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De ce de hram?
Hristos a înviat! Dragi consăteni, dintotdeauna hramul a fost considerat ziua cea mai importantă a satului, cea în care ne adunăm cu toții în locul cel mai cald, biserica, primind și
oaspeți – preoți și mireni – care vin să se alăture bucuriei noastre. Nu se mai știe cine a ales
hramul satului nostru, dar bine și frumos l-a mai ales: în Săptămâna Luminată, mereu în
primăvară, când tot satul e îmbrăcat în haine de flori și verdeață. Se spune că, în bucuria Paștilor, Maica Domnului l-a rugat pe Fiul ei să îngăduie ca până și muncile iadului să înceteze
în aceste zile, iar porțile Raiului să stea deschise. Așadar, sunt zile de bucurie, fără excepție!
Zile în care lumea de aici și cea de dincolo, viii și adormiții, îngerii și oamenii, sunt cu toții,
parcă mai simțit, împreună. Pentru că de hram suntem toți adunați, iată venim către voi, cu
vești proaspete despre acest an dar și cu amintiri vechi.
Din amintirile voastre, am aflat cum se sărbătorea hramul odinioară, prin anii 30.
Era Părintele Patrichi, care era parohul bisericii şi se organiza exact cum vrea şi părintele de
acum. Atunci, părintele se îngrijea, vorbea cu consilierii, vorbea cu oamenii care erau loiali bisericii. Era balta unde se prindeau peştii, erau pescarii care dădeau cu năvodul; prindeau peşte şi îl
aduceau la biserică. Acum părintele, eu nu ştiu, că plătea sau nu plătea. Se făcea o vatră mare de
foc, cu câteva tăvi de metal, se punea sare, se frigea, şi după aia invitau lumea la masă. Se punea
masa la cimitir. Oamenii aduceau de toate: brânză, ouă, pâine, plus friptura de peşte. Mâncau cu
toţii şi cu copiii. Cine vroia să dea un viţel, dădea, se făcea ciorbă şi se ajungea la toată lumea. Dar
pe atunci satul era mic… la hram se adunau vreo 60 de adulți, plus copiii. Când plecau oamenii
acasă le mai dădea un pachet, de rămas, nu rămânea nimic. Acum văd că s-a întors obiceiul, aşa
vrea să facă şi părintele nostru.
(Nea Gică a lu’ Delegatu, n.1930)

2017 - Calendar de evenimente sătești
28 aprilie – Înscrierea satului Piscu în competiția Satele Culturale ale României 2017
24 iunie – ZIUA IEI la Piscu
24 iulie – 5 august - Școala de vară pentru studenți: Arhitectură și meșteșug la Piscu
1 septembrie – Inaugurarea Eco-debarcaderului Piscu – Balta Maicilor
16 septembrie – Inaugurarea traseului de ciclism cultural Piscu – Poienarii Rali
28 octombrie – Târgul de meșteri de Sf. Dumitru
Icoana de hram a satului Piscu, pictată direct pe
catapeteasma de zid în anul 2016.
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Izvorul Tămăduirii:
hram și icoană
Hramul nostru este unul dintre praznicele închinate Maicii Domnului, cea
mai iubită şi cea mai sărbătorită dintre sfinte, pe tot parcursul anului. Fecioara Maria a fost numită de-a lungul timpului: „ajutătoare neadormită a
căpeteniilor de oraşe”,”ceea ce ne păzeşti de molimă şi de bolile cele aducătoare de moarte”, „ceea ce păzeşti oraşele şi satele de cutremurul cel năpraznic al pământului”, „ceea ce cu mână tare ne izbăveşti pe noi din revărsarea
apelor şi din cufundare”, „ceea ce cu roua rugăciunilor tale ne izbăveşti pe
noi de arderea focului”, „ceea ce abaţi de la capul nostru loviturile fulgerului
şi ale trăsnetului”, „ceea ce ne mântuieşti pe noi de năvălirea celor de alt
neam şi de ucigaşii cei tăinuiţi”. E lesne de înţeles de ce i-au fost închinate
atâtea biserici şi atâţia credincioşi se acoperă cu numele ei.

Iată mai jos, icoana Izvorului Tămăduirii, cea care a stat în biserica noastră
aproape 100 de ani, la care s-au închinat şi străbunicii voştri. Astăzi, se află
în grija maicilor de la Mănăstirea Ţigăneşti, la muzeu. Părintele Patrichi
a donat-o, împreună cu tot iconostasul cel vechi, mănăstirii. Atunci, ca și
acum, sătenii și-au dorit o catapeteasmă înnoită. Pe prima pagină poți vedea
icoana cea nouă de azi, pictată anul trecut și proaspăt împodobită cu o poală de flori din vopsea. Frumoase, şi una şi cealaltă, imagini care leagă viaţa
noastă, cu speranţele şi durerile ei, de viaţa înaintaşilor noştri, de foarte
demult, de la Bizanţ şi mai de curând, de la Pisc. Priveşte cu atenţie personajele, la Izvor, egali sunt cu toţii de la mai marii lumii la săraci și orfani, căci
dinaintea Maicii Domnului, doar tăria și curăția sufletului contează!

Istoria sărbătorii coboară în timpuri de demult, în vechea împărăţie a creştinilor numită Bizanţ, în oraşul Constantinopol, astăzi cel mai mare oraș al
Turciei, Istanbul. Izvorul acesta, cu care numim noi astăzi ziua hramului, “de
Izvor”, chiar a existat şi mai există încă. A fost descoperit acum mai bine de
1600 de ani de împăratul Leon cel Mare, pe când se plimba călare prin pădurile din marginea Constantinopolului. Însăşi Maica Domnului, prin glasul
său, l-a îndrumat către izvor. Primul vindecat a fost un orb iar de atunci
minunile s-au ţinut lanţ împodobind sinaxarele bisericii noastre. Lângă izvor
s-a ridicat o biserică mică, apoi una mai mare. Locul s-a numit Vlaherna, iar
icoana Maicii Domnului de aici, Vlaherniotissa. În această biserică se păstra
și vălul Maicii Domnului, o relicvă pe care locuitorii Constantinopolului o
considerau protectoare a cetăţii. În fiecare zi de vineri, la Vlaherne se ţineau
slujbe, cu procesiuni care traversau oraşul şi minuni care deveniseră ceva
obişnuit. Biserica a fost dărâmată în 1453, când frumosul Constantinopol a
căzut în stăpânirea turcilor. În secolul al XIX-lea s-a ridicat o nouă biserică,
în subsolul căreia se păstrează un paraclis de la începuturi şi izvorul. Acestea
pot fi văzute până azi.
Şi bucureştenii au câteva biserici cu acest hram, ridicate de la sfârşitul secolului al XVIII. Tonul a fost dat de domnitorul Nicolae Mavrogheni, a cărui
fiică, suferind de o boală incurabilă, a fost vindecată de apele izvorului minunat de la Vlaherna Constantinopolului. Biserica ridicată de el, se află şi
astăzi lângă Muzeul Ţăranului Român şi marca odinioară capătul de nord al
oraşului. Găsim acest hram și la Mănăstirea Ghighiu, renumită pentru fântâna cu apă binefăcătoare şi pentru icoana Maicii Domnului adusă din Siria.
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Competiția Satele Culturale
ale României 2017
Va fi și Piscu nostru câştigător?
Satele Culturale ale României este o concurs organizat de Asociaţia Cele
mai Frumoase Sate din România, pornit în anul 2014, sub patronajul Ambasadei Franţei. Organizatorii îşi doresc să pună în lumină aşezări frumoase
din ţară, în care se petrec acţiuni importante în plan cultural. Pentru că în
ultimii ani la Piscu s-au întâmplat multe, ne-am hotărât să ne încercăm puterile intrând în această competiţie. De aceea, pregătim formulare, în care
răspundem la diferite întrebări despre istoria, specificul cultural şi acţiunile
mai ieşite din comun care se petrec la Piscu. Fiecare sat participant trebuie
să propună 5 acţiuni culturale pe care să le realizeze în acest an. Piscu va
fi prezentat și printr-un scurt film, de 10 minute, care se realizează chiar în
aceste zile. Prin acesta dorim să arătăm ce este și ce ar putea fi satul nostru,
dacă s-ar acorda mai multă atenţie elementului cultural. Pe baza răspunsu-

rilor la întrebări, sperăm să ajungem între finaliştii concursului, cei care vor
fi invitaţi pe 19 mai, la Timişoara pentru a-şi prezenta satul, în 10 minute,
în faţa juriului. Satele câştigătoare vor primi faima meritată dar vor trebui
şi să dea în continuare dovada implicării şi dorinţei de a se dechide către
lume, cu frumuseţile pe care le pot oferi. Alături de noi în acest demers
sunt: Primăria Ciolpani, Şcoala de Joacă şi Asociaţia Poiana Florilor. Umăr
la umăr, dorim să arătăm câtă frumuseţe este în satul nostru. Iată, pe scurt,
cele 5 acţiuni pe care ne-am gândit să le organizăm împreună în anul 2017,
ca parte a participării la această competiţie. Vă invităm pe toți să ne fiți
alături la aceste acțiuni, după cum puteți, prin prezența voastră la acțiunile
propriuzise, prin amabilitatea de a ne povesti cât mai mult din amintirile
voastre despre sat și strămoși.

Vechea icoană de hram a satului Piscu, azi în muzeul
Mănăstirii Țigănești.

Ie cusută de Constantina lui Petre Bogatu,
din Piscu 1, începutul secolului al XX-lea.

ZIUA IEI la Piscu
Parte din vechea catapeteasmă a bisericii de lemn din Piscu, datată la sfârșitul
secolului al XVIII, azi în muzeul Mănăstirii Țigănești.

Dacă vrei să aflii cum arăta iconostasul dinaintea căruia s-au rugat străbunicii,
dă o fugă la Mănăstire și vizitează muzeul. Iconostasul nostru este cea mai
importantă piesă din muzeu și de desfășoară în 2 săli. Când sătenii nu l-au
mai dorit, pentru că era tot înnegrit de fum și cariat, Părintele Patrichi a avut
marea inspirație să-l doneze Mănăstirii, al cărei muzeu era în formare, chiar în
acea perioadă. A notat acest gest și în condica bisericii, ca să rămână scris. Și
ce bine a făcut, căci amintirea aceasta se pierduse și din memoria sătenilor și a

maicilor. Prin grija mănăstirii, iconostasul a fost restaurat și de sub negreala de
fum au răsărit bronzul, culorile și chipurile. Cariile au fost anihilate. Istoricii
de artă au datat piesa la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Catapeteasma a venit la
Pisc odată cu vechea biserică de lemn din satul Lacul Turcului. Iar acolo fusese
adusă de la Belciug. Este tot ce am putut afla. Care vor fi fost începuturile ei și
cine o fi ctitorit-o nu se mai știe. Cert este că lucrătura foarte îngrijită și bogată
ne duce cu gândul mai degrabă la o biserică boierească.

24 iunie este o zi de sărbătoare încărcată cu multe semnificaţii: Naşterea
Sfântului Ioan Botezătorul, Sânzienele şi, din anul 2013, şi ZIUA
UNIVERSALĂ A IEI. De ce la Piscu? Ideea ne-a dat-o Oana Popa, de la
Şcoala de Joacă, cea care a preluat de la bun început partea de acţiuni
pentru copii organizate de ZIUA IEI: jocuri, ghicitori, ateliere, poveşti,
toate în ie. În paralel, începem să descoperim cum erau iile bunicelor şi
străbunicelor voastre. Erau tare frumoase! Cu flori, pristolnice, semne
solare, paiete, cusute fin pe pânză ţesută în război, haina de sărbătoare
pe care unii o mai păstrează la loc de cinste în dulap, cu amintirea caldă
a copilăriei. De la o vreme, doar bătrânele au mai purtat-o, iar astăzi n-o
mai poată nimeni. Dar mare lucru este că unii o mai păstrează.

ZIUA IEI se va desfăşura la Troiţa Olarilor, pe locul viitorului Muzeu,
unde am lansat şi cartea Oale de Pisc, anul trecut. La jocurile Oanei, noi
vom adăuga: expoziţii de ii şi de fotografii vechi, alte ateliere, mic târg de
meşteşugari locali, taraf cu horă şi ce ne-o mai veni în minte până atunci.
Invităm pe toţi cei care au cămăşi cusute de la bunici, fie femeieşti, fie
bărbăteşti să le aducă la expoziţie. La fel şi fotografii vechi cu piscaşi în
straie ţărăneşti.
Atenţie! Cine are fotografii din tinereţe cu consăteni, vom organiza multiplicarea acestora, aşa încât imaginile să poată ajunge la cei fotografiaţi
odinioară. Vom avea un scanner şi o imprimantă foto. Aduceţi fotografia,
noi o scanăm şi o imprimăm pentru eventualii doritori. Ajutăm amintirile
să circule!
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Școala de vară pentru studenți: Arhitectură și meșteșug la Piscu
24 iulie – 5 august

Începând cu anul 2015, satul nostru a intrat în
atenţia Universităţii Naţionale de Arhitectură şi
Urbanism Ion Mincu din Bucureşti. Grupuri de
studenţi au venit şi au revenit, încercând să descopere satul de odinioară, de sub haina lui actuală dar şi felul în care oamenii s-au adaptat vremurilor noi, păstrând pe alocuri anumite părţi ale
gospodăriilor vechi. Au desenat, au măsurat, au
discutat şi au învăţat o lecţie despre satul muntenesc de odinioară şi despre comunitatea meşterilor olari. Întorşi la şcoală au organizat expoziţii
cu planşele şi proiectele realizate la Piscu. Ne-au
dăruit de asemenea frumoasele desene care împodobesc cartea Oale de Pisc. Anul acesta, munca lor de documentare a satului va continua în
cadrul unei şcoli de vară. Cu acordul comunităţii,
vor fotografia şi vor cerceta în detaliu cele câteva
case bătrâneşti rămase încă în sat. Ar fi bune de
dus la Muzeul Satului dar şi mai bune de lăsat
aici, ca un martor al istoriei satului nostru. În faţa
fiecărei astfel de case va fi montată câte o placă
de semnalizare. Cercetarea lor se va extinde şi la
Poienarii Rali, căci şi acolo se păstrează câteva
case bătrâneşti. În rest, studenţii vor descoperi
meşteşugul olăritului şi se vor bucura de frumuseţea de vară, când satul geme de corcoduşe.

Eco-debarcaderul
Piscu – Balta Maicilor
Pentru că lacul nostru este atât de liniştit şi încă sălbatic, ne-am gândit că
existenţa unui foarte mic debarcader, cu două bărci cu vâsle, ar putea oferi
vizitatorilor dar şi localnicilor, bucuria tăcută a frumuseţii acvatice. S-ar putea traversa în barcă până la mănăstire, aşa cum treceau localnicii odinioară. Vor fi două pontoane din lemn care vor fi proiectate şi poate şi realizate

Târgul de meșteri de Sf. Dumitru

Traseul de ciclism cultural
Piscu – Poienarii Rali

Târgul se va organiza pe locul de la Troiţa Olarilor şi va primi pentru o zi
atât meşterii olari din Piscu cât şi alţi meşteri din zonă. Pe lângă tarabe vor
mai fi diverse ateliere care să atragă publicul, taraf şi altele. Ne vom strădui
să facem publicitate, aşa încât oamenii să vină şi meşterii să plece mulţumiţi, căci mulţumirea lor e şi a noastră.

La noi în sat bicicleta este încă un vehicol mult folosit şi ce bine este, căci
bicicleta înseamnă economie de resurse, lipsă de poluare şi multă sănătate!
Dacă pentru noi, drumurile pe bicicletă prin aerul curat al satului sunt ceva
obişnuit, sunt destui cei care caută trasee în care să îmbine mişcarea în aer
liber cu descoperirea unor obiective. De aceea ne-am gândit să organizăm
un traseu de ciclism cultural care să lege Piscu de satul vecin din Judetul
Prahova, peste pasarela de la Ialomiţa. Am făcut de mai multe ori acest
traseu şi ce frumos a fost! Popasurile vor fi chiar casele bătrâneşti cercetate şi semnalizate împreună cu studenţii arhitecţi şi gospodăriile de olari,
dacă meşterii vor dori. Peste Ialomiţa, bicicliştii vor putea observa diferenţa
dintre arhitecturile tradiționale țărănești specifice celor două județe. Casele din Prahova au lemnăria lucrată mai în detaliu, adevărată dantelărie
la streşini şi la stâlpii pridvoarelor. Va fi o lecţie de arhitectură ţărănească învăţată pe viu, pedalând pe uliţele satelor. Ne-am propus inaugurarea
acestui traseu pe 16 septembrie.

28 octombrie.

Straiele străbunicilor
tot în cadrul şcolii de vară, de către studenţii arhitecţi. Ne-am propus inaugurarea micului eco-debarcader la 1 septembrie. Şi i-am spus Eco pentru
că dorim să încurajăm plimbările liniştite şi nedăunătoare naturii, iar nu pe
cele poluante, ca cele din vecini, de pe Snagov. Pentru viitor, ne-am propus
să explorăm fauna şi flora zonei, căci, cu siguranţă, pe lângă lebedele şi raţele sălbatice pe care le vedem cu toţii, mai sunt multe alte specii de păsări
numai bune de descoperit în mod paşnic. Şi acestea fac parte din resursele
de frumuseţe ale satului nostru.

Primăvara lui 2017, ne-a adus marea bucurie
de a putea vedea pentru prima dată straie ţărăneşti lucrate şi purtate la Pisc, de strămoşii
voştri. Pentru că nimeni nu-mi arătase până
acum mai mult decât ştergare – şi acelea frumoase – eram ferm convinsă că nu voi mai
găsi în sat cămăşi cusute demult. Oamenii
însă mi-au spus zâmbind: “Aţi întrebat doar
de oale!” Ce-i drept e adevărat! Eu doar de
oale şi de bătrâni am întrebat. Noroc însă
cu Oana de la Şcoala de Joacă. Ea n-a acceptat atât de uşor că ia de Piscu e pierdută în negura timpului. Şi aşa au început
întrebările, din gură în gură. Prima cămaşă
cusută ne-a arătat-o Tanti Aurica Niculae.
A fost a bunicii ei, Constantina lui Petre
Bogatu. O frumuseţe de ie, cusută cu roşu
şi cu paiete, cu pristolnice şi motive solare, exemplară pentru o ie muntenească.
Este în perfectă stare de parcă ieri ar fi ieşit din mâinile Constantinei. Ne-a mai arătat Tanti Aurica şi două fote de fetiţă, improvizate pentru serbări şcolare, dar
aşa de frumos cusute. Surprizele au continuat la Tanti Florica lui Nea Iulică:
fote în perfectă stare, ştergare şi macaturi, până şi iţari de cânepă din cei
pentru lucru. Pe toate le-am fotografiat şi le-am dat în grija femeilor care le
iubesc ca pe o prelungire dragă a bunicilor lor. Am început aşadar colecţia de
imagini care ne va arăta cum se îmbrăcau străbunii de la Piscuri. Aşteptăm
cu mult interes orice veste despre cămăşi cusute la noi în sat şi vă rugăm să
vă scotociţi lăzile vechi şi să le căutaţi. Să ştiţi, ia revine la modă, este preţuită din nou şi la noi şi chiar şi în străinătate! Dar cea mai şi cea mai frumoasă
ie este cea cusută de mână şi nu cea cumpărată de la Breaza! Câte cămăşi
coseau la lampă bunicile şi străbunicile voastre! Oare să fi fost femeie să nu
fi făcut în viaţa ei o ie? Iar în vremurile noastre le numărăm pe degete…
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Au plecat dintre noi

Învăţătoarea Angela Niculae

Nea Niculae al Despei

Niculae Barbu de la Piscu 3 sau Nea Niculae al
Despei, aşa cum l-au cunoscut cei ai satului. S-a prăpădit în toamnă, de ale bătrâneţii. Pe cine am întrebat de Nea Niculae, primul cuvânt de zis a fost “harnic”. A fost un copil sărac, căruia i-a rămas numele
după mama care l-a crescut singură, văduvă fiind…
Nea Niculae a fost un crudaş excelent, unul dintre cei
care umpleau cupoarele Piscului, cu tot ce i se cerea.
Era dibaci foarte. Putea lucra şi berbeniţe, oale din
cele mari, pe care nu le stăpânea oricine în învârtitul
roţii. Auziţi vorbele lui Nea Niculae: Dumnezeu să-i
hodinească ţărâna şi soacră-mi şi lui socră-miu că nu
mi-a dat bani de material. Atunci trebuia să ai bani,
să investeşti în material. Şi dacă eu n-am avut bani....
Că dacă îmi dădea, eu muream făcând. Mie îmi plăcea
olăria asta....! Mata nu mi-o luai mie niciodată înainte.
Am făcut la Marin Florescu, da nu mai ştiu la cine n-am
făcut în satul ăsta, la nea Gică al Steluţii din câmp, la
Mitică a lu Căţelaru, c-avea roata acolo în şopron la
cuptor. Era musai să fac că dacă nu făceam muream de
foame, asta era situaţia. Asta era munca aici, în Piscurile astea. Că la noi aici sâmbăta era oraş. Uite-aşa era
maşinile, ia, după oale. Că erau numai olari.
Să-i fie ţărâna uşoară şi să olărească în rai cu strămoşii!

Am pierdut-o pe Doamna Angela în zorii primăverii, pe care o iubea atât
de mult. A fost înmormântată în Duminica Înfricoşatei Judecăţi. Am mai
fost la înmormântări în sat, dar la nimeni n-am văzut atâta lume şi atâta
jale. De la bătrâni la copii, veniţi s-o plângă pe fata lui Nea Sică, şi dânsul
un om mult iubit şi respectat în sat. A fost învăţătoarea a sute de copii
ai satului şi nu a fost un dascăl oarecare. Purta întrânsa o solemitate a
învăţăturii şi o dragoste puternică, aproape pătimaşă pentru valorile culturii româneşti. Despre Ana, singura ei fiică, spunea că o iubeşte la fel de
mult ca pe Eminescu! Unde mai poţi auzi oare astfel de simţăminte printre
dascălii noştri de azi? Acestea le-a sădit şi în copii, în cei pe care i-a putut
modela, căci adesea dascălii se simt singuri şi neputincioşi sub presiunea
atracţiilor atât de uşoare ale lumii în care trăim! A iubit mult Piscu cu tot
ce înseamnă el şi n-a plecat de acasă să trăiască în depărtări. Pur şi simplu
nu a putut. Rădăcinile i-au fost prea adânci. Dumnezeu să-i netezească
calea şi s-o primească în pacea Sa, pe care şi-o dorea cu ardoare, căci a
suportat cu greu urâţeniile lumii.
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Oale de Pisc în sat şi la oraş

Sfinţirea Troiţei Olarilor, 17 septembrie 2016, Piscu, str. Câmpului nr.45 B

Învățătoarea Angela Niculae (d.2017), în tabără la ȘurdeștiMaramureș, cu Școala de la Piscu, în anul 2008.

29 septembrie 2016, la Clubul Ţăranului Român,
discuţii despre revitalizarea culturală a satului Piscu

Lansarea cărții Oale de Pisc, 17 septembrie 2016, str. Câmpului nr.45 B

Oala de pe
Facebook
Uneori, preocuparea noastră de fiecare zi de a completa
colecția de oale de Pisc ia întorsături neașteptate. Într-o
zi, frunzărind niște imagini pe contul de Facebook al unui
prieten pictor din București, Virgil a zărit prin vegetația
unei grădini o oală. E de Pisc! A doua zi a fost la București, l-a întâlnit pe pictor, i-a povestit despre Piscu și l-a
rugat să-i dea oala. S-a făcut repede trocul. Oala noastră de
pe Facebook are o soră puțin mai mare dar foarte, foarte
asemănătoare, la Tanti Jana, pe strada Câmpului. Oala ei e
mereu plină cu cel mai bun borș și o folosește de zeci de
ani, căci o are amintire de la tăticul ei. Oala nou intrată în
colecție pare să fi fost făcută la Piscu 2, în atelierul lui Nea
Radu, în anii 60 ai veacului trecut.

Lansarea cărţii Oale de Pisc, pe 17 septembrie 2016, lucrare în care ne-am
implicat mulţi dintre săteni, a fost pentru noi o surpriză foarte frumoasă.
N-am crezut că se vor aduna atâţia participanţi, atât la sfinţirea Troiţei Olarilor cât şi la cele ce au urmat. Mai cu seamă că, locul a fost unul neobişnuit
pentru un eveniment cultural, în camp deschis. Întrunirea aceasta ne-a dat
curaj şi mulţumirea că satul ne poate fi alături. S-a vorbit despre Piscu frumos, elogios, ca despre un loc preţios, aşa cum este. S-a cântat cu drag şi
inimile au rezonat împreună. Olarii au vândut, socata s-a băut, strămoşii au
fost alături prin oalele strânse pe scenă, ca un eşantion al viitorului muzeu.
Pentru noi au urmat alte două ieşiri cu Oalele de Pisc, de data aceasta la
oraş, acolo unde oamenii sunt mai greu de prins, mereu ocupaţi, mereu pe
fugă. Şi totuşi, am petrecut două seri frumoase, cu interlocutori şi privitori

calzi şi iubitori de sat şi meşteşug. Prima a fost la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, în compania doamnei Lila Passima, manager al muzeului, a
unui foarte bun arhitect şi prieten al Piscului, Şerban Sturdza, a arhitectului
profesor Ştefan Ghenciulescu, conducătorul grupului de studenţi care au explorat Piscu în 2016. A doua ieşire a fost la Librăria Bizantină, în compania
pictorului Ştefan Câlţia, care se străduieşte şi el, de mulţi ani, pentru înviorarea satului său, Şona, din judeţul Braşov. Am povestit despre sat şi meşteşug, despre oamenii vechi şi oamenii noi, despre crearea cărţii împreună
cu sătenii şi mai ales despre perspectivele fondării Muzeului Oalelor de Pisc.
Orăşenii găsesc povestea noastră fermecătoare şi creatoare. Fiecare suflet
cucerit pentru Piscu poate conta pentru ca lucrarea noastră să poată ajunge
la bun sfârşit.
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Pecetea ADC
În prima zi de primăvară, un sătean ne-a adus câteva oale, o jucărie de lut și o piesă care părea a fi un tipar pentru prescuri. Toate
vechi, de prin casă, ”de la ăia bătrânii, că le tot dau de colo, colo,
luați-le dumneavoastră mai bine, pentru muzeu! “. Ne-am bucurat ca de orice oală de Pisc care ajunge la noi. Pristolnicul însă nu
părea să imprime crucea cu literele NIKA. Am luat repede un boț
de lut și am presat pecetea. Iată și rezultatul! Pecetea Administrația Domeniului Coroanei! Semnul cu care erau pecetluite vasele comandate de Domeniul Coroanei olarilor de la Pisc! Când?
De prin 1884 și până în 1947, câtă vreme Piscu a făcut parte din
Domneiul Coroanei de la Cocioc, împreună cu Scroviștea, Bălteniul și Perișul. Mai văzusem semnul acesta pe dosul unei farfurii
lucrate la atelierele regale din Periș, găsită acum vreo 15 ani într-un târg de vechituri din Pantelimon; acolo însă, era mai mic,
mai grafic, provenit de la o ștampilă metalică. Pe când ștanța de
lut ars, întipărește o inscripție elegantă, maiestoasă, de vreo 6
cm! Nu avem încă nici o oală sau vreun alt obiect de lut pecetluit
astfel. Dar simt că va apărea și acesta cândva…

Muzeul Oalelor de Pisc
Cum stăm cu lucrările?
Macheta Muzeului
Oalelor de Pisc,
realizată de o
echipa de studenţi
de la Universitatea
Naţională de
Arhitectură şi
Urbanism Ion Mincu
din Bucureşti,
conduşi de Arh.Ştefan
Ghenciulescu, Arh.
Cosmin Pavel, Arh.
Mihnea Simiraș

Vă întrebaţi probabil când începem lucrările. Vă răspundem cu sinceritate: nu
ştim! Ce avem: un proiect într-un stadiu
avansat de elaborare dăruit de arhitecţi
profesori şi studenţi, 70 de pomi şi plante decorative plantate în parteneriat cu

Rulouri de Gazon, două T.I.R.-uri cu plăci OSB dăruite de Fabrica Kronospan din
Sebeş. În rest avem doar promisiuni. Şi o
colecţie foarte frumoasă de oale de Pisc,
care aşteaptă.
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