. Vizitează în sat Muzeul Vicşoreanu şi 
în oraşul Horezu Galeria de Arta Ceramică. 
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Cum? 

Calităţi:
•  vase smălţuite, uşoare, cu pereţi subţiri 
•  decoraţie bogată, migăloasă, foarte 

diversă
•  modele păstrate din strămoşi: spirala, 

pomul vieţii, cocoşul, şarpele, coada de 
păun şi altele

• meşteri creativi, dar în interiorul tradiţiei
• doar argilă locală prelucrată foarte 

meticulos = materie primă mai bună ca în 
alte centre

Probleme:
• comercianţii nu protejază olăria local – se 

vând laolaltă ceramica de Horezu şi obiecte 
bulgăreşti, chinezeşti, diverse; dacă vrei să 
cumperi, cel mai bine ia direct de la olari, din 
atelier.

• statul nu intervine prin reglementări pentru 
protejearea sitului

Azi: 
•  în jur de 50 de familii de olari
•  se lucrează încă tradiţional – pe roată mecanică de lemn, 

cu ustensile vechi, cuptor de cărămidă cu foc de lemne

1. Vasul crud, proaspăt modelat

2. Albit cu humă – o vopsea făcută 
din piatră albă pisată

3. Decorat cu cornul

4. Decorat cu gaiţa
Iată drumul de la bulgărele de lut la vasul bun de folosit:

„Cocoşul de Hurez” este cel mai 
renumit târg de ceramică populară 
românească, organizat an de an 
la Horezu, încă din 1971. Este în 
primul rând întâlnirea anuală a 
olarilor şi un barometru al stării 
meşteşugului. 

5. Ars în cuptor

6. După prima ardere

 7. Îmbrăcat în smalţ înainte de a doua ardere

8. Gata, după a doua ardere

A.S.
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