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Meşteşugul ceramicii a însoţit omul în toate colţurile lumii, din zorii 
istoriei şi până azi. Aproape toate civilizaţiile au lăsat în urmă o 
tradiţie a olăritului şi vase de lut cu înfăţişare specifică, foarte multe 
piese, unele ajunse întregi până la noi, altele risipite în mii şi mii de 
cioburi. Te-ai gândit vreodată că istoria umanităţii s-ar putea scrie 
într-un mod inedit având ca singuri martori obiectele din lut ars? 
Într-o astfel de istorie, ceramica de Hurez ar putea vorbi despre civi-
lizaţia ţărănească de pe plaiurile oltenești, la răspântie cu cea creată 
de voievozii şi boierii Ţării Româneşti. O poveste de veacuri, care 
se mai scrie încă, pe roţi de lemn, în cuptoare cu foc de lemne, prin 
sufletele şi brațele harnice ale olarilor şi olăriţelor, în satul Olari din 
marginea târgului Hurezilor.

12

Am învățat să lucrez de la 14 ani. De la 20 mi-am făcut 
atelierul meu, separat de al părinților. Lucrez împreună cu 
nevasta, care decorează vasele pe care le fac eu. Și eu știu să 
decorez. În ceea ce fac mențin tradiția, dar îmi place să aduc 
și elemente noi sau să îmbin motivele între ele, altfel decât 
fac părinții mei. Nu aș lăsa niciodată meseria asta, vreau 
să ajung unul dintre cei mai buni olari și să-i întrec pe ai 
mei!... (Costel Bâscu, Olari/Horezu, n. 1974)

Din zecile de sate de olari care erau 
odinioară în Oltenia, de ce Horezu?

Păstrarea în cea mai 
mare parte a tehnicilor 

tradiționale de lucru

Meșteșugul practicat și transmis  
în familie

Ceramică împodobită foarte divers, cu rol 
funcțional, dar și decorativ

Taier – farfurie întinsă, potrivită şi pentru 
mâncat, dar folosită, mai ales, pentru înfru-
museţarea caselor. Cuvântul a fost împru-
mutat din Transilvania, din limba maghiară. 
Poate fi şi acesta un semn al intenţiei de a 
realiza obiecte mai elegante, mai deosebite, 
pe placul clasei superioare a societăţii, care 
în Transilvania era pe vremea aceea şi de 
etnie maghiară. Taier se numeşte la Horezu 
şi roata de lemn pe care se modelează. În alte 
zone i se spune târcol.

Arhaic  – transmis dintr-un trecut 
îndepărtat. În acest context ne gândim la o 
vechime mai mare de 2 000 de ani.

Satul Olari din vecinătatea 
Mănăstirii Hurezi

Prinţul Ştefan

Taica, Vodă Constantin, era un gospodar 
excelent și încerca să administreze cât 

mai bine atât averea noastră, a familiei, 
cât și vistieria și resursele țării. De ce să 

cumpere boierii oale din Orient, când și la 
noi se puteau face unele îndeajuns de fru-
moase pentru mesele lor! Aceasta a vrut 

tata să facă la Hurezi, o olărie de lux!

Meșteșugul este rcunoscut cu 
numele de Ceramica de Horezu (de 
Hurez). Satul de olari se află însă la 
2 kilometri de târgul Horezu și se 
numește chiar Olari. Ca să ții minte 
numele satului și să-l cauți când 
ajungi în zonă, îl voi numi în continu-
are Olari/Horezu.

Profesorul
Mircea Vulcănescu

În prima partea a secolului  
al XX-lea, s-a pornit cercetarea 

sistematică a olăriei țărănești din 
România și a ceramicilor istorice, 

descoperite în săpăturile arhe-
ologice. Cel mai pasionat dintre 

cercetători a fost profesorul Brabu 
Slătineanu, care a fost și un mare co-
lecționar de astfel de obiecte. În 1938, 
a scris Ceramica Românească, prima 
carte dedicată acestui meșteșug pe 

tot cuprinsul țării din cele mai vechi 
timpuri și până la noi. 

Taiere lucrate în atelierul Dumitru și Ioana Mischiu, Olari/
Horezu. Stau agățate pe pereții exteriori ai casei și atelierului lor,  
un obicei comun în acest sat de olari. 

Portretul lui Constantin Brâncoveanu, păstrat 
la Mănăstirea Sinai din Egipt. Nu știm dacă 
localnicii din Olari/Horezu au olărit din vremuri 
preistorice, cum este cazul altor vetre de olari. 
Știm însă sigur că în în timpul lui Constantin 
Brâncoveanu, meșteșugul a luat aici o întorsătură 
mai aparte, diferită de ceea ce s-a întâmplat în 
olăriile vecine. Este foarte posibil ca voievodul 
să se fi ocupat de dezvoltarea acestui sat de 
meșteșugari, vecin mănăstirii sale, aducând 
aici meșteri străini, așa cum s-a întâmplat și în 
cazul altor meșteșuguri. Unii localnici susțin cu 
mândrie că sunt urmașii grecilor aduși de Vodă 
Brâncoveanu. Cert este că, în satul Olari/Horezu, 
s-a realizat începând cu secolul al XVIII-lea o 
ceramică foarte frumos împodobită, diferită 
de oalele simple, țărănești. A fost vesela care 
a înlocuit în unele cazuri pe cea pe care mai 
marii Țării Românești o aduceau de departe, 
din  Orient. Însuși Vodă Constantin avea la masă 
și vase de Hurez, fapt dovedit de săpăturile 
arheologice de la palatele sale. 

Meșter de la Olari/Horezu, 2014. La 
Olari, se lucrează încă pe roată de lemn, 
învârtită mecanic, cu piciorul. Unii meșteri 
folosesc roți și alte unelte moștenite de la 
părinți, astfel încât peisajul gospodăriei de 
olar nu s-a schimbat prea mult în epoca 
tehnologiei. 

Olar din Oltenia lucrând străchini cu 
formă arhaică. Începutul secolului 
al XX-lea. În trecut, olăria țărănească 
era sursa de aprovizionare cu veselă și 
recipiente de tot felul pentru majoritatea 
locuitorilor țării. De aceea, se producea în 
cantități uriașe și se vindea la bâlciurile 
organizate la hramurile bisericilor sau în 
târguri săptămânale, în localitățile mai 
importante. În afară de vânzare, olarii 
practicau mult trocul, străbătând satele  
cu căruțele cu oale, iar cei mai săraci chiar 
cu oalele la spinare. 

Meșteșugul ceramicii 
de Horezu 
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Petruț, să știi ca și la noi, la Suceava, 
erau olari, chiar în oraș, iar împre-
jur erau câteva sate în care se lucra 
olărie. Pe drumul dintre Suceava și 
Putna, mănăstirea lui Vodă Ștefan, 
e Rădăuțiul, unde se olărește până 
astăzi, și chiar și la Putna au fost 

odată meșteri olari. Dar să știi, nici 
eu n-am văzut niciodată cum se 

ridică un vas pe roată sau cum se 
modelează o farfurie și tare curioasă 

eram să aflu! 

De calitatea lutului depinde  
reușita oalelor.

 La Olari/Horezu lutul este prelucrat mai meticulos – 

ceramica mai de calitate decât în alte sate de olari

PRELUCRARE:

•  se curăță de impurități și resturi 
vegetale

• este udat și lăsat la dospit peste iarnă, 
afară, în lutări

• se face turte și se bate cu maiul
• se calcă, adică se frământă cu piciorul, 

în mod repetat (în zilele noastre cu 
malaxorul)

• se taie cu cuțitoaia și iar se dospește și 
iar se frământă.

SURSĂ:  
Dealul Ulmetului – la câțiva kilometri 
spre Mănăstirea Hurezi, în carieră, la 
2–3 m adâncime. Lutul se ia, de obicei, 
toamna, pentru tot anul care urmează.

Maiul – unealtă de lemn, în formă de ciocan, care se folosește la 
bătut, îndesat şi nivelat.

Cuțitoaia – este o lamă veche de coasă, la care s-au prins două 
mânere. Cu ajutorul acestei unelte improvizate, turta de lut este 
tăiată felii subţiri-subţiri, aşa încât orice impuritate să poată fi 
îndepărtată. Turta se bate iar şi se taie iar cu cuţitoaia, de 2–3 ori.

Gogoloațe – așa numesc olarii hurezeni bulgării de lut pregătiți 
pentru modelat.

Călcatul lutului cu piciorul

Înainte totul dura foarte mult la pregătirea lutu-
lui. După ce-l tăiai cu cuțitoaia, îl puneai iar la 
dospit într-o ladă, pentru o zi, ca să se înmoaie ce 
rămăsese mai tare în pământ. Apoi se lua iar la 
jucat cu picioarele. Abia acum ziceau ăi bătrâni că 
e bun de modelat, când era și curat, și moale, ca o 
cocă mai tare din care puteai să începi să lucrezi.  
(Eufrosina Vicșoreanu, 1935–2013, Olari/Horezu)

Vrei să găseşti aur? Atunci, când vii aici, în dealul 
Ulmetului, iei sapa şi hârleţul, sapi şi găseşti pă-
mântul bun de oale, care este ca aurul pentru noi. 
(Victor Vicşoreanu, 1927–1993, Olari/Horezu) Petruţ

Domniță, ați văzut vreodată cum 
se lucrează la roată? Eu am fost o dată 
cu tata în Piața Mare din Sibiu. Era 
un târg mare, unde găseai și oale de 
vânzare. M-am tot întrebat cum se 
meșteresc obiectele acestea. La stâ-
nă se foloseau mai demult oale de 
lut, pentru închegatul laptelui, iar 
oamenii, acasă, păstrau brânză și 

făceau iaurt tot în oale de lut. 

Domniţa Ruxanda

Ulcior de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea.

Oală îmbăierată, 
sfârșitul secolului  
al XIX-lea. Astfel de oale 
erau folosite pentru 
dusul mâncării la câmp.

 Străchini, sfâr;itul secolului al XIX-lea.Cană, sfârșitul secolului 
al XIX-lea. 

Taier lucrat în familia Victor 
și Eufrosina Vicșoreanu, 
unii dintre cei mai buni olari 
hurezeni în a doua parte a 
secolului al XX-lea. 

Roata cu gogoloațele pregătite de lucru, în atelierul familiei 
Dumitru și Ioana Mischiu, Olari/Horezu
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La ardere, fiecare are secretul lui. Cu 
timpul, începi să simți și focul, așa 
cum după ce înveți să modelezi simți 
lutul la mână, adică începi să simți 
după cum e flacăra, când trebuie să 
mai bagi lemne  sau când să tragi jarul.  
(Ștefan Mischiu, n. 1971, Olari/Horezu)

Plăcerea este foarte mare atunci când 
le scoatem din cuptor și le vedem cum 
sunt de frumoase! Parcă uităm toată 
munca pe care am depus-o până aci! 
(Ion Bâscu, n. 1967, Olari/Horezu)

După prima ardere Îmbrăcat în smalţ înainte de a doua ardere Gata, după a doua ardere

Ionel Popa

Gheorghe și Maria 
Iorga

Laurențiu și Nicoleta 
Pietraru

Vasilica Olaru

Victor Ogrezeanu

Taiere modelate, puse la uscat 
pe polița. Când obiectele se 
întăresc, dar sunt încă puțin umede, 
se începe decorarea lor. De obicei, 
femeile sunt cele care se ocupă cu 
împodobirea oalelor. Operațiunea 
aceasta o numesc înflorat. La Olari/
Horezu însă sunt și unii bărbați care 
realizează decorul. 

Pecetea familiei Dumitru și 
Ioana Mischiu, pe care o aplică 
pe spatele tuturor obiectelor 
lucrate în atelierul lor. 

Cuptorul de ars oale. După 
decorarea vaselor și uscarea lor 
temeinică urmează o etapă fără 
de care obiectele din lut nu pot 
deveni utile: ARDEREA. Vasele 
sunt așezate cu grijă într-un 
cuptor special, construit din 
pământ și cărămidă. Acesta se 
află, de obicei, într-o magazie, 
la oarecare distanță de casă. 
Cuptorul arde cu foc de lemne, 
10–12 ore, de obicei, peste 
noapte. Temperatura trebuie 
să urce către 800°C. Reușita 
arderii la cuptorul tradițional 
stă doar în experiența olarului, 
căci temperatura din cuptor nu 
poate fi măsurată.  Strachină albită, în așteptarea decorului.  

Cel mai frecvent oalele primesc un fond 
compact de culoare, care la Olari/Horezu este 
adesea alb. De aceea și numele operațiunii a 
rămas albit. Peste acest strat încă ud, chiar 
imediat după albire, se lucrează decorul. 

Pictatul cu cornul. Este o 
operațiune obișnuită și în alte sate 
de olari, cornul fiind un instrument 
care permite linii ferme și multă 
precizie, asemenea unui toc cu 
peniță. La Olari/Horezu este făcut 
dintr-un corn de vită găurit în vârf, 
căruia i se pune o pană de gâscă. 

Jirăvitul cu gaița. Este un fel de a 
decora specific satului Olari/Horezu, 
prin care se pot obține modele 
foarte fine, cum ar fi pânza de 
păianjen. Gaița este un instrument 
simplu, din lemn, care are un vârf 
metalic. 

Strachină decorată cu gaița, la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, cu modelul pânza 
de păianjen. A făcut parte din colecția lui 
Barbu Slătineanu, iar azi se află în colecția 
Muzeului Național al Țăranului Român.

După prima ardere obiectul devine rezistent la apă, dar culorile rămân încă palide. Adevărata cromatică 
și strălucire o prind la arderea cu smalț. Acesta este o substanță sticloasă, inițial lichidă, care îmbracă 
vasele cel puțin în interior, iar în cazul cănilor, al străchinilor, al ulcioarelor, peste tot. După ce smalțul 
se usucă vasele sunt  băgate din nou la cuptor, unde mai stau 10–12 ore la o temperatură mai ridicată, 
către 1 000°C.
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Eu lucrez numai cu motive tradiționale de Horezu. Dar frumusețea și 
noutatea constă în modul în care le pictezi și le așezi. Uneori rămân 
și eu uimită de modelele pe care le fac. De obicei, cocoșul, steaua, 
floarea, soarele, spirala sunt motivele centrale. Pe margini pun 
elemente care se armonizează cu centrul: flori, struguri, porumbi, 
frunze. Ca să scot în evidență unele motive le dublez cu puncte. Cel 
mai apreciat este pomul vieții, pe care-l pictez în mijlocul taierului, fie 
simplu, fie cu doi cocoși de o parte și de alta. 
(Nicoleta Pietraru, n. 1975, Olari/Horezu)

Soarele, șarpele, spirala, pomul vieții, cocoșul, coada de 
păun și altele. Toate au o semnificație uneori cunoscută, 

altelori uitată. De exemplu, cocoșul, renumit la Olari/
Horezu, simbolizează trezirea la viață, vigoarea, mândria

Ține minte! Calitățile ceramicii de la Olari/Horezu:
• vase smălţuite, uşoare, cu pereţi subţiri 
• decoraţie bogată, migăloasă, foarte diversă
• meşteri creativi, dar în interiorul tradiţiei
• doar argilă locală prelucrată foarte meticulos = materie 

primă mai bună ca în alte centre

Mi-amintesc cum lucram și îl ajutam pe tata, când eram mică; dar el mă alerga, 
nu mă lăsa să lucrez, că zicea că e o meserie foarte grea și de fete e dăunătoare, 
da’ eu tot nu mă lăsam convinsă și tot mă duceam să lucrez și îl ajutam la toate 
muncile. (…) Când pleca tata de-acasă și rămâneam noi, copiii, ne-ncăieram pe 
roată care să modelăm. Nu ne săturam de pământ!

Cel mai mult îmi plăcea când scotea oalele din cuptor, așa de frumoase și 
strălucitoare de parcă erau Luceferii de pe cer și atunci parcă mai mult curaj îmi 
da și îmi plăcea din ce în ce mai mult. Când tata a văzut că nu e chip să mă las de 
oale, a zis că poate așa e mai bine, dacă am înclinație către meserie, să urmez eu 
în familie. (Eufrosina Vicșoreanu, 1935–2013)

Imaginează-ți că ești copil într-o familie de olari și scrie o 
compunere despre o zi de lucru la olărit, alături de părinți. 
Împodobește pagina cu desenele tale. Pentru inspirație vezi 
ce povestește mai sus o olăriță de la Olari/Horezu. 

Fă o mică excursie în zona, la cel  
mai apropiat muzeu de istorie sau 
etnografie, unde sigur vei găsi obiecte 
din lut ars. Desenează-le și  
observă-le cu aceste cunoștințe 
proaspete despre meșteșugul olăritului!

1. Lucrează schițe după ceramica 
de Horezu pe care am prezentat-o. 
Împreună cu colegii, puteți face o 
expoziție de taiere desenate.

2. Modelează din lut: animale, case sau 
ce-ți mai trece prin minte. Întâlnirea cu 
acest material minunat o să-ți placă!

• Argila care se modelează se numește _______________

• Pentru a putea fi folosite vasele trec de două ori prin  

_________________________________________

• La a doua ardere sunt date cu o substanță numită ______

• Vasele se modelează pe ________________________

• La Olari/Horezu, farfuria întinsă se numește _________

• Instrument de decorat specific acestui centru de olărit  

________________________________________

• A scris prima carte despre Ceramica românescă:  

Barbu ____________________________________

• Instument de decorat care se termină cu o pană de gâscă 

_________________________________________

• Tehnică de decorat specifică la Olari/Horezu__________

• Instrument improvizat dintr-o lamă de coasă, folosit la 

pregătirea lutului __________________________

Găsește 10 cuvinte legate de meșteșugul 
olăritului la Olari/Horezu! Și încă vreo 
câteva care sunt și ascunse și nici nu au 
definiție ajutătoare. 

H O R E Z U E F R U M O S

A S L C S T R A C H I N A

I C U T I T O A I E D U F

S U T S A A C I D S U M S

I P S G A I T A F L N C T

T T A C U E T U R A E O R

U O M U L R M T A T R R A

L R O A T A A R C I T N C

A C O S M A L T I N I A H

O A R T O A B A C E U R I

L I N D U M J I R A V I T

A O A T I U C A I N S U N

R A R A A V I S G U M E T

Semne și simboluri vechi + 
inspirație

Nicolae Ţambrea Laurenţiu şi Nicoleta Pietraru Victor şi Eufrosina 
Vicşoreanu

Dumitru și Ioana 
Mischiu

Nicolae Țambrea. Ca o excepție 
la decorul specific satului, unii 
meșteri s-au lăsat inspirați de 
evenimente istorice

Casa-atelier Dumitru și Ioana Mischiu. Majoritatea caselor 
de meșteri din Olari/Horezu au poarta deschisă și pot fi 
vizitate, având și marfă expusă pentru vânzare la poartă. 

Olăriță din familia Giubega, pictând cu cornul, 2015. 

Stelian Ogrezeanu
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Notițele mele Desenele mele
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