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Această carte este, mai mult decât altele, rezultatul unei strădanii colective.
În primul rând, subiectul în sine există graţie unei munci îndelungate a numeroase
generaţii de olari, cărora le dedicăm peste timp acest volum. Numele unora dintre ei
se pot citi pe interiorul coperţilor, aşa cum s-au păstrat în amintirea consătenilor.
Mai aproape de noi au fost sătenii care şi-au găsit un răgaz să ne povestească
amintiri din viaţa lor de olari sau să deschidă pentru noi podurile şi atelierele:
Gheorghe şi Ioana Mihai, Niculae şi Maria Barbu, Gheorghe şi Ioana
Dumitru, Aurelia şi Angela Niculae, Valeriu Marin, Vasile Marin, Marin
I. Şerban, Stelian şi Ioana Drăghici, Paraschiva Niculae, Maria Gheorghe,
Florea şi Constantin Ioniţă, Gheorghe Nicoi, Elena Ilie, Gheorghe Ilie, Pascu
Bucur, Ioana şi Dumitru Constantin, Steliana Drăghici, Vasilica Şerban,
Aurelia Şerban, Dumitra Stanciu, Steliana Stanciu, Vasile Ioniţă, Dumitru
Gheorghe, Andrei Trifu, Georgeta Ioniţă, Andrei Petre, Mihai Ioniţă, Iulian şi
Florica Petruş, Constantin şi Maria Sotir,
Ion şi Vasilica Coman
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Ioana şi Dumitru Constantin,
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şi membrilor Consiliului local 2015-2016
Proiect finanţat de Primăria Ciolpani
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uvânt înainte

Această carte este un tribut, un gest menit să descopere cititorilor şi
privitorilor resursele de frumuseţe ale unui mic sat de câmpie, din fostul codru
al Vlăsiei. Este un loc cu un dar aparte, despre care s-a scris prea puţin până în
prezent. În cărţile de căpătâi ale ceramicii româneşti, Piscu este menţionat ca
vatră de olari unde se lucrează obiecte de tradiţie preistorică. Centru extrem
de prolific, Piscu a dat de-a lungul vremii milioane şi milioane de oale, vesela
cea mai comună din care s-au hrănit multe generaţii din centrul, estul și sudestul Câmpiei Române şi zona subcarpatică de la nordul acesteia. Pe lângă oale
mai sunt şi jucăriile de lut specifice satului, care au fost însă ceva mai prezente
în preocupările cercertătorilor.
Acum, când din olăria de la Piscu a rămas mai mult amintirea, am încercat să
construiesc un elogiu olarilor piscaşi din toate timpurile. Am căutat în cărţi şi
arhive, pe cât am putut, istoria satului. Stând de vorbă cu oamenii, am gustat
din trăirile olarilor şi am aflat mersul meşteşugului la Piscu, în zbuciumul
veacului al XX-lea: de la înflorire la declin. Am cules fotografii de demult şi am
simţit aura strămoşilor. Am privit îndelung oalele şi ulcelele şi m-am pomenit
în interiorul unei metafore. Olarii şi oalele lor se contopesc într-o cohortă care
traversează timpul până la noi. Pentru cei care au trăit în vremurile olăriei,
olarii şi oalele lor erau una. „Când am văzut oala aceia, zici că l-am văzut pe
tata-socru”, îmi spunea plină de înduioşare o bătrână. Aşadar, chipuri de oale şi
chipuri de oameni vor descrie în cele ce urmează istoria vechiului sat de olari.
Mi-aş dori ca această carte să aducă şi să sporească dragul de meşteşug şi să
vindece anumite resentimente.
Piscaşii să înţeleagă că istoria lor este preţioasă, mai preţioasă decât a altor
sate, căci în micimea şi aparenta lui izolare, Piscu, prin oalele sale, a făcut
parte sute de ani din viaţa a nenumăraţi oameni.

F

oreword

Autorităţile locale să conştientizeze mai mult potenţialul cultural al Piscului,
cel generat de această comoară de patrimoniu imaterial şi material care este
meşteşugul olăritului. Un prim gest este spijinirea acestei cărţi, pentru care le
suntem recunoscători.
Iubitorii de ceramică să descopere o colecţie frumoasă. Sunt obiectele adunate
timp de 10 ani şi cele pe care le-am mai găsit în ultima perioadă în podurile
unora dintre săteni, cei care au avut bunătatea să se ostenească să caute.
Dacă în muzeele de etnografie ale Munteniei, ceramica de la Piscu se găseşte
în cantităţi mici şi se pierde adesea printre alte obiecte, iată aici, strânse
laolaltă, piese create de-a lungul unui veac, care prin numărul şi diversitatea
lor capătă forţă. Există în aceată colecţie piese excepţionale, la fel cum există
piese comune şi chiar olărie mai rudimentară. Suflul modernităţii este şi el
vizibil, în veacul în care meşteşugul milenar a parcurs condensat drumul de la
mijloacele exclusiv mecanice la munca uşurată de motoare. Şi totuşi, puţina
ceramică ieşită azi din mâile ultimilor olari, păstrează încă, în foarte mare
măsură, caracteristicile autentice ale olăriei de la Piscu. Radiografia unei astfel
de colecţii devine radiografia unei comunităţi.
Îmi doresc, de asemenea, ca această carte să contribuie la un nou început.
În ce ne priveşte, vom extinde cercetarea şi vom intra într-o nouă etapă, aceea
a închegării unui muzeu al olăritului la Piscu. Dacă multele forme şi culori vor
stârni creator şi pe alţii, cu atât mai bine. În acest sat îndemânarea pentru
meşteşug face parcă parte din fondul genetic. Din urzeala deasă care era
odinioară olăria de la Piscu, au mai rămas doar câteva fire. Le va rupe timpul şi
pe acestea definitiv sau se vor înnădi altele? Oricum va fi, trebuie să înţelegem
că numai valorizând moştenirea înaintaşilor ne vom putea hrăni din seva
puternică a rădăcinilor.
Adriana Scripcariu, Istoric de artă
Asociaţia Gaspar, Baltasar & Melchior
Școala de la Piscu

This book constitutes a tribute, a small token of appreciation meant to reveal
to the reader the beauty and treasures hidden in a small lowland village,
located in the ancient woods of Vlăsia. It is a place with a special gift, to
which far too little attention has been paid so far. In all relevant literature
about Romanian pottery, Piscu is mentioned as one of the first homes to the
Romanian potters, where artefacts of a centuries-old tradition were made.
A prolific center, Piscu gave millions of pots over time, the most common
crockery used for feeding by several generations in central, eastern and southeastern Romanian Plain, as well as the outer Carpathian area in its northern
part. Besides the earthenware, it is worth mentioning the clay toys, specific to
this village, which scholars took more interest in.
Nowadays, when all that is left of Piscu pottery constitutes mere memories,
I have tried to honour the work and memory of Piscu potters of all times.
I have researched as thoroughly as I could the history of the village and its
craftsmen. By talking to the people I got to share their feelings and find out
about the development and the decline of the trade in Piscu, in the turmoil of
the twentieth century. I collected old photographs and felt the ancestors’ aura.
I examined at pots and jars and sensed a metaphor. Potters and pots merge
into a single group, crossing time till this day. For those who lived during the
era of pottery, the potters and the object of their crafts where one undivided
entity: ”when I laid my eyes on that pot it felt like having my father in law right
in front of me”, an old lady confessed, all taken by emotions. Therefore, faces of
both people and pots will be used to describe the history of this old village of
potters.
I would really like this book to convey and strengthen the passion for this craft
but also to heal some of the old resentments.
It would mean a lot to me if Piscu villagers understood that their history is a
precious one, more valuable than that of the other villages because, despite its
small size and apparent isolation, Piscu, through its pots was part of the lives of
countless people.

It would make a real difference if the local authorities recognised to a higher
extent the cultural potential of Piscu, which is generated by the local pottery
craft, a treasure of both tangible and intangible heritage. A first step is to
support the publication of this book, for which we are very grateful.
This initiative could also be a good opportunity for pottery lovers ceramics
to discover a beautiful collection. These are objects collected over a decade
as well as those found in the attic by some of the villagers who were kind
enough to make the effort and look for them. Unlike some of the ethnographic
museums in Muntenia, where Piscu pottery is scarce and easily lost among the
exhibits, in this case we have them gathered in one place, stoneware created
throughout an entire century, which thanks to their number and diversity
becomes a powerful testimony of a dying craft. This collection includes both
exceptional pieces, as well as common ones and even rudimentary pottery
objects. The hint of modernity is also to be felt, in an era where the centuriesold craft has come a long way, in a rather condensed manner, from mechanical
means only to labour-saving engines. And yet the few remaining ceramics
objects produced by the hands of the last potters still retain, to a great
extent, the authentic features of Piscu pottery. The survey of such a collection
becomes the survey of an entire community.
I also want this book to mark a new beginning. As far as we are concerned, we
will extend our research and will enter a new stage, that of setting up a pottery
museum in Piscu. And if the multiple shapes and colours will tickle stir up other
people’s creativity, all the better! In this given village, the skill to craft is part of
the gene pool of its inhabitants. There are only a few threads left of the warp that
once was the pottery of Piscu village. Will time break them as well or will new
yarns be added? Be that as it may, we must understand that only by cherishing
the legacy of our ancestors will we be able to reconnect with our roots.
Adriana Scripcariu, Art historian
Gaspar, Baltasar & Melchior Association
Piscu School
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Olăritul era foarte frumos la timpul
ăla. Foarte frumos. Da' nu eram numai eu, era tot satu’. Cât erau satele astea de făceau oale şi tot nu se
ajungea. Duceau până la Olteniţa,
până la Dunăre, aici, în partea asta.
Dincoace, până la Râmnicu Sărat.
Nu mai vorbesc, în toate părțile au
împrăștiat oale.(...) Eu am fost singur,
mama a fost văduvă. M-am învăţat
la oale de la unul, de la altul. Am furat, că meseria nu se învaţă, meseria
se fură dacă ţi-e dragă de ea. Când
m-am făcut şi eu măricel, a trebuit
să mă iau şi eu de un cap de vacă şi
mă duceam pe la lume de făceam pe
roată, ca să pot să trăiesc. Asta era
munca aici, în Piscurile astea. La noi

aici sâmbăta era oraş. Uite-aşa veneau maşinile, ia, după oale. Că erau
numai olari. Veneau negustorii de
lua marfă cât n-aveau olarii să vânză. Mai ales de Moșii de vară cum se
zice, se căta ca pâinea caldă. Acuma
nu se mai cată. A ieşit sticla, a ieşit
marmura, au ieşit alte d`astea. Noi
aveam cuptor mare, băgai în el, vorba aia, o căruța cu grătii pe margine
se umplea când le scoteai. Am dărâmat cuptorul, s-a dus tot, nu mai e
nimic, zici că nici n-a fost. Nu numai
la mine, la toți. Nu mai face nimeni
oale. Încet, încet, încet, a dispărut
olăria noastră.
(Niculae Barbu, n.1930)
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mintirea unui sat de olari

Aşezat într-un cot al râului Ialomiţa, mărginit de bălţile Scroviştei şi îmbrăţişat
de pădure, Piscu îşi pierde începuturile printre file de carte şi forme de lut. Am
căutat cu încăpăţânare menţiuni documentare ale Piscului, anterioare veacului
al XIX-lea. Nu am găsit.
În deceniile de mijloc ale secolului al XX-lea, vedeau lumina tiparului primele
publicaţii sistematice despre ceramica românească1. Pe harta olăriilor din
Centru Munteniei, Piscu apare menţionat într-un grup de sate de meşteşugari, legate de cursul Ialomiţei: Puchenii Mari, Pisc, Hereasca, Cocioc2. Iată-le
descrise sumar, în câteva coordonate specifice: aspect arhaic al formei, de tradiţie preistorică, decoraţie foarte simplă realizată prin scurgere sau stropire,
producţie mare cantitativ. Atunci când vorbeşte despre ceramica românească
în secolul al XVIII-lea, Barbu Slătineanu ţine să explice existenţa acestor sate
de meşteşugari din Codrul Vlăsiei prin abundenţa lemnului, atât de necesar
arderii vaselor de lut, cât şi prin vecinătatea Bucureştiului (cca. 35 km), unde
cererea de oale era mare. Iată deci, premise care mă îndreptăţeau să merg mai
departe în a căuta originile Piscului.
1 Barbu Slătineanu – Ceramica românească,
Fundaţia pentru Literatură şi Artă

Barbu Slătineanu. 1895-1959.

De-a lungul textului s-au folosit
litere italice atât pentru a semnaliza
fragmente preluate din documente
sau titluri de carte, cât şi pentru a
semnaliza regionalisme specifice
satului Piscu.

Regele Carol a II-lea, Bucureşti, 1938,
Dintre cele 3 sate menţionate în afara
Barbu Slătineanu – Ceramica feudală
Piscului, Hereasca, astăzi dispărută,
românească şi originile ei, Ed.de Stat
se găsea pe hartă în imediata vecipentru Literatură şi Artă, 1958, Barbu
Slătineanu, Paul H.Stahl, Paul Petrescu –
nătate a Piscului. Apele Ialomiţei au
Arta populară în Republica Populară
inundat repetat acest sătuc, până
România – Ceramica, Ed. de stat pentru
când cei mai mulţi dintre locuitori
literatură şi artă, 1958 şi Manual de
s-au restabilit la Piscu. Ultimele trei
ceramică populară, Ed. Didactică şi
Pedagogică, 1958.
case din Hereasca, au supraviețuit
până pe la jumătatea veacului trecut. 2 De fapt, o cercetare mai detaliată
descoperă între apa Ialomiţei şi cea a
Multe dintre familiile Piscului au înaPrahovei alte câteva sate unde au existat
intaşi veniţi din Hereasca, în prima
olari: Gorgota, Gherghiţa, Balta Doamnei,
parte a secolului al XX-lea. Dacă în
Olarii Vechi.

ale Hereascăi – Hriza vistierul şi Aslan vornicul – hotărnicesc din nou părţile
de sat, de data aceasta cu sfatul a 12 boieri aduşi anume, având ca martori
şi pe egumenul mănăstirii de la Bălteni, cu tot soborul de călugări. Deci am
îmblatu toţi împreună de am călcat toată ocina preste toate hotarele. Aflat-am
de în cărţile loru cum le-au fost ocina de în două de doi fraţi, iară când am vrutu
să împărţim ocina nu le-au fostu de potrivă ca să o putim hotărî de în doua de
în capu până în capu. Au împărţit, așadar, câmpul în două şi pădurea în două
şi le-au alăturat aşa: câmpul de sus despre Bălteni cu partea de pădure despre
Ialomiţa şi câmpul de jos despre Ţigăneşti cu partea de pădure despre balta
Hăreştilor şi am împărţit câmpul cu un cap în balta Herăştilor, cu altu capu
la apa Ialomiţei, iară pădurea o-m împărţi cu un capu la hotarele Hăreştilor,
Noi veşti despre Hereasca avem în 16267, când un alt Alexandru Voievod8 în- cu altu capu la hotarele Ţigăneştilor. Au fost aşezate pietre de hotar moşiei
tăreşte jupanului Hriza jumătate din sat cu toate ale sale: cu vecinii (ţăranii astfel împărţite. Jumătatea dinspre Bălteni a rămas vornicului Aslan, iar jumăsupuşi) cu tot venitul, cu morile şi cu balta şi din vatra satului de pretutindeni şi tatea dinspre Ţigăneşti a fost luată de Hriza vistierul10, prin stareţul Mănăstirii
din tot hotarul oricât se va alege. Sunt trecute în act şi de data aceasta câteva Bălteni. Împărţeala a fost întărită cu jurământ şi cu blestem: carele dintre ei
dintre familii, probabi, cele mai însemnate:
va sparge această tocmeală de se va lepăda,
Stoica Brătescul cu fiii săi şi Danciu cu fiii săi 3 Numele satului, uşor de pus în legătură cu familia boerească a
să fie blăstemat de vlădica Hristos şi de 318
Hereştilor, se diferenţiază în documente de alte localităţi cu acelaşi
şi Nedelco cu fiii săi şi fiii lui Oprea şi Agaton
de otţi eje vă Nichii (părinţi de la Sinodul de
nume, prin alăturarea unor localităţi vecine: Snagov, Scroviştea,
cu fiii săi şi Stoica cu fiii săi şi Drăghici fratele
la Niceea) şi să-i fie sufletul cu Iuda împreuBălteni, vezi Documente privind Istoria României (în continuare
D.I.R.) seria B. Ţara Românească, vol VIII, 1576-1580; D.I.R. seria B.Ţara
nă11. Acest document este actul de naştere
lui Danciul colibaşul cu fiii săi şi ceilalţi vecini,
Românească,
sec.
XVII
(1601-1625),
Indicele
numelor
de
locuri,
al Piscului, desprins din moşia Herasca şi
toţi câţi vor fi peste această jumătate de sat
Ed. Academiei Române, 1996.
intrat în moşia Băltenilor, așa cum vom arădin Hăreşti. Hriza marele vistier cumpărase
4 Alexandru al II-lea Mircea (1574-1577).
ta în cele ce urmează. Împărțeala se poate
această jumătate de moşie de la rudele lui
5 Mai multe informaţii despre acest fenomen la Ion Donat, Domeniul
observa și în datele de teren de astăzi, cu
Antonie Grama, cel ce fusese despăgubit de
Domnesc în Ţara Românească, sec. XIV-XVI, Ed. Enciclopedică, 1996.
toate că mare parte din pădurea de atunci
Mihai Viteazul. Acest înscris ne aduce o ima6 D.I.R. seria B. Ţara Românească, vol. XI (1593-1600), Ed.Academiei R.S.R.,
gine mai clară a locurilor şi noi nume de loeste astăzi teren agricol. Cele două jumătă1975, doc. 418.
calnici, dintre care unele se mai regăsesc şi 7 D.I.R. seria B – Ţara Românească, vol. XXI (1626-1627), Ed. Academiei R.S.R., ţi de sat au avut până târziu proprietari şi
azi la Piscu9. Importantă este şi notiţa de pe
destine diferite. Oamenii însă au rămas le1965, doc. 16.
verso-ul documentului care ne asigură de lo- 8 Alexandru Coconul (1623-1626).
gaţi, ca două jumătăţi ale aceluiaşi măr.
calizarea acestui sat: aproape de Bălteni mer- 9 Stoica, Oprea, Drăghici.
gând până la Ialomiţa, un fapt edificator, căci 10 Hrizea vistierul este ctitorul de-al doilea al Schitului Bălteni, de aici
Câţiva ani mai târziu, în 1633, aflăm dintr-un
apropierea lui de călugării schitului.
moșii cu numele Hereasca au fost mai multe,
document de la Matei Basarab că la 20 de
cum mulți au fost şi boierii Herești. Trei ani 11 D.I.R. seria B – Ţara Românească, vol. XXII (1628-1629), Ed. Academiei
ani de la vecinire ţăranii din Hereasca înR.S.R., 1969, doc. 287, 291.
mai târziu, proprietarii celor două jumătăţi
cercaseră să se răscumpere la Domnie,

ceea ce priveşte satul Piscu documentele tac, Hereasca3 este menţionată încă
din secolul al XVI-lea ca fiind un sat de ţărani liberi, moşneni. De la 1577, ni se
păstrează primele nume de localnici: Bratea, Mircea, Mogoş, Cârstea şi Oanea.
Ei vând unui anume Voicilă din Ţigăneşti diferite moşii, acesta primind întărire domnească din partea lui Alexandru Voievod4. Înainte de 1600, în vremea
lui Mihai Viteazu, în contextul aspririi fiscalităţii, sătenii se vând de bună voie
Domniei, asemenea multor alţi moşneni din cuprinsul Ţării Româneşti5. Astfel,
Hereasca devine pentru scurt timp sat domnesc, pentru ca la 1600 voievodul
să dăruiască moșia, împreună cu Scroviştea, dregătorului Antonie Grama, ca
răscumpărare pentru o nedreptate ce i-o făcuse6.
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susţinând că ei nu se vânduseră la boier, ci erau vecini domneşti şi voind să
rămână aşa12. Acest fapt arată că starea lor materială era bună, de vreme ce
reuşiseră să strângă suma necesară răscumpărării13. Reprezentanţii hereştenilor veniseră în Divan să-l lămurească pe voievod de dreptatea lor. Neputând
însă trece peste hotărârea înaintaşului său, Mihai Viteazu, domnitorul a respins cererea lor. Se remarcă totuşi forţa acestor ţărani, care suportau greu
să aibă stăpân, căci fuseseră toţi oameni cnezi, cu occinele lor, încă dinainte
vreme. Spiritul intreprinzător şi dorinţa de a fi stăpâni pe munca şi bunurile
lor le regăsim până târziu în vremurile dovedite ale olăriei. Documentul de
care vorbim ne mai aduce câteva nume de strămoşi din jumătatea ce avea
să rămână Hereasca: Opriş cu fiii săi şi Neculcea cu fiii săi şi Radul cu fiii săi şi
Dragomir cu fiii săi şi Pătru cu fiii săi şi Drăghici cu fiii săi şi Ivan cu fiii săi şi
Radul Răspopul cu fiii săi şi Stepan cu fiii săi şi Oancea cu fiii săi şi Balica cu fiii
săi şi Nicoară cu fiii săi14.
În 1642, vornicul Hriza, ctitor de-al doilea al Schitului Bălteni, dăruieşte sfântul lăcaș Mănăstirii Iviron din Muntele Athos. Aşa devine Bălteniul metoc al
Mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti, cea prin care se administrau proprietăţile româneşti ale Ivironului. Câțiva ani mai târziu, într-un document de cancelarie domnească, semnat de Matei Basarab, se întăresc Ivironului diferirte

mănăstiri din curpinsul Țării Românești, cu zestrea lor. Între satele Schitului
Bălteni apare și Hereasca – jumătatea vornicului Hriza – viitorul sat Piscu:
Satul Hereștii jumătate și cu vecinii și cu morile și cu bălțile și cu tot venitul de
peste tot hotarul, din câmp și din pădure și din apă și din vatra satului (...)15.

alături de Bălteni, în comuna Cocioc. În 1864, s-a făcut prima împroprietărire
a țăranilor din Piscu și din Hereasca și este probabil că, din pricina stricăciunilor Ialomiței, mulți dintre țărani să fi primit pământ la o distanță mai mare
de apă, mai aproape de vetrele actualului Pisc.

făcea parte și Hereasca (jumătatea Piscu). Domeniul regal s-a numit Cocioc
și a cuprins satele Cocioc, Periș, Bălteni, Piscu și Văleni-Buriașu. Hereasca,
jumătatea cu cătunul azi dispărut de pe hartă, nefiind parte a fostei moşii
mănăstireşti, a rămas în proprietatea statului20.

Cât despre partea rămasă vornicului Aslan şi urmaşilor lui – cu vatra de locuit
cea surpată azi de apa Ialomiţei, cu câmpul şi pădurile hotărnicite – aceasta mai apare în câteva documente de la mijlocul secolului al XVII-lea16, fiind
cumpărată, dăruită şi în final revendicată de însăşi Elina, doamna lui Matei
Basarab Voievod, care, în calitate de nepoată a lui Mihai Viteazu, cerea această
moştenire. Se descriu în repetate rânduri bunurile moşiei, fiind menţionate
şi două mori pe apa Ialomiţei. În ciuda faptului că nu se vorbeşte niciunde de
ocupaţia ţăranilor sau de o stare mai aparte a satului, disputele repetate pentru stabilirea proprietarului de drept al moşiei ne fac să credem că Hereasca
nu a fost un sat oarecare, ci unul care aducea venituri proprietarului şi nicidecum pagubă.

Primul martor cartografic pe care l-am putut găsi despre zonă ne arată starea
fostei moșii Hereasca, în jurul anului 186417. Pe Charta României Meridionale,
realizată de Carol Pop de Szatmary, avem figurate 4 cătune, între care Hereasca,
cea de la cotul Ialomiței, este reprezentată cu 7 case, dar nu este numită18. Alte
3 pâlcuri de case poartă numele Piscu, notat chiar de 3 ori pe hartă, căci cătunele se aflau pe atunci la oarece distanță unele de altele. Sunt nucleele de locuire,
care în timp s-au unit formând până astăzi satul Piscu. Cele 3 grupuri de case19
erau așezate între petice de pădure, arături și fânețe. Cătunul cel mai apropiat
de apa Ialomiței – actualul Piscu III – era pe atunci zona cea mai populată, în jur
de 10 gospodării. Piscu de mijloc – azi Piscu II – era format din 8 case, așezate
pe o zonă de fâneață. Piscu cel dinspre Balta Maicilor – astăzi centrul Piscului I –
avea și acesta maximum 10 case, așezate pe câmp și fâneață.

În Dicționarul Geografic al Județului Ilfov, alcătuit în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, se vorbește despre satele Piscu și Piscu-Hereasca. Chiar dacă
sunt numite ca două sate de sine stătătoare, cu regim de proprietate diferit,
legătura dintre ele este evidentă. Din acest dicţionar cunoaştem pentru prima
dată numărul de locuitori şi suprafaţa celor două sate surori: Piscu – 260 de
locuitori, 214 ha, din care 162 ha aparţineau sătenilor şi Piscu-Hereasca –
152 de locuitori, 290 ha din care 102 ha aparţineau sătenilor. Observând cifrele ne dăm seama de faptul că Hereasca, deşi mai mare ca suprafață, era
mai puţin populată, iar loturile sătenilor rămăseseră mai mari, probabil prin
strămutarea generaţiei tinere. Piscu, deşi mai mic, era mai populat21. Este cel
mai probabil că parte din locuitorii Hereascăi migraseră spre jumătatea mai
sigură a satului, pe pisc, zonă mai ridicată față de nivelul râului. Și biserica au
aşezat-o hereștenii tot în acestă parte, pe un loc mai înalt, aflat la o distanță
liniștitoare, atât de apa Ialomiței cât și de Balta Maicilor. În jurul bisericii a
luat ființă și cimitirul, pe atunci la capătul satului. Din spusele bătrânilor se

Pentru următoarele două veacuri nu am mai găsit documente privitoare la Hereasca sau Piscu. Odată cu secularizarea averilor mănăstirești, în
1863, ambele jumătăţi de sat intră în proprietatea statului și sunt cuprinse,
12 Voievod era în vremea aceea Gavriil Movilă (domn 1618-1620).
13 Pentru orientare, jumătate de sat fusese cumpărată cu 500 de galbeni (ughi) (1 ughi =
aprox. 3,495 gr. aur).
14 D.I.R. seria B – Ţara Românească, vol XXIV, 1633-1634, Ed. Academiei R.S.R. 1974, doc. 64.
15 D.I.R. seria B – Ţara Românească, vol XXXIII, 1648, Ed. Academiei Române 2006, p. 240.
16 D.I.R. seria B – Ţara Românească, vol XXXIV, 1649, Ed. Academiei Române 2002, doc. 29,
D.I.R. seria B – Ţara Românească, vol XXXVIII, 1653, Ed. Academiei Române 2009, doc. 40,
D.I.R.seria B – Ţara Românească, vol XL, 1655, Ed. Academiei Române, doc.65, 72.

În 1884, se înființa Domeniul Coroanei în care au intrat unele dintre fostele
moșii mănăstirești, între care și cea a Radului Vodă de la Bălteni, din care
17 Harta numită Charta României Meridionale, realizată de Carol Popp de Szatmary,
poartă înscris anul 1864. Știm însă că la baza hărții stau ridicările topografice
realizate de austrieci în 1855-1859 și că lucrul la cele 112 planșe ale hărții a durat
aproape 20 de ani 1859-1878.
18 Aceasta poate fi o inexactitate a hărții deoarece într-un plan mai târziu, din 1917,
cătunul apare cu numele menţionat.
19 Casele apar ca fiind de zid. Din mărturiile localnicilor și luând în considerare și
casele cele mai vechi rămase în sat, de la începutul sec. al XX-lea, putem afirma
ca locuințele erau pe atunci fie din chirpici, fie din paiantă. Distincția făcută de
autorul hărții era aceea între case de zid și case de lemn. Prin zid nu se înțelegea însă,
ca astăzi, zidărie de cărămidă sau de piatră, ci probabil, construcția de suprafață
diferită de casele de lemn. Pe lângă aceste case figurate în plan vor mai fi fost și
bordeie, menționate tot de localnici până după jumătatea secolului al XX-lea.

20 Această delimitare este arătată limpede în Dicţionar Geografic al Judeţului Ilfov
realizat în 1892, unde cele două localităţi apar ca Piscu şi Piscu-Hereasca făcând
ambele parte din comuna Cocioc, dar numai Piscu din Domeniul Coroanei. Vezi
C. Alessandrescu, Dicţionar Geografic al Judeţului Ilfov, Bucureşti, Stabilimentul
Grafic J.V.Socecu, 1892, p. 304-305.
21 Confruntând imaginea din 1864 cu datele numerice din 1892, sesizăm o
inadvertență. Este greu de crezut că cei 152 de locuitori menționați la Hereasca
trăiau în cele câteva case reprezentate în plan. Este posibil ca în 30 de ani numărul
caselor să fi crescut dar este mai probabil ca autorul planului să fi figurat mai
puține case în Hereasca, așa cum a trecut sub tăcere și numele cătunului,
menționat jumătate de secol mai târziu, în planul din 1917.

15

16

17

Fragment din Charta României Meridionale,
datată generic 1864, realizată de Carol Pop
de Szatmary, în perioada 1859-1878, după
planuri militare austriece.
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pare că și la Hereasca a existat cimitir22, dar biserică nu. De aceea, locuitorii
din Hereasca au privit Piscu ca pe jumătatea privilegiată a satului lor. De la
ultimii bătrâni din Hereasca se păstrează amintirea faptului că mersul la Piscu
era pentru ei drumul la sat, ca şi cum ar fi venit dintr-o zonă marginașă, spre
centru.
De când a existat biserică la Pisc, nu știm. Poate că pe delușorul care privește
peste apă spre Mănăstirea Țigănești va fi fost de peste vremuri un mic lăcaș
de lemn. Este posibil şi ca cele două sate să nu fi avut biserică, fiind legate
de Schitul Bălteni şi având în apropiere şi Mănăstirea Ţigăneşti. Date certe
despre existenţa unei biserici la Piscu avem abia din anul 1858, când este
menționat în Condica bisericii primul preot al satului, părintele Ioan Trifu, ai
cărui urmaşi – familie de dascăli – se află încă aici. Părintele Ioan va fi slujit
într-o mică biserică de lemn, iar după desfiinţarea schitului Bălteni, odată cu

secularizarea averilor mănăstireşti, este ştiut că preotul din Piscu slujea şi în
biserica din Bălteni, devenită parohială. Drumul îl făcea cu barca peste baltă
sau cu şareta cu cai, prin pădure23. Mai ştim că în 1864, odată cu ţăranii, este
împroprietărită şi biserica, cu terenul construit, curtea şi zona cimitirului24.
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O informaţie surprinzătoare am primit dintr-un plan al Mănăstirii Ţigăneşti de
la 1910, în care, pe deluşorul din Piscu apar figurate două biserici! Se ştie că
în sat, înaintea lăcaşului actual de zid, a existat o bisericuţă din blăni groase
de lemn, de la care se mai păstrează încă un martor extrem de grăitor: o parte importantă din catapeteasmă, o piesă în stil postbrâncovenesc, de o mare
frumuseţe, datată secolul al XVIII-lea. După spusele localnicilor, biserica de
lemn fusese adusă de peste apa Ialomiţei, din satul Lacul Turcului25, numit şi
Stelian, în prima parte a secolului al XX-lea. Într-adevăr, în acel sat se ridicase
un lăcaş de zidărie, sfinţit în anul 1871, motiv pentru care sătenii s-ar fi putut
22 Localnicii îşi amintesc că prin anii
‘70 s-a plantat o vie la Hereasca şi
când au săpat au găsit multe oase
omeneşti. Unii cred că a fost cimitir
alţii că s-ar fi dat o luptă prin aceste
locuri.
23 Această dublă slujire a preoţilor
din Piscu a durat până în 1943, când
satul a intrat în zona administrativă a
comunei Ciolpani, după desfiinţarea
Domeniilor Coroanei.
24 Condica Bisericii Parohia Pisc.

Localnici din Piscu pe la 1960,
traversând Balta Maicilor,
în drum spre serviciu. În dreapta,
Constantin Niculae, pe atunci
contabil la spitalul comunei
Ciolpani, aflat odinioară lângă
Mănăstirea Ţigăneşti.

25 Această informaţie a fost culeasă în
1974 de la Niculae Barbu (n. 1891), cu
ocazia unui chestionar despre istoria
satului, realizat ca temă şcolară
de elevii şcolii din Piscu. Acest
chestionar a fost păstrat de către
nepoata sa, Angela Niculae (n. 1960),
astăzi, la rândul ei învăţătoare. Cu
toate că nu am mai întâlnit această
informaţie, cercetarea de teren o face
plauzibilă.

Localnici cu căruţa, prima jumătate a secolului al XX-lea.

Planul Mănăstirii Ţigăneşti, 1910.
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debarasa de vechea biserică de lemn, încă în bună stare, trimițând-o la Pisc,
unde comunitatea era în creştere. La rândul lor, bătrânii din Lacul Turcului
îşi aminteau că biserica de lemn fusese adusă la ei de peste râul Prahova, din
satul Belciug, fiind trasă cu 12 perechi de boi. Privind fragmentele de catapeteasmă, ocrotite astăzi în Muzeul Mănăstirii Ţigăneşti, putem înţelege că
şi biserica va fi fost o construcţie extrem de robustă şi, probabil, foarte îngrijit lucrată, de vreme ce rezistase la demontările şi deplasările succesive.
Aceasta va fi fost instalată pe culme, lângă bisericuţa cea veche, cândva după
1870. Cele două vor fi stat alături un număr de ani, cât timp apar împreună în
1910 în planul menționat. Un semn al strămutării bisericii din Lacul Turcului
la Piscu ar putea fi icoanele împărăteşti ale catapetesmei, care sunt în mod
cert lucrări mai târzii, din secolul al XIX-lea. Vor fi fost probabil dăruite de
locuitorii din Piscu şi Hereasca, ținându-se seama de hramul locului, Izvorul
Tămăduirii, căruia îi făcea pandant, în partea stângă, icoana Sfântului Nicolae,
hram al Băltenilor.

Biserica de lemn călătoare a slujit sătenilor până în 192526. În acest an, s-a
ridicat biserica de zid care există şi astăzi. A fost înălțată de constructorul
G. Bertosi, cu darea de mână a familiei de învăţători Ion şi Jana Bănescu, şi cu
multă muncă şi strădanie din partea sătenilor27. Din vechiul lăcaş de lemn se
mai păstrează până azi crucea de acoperiş, din metal, aşezată pe locul vechiului altar, aflat în spatele bisericii de zid. Catapeteasma postbrâncovenească a
fost instalată în biserica cea nouă, unde a stat până în anul 1969, când a fost
desfăcută şi donată muzeului mănăstiresc de la Ţigăneşti, pe atunci în curs de
constituire28.
Pisc sau Piscu? Iată o întrebare care poate părea un detaliu nesemnificativ. Şi
totuşi, răspunsul poate aduce lumină asupra istoriei, aşa cum am desluşit-o
până acum. Locuitorii satului, în special bătrânii, îi spun Pisc, aşa cum se caFragment din catapeteasma
postbrancovenească a vechii biserici de
lemn din Piscu, piesă de secol al XVIII-lea,
azi în Muzeul Mănăstirii Ţigăneşti.

ligrafiază şi pe unele piese de ceramică. Şi Condica Bisericii vorbeşte despre
Parohia Pisc, aşa cum apare în documentele eparhiei. Această formă nearticulată arată că locuitorii numeau iniţial Pisc o zonă a satului Hereasca, moşia
nedespărţită din secolul al XVI-lea. Cu timpul, după împărţirea Hereascăi, a
fost nevoie şi de două nume diferite, Piscu transformându-se din toponimul
descriptiv al unei zone într-o localitate de sine stătătoare. Logica limbajului
a adăugat articolul, în forma sa orală, eliptică. Aşa apare în Charta României
Meridionale în 1864, în Dicţionarul Geografic al Judeţului Ilfov din 1892 şi aşa a
rămas în cadrul administrativ, mai puţin în ceea ce privește actele bisericești.
Cercetătorii ceramicii au ales de obicei, pentru identificarea olăriei, forma
Pisc, ceea ce am încercat şi noi să fixăm chiar prin titlul acestei cărţi29.

Izvorul Tămăduirii, icoana
de hram din catapeteasma
vechii biserici de lemn
de la Piscu, azi în Muzeul
Mănăstirii Ţigăneşti.

26 Am aflat de la Gheorghe Mihai (n. 1930) că după demontarea bisericii de lemn
preotul a împărţit sătenilor parte din blănile de lemn, ca o binecuvântare.
Bătrânul îşi aminteşte că tatăl lui avea o bucată din acest lemn aşezat pe grapa de
la plug.
27 O bătrână îşi aminteşte povestirea mamei ei, care fiind văduvă, își lăsa copiii mici
în casă pentru a merge să ajute la construcţia bisericii.
28 Informaţia privitoare la donarea vechii catapetesme a fost notată în 1969, în
Condica Bisericii Parohia Pisc, de către preotul paroh de atunci, Leonida Patrichi.
Chiar dacă în inventarul obiectelor din Muzeul Mănăstirii Ţigăneşti nu se păstrează
informaţia provenienţei acestei piese, pe lângă mărturia preotului, un indiciu
indubitabil este icoana de hram, care leagă fără îndoială, piesa de satul Piscu.
Aceasta reprezintă Izvorul Tămăduirii, hramul acestui sat de olari. Fragmentul de
catapeteasmă cu uşile împărăteşti, icoanele prăznicare, icoanele cu sfinţi apostoli
şi icoanele împărăteşti au fost tratate împotriva carilor şi conservate cu multă
grijă, cu osteneala maicilor şi a specialiştilor restauratori.
29 O situaţie comparabilă, mai diversă, avem la Horezu, unde oraşul de azi se
numeşte Horezu, mănăstirea Hurezi, satul de olari Olari, iar ceramica este „de
Hurez“; vezi concursul naţional anual de ceramică Cocoşul de Hurez şi cartea
Ceramica de Hurez, de Corina Mihăescu, Editura Contrast, București, 2005.
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În 1884, când intra în Domeniul Coroanei, Piscu era doar un cătun risipit în trei
zone, cu mai puţin de 250 de locuitori. Statutul său însă a fost pentru câteva
zeci de ani unul privilegiat, de care s-au bucurat doar câteva zeci de sate din
România. Excluzând proprietățile sătenilor, Domeniul Coroanei administra pe
raza localității 24 ha de teren agricol, 18 ha de pădure și 10 ha de islaz. Pe harta domeniului Cocioc avem marcată partea de sat care a intrat în mod special
în atenția instituției regale. Este vorba de actuala stradă a Bisericii, numită şi
azi de bătrâni strada sau linia principală, cu toate că satul s-a dezvoltat mult
şi zona poate părea în prezent aparte de drumul principal. Aşa neînsemnată cum era, strada a intrat pentru o vreme în traseele slujbaşilor regali care

îngrijau domeniul Cocioc şi zona învecinată Palatului Scroviştea. Accesul spre
sat se făcea dinspre pădure, venind din partea Bălteniului și Scroviștei. Era
un drum comunal, care lega Piscu de Buriași, folosit frecvent și de către săteni. Era un drum de pământ care fusese lărgit pentru transportul lemnului
exploatat de Administraţia Domeniului Coroanei în Pădurea Scroviștea30.
Intrarea în sat, legată de acest drum, acces principal odinioară, a fost marcată de Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, dăruit localnicilor
de Regele Ferdinand. Când a fost ridicat, obeliscul era între cătune (Piscu I
și Piscu II), într-o zonă încă nelocuită, la intersecția dintre drumul satului și cel
comunal, spre Buriași. Astăzi, monumentul marchează granița dintre Piscu I
Zona principală a Piscului,
cu strada Bisericii, aşa cum apare
în harta Domeniului Cocioc, 1905.

și Piscu II, delimitare rămasă doar pentru orientarea localnicilor. Din construcţia iniţială a monumentului se mai părstrează dedicaţia cioplită într-o
placă de marmură şi vulturul de bronz cu capul îndreptat spre pădure, ca o
întâmpinare pentru cei care intrau în Piscu pe aici. Drumului de la monument
până la strada Bisericii i s-a zis Strada Monumentului, iar drumul spre stânga
s-a numit Strada Olarilor. Chiar la intersecţia străzii Monumentului cu strada
Bisericii, Administraţia Domeniului Coroanei a ridicat o şcoală primară. A fost
inaugurată festiv în ziua de Sf.Nicolae a anului 1896, în prezenţa domnului Ion
Kalinderu, admistratorul Domeniului Coroanei. În amintirea acelei zile, s-a tipărit şi o broşură cu discursul domnului Kalinderu, numit: Rolul învăţătorului
în formaţiunea generaţiunilor noi31.
Monumentul Eroilor din satul
Piscu, dăruit de Maiestatea Sa
Regele Ferdinand.

30 Acest drum a fost închis în anii ’70 ai secolului trecut, odată cu împrejmuirea pădurii
și limitarea accesului în jurul Palatului Scroviștea, devenit și reședință de odihnă a
dictatorului Nicolae Ceaușescu.
31 Rolul învăţătorului în formaţiunea generaţiunilor noi, Ion Kalinderu, în Biblioteca
Populară a Administraţiei Domeniului Coroanei, cărticica a 8-a, Bucureşti, 1896.

Icoana Sf. Nicolae din catapeteasma
vechii biserici de lemn de la Piscu,
azi în Muzeul Mănăstirii Ţigăneşti.

Pagina de titlu a broşurii: Rolul
învăţătorului în formaţiunea
generaţiunilor noi, 1896.
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Şcoala a fost construită după un proiect tip, pus în operă în diferite variante,
în mai multe sate din cuprinsul domeniilor Coroanei. Clădirea, extrem de bine
gândită ca funcționalitate, cuprindea săli de clasă, sală de atelier, cancelarie, bibliotecă și locuința învățătorului. Fațadele au fost proiectate împletind
elemente de arhitectură tradițională românească cu elemente de inspirație
romantică. Pridvorului cu stâlpi și frontoanelor de lemn traforat32 li se alătură pe vertical acoperișuri ascuțite și grațioase. Școala avea grădină și livadă,
pe suprafață de 1 pogon, pentru ca elevii să deprindă, alături de învățător,
cunoștințe legate de creșterea științifică a culturilor de legume și a pomilor

fructiferi. În spațiul școlii funcționa și o sală de teatru popular, cu trupă de
copii, dar și de adulți. Exista un repertoriu de piese populare gândite special
pentru săteni, cu mesaj moralizator. Trupa de teatru de la Pisc, cea a adulților,
a supraviețuit și după desființarea Domeniului regal, funcționând în cadrul
Căminului cultural până în anii ’7033. Vis-a-vis de şcoală, pe locul actualei grădiniţe, au fost clădiri administrative ale Domeniului34, proiectate în același stil.
De o parte şi de alta a Străzii Bisericii erau plantaţi salcâmi care crescuseră
falnici. Bătrânii satului şi-i amintesc încă.

Administratorii Domeniului Coroanei arătau o grijă deosebită pentru sătenii lor, îndemnând la cultivarea virtuții, prin învățători pe băcile școlii și prin
preoți în biserici. Aceștia erau, în viziunea Casei Regale, cei doi stâlpi ai satului. Se făceau eforturi pentru instruirea sătenilor în probleme de sănătate –
diversificarea hranei și igienă –, de creștere a animalelor și de îmbunătățirea
modului de cultivare a terenurilor agricole, prin rotirea culturilor35. La Periş se
înființase o fermă de vaci, prin urmare, preocupările zootehnice erau transmise și sătenilor36. La Piscu oamenii țineau și vaci și cai, cei din urmă indispensabili muncilor legate atât de meșteșug, cât și de agricultură37. Administrația

35 Terenurile administrate de Coroană erau cultivate în înțelegere cu sătenii. Se
plantau cereale comune – grâu, porumb, orz – dar și culturi noi pentru localnici –
borceag, cânepă, in, cartofi.

Elevi şi profesori de la Şcoala din Piscu, pe la 1970.

Trupa de teatru a localnicilor din Pisc, la 1960-1970.

36 Spre exemplu, în cadrul fermei Periș existau doi tauri dintr-o rasă mai productivă
(Algau), oferiți gratuit sătenilor, pentru montă, în scopul îmbunătățirii speciei. De
asemenea și armăsari, cf. Monografia Domeniului Cocioc, p. 90.
37 În 1892, în sat erau 156 de vite mari și 270 de vite mici la 260 de locuitori, cf.
Dicționarului Geografic al Județului Ilfov.

32 Lemnăria originală a rezistat timpului până în vara anului 2015, când a fost
dată la o parte și înlocuită cu lemn nou, lipsit de lucrătură. Același lucru s-a
petrecut și vis-a-vis, la clădirea actualei grădiniţe, rămasă şi ea din vremea
regalităţii. Astfel, cele două construcţii şi-au pierdut definitiv identitatea.
Poate, în viitor, frontoanele traforate vor fi reconstituite. S-ar putea revaloriza
astfel aceste clădiri publice, cu demnitate istorică.
33 Bătrânii octogenari își amintesc încă de spectacolele pe care le dădeau în fața
sătenilor, despre cum era îndrumată trupa de către învățător și cum primeau
vizitele unor actori celebri de la București – Birlic, Toma Caragiu – pentru
îndrumare la repetiții. Gheorghe Mihai își amintește cu umor cum învăța
împreună cu fratele său roluri din „O noapte furtunoasă“ – Rică Venturiano şi
poliţistul – în atelier, în timp ce făcea la roată.
34 Locuința șefului de cultură al secției Pisc, grajd și două șure, pătul pentru
porumb, magazia de lemn, cu tablă. Vezi Monografia Domeniului Cocioc,
alcătuită de Eremia Medianu și Gh. Codrescu, în Biblioteca Populară a
Administrației Domeniului Coroanei, cărticica XI, București, 1906.

Şcoala Primară din Piscu, ridicată de Administraţia Domeniului Coroanei şi inaugurată în 1895.
Aşa apare în Monografia Domeniului Cocioc, din 1905.
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Domeniului a organizat pentru săteni concursuri de vite, în cadrul cărora
erau premiate în bani cele mai frumoase și cele mai bine îngrijite exemplare.
Regalitatea a promovat mult și meșteșugurile. La Periș a fost înființat în 1901
un atelier de ceramică cu scopul de a perfecționa industria olăriei naționale și
de a o răspândi cât mai mult printre țărani38. Este destul de probabil însă ca
fiii olarilor din Pisc să nu fi mers să învețe meserie la atelierul din Periș, pentru că uceniceau în mod firesc în familiile lor, unde era mare nevoie de mână
de lucru, care să nu necesite plată. Poate doar dintre cei mai nevoiași să-și fi
găsit rostul pe la diferite munci necesare în multele proiecte de gospodărire
și valorificare a resurselor Domeniului39. Atelierul de ceramică de la Periș a
fost însă în legătură permanentă cu olăria de la Pisc, căci pământul de oale îl

luau toţi din lunca Ialomiţei. A funcționat până prin anii ’70. După sfârșitul
Administrației Domeniului Coroanei, s-au lucrat în special ghivece, prin contracte cu diferite sere. În această perioadă au activat aici şi câţiva olari de
la Pisc, în căutare de serviciu. Un moment frumos de colaborare între olarii
piscaşi şi administratorii Domeniului a fost în primăvara lui 1929. Unii dintre
olari au primit comandă să lucreze nişte căni mai înalte, pentru a fi duse
la Alba Iulia, la Serbările Unirii, să fie de suvenire pentru popor. Cănile au
purtat însemnul Administraţie Domneiului Coroanei. Piscaşii le-au dus cu
căruţele până la linia de fier, unde au fost încărcate în vagoane şi trimise la
Alba. Câţiva olari au fost desemnaţi să însoţească oalele. Călătoria a durat
cam o săptămână40.

În anul 1908, prin Societatea Domnița Maria, aflată sub patronajul Casei
Regale, s-a organizat primul concurs național de olărie41, la care au fost
chemați meșteri din Muntenia și Moldova. Concursul s-a ținut la București,
în cadrul Târgului Moșilor. Au participat în total 167 de olari din 51 de centre.
Dintre aceștia, cei mai numeroși – 21 – au fost de la Cocioc, în schimb nici
unul de la Pisc. Acest lucru poate părea cel puțin ciudat în contextul în care
Piscu era şi sat al Coroanei și apropiat de capitală. Presupunerea mea este că
din acești 21 de olari din Cocioc măcar o parte vor fi fost din Pisc, căci Piscu
făcea parte din comuna Cocioc și adesea, la nivel administrativ, identificarea

38 Instalația se compune din o sală mare de lucru, zisă atelier, un cuptor sistematic,
2 camere și 2 magazii cu stelaje pentru uscat și păstrat materialul fasonat, o cameră
de expus obiectele fabricate, locuința maestrului olar și 2 dormitoare pentru calfe
și ucenici. Toată această instalațiune, care costă peste 20 000 lei, este dată gratuit
pe 5 ani în exploatarea unui maestru, care lucrează pe socoteala sa proprie, având
obligațiunea de a forma cel puțin câte 2 calfe, recrutate dintre fii de țărani din comuna
Cocioc sau alte comune vecine. Osebit de instalațiune, maestrul mai primește ajutor
de lemne, producte și 50 lei lunar pentru primii 5 ani de la înființare. Produsele
fabricate sunt: sobe de teracotă și faianță de toate formele și mărimile, cari se vând
în Ploiești și București, precum și la toate construcțiile Domeniilor Coroanei, apoi
diferite vase de ornament, ulcioare și tot felul de vase de menaj, precum și alte obiecte
și figuri de ornament foarte variate. În atelier lucrează zilnic 4-6 calfe și 10-12 ucenici
băieți de țărani. Monografia Domeniului Cocioc, p. 65.
39 Agricultură, fermă, pescuit, pădure, construcţii, sere, albinărit şi altele.
40 Mărturia despre călătoria la Alba Iulia a fost culeasă de la Florea Ioniță (n.1946),
despre bunicul lui. Un muzeograf de la Muzeul Unirii din Alba Iulia, ne-a confirmat
prezența în colecții a unor obiecte de ceramică populară, comandate în serie
aniversară, pentru Serbările Unirii din 20 mai 1929
41 Vezi Silvia Zderciuc și Mircia Dumitrescu, Concursul de olărie din 1908, în „Revista
Muzeelor“ 1/1970, pp. 65-68 și Silvia Zderciuc, Localități și centre de ceramică
în Muntenia în primul deceniu al secolului al XX-lea, în „Revista Muzeelor şi
Monumentelor“ nr. 6/1986, pp. 72-78.

Atelierul de ceramică înfiinţat de Administraţia Domeniului Coroanei la Periş, exterior şi interior,
fotografii din 1905.

Farfurie lucrată în
atelierul de la Periş,
cumpărată dintr-un târg
de vechituri la Bucureşti,
la începutul anilor 2000.

Ştampila însemn a
Administraţiei Domniului
Coroanei, păstrată pe spatele
farfuriei alăturate.
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unui locuitor era făcută doar prin menționarea comunei de domiciliu, nu și a
satului. Am observat acest fapt, spre exemplu, pe un titlu de proprietate de
la 1921, al unui locuitor din Pisc. Nu am reușit până în prezent să cercetez
obiectele de ceramică lucrate în 1908 de olarii din Cocioc, în cadrul concursului național, dar e posibil ca analizarea lor să confirme presupunerea mea42.
Se știe, de asemenea, că există un lot de oale – de data aceasta precis de la
Piscu – achiziționate în același an în Târgul Moșilor sub îndrumarea profesorului Țigara-Samurcaș, pentru colecțiile Muzeului de Artă Națională. Acest
lot se află astăzi, cel mai probabil, în depozitul Muzeului Național al Țăranului
Român. Referitor la acest concurs merită menționat și îndemnul pe care îl

lansau organizatorii către olarii participanți, în dorința de a obține de la ei
obiecte cât mai autentice. Sunt îndemnuri actuale, după mai bine de un secol.
Olarilor li se cerea să nu copieze felul mărfurilor aduse, de prin alte țări cum
se găsesc adesea pe la târgoveți ci să lucreze vase ca să fie după izvoadele
românești cele mai vechi. Adică să aibă înfășișare plăcută, iar smalțul așa cum
îl puneau strămoșii noștri. Să fie lucrate frumos, arse bine, cu sunet curat, să
aibă pe ele izvoade alese cu vopseli de alea bătrânești, nu cu culori noi de prin
târguri. Fiecare olar să lucreze cum se obișnuiește prin acea parte a locului și să
nu caute să se ia după vase străine lui sau de prin vecini.

Târgul Moşilor din Bucureşti, zona olarilor, începutul secolului al XX-lea.

Titlul de proprietate a lui Oprea Marin din Piscu, 1926.

29

30

Din perioada imediat următoare Primului Război Mondial (1917), avem un
martor cartografic din care putem înțelege cum au crescut cătunele de olari
de la Piscu în jumătatea de secol scursă de la harta lui Szatmary. În acest plan
apare clar și Hereasca, cu puținele case rămase. Piscurile au crescut, cel mai
probabil, și prin împroprietărirea țăranilor din Hereasca cu locuri mai ferite
de apa Ialomiței. Între 1864 şi 1945, au existat 4 momente de împroprietărire
a ţăranilor, aşa cum reiese şi dintr-un titlu de proprietate din 194543. Au fost
împroprietăriri de obşte, dar printre acestea şi împroprietăriri de recunoştinţă pentru familiile ai căror bărbaţi au participat la război.

42 O altă pistă de cercetare a supoziției noastre ar fi observarea numelor de olari din
Cocioc, prezenți pe listele concursului, și compararea lor cu nume de localnici din
Piscu sau cu lista școlarilor din documentele Școlii. Toate acestea ar fi posibile dacă
s-ar mai putea găsi dosarul studiat de cercetătoarea Silvia Zderciuc în anii ’70: MSAP,
dosar 6/1908.
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43 1864, 1907, 1917, 1945.

Titlul de proprietate
a lui Ion Oprea Marin
din Piscu, 1945.

Diplomă – Souvenire
din serviciul armatei –
acordată lui Ion Oprea
Marin. Din coronamentul
central a fost şters
chipul regal, în perioada
comunistă.

Planurile Directoare de Tragere, 1917.
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Prima menţiune clară pe care am găsit-o despre olărit la Piscu se află în
Dicţionarul Geografic al judeţului Ilfov, din 1892. Aici se menţionează că mare
parte din locuitorii satului se ocupau cu olăria. Nici amintirile olarilor nu pot
merge mai devreme de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, având în vedere
că unii bătrâni octogenari îşi pot aminti cel mult de bunicii lor olari. Ei spun totuşi că din vremuri vechi aici au fost olari din tată în fiu. Singure formele oalelor de Pisc şi figurinele de lut pot da mărturie despre vechimea meşteşugului,
acestea fiind, conform studiilor istoricilor ceramicii românești, de tradiţie preistorică. Totuşi, dacă vatra olărească a existat neîntrerupt sau dacă locuitorii
Hereascăi şi ai Piscului se vor fi ocupat doar de la un moment dat cu olăritul,

Petre Florea, zis Bogatu’, cu soţia Constantina şi copiii. Petre Florea s-a ocupat cu
cărăuşia şi negoţul. Fiul său însă a fost olar. Piscu, începutul secolului al XX-lea.

preluând şi particularizând tradiţia existentă în spaţiul dintre apa Ialomiţei şi
cea a Prahovei şi când exact s-ar fi petrecut acestea, nu putem şti44.
Cert este însă că formele oalelor de Pisc seamănă mult cu cele ale ceramicii
geto-dacilor despre care se ştie că au avut cetăţi puternice pe aceste meleaguri45. Prin acest fond arhaic latent se poate explica și asemănarea mare de
formă și concept grafic al decorului, cu alte centre de olărit din țară, aflate
uneori la mare depărtare (Țara Zarandului, Bihor, Oboga, Țara Făgărașului și
altele). Mai multă lumină asupra începuturilor olăriei de la Pisc nu ar mai putea aduce decât eventuale viitoare săpături arheologice.

Vasile şi Ioana Bucur. Familie de olari. Piscu, începutul secolului al XX-lea.

44 În relatarea lui Barbu Niculae, menţionată anterior la nota 25, se spune că satul
a fost înfiinţat în 1700 şi că olăritul a început mai târziu, primul olar fiind Moş
Dragostin. Notăm acestea doar ca o mărturie a istoriei orale, căci documentele
menţionate anterior vorbesc limpede despre sat cu mai mult de un secol îniante,
iar logica istorică a locuirii îndepărtează şi mai mult începuturile.
45 Tinosu şi Piscu Crăsani sunt două localităţi din lunca Ialomiţei, în care săpăturile
arheologice au adus la lumină martori de locuire însoţiti de un material ceramic
bogat. La Tinosu – cca. 13 km în linie dreaptă peste Ialomiţa, distanţă faţă de Piscu –

Ştefan Dragnea cu soţia Steliana, copiii şi nepoţii. Familie de olari. Piscu, pe la 1930.

o cetate geto-dacă suprapune o aşezare din epoca bronzului. Iată cum este descrisă
în Marele dicţionar geografic al României, vol. V, 1902, p. 601: Cetate veche pe un pisc al
malului Prahovei, lângă comuna Puchenii Mici. Era înconjurată de un val cam de 2 metri
de pământ ars. Obiectele antice ce s-au găsit aci sunt: fragmente de olărie roşie, cenuşie
şi negrişoară (...) Vasele poartă pe coade şi buze ornamente şi împletituri de diferite
grade de dezvoltare artistică. Ele sunt din lut ales, bine frământat şi bine ars, indicând o
industrie oarecare. Între altele s-au găsit şi două ulcele de o formă ciudată, cu o mănuşe
şi o gaură în chip de ţurloiu la mijloc, cu substanţe carbonizate într-însele.

Smaranda Niculae, olăriţă. Piscu, începutul
secolului al XX-lea.
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Oricum va fi fost înaintea secolului al XIX-lea, momentul de apogeu al olăriei de
la Pisc, din perspectiva numărului de olari și al cantității de ceramică lucrată,
a fost atins în prima jumătate a secolului al XX-lea, când satul a crescut mult.
Dacă în 1892, Piscu și Heresca aveau împreună 400 de locuitori, în 1970 la
Piscu erau consemnate, în Condica Bisericii, 320 de familii cu 1.100 de suflete.

Alexandrina Niculae
cu copiii. Familie de
olari. Piscu,
pe la 1940.

În ciuda istoriei zbuciumate a acestor decenii, care au cuprins două războaie
mondiale și instaurarea unui regim totalitar, contexte total neprielnice vieții,
neuitând nici faptul că exodul sătenilor spre orașe începuse deja, triplarea din
interior a populației Piscului poate părea neplauzibilă. Și totuși, așa a fost.
Dacă la sfârșitul secolului al XIX-lea, putem estima un număr de 35-40 de gos-

Ioana Mihai cu copiii.
Familie de olari. Piscu,
pe la 1940.

podării care produceau olărie – la Piscu și Hereasca –, până în anii 60 ai veacului trecut, numărul gospodăriilor active crescuse la cca.150. Unii spun și mai
mult, urcând numărul lor către 250. Cifra legendară locală este rotundă: 300
de case, 300 de cuptoare, 300 de familii de olari. Câțiva ani mai tâziu, odată
cu colectivizarea (1962-1963 la Piscu) numărul olarilor începe să scadă trep-

Maria Marin cu copiii.
Familie de olari.
Piscu, 1949.

tat. Celor mai mulţi le-au fost confiscaţi caii, le-a fost îngrădit şi condiţionat
acccesul la pământul bun de oale, pe care aproape fiecare familie îl deţinea
înainte în proprietate, la malul Ialomiţei. Doar cei cu putere economică mai
mare și cei care lucrau ceramică mai de calitate au rezistat ca producători
independenți.

Ana Ioniţă cu copiii.
Familie de olari.
Piscu, pe la 1950.
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Totuşi, în timpul regimului comunist, olarii puteau realiza normele pentru
C.A.P. și lucrând ghivece, acasă, în locul muncii câmpului. Acest fapt a fost
benefic pentru unii dintre ei, menținându-i în stilul de viață cu care erau
obișnuiți. În fața noii orânduiri, breasla a fost destul de unită. Au fost însă și
unii, puțini, care s-au dat cu partidul, devenind cei care făceau ordinea în sat,
după bunul lor plac. Erau însă dintre cei cărora olăria nu le mergea grozav și
au văzut în noul sistem o oportunitate de a câștiga pe alte căi un statut social.
Oricum va fi fost, instaurarea regimului comunist a însemnat pentru olari un

Stelian Stanciu, olar din Piscu, pe la 1970.

bruiaj puternic; reușita nu mai depindea doar de puterile lor. Viața acestor
meșteșugari impunea un grad mare de independență, în răspăr cu concepțiile
comuniste. Chiar dacă discursul oficial al statului era favorabil artei populare,
creându-se felurite contexte de aducere în atenția publică a meșteșugarilor,
nu de acestea aveau nevoie olarii. Între modul lor de viață strămoșesc și festivismul de ocazie promovat prin festivalurile de folclor46, era o breșă uriașă.
Chiar și așa, prin valurile vremilor, unii olari s-au strecurat și au rezistat, dar
au fost din ce în ce mai puțini.

Ioana Dumitru, olăriţă din Piscu, pe la 1960.

46 Olarii erau chemați să facă demonstrații de meșteșug în cămașă țărănească, de
sărbătoare – nici o legătură cu ținuta de atelier. Cum să olărești în hainele cele mai
bune? În plus, aceste deplasări erau impuse de la Primărie și adesea olarii nu erau
nici măcar plătiți. De aici o anumită reticiență a lor față de instituțiile muzeale, care
găzduiau cel mai adesea astfel de manifestări. Relațiile s-au mai îmbunătățit după
Revoluție, când lucrurile au început să meargă diferit, așa încât olarii să poată simți
colaborarea cu Muzeul ca pe un sprijin.

Drăghici G. Drăghici, olar din Piscu, pe la 1960.

În dreapta, Constantin Şerban, zis Albei, cu soţia Dragomira, cu fii şi nepoţi.
Familie de olari din Piscu, pe la 1970.
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Au existat, între olari și unii care și-au dus existența lucrând meșteșugul în
cadrul unor cooperative de stat, la oraș47, căci în ceea ce privește munca organizată în colectiv perioada comunistă a avut anumite reușite pentru meșteșug.
La început, acești olari făceau naveta cu trenul de la gări aflate la 1-2 ore
de mers pe jos de la Piscu48 și uneori parcurgeau distanța până în capitală
chiar cu bicicleta. Mai târziu, unii au primit locuinţe şi s-au stabilit în oraş. La
Cooperativa Arta Aplicată din București se formase un grup de meșteri de la
Piscu. Unii dintre ei au lucrat astfel zeci de ani, deprinzând meseria epurată de
patina olăriei țărănești și asistată de tehnologie industrială (malaxoare, prese,

Gheorghe Mihai, olar din Piscu, şef de atelier la
Cooperativa Arta Aplicată din Bucureşti, pe la 1980.

tipare, vopsele și smalțuri de-a gata, cuptoare electrice). Și prin acești olari de
la Piscu s-a produs ceramica românească de artizanat, care a luat multă vreme
calea exportului, ori chiupurile decorative uriaşe de prin parcurile capitalei.
Ceea ce au adus ei în sat de la oraș, ca experiență de meșteșug, a fost o preocupare mai mare pentru acuratețe, anumite modele și moduri de lucru care
s-au grefat uneori pe obiceiurile meșteșugărești locale sau au fost privite ca
niște exotisme și abilități speciale49.

Olari din Piscu, angajaţi la Cooperativa Arta Aplicată
din Bucureşti, pe la 1960. De la stânga la dreapta:
Gheorghe Mihai, Constantin Mihai, Stan Constantin,
Nicolae Drăchici.

Gheorghe Mihai și Nicolae Drăghici, olari din Piscu,
la Cooperativa Arta Aplicată din Bucureşti, pe la 1960.

47 O mică coopertivă cu secție de olarit a existat pentru scurt timp și la Ciolpani, în anii ’60.
48 Scroviştea sau Crivina.

49 Cooperativa Arta Aplicata avea intreprinderi omoloage în mai multe locuri din ţară, înfiinţate de obicei în
apropierea satelor vechi de olari, dar situate în oraşe: Râmnicu Vâlcea, Balş, Horezu, Negreşti, Miercurea Ciuc,
Botoşani, Rădăuţi, Oradea, Curtea de Argeş, Cluj-Napoca. Dacă în cooperativele de provincie se producea
ceramică specifică locului, în capitală repertoriul era mai divers, cuprinzând modele din mai multe zone,
probabil, cele mai cerute pe piaţă. În acest sens, cooperativa a fost şi un loc de formare profesională şi
deschidere de orizonturi pentru olarii care au lucrat acolo. Pentru olarii rămaşi acasă, schimbul de informaţii
pe parte de meşteşug se făcea la târguri şi uneori la expoziţiile organizate de muzeele de etnografie, la care unii
dintre olari erau invitaţi. Cei care lucrau la Cooperativa Arta Aplicată răspândeau în sat obiecte lucrate acolo –
farfurii, căni – cu prilejul pomenilor. Acestea puteau deveni astfel sursă de inspiraţie la Piscu.

Stan Constantin, olar fruntaş la Cooperativa Arta
Aplicată din Bucureşti, Bucureşti, pe la 1970.

Stan Constantin şi Ion Coman, tată şi fiu, la presa de farfurii,
Cooperativa Arta Aplicată, Bucureşti, pe la 1970.
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Prin anii ’70, la Şcoala din Piscu preda artele plastice o profersoară evreică,
foarte sufletistă şi iubitoare de meşteşug. Acele generaţii de elevi îi poartă
o amintire frumoasă. Dintre sătenii pe care aceasta şi-i i-a apropiat a fost și
Barbu Niculae, olar septuagenar, pasionat de istoria satului50. Din întâlnirea
lor a luat naştere cercul Învaţă ceramica în şcoală. Chiar dacă în acei ani unii
dintre copii n-au mai deprins olăritul în familie, au olărit în cadrul unui atelier
şcolar, unde parcurgeau tot procesul tehnologic, sprijiniţi la nevoie de meşte-

50 Iată mărturia autografă a lui Barbu Niculae, carte scrisă în 1974: Suvenire. Aici este
fotografia persoanei mele, militar Nicolae I. Barbu, fost sergent în Batalionul Jandarmi
Pedeştri Bucureşti. Am luat parte la Războiul 1913 în Bulgaria. În 1916-1918, am fost pe
front la Divizia 16 Infanterie, decorat cu Crucea Comemorativă, conform brevetului.
Venit din război m-am căsătorit. Tata, mama trăiau. Cunoscând meseria ca olar învăţat
de la tatăl, Ioniţă Niculae. La etatea de 84 de ani, născut 1891, aprilie 13, în sat Hereasca.
Actualmente am făcut în proprietatea mea un Muzeu Ceramic Istoric, declarat la ziarul
Scânteia, Televiziunea Română. Obiecte lucrate chiar de mâna mea, tot ce se găseşte
în expoziţia muzeu. Merg în continuare cu diferite forme ceramice. Ca patron al acestui
muzeu doresc să duc înainte această muncă (...) Nicolae I. Barbu 12 iunie 1974.

rii satului. Tot atunci s-a născut şi Muzeul Ceramic Istoric din Piscu, înfiinţat
de Barbu Niculae, în casa lui de pe Strada Monumentului. Un muzeu privat în
plină epocă comunistă, părea o iniţiativă cel puţin excentrică şi totuşi presa a
salutat-o. Pe lângă oale vechi, multe lucrate de mâna lui, colecţia adăpostită în
casa bătrânească conţinea şi diferite alte mărturii de istorie locală – umană şi
naturală. Din păcate, acest muzeu nu a durat, stingându-se odată cu iniţiatorul
său. Colecţia s-a risipit.
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Barbu Niculae şi soţia Alexandrina, pe la 1970.

Băieţi pe treptele şcolii
din Piscu, pe la 1980.

Fete în uniformă
de pionier, lucrând
figurine şi oale, în
atelierul lui Stelian
Stanciu, Piscu,
pe la 1980.

Barbu Niculae, absolvent al Şcolii
Militare, pe la 1911.

Mărturia biografică autografă a lui Barbu Niculae,
notată în 1974, pe verso-ul unei fotografii.

Casa lui Barbu Niculae de pe Strada Monumentului nr. 4, azi dispărută.
Această casă a adăpostit Muzeul Ceramic Istoric din Piscu, în anii ’70 ai
secolului al XX-lea.
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Chestionar-temă şcolară despre istoria
satului, realizat în 1974 la Şcoala din
Piscu, sub îndrumarea profesoarei de
istorie. Nepoata, Angela Niculae, îşi
întreabă bunicul, Barbu Niculae. Parte
din informaţiile salvate prin acest
chestionar le-am găsit doar aici.
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Prin anii ’80, la Piscu mai erau cam 80 de olari51. Dintre tineri, puțini au mai
preluat ștafeta meșteșugului, bătrânii au scăzut în puteri și au dispărut pe
rând. Generația născută în anii ’30-’40 a fost cea care a dus olăritul peste pragul mileniului, lucrând după puteri până spre zilele noastre. Dintre cei mai
iscusiţi unii au participat şi la evenimente naţionale, organizate pentru meşterii olari: expoziţii și concursuri, între care și Cocoşul de Hurez. Au colaborat
cu Muzeul Satului din Bucureşti, Muzeul Astra din Sibiu şi, după Revoluţie, cu
Muzeul Naţional al Ţăranului Român.

51 Date statistice mai exacte s-ar putea obține prin cercetarea arhivelor de
primărie de la Periș – unde a fost predată arhiva de la Cocioc – și Ciolpani (centrul
administrativ pentru Piscu după 1943). Colecțiile de documente nu au fost
predate la Arhivele Naționale – Ilfov, nici cele de la Periş, nici cele de la Ciolpani,
dar sunt pentru moment inaccesibile, fiind depozitate în condiții improprii și
nesistematizate.
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Fraţii olari Florea şi Constantin
Ioniţă, la un festival de artă
populară în Dumbrava Sibiului,
pe la 1980.

Oprea şi Ioana Coman, olari din Piscu,
pe la 1970.

Florea Şerban, fost olar. Fotografia poartă
pe spate următorul înscris: amintire cu
tataia la 87 de ani, 1972.

Paraschiva Neculae (n. 1921) şi fiica ei, Maria Gheorghe (n. 1938), foste olăriţe.
Piscu 2016.
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Între ei şi Niculae Marin Brezăierul, cel mai cunoscut meşter de jucării din
lut, de la Piscu. Având un dar ieşit din comun pentru acest capitol al meseriei,
meşterul a făcut faima fluiericilor de Pisc, în a doua parte a secolului al XX-lea.
Pe lângă jucăriile sale care au bucurat mii de copii, unele piese au ajuns în mai
multe muzee ale Munteniei, în cărţi şi reviste de artă. Figurinele, fluieriţele
sau brezăile au devenit astfel subiectul predilect al interesului cercetătorilor
ceramicii de Pisc.

52 În cadrul primei ediţii a proiectului Lut Ars, în anul 2007, am demarat documentarea
ceramicii de Pisc. În acest cadru, etnologul Ioana Popescu de la Muzeul Naţional al
Ţăranului Român i-a luat un lung interviu lui Nicolae Marin Brezăierul, pe atunci bătrân
şi aproape orb, deplângându-şi neputinţa de a mai lucra. Interviul integral poate fi citit
în caietul de proiect Lut Ars 2007, aflat în variantă electronică la www.piscu.ro.

Nicolae Marin, zis Brezăierul, a abandonat din tinereţe lucrul la oale, dedicându-se în totalitate, mai multe zeci de ani, modelării figurinelor-fluierice,
pentru care considera că are o înzestrare specială. Din repertoriul său au făcut
parte atât forme moştenite de la părinţi şi bunici cât şi modele inspirate din
diferite cărţi de artă, aşa cum povesteşte el însuşi într-un interviu înregistrat
în 200752. Nepoţii săi lucrează şi astăzi figurine, după modele bătrâneşti, fiind
singurii care au mai păstrat această ocupaţie.

Nicolae Marin,
zis Brezăierul,
meşterul de jucării,
în anul 2007.
Din arhiva MNŢR.
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Dacă în perioada de înflorire a olăritului satul era cercetat, în special, de negustori, în ultimele decenii Piscu a fost şi ţinta unor curioşi, amatori de meşteşug şi de locuri exotice. Prin anii ’70, Piscu primea vizita unor diplomaţi germani, dornici să cunoască mersul olăritului tradiţional românesc, într-un sat
atât de apropiat de capitală. Familia lui Stelian Stanciu şi-a deschis atunci
porţile, lăsându-se imortalizată alături de străini. După Revoluţia din 1989, un
grup de tineri entuziaşti din Elveţia şi Franţa ajungeau la Ciolpani şi Piscu. Era
o mişcare născută în mediul rural occidental, mici comunităţi care îşi doreau
să ajute satele româneşti recent ieşite din comunism. Impresionaţi mai ales
de starea şcolilor, a dispensarelor, de penuria de produse de tot felul, de lipsa
facilităţilor, se hotărăsc să creeze o asociaţie prin care să sprijine în special
educaţia dar şi traiul cotidian al sătenilor. Aşa s-a născut asociaţia de înfrăţire
Saint-Paulet/Piscu, prin care se crea o punte între Saint-Paulet-de-Caisson,
un sat din sudul Franţei şi vechea vatră de olari de pe Scroviştea. Ani de-a
rândul această asociaţie a sprijinit şcoala din Piscu, a oferit burse de studiu
pentru elevi din familii mai nevoiaşe şi a organizat schimburi culturale, mai
ales pentru copiii şi tinerii satului. De la primele vizite ale străinilor se păstrează unele folografii de meşteri, surprinse cu multă prospeţime şi afecţiune.

Petre Gheorghe și soția, olari
din Piscu, fotografiați pe la
1990 de vizitatori francezi.
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În ciuda reputaţiei câştigate a satului, de la începutul mileniului al treilea olăritul a scăzut văzând cu ochii, în fiecare an. Olarii spun că cea mai mare vină o
poartă vesela industrială de porţelan, sticlă, metal şi plastic, atât de abundentă pe piaţă, mai ales, după 1989.

Familia lui Stelian Stanciu acasă, la Piscu,
alături de Paul Graf York von Wartenburg,
Sef al Reprezentantei Comerciale
a Republicii Federale Germania la
Bucureşti, 1964-1966.

Ion Nicolae, olar din
Piscu, fotografiat în
1993 de vizitatori din
Elveţia.

Cuptor activ

Cuptor inactiv conservat
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În anul 2016, la Piscu mai există 4 gospodării active sezonier, dintre care doar
două mai funcţionează tradiţional53. Foşti olari mai sunt încă, dar și-au schimbat total viața, lăsând în urmă meșteșugul strămoșilor. Cea mai mare parte a
cuptoarelor a fost dărâmată, mai sunt doar 9. Casele și anexele lor specifice au
fost modificate. Doar trapele de aerisire lăsate uneori pe acoperișurile magaziilor olărești mai amintesc de satul de odinioară. Vorba sătenilor, zici că nici
n-a fost...!

53 Prin funcționare tradițională înțeleg parcurgerea tuturor etapelor de meșteșug în
gospodăria proprie și vânzarea obiectelor în târg, chiar de către olar. În acest fel mai
olăresc în 2016, la Piscu, Ion Coman și Constantin Sotir cu familiile lor.

Gospodărie de olar activă
Familia Coman
str.Olarilor, nr. 71
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Gospodărie de olar inactivă
Str.Olarilor nr.74

Gospodărie de olar inactivă
Familia Gheorghe
Str.Olarilor nr.78

Gospodărie de olar inactivă
Familia Constantin
str.Monumentului nr. 27

Gospodărie de olar
inactivă
Familia Şerban
str.Câmpului nr. 34

Gospodărie de olar inactivă
Familia Stoica
str.Câmpului nr.24

Gospodărie cu atelier activ
Şcoala de la Piscu
str.Câmpului nr.39
Gospodărie de olar activă
Familia Constantin
str.Câmpului nr.43
Gospodărie de olar activă
Familia Sotir.
Str.Monumentului nr.2

Fostă gospodărie de olari din Piscu, având
spaţiile destinate meşteşugului adaptate
ca anexe gospodăreşti.
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Ultimii olari – de la stânga la dreapta:
Gheorghe Mihai (n. 1933)
Constantin Sotir (n. 1953)
Gheorghe Nicoi (n. 1962)
Ion Coman (n. 1947)
Florea Ioniţă (n. 1946)
Dumitru Constantin (n. 1940)
Constantin Ioniţă (n. 1948).
Școala de la Piscu, 2016.
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Din anul 2007, Asociaţia Gaspar,
Baltasar & Melchior/Şcoala de la
Piscu realizează proiecte culturale şi de educaţie în dorinţa de a
răspândi cât mai mult, mai ales,
printre copii şi tineri, cunoştinţe,
simpatie şi empatie pentru meşteşugul olăritului. Cinci ani la rând,
copiii satului au reluat legătura cu
istoria Piscului, la Şcoala de vară
Lut Ars. Apoi, porţile s-au deschis
pentru grupuri de oaspeţi. Mulţi copii şi adulţi au vizitat în aceşti ani
atelierul din Strada Câmpului şi au
participat la workshop-ul despre
olărit. Mii şi mii de vase pictate şi
de ulcele modelate la roată cu ajutorul olarilor le vor aminti de Piscu
şi le vor ţine vie o experienţă care,
poate, în viitor, va rodi. Chiar dacă
olăria tradiţională se stinge încet,
încet, unii dintre ultimii olari şi-au
găsit o nouă vocaţie în apropierea
celor mici. În locul oalelor de târg
au sădit seminţe de olărit în sufletele copiilor. La Piscu, meşteşugul se
află într-o răscruce a existenţei sale.
Oare, va mai rezista sau va rămâne
doar istorie? Oricum va fi, sperăm ca
Piscu să continuie legătura cu vocaţia sa, în orice chip va fi posibil.

2007

Școala de vară Lut Ars 2007-2011.

2008

2009

2010

2011

Remembrance of a potters’ village

Lecţia de olărit cu Dumitru Constantin,
Şcoala de la Piscu, 2015.
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Located on the bank of Ialomiţa river, once part of the ancient woods of Vlăsia, at
just 35 km away from the capital, Bucharest, the village of Piscu unfolds its first
memories through book pages and clay forms. Scholars of Romanian ceramics
identify three main features of this pottery centre: the archaic appearance of the
shapes following prehistoric tradition, the simple decoration technique carried
out by draining or spraying, and the production in large quantities.
Medieval documents mention, beginning with the 16th century, an estate called
Hereasca, inhabited by free peasants. During the reign of Mihai Viteazul (15931601), due to fiscal tightening measures, the peasants were forced to sell their
land, together with its inhabitants, to the sovereign. A few years later, the ruler bestows this property upon a local boyar. In 1626 the Hereasca estate was divided in
two bodies, one of which is the current village of Piscu, including its surroundings.
The Hereasca village suffered from repeated floods by the waters of Ialomiţa river
and its inhabitants were forced to relocate on the ”peak”, hence the name of the
village (Piscu translates into the Peak). The estate of Piscu, part of a local monastic property, which in turn was offered to the monastery of Iviron – Mount Athos,
will eventualy become part of the Romanian Royal Estate, at the end of the 19th
century. For more than half a century the village was under royal protection, which
allowed for an economic and cultural boom. During that period, the village had a
stone church built, to replace the wooden one, a primary school and a monument
to the heroes. In less than a century the village population tripled, despite two
world wars and a totalitarian regime.
Even though the very shapes of Piscu pottery, as well as some findings of archaeological excavations in nearby sites, are able to prove a centuries-long history
of the craft in these places, definite evidence for pottery activities in the village
dates back only as late as the second half of the 19th century. Between 1850-1950
Romanian pottery flourished in fact throughout the whole country. Piscu too enjoyed a period of unprecedented development of traditional pottery. One legendary figure goes up to as many as 300 households of active potters towards the second half of the 20th century. However, the communist regime brought constraints,
dispossession of land and of other essential goods for craftsmanship (horses,
carts) for all Romanian peasants, all the more for the potters – a guild with a high
degree of independence, difficult to reconcile with the communist social model.
These constraints led to a sharp decline in the number of craftsmen. Some potters
chose to practise their craft in Bucharest, within state cooperatives of decorative
art, thus leading to a high production which was massively sold abroad, during
the communist era. Nevertheless, a few years after the 1989 Revolution, these
cooperatives closed down. The craftsmen received another major blow with the
introduction of the free market after 1989, which in turn brought along an abundant offer of industrial tableware, a competition which proved fatal to most potters. Unable to find their place in the labour market, the vast majority of the Piscu
potters were forced to demolish their furnaces and find other uses for the spaces
once used for practising their craft, thus abandoning these ancestral occupations,
which gave the community individuality and cultural identity. In 2016 there are
only two active potters left in Piscu. Starting with 2007 the Association Gaspar,
Baltasar & Melchior/Piscu School has organized educational and cultural activities to promote and add value to the specific craft of the village, with the hope of
maintaining some continuity, even if just a symbolic one, for Piscu pottery.

57

58

59

M

ersul
olăritului la Piscu
 acă acceptăm că oalele și jucăriile de
D
Pisc poartă semnele unei moșteniri foarte vechi, preistorice, este de la sine înțeles că în acest sat putem fi încă martorii
unor deprinderi transmise peste generații, din vremuri ancestrale. Până în veacul tehnologiei și al vitezei, schimbările
în mersul meteșugului vor fi fost puține.
Satele de olari dintre Prahova și Ialomița,
de pe ambele maluri, au produs, în special, ceramică utilitară, destinată consumatorilor celor mai obișnuiți – țărani și
târgoveți – cei care formau majoritatea
locuitorilor Țării Românești. Pentru că

nu s-a întâlnit cu voința vreunui factor exterior, așa cum s-a întâmplat în centrele unde s-a produs ceramică pentru mesele domnești și boierești1, olăria
aceasta, foarte comună, numită îndeobște ceramică utilitară2, a supraviețuit
peste vremuri prin forțe și strategii proprii. Nenumăratele oale și ulcele din
această categorie au fost răspunsul olarilor în fața unei continue provocări:
cum să reușești să produci cât mai mult, cât mai economicos – din perspectiva materialelor, dar și a timpului – iar oalele tale să fie totuși cât mai frumoase,
așa încât să poți face față concurenței – cea a consă1 Curtea de Argeș, București, Horezu
tenilor, dar și cea a meșterilor din alte vetre olărești.
2 La Pisc s-au lucrat: străchini, căni, cănuțe de
Întâlnirea aceasta dintre economie, simplitate și fru- cafea, cănuțe de țuică, farfurii mici și mari,
musețe este definitorie pentru ceramica țărănească, ligheane – castroane mari, borcane sau bărdace
în general, iar fiecare sat de olari și-a găsit propriul – carafe cu cioc, lăptării – oale de lapte pentru
prepararea iaurtului și depozitarea brânzei,
echilibru și propriile soluții în această ecuație, la care oale de borș, berbenițe – oale mari pentru
a contribuit și contextul geografic. Târgurile i-au an- depozitarea hranei pe timp mai îndelungat ,
trenat mereu pe olari, ajutându-i să-și adapteze mai ulcioare, burie – butoiașe, oale îmbăierate –
pentru dus mâncare la câmp,
bine munca la nevoile oamenilor. La târg se dovedea figurine – jucării fluieraș, pușculițe, păpuşi,
caliatea mărfii, cumpănită prin ochii cumpărătorilor. solniţe, ghivece. După dimensiuni, în
Tot aici se întâlneau olari din diferite zone și fiecare vocabularul specific local, oalele se împărțeau
așa: subpui – cca. 0,5 litru, pui – cca. 1 litru,
cântărea din priviri munca tovarășilor de breaslă, lu- sublitră – 1,5 litri, litră – 2 l, lăptărie – cca. 1,4 ându-și învățătură și chiar furând idei. Pentru cei care 3,5 l litri, oala de borș - cca. 7-10 litri – 1 vadră,
nu ajungeau în târguri, schimbul de informație se fă- berbenițe – 15-25 litri – 2 vedre. Măsura cea mai
mare, cea de 2 vedre, era numită cap. Pornind
cea în sat, căci la Piscu a fi olar era firesc, iar a avea de la aceasta se măsurau şi se preţăluiau şi
altă ocupație era o excepție. Prin urmare, toată lumea vasele mai mici: 2 la cap, 3 la cap etc.
știa despre ce este vorba și mersul olăritului se dezbătea în răcoarea serii, laolaltă cu starea grânelor ori cu veștile satului. Piscașii
au purtat cu ei și în afara satului un soi de cultură a meșteșugului, care i-a
făcut, poate, mai abili și mai răzbătători decât alții. Ca să poți duce bine viața
de olar trebuie să fii foarte muncitor și foarte bun gospodar: econom, calculat,
prevăzător, iute la minte, organizat, răzbătător, răbdător, ingenios, optimist,

3 Se păstrează amintirea unor negustori evrei care duceau marfă de la Pisc până în
Basarabia, încărcând-o în vagoane de tren la gara Periș. O parte dintre olari preferau
să vândă marfa de acasă, chiar dacă primeau un preț mai mic, scutind însă timpul și
cheltuiala drumului la târg.
4 Căruța putea fi înălțată cu 2-3 rânduri de scânduri, mărindu-și astfel capacitatea.
Acestor scânduri potrivite căruței li se spunea grătii.
5 Unii olari comandau străchinile la Pucheni și le împerecheau cu cănile lor.
La Pucheni s-au lucrat multe străchini la tipar.
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capabil de un efort prelungit și bine cumpătat în fața imprevizibilului. Forța
olarilor de odinioară venea din puterea și energia familiilor numeroase, unde
munca se făcea împreună, din noapte, peste zi și până seara târziu: bărbați
și femei, copii și bătrâni, cu toții participau firesc la meșteșug, fiecare după
puterile lui. Copiii deprindeau meseria la început în joacă, pentru ca odată
cu maturizarea munca lor să devină din ce în ce mai serioasă. Ajutorul lor era
unul real, căci fiecare mână, mică sau mare, conta la nenumăratele mișcări
ale miilor de oale care umpleau marile cuptoare ale Piscului, mai înalte decât
un stat de om. Din adolescență băieții reușeau deja să lucreze binișor la roată,
făcând primele serii de oale pentru târg, iar când se întemeia o nouă familie,
tinerii cunoșteau deja bine meseria. Continuau, de obicei, să lucreze primii ani
pe lângă părinți, apoi porneau olăria pe cont propriu sau asociindu-se cu rude
apropiate. Din vremurile de înflorire ale meșteșugului, se păstrează amintirea
frumoasă a unei frățietăți de breaslă, care era prezentă în ciuda certei concu-

rențe dintre ei, o concurență însă adesea constructivă. Oalele aveau trecere și
era loc pentru toți cei care aveau poftă de muncă. Nu răzbea Piscurile astea să
facă cât se cerea!, povestește Nea Niculae al Despei, de la Piscu III. Toți locuitorii satului, indiferent de stare, își puteau câștiga existența în jurul olăriei. Cei
mai săraci, care nu aveau capital și nu puteau duce meșteșugul pe cont propriu, lucrau pe la alții la diferite munci olărești: la călcatul pământului, la spart
lemne, la paza focului sau ca și crudași. Aceștia din urmă erau cei care modelau pe roată la comandă, în atelierele altora, fiind plătiți, de obicei, la bucată.
Primeau lutul direct călcat și nu lucrau decât etapa de formare a vaselor, predând obiectele crude, pentru a fi continuate în gopodăria respectivă. De aici le
venea numele de crudași. Între ei, unii au fost meseriași foarte buni, ajungând
să fie prețuiți de sat în ciuda sărăciei lor, căci modelarea la roată este o etapă
esențială pentru reușita finală a obiectelor. Un crudaș bun putea fi o comoară, pe când unul mai superficial putea compromite un întreg cuptor de oale.

Unii dintre crudași – mai ales, din Piscu III – se specializaseră în modelarea
oalelor mai înalte, care puteau ajunge la capacitatea de 20 de litri (2 vedre).
Un olar priceput era cel care reuşea să facă vase uşurele, cu pereţii subţiri, cu
toartele bine lipite, care să nu crape la ars.
Dintre cei foarte puțini care nu făceau olărie, unii s-au ocupat cu negoțul. La
sfârșitul secolului al XIX-lea, erau menionate în sat 3 cârciumi la o populație
de 250 de locuitori. Acesta este și un indiciu al unei interacțiuni mai intense
cu exteriorul, căci la sfârșitul săptămânii, negustorii de la oraș veneau în sat să
târguie oalele direct la producători și să facă diferite comenzi3. Relațiile dintre
negustori și olari erau adesea strânse și durabile, negustorii fiind uneori și o
sursă de împrumuturi bănești în momente mai dificile. Dintre săteni, mai erau
și unii care se ocupau cu cărăușia, cu oale sau cu materiale necesare olarilor –
humă și smalț – care nu se găseau în apropiere.
O familie de olari producea în medie 10 000 de oale pe an. Erau și din cei care
reușeau dublu și mai mult, acolo unde familiile erau numeroase, cu mai mulți
băieți mărișori și cu crudași. Erau însă și unii care lucrau mai puțin. Olarii se
pregăteau, în general, pentru fiecare târg, cu câte un cuptor de oale, care încăpea într-o căruță înălțată cu grătii4. Cel mai important moment al anului olăresc erau Moșii de Vară – pomenirea morților dinainte de Rusalii. Pentru Moși,
olarii cei mai gospodari se pregăteau cu minimum 4-5 cuptoare, adică cel puțin
6-7.000 de oale, de diferite dimensiuni. Atunci se vindea cel mai mult, într-un
timp scurt, de o săptămână. De la târgurile de Moși olarii veneau cu buzunarele
pline. Atunci își puneau deoparte capitalul - banii necesari pentru materiale –
care să le ajungă până la Moșii din anul următor. Cei care se împrumutaseră
își plăteau datoriile. După Moși se făceau și nunțile, fiind timpul în care satul
era îndestulat. La târgurile de Moși se căutau străchini și căni, pe care olarii le
vindeau de obicei în pereche5, dar aveau trecere și alte feluri de oale.
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Stan Aurică, olar din Piscu,
la Târgul Moşilor din Bucureşti.

Maria Marin cu fiul Constantin
Marin, plecat la oraş, funcţionar
la Monetăria Statului.
6 Fiecare zonă geografică era alimentată cu oale de satele care îi aparțineau.  
Spre exemplu, în județul Vâlcea erau menționate la începutul secolului al
XX-lea peste 40 de sate de olari. Este limpede că olarii de la Piscu nu mergeau
spre Oltenia.
7 În a doua jumătate a secolului al XX-lea, trocul încă funcționa, însă nu din
căruțe, ci din mașini tip ARO, care erau angajate de olari pentru drumurile la
deal. Bunurile obținute erau împărțite cu transportatorul.
8 Cunoaștem cazul familiei Bucur – Gheorghe și Paraschiva, începutul secolului
al XX-lea, care dețineau suprafețe agricole întinse și au fost dintre cei foarte
puțini din sat care nu s-au ocupat cu olăria. Din cei 11 copii născuți, 6 au ajuns
la maturitate din care 5 au plecat la oraş la studii, ajungând toți intelectuali în
capitală. Fiul rămas la vatră a fost mulți ani fierarul satului.
9 Olarii își procurau oalele de gătit de la meșteri din alte sate. Spre exemplu,
pământul de la Gheboaia, jud. Dâmbovița, era bun pentru oale de gătit.
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Odată cu dezghețul, cuptoarele începeau să ardă, cu oalele lucrate peste iarnă. În funcție de spațiul de depozitare de care dispuneau, olarii lucrau peste
iarnă mai mult sau mai puțin. Cei care aveau marfă mai multă și mai bună
mergeau în Târgul Moșilor la București sau în Oborul Ploieștilor. Altfel, fiecare familie avea târgurile pe care le frecventa, pe o rază de cca. 150-200
de km6. Din amintirile olarilor de la Piscu notez unele dintre târgurile frecventate de piscași: Brezoaiele, Cornățelul, Postârnacu, Oltenița, Alexandria,
Buzău, Chiojd, Râmnicu Sărat, Brăila, Urziceni, Slobozia, Țăndărei, Dimieni,
București, Ploiești, Proviţa, Bălenii Sârbi, Apostolache, Bolintin, Titu, Găești,
Roşiori, Maia, Tăriceni, Şarânga, Bogaţi, Voineşti, Izvoarele, Pitești, Afumați,
Focşani. Târgurile se țineau lanț de la Florii și până la începutul iernii, de
obicei, în sărbători, de hramuri, ultimul fiind de Sf. Nicolae (6 decembrie).
Pe lângă vânzarea din târguri, olarii plecau cu căruța cu oale fie la deal –
unde făceau troc cu fructe, gemuri, magiunuri, miere, nuci –, fie în Bărăgan,

de unde se întorceau cu căruța plină de grâne7. Paritatea trocului depindea
de felul fructului sau de belșugul de cereale din anul respectiv. Era fie plin pe
plin, fie mai multe plinuri pentru o olală. În felul acesta se dădeau, mai ales, oalele pentru lapte sau cele de borș. Cei mai săraci, care nu aveau căruță și cai,
mergeau prin satele învecinate pe jos, cu crosnia cu oale la spinare. Important
era că, spre deosebire de țăranii obișnuiți, olarii aveau întotdeauna ce oferi
la schimb, bunuri necesare în orice gospodărie, care pe atunci nu cunoșteau
concurența obiectelor realizate industrial. Astfel, cel puțin în ceea ce privește
hrana, olarii au dus o viață mai îndestulată decât alții, putând procura mai
ușor produse din afara satului, prin schimb direct. Descinderile la târg erau și
pentru piscași momentele în care își procurau cele necesare, pe care nu le puteau produce în gospodărie. În afara acestor drumuri, oamenii nu prea ieșeau
din sat, fiind absorbiți de muncile lor: olărit și agricultură.
Chiar dacă puteau avea un câștig frumos cu olăria, munca era multă și grea
și nu puțini au fost cei care și-au dorit pentru copiii lor o viață mai ușoară,
îndreptându-i de la bun început spre alte meserii. Aceasta s-a întâmplat în
câteva familii încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea8, dar mai mult după jumătatea secolului al XX-lea, odată cu strâmtorările aduse de regimul comunist.
Drumul meșteșugului începea la malul Ialomiței, de unde se aducea pământul
bun de oale. Olarii îl cunoșteau de mici copii căci mergeau adesea cu părinții
în luncă să îl aducă. Se decoperta stratul de vegetație și se adâncea groapa,
în unele locuri la 1-2 metri, iar în altele și până la 3-4 metri, până când apărea vâna de pământ căutată. Pământul de la Pisc este bun pentru olărie de
servit masa, de depozitare și preparare la rece a hranei – iaurt, borș –, nu
însă și pentru oale de gătit pe foc deschis9. Din vechime, fiecare familie își
avea locul său în luncă. La suprafață, pământul era cultivat, de aceea argila se
scotea de obicei toamna, după ridicarea recoltelor. Când stătea peste iarnă
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Steliana şi Constantin Drăghici,
olari din Piscu, la Târgul Moşilor,
Bucureşti 1981.

Târgurile de vară
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Duminica Floriilor (variabil,
1 săptămână înainte de Paşti)

Voineşti

23 aprilie – Sf.Gheorghe

Dimieni

Moşii de vară
(50 de zile după Paşti, dată
variabilă, în mai sau iunie)

Bucureşti, Ploieşti, Râmnicu
Sărat, Olteniţa, Alexandria,
Buzău, Urziceni, Slobozia,
Piteşti, Giurgiu, Roşiori,
Topoloveni, Călugăreni, Călăraşi,
Târgovişte, Urlaţi, Fierbinţi,
Găeşti, Brăila

24 iunie – Naşterea Sf. Ioan
Botezătorul – Drăgaica

Buzău

29 iunie – Sf. Petru şi Pavel

Apostolache

15 august – Adormirea Maicii
Domnului – Sf.Maria Mare

Găeşti, Ciolpani, Afumaţi,
Hulubeşti, Maia, Postârnacu,
Tăriceni

Harta târgurilor frecventate
de olarii din Piscu în secolul al XX-lea,
reconstituită din amintirile sătenilor
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Târgurile de toamnă - iarnă
Târguri mici săptămânale

Chiojd, Ţăndărei, Proviţa, Găeşti

8 septembrie – Naşterea Maicii
Domnului – Sf. Maria Mică

Brezoaiele, Cornăţelu, Răcari

14 septembrie – Înălţarea
Sfintei Cruci – Ziua Crucii

Postârnacu, Titu

14 octombrie – Sf. Paraschiva

Brăiloiu, Hulubeşti

26 octombrie – Sf. Dumitru

Dimieni, Bălenii Sârbi, Bolintin,
Şarânga, Bogaţi

8 noiembrie – Sf. Arhangheli

Găeşti, Hulubeşti

21 noiembrie – Intrarea Maicii
Domnului în Biserică –
Blagoviştenie

Focşani

6 decembrie – Sf. Nicolae

Izvoarele

Moşii de iarnă (56 de zile
înaintea Paştilor, dată variabilă,
în februarie sau la început de
martie)

Mizil, Slobozia, Urziceni, Focşani,
Călăraşi, Alexandria
Foaie din agenda unei olăriţe de la Piscu,
1998.
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Gospodărie de olar, azi inactivă, str. Olarilor
nr. 74. Acest tip de casă de paiantă, cu
pridvor deschis, pe tălpi de lemn, a fost
comun în sat până după jumătatea secolui
trecut. Astăzi se mai păstrează câteva astfel
de case, în diferite stadii de conservare,
majoritatea nelocuite.

la macerat, pământul era mai bun de lucru în primăvară10. Erau și săteni care
lăsau locurile din luncă necultivate, tocmai pentru a putea lua pământ de oale
oricând, de la dezgheț și până toamna târziu. Dintre aceștia, unii făceau un
câștig și aducând argilă, la cerere, pentru alți olari. Măsura era căruța11. Odată
cu colectivizarea, olarii au pierdut accesul liber la materia primă a meșteșugului lor, proprietățile de la malul Ialomiței fiindu-le confiscate12. Unora le era
condiționat luatul pământului cu realizarea zilelor de muncă la Colectiv13, alții
erau tolerați, iar acei puțini care au colaborat cu sistemul erau chiar sprijiniți.
Totuși, câteva zeci de ani buni, destui olari au rezistat, strecurându-se, cum
putea fiecare, printre diferitele piedici de ordin logistic sau fiscal.

10 În cartea sa Ceramica Românească Barbu Slătineau descrie procesele chimice
care se petrec în structura argilei cu înghețuri și dezghețuri repetate și cum cresc
acestea calitatea pastei de modelat. În anumite centre – spre exemplu, la Horezu –
se lucra doar cu pământ lăsat timp îndelungat la dospit și ceramica era mai de
calitate.
11 Prin anii ’70, o căruță de pământ de oale costa 50 de lei.
12 Tăranilor li s-au confiscat terenurile aflate la distanță de casa – cum erau și cele din
luncă – și chiar din lotul unde își aveau gospodăria li s-a luat partea din spate, de
obicei, ogor, livadă sau vie, care depășea cei 1.000 m2 total permiși.
13 Cooperativa Agricolă de Producție, formă de organizare a muncii de sorginte
comunistă, în beneficiul statului.

Până la jumătatea secolului al XX-lea, majoritatea gospodăriilor olărești de la
Piscu se desfășurau în curți patrulatere, largi. Magazia cuptorului se afla în
apropierea casei, nu neapărat în continuarea acesteia. Când parcelele au început să se dividă, ajungând fâșii de tern lungi și înguste, anexele specifice
meșteșugului s-au înșirat în continuarea casei. A rezultat un singur corp lung,
din încăperi adăugate, aşa cum se mai poate observa şi azi, în multe curţi ale
satului, în sepcial, pe Strada Câmpului, unde locuirea s-a aglomerat după mijlocului secolului al XX-lea.
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Reconstituirea gospodăriei de olar din
Strada Câmpului nr. 28
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Odată adus în ogradă cu căruța, pământul de oale era depozitat într-un loc
curat, o groapă cu pereții drepți, îngrijiți, întăriți cu scânduri. Era mărunțit cu
sapa și curățat de impurități – resturi de vegetație, pietre –, udat din belșug
și lăsat să tragă. Până prin anii ’60, când au început să apară în sat primele
malaxoare, prelucrarea lutului s-a făcut exclusiv prin călcare cu piciorul. Era
o muncă istovitoare pe care o puteau face la nevoie toți membrii maturi ai
unei familii, chiar și copiii mai mărișori, de pe la 8-9 ani în sus. De obicei însă
o făceau bărbații. În vremurile de demult, iarna, călcatul pământului se făcea
în casă, din toiul nopții și până dimineața14. Seara, olarul aducea înăuntru o
porție de pământ și-l punea lângă sobă ca să se dezghețe treptat. La 2-3 dimineața se scula, îl așternea pe un fund de lemn de cca. 2 × 2 m și îl juca până la
răsăritul soarelui. Lutul era presat sistematic pe toată suprafața, cu călcâiul

Pascu Bucur, student in vacanță,
pe la 1970.

și cu muchia piciorului, întors de mai multe ori, cu o paletă de lemn, și iar
călcat până când se făcea ca untul: păstos, dens, bun de modelat15. Chiar când
părăseau meseria și începeau școlile pe la oraș, tinerii continuau să își ajute
familia, atunci când veneau acasă. După călcat pământul se strângea apoi într-un bulgăre mare. Odată cu apariția malaxoarelor, de prin anii ’60, olarii s-au
organizat diferit. Călcau câteva zile pământ pe care îl puneau la păstrare, bine
învelit, avându-l pregătit pentru multe zile de lucru. De când a apărut plasticul, lutul e protejat ușor, cu folii, să nu se usuce. Odinioară însă, era acoperit
cu cârpe care trebuiau udate periodic. Lutul călcat se depozita fie într-un cotlon al atelierului, fie în beciuri. Așteptând să îi vină rândul la roată, pământul
dospea în continuare și devenea tot mai bun de lucru.

14 În vremurile când casele erau mici și iarna se făcea foc într-o singură odaie, orele
dinaintea răsăritului erau cele în care mijlocul încăperii putea fi ocupat pentru
călcatul pământului. Uneori, olarul lucra chiar în bucătărie, ca să facă economie de
lemne, încălzind o singură încăpere. Odată cu ziua, începea și forfota gospodinei și
camera trebuia eliberată.
15 Călcatul îl făceau uneori și ajutoarele din afara familiei. Prin anii ’70, călcarea unei
porții de pământ (cât încape pe un fund de lemn 2 × 2) costa cca. 25-30 de lei.
16 Spre deosebire de alte centre olărești unde și unele femei lucrau la roată, spre
exemplu, Horezu.

Din lutul depozitat se ia cu porția, pentru lucrul zilnic. După încă o frământare,
cu mâna, lutul se bate bulgări, potriviți cu dimensiunea obiectelor care urmează să fie lucrate. La Pisc, roata era partea bărbaților; femei să lucreze pe roată,
nu prea s-a auzit16. La mijlocul secolului al XIX-lea, se lucra la picior, pe roată
cu târcoluri de lemn, prinse într-un ax metalic. Cu timpul, s-a trecut la târcolurile de metal, prelucrate la strung. De prin anii ’70, unii olari și-au instalat
motoare la roți. Cei câțiva olari care mai lucrează astăzi, au roată cu târcoluri
de metal, mecanică sau motorizată. Bancul de lemn cu roata se așează în fața
unei ferestre.
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Din vechime, obiectele se lucrau în serii mari de același tip. Astfel, rutina olăriei era mai eficientă și așezarea pieselor în cuptor mai simplu de organizat.
Uneori se lucrau în paralel vase mai mari și vase mai mici, acestea din urmă
fiind arse în interiorul celor mari. Seria de obiecte lucrate deodată era de câteva sute sau chiar peste mie, după cât intra într-un cuptor, în funcție și de
mărimea vaselor. Diferența dintre oalele de același fel o făcea decorul. Având
foarte mult exercițiu17, olarii erau capabili să lucreze la roată piese aproape
identice, cu o precizie greu de imaginat pentru o muncă manuală. Un olar harnic putea lucra pe zi la roată 200-250 de obiecte, de dimensiune medie – căni,
străchini, lăptării –, iar ghivece din cele mai mici18 chiar 800-1.000. Oale mai
mari, ca cele de borș, se lucrau mai puține pe zi, maximum 30, iar berbenițe –
oalele mari, de 45-55 cm înălțime – mai puține, maximum 10.

17 Această obișnuiță este exprimată într-un mod inedit de olari. Ei spun că mâna
se dresează cu timpul, până reușește să lucreze atât de egal și uniform.
18 La Pisc s-au lucrat în secolul trecut diferite dimensiuni de ghivece. Cele mari
(18-30 cm) erau destinate vânzării pe piaţă şi aveau un decor smălţuit la buză sau
până la jumătate. Cele mai mici (2-16 cm) erau destinate cel mai adesea serelor,
care comandau un număr mare de bucăţi pentru răsaduri.

Sârmă – se folosește la tăierea oalei
de pe roată, adică desprinderea
lutului lucrat de pe târcol.

Curare – se folosesc la formarea
părţii de jos a oalelor, aşa încât să
poată fi uşor manevrate şi stivuite.

Frichiaşe – se folosesc la formarea,
netezirea şi subţierea pereţilor
oalelor.

Porlog – se foloseşte la formarea și
netezirea buzei vasului.
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Gheorghe Nicoi,
olar din Piscu, 2016.
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Tot pe roată, imediat după modelare, se realizează cel mai la îndemână decor, de moștenire străveche. La Pisc se numește giuruială. În mișcarea lentă a
roții, oalele proaspete sunt încinse cu un brâu de culoare, folosind o pensulă
mai groasă de păr sau câteva pene de pasăre legate laolaltă. Apoi, cu un instrument din cauciuc (odinioară din lemn), cu câțiva zimțișori, numit de olari
piaptăn, se trece peste vopseaua udă, lăsând o urmă ca un val, mai strâns sau
mai larg. Se mai fac și alte semne grafice, linii ritmate paralele, câte 2, 3 sau 4,
verticale, orizontale sau diagonale, grupate felurit. Uneori, acestea se fac și
peste val, creând un efect de meandru. Peste giuruială se pot da și câțiva stropi
de vopsea de altă culoare. Giuruiala este cel mai adesea albă, dar și verde sau
albastră. Trebuie să fie o culoare care să facă un contrast puternic cu roșul cărămiziu al lutului ars și smălțuit. Acesta va fi în final fondul vasului și culoarea
modelului de pe brâul pictat. Giuruiala și stropitul au fost modalitățile predilecte de decor la Pisc până prin anii ’40 ai secolului trecut, mai ales, pentru
oalele mari. Din această periodă datează și cercetările consemnate în cărțile

Dumitru Constantin,
olar din Piscu, 2016.
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de căpătâi ale ceramicii românești, care definesc specificul Piscului prin acest
tip de decorații. Sunt, într-adevăr, cele mai economicoase moduri de înfrumusețare a oalelor, atât din punctul de vedere al timpului de lucru, cât și al
materialelor. Modelarea și decorul sunt legate, într-o singură etapă, așa încât
după scoaterea de pe roată și uscare, oalele intră direct la cuptor. Acest decor
îl relizează tot bărbatul, din câteva mișcări iuți pe roată, fără să manevreze de
mai multe ori vasul. Fondul rămâne cel al lutului ars, deci culoarea folosită
este puțină. Pentru vasele mari – de borș, berbenițe – acest tip de decor a
rămas predilect până târziu. Faptul se datorează și dimensiunii lor, care îngreunează mult operațiunile de decorare, pe care le vom descrie mai departe.
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Iată şi cealaltă variantă de decor, mai laborioasă, care a fost folosită preponderent din a doua jumătate a secolului al XX-lea. După modelare, oalele sunt
așezate la uscat, una lângă alta, pe niște scânduri de lemn, de cca. 1,5 m lungime, așa încât să poată fi manevrate mai ușor, mai multe deodată. Ceea ce
pentru privitor poate părea o echilibristică riscantă, pentru olar este o rutină.
Aceste scânduri pline cu oale fragile, proaspăt modelate, sunt adesea mutate
dintr-un loc în altul, purtate pe un umăr și învârtite de palmele mari19, cu o
siguranță uimitoare. În interior, aceste scânduri stau suspendate pe drugi de
metal, prinși într-o structură în tavan. Așa era și în încăperile mici ale caselor
țărănești de demult și în șoproanele mari care adăposteau cuptoarele, din vremurile de înflorire ale meșteșugului, de odinioară. Iarna, oalele se uscau greu
și de aceea doar olarii care aveau spațiu mai mare de depozitare puteau lucra
întins, până în primăvară. Când vremea este caldă, scândurile cu oale crude și
maleabile, se scot prin ogradă, la soare și la vânt. Și atunci însă trebuie îngrijite

căci dacă soarele e prea puternic se pot crăpa iar dacă se pornește o ploaie,
trebuie imediat băgate la adăpost.
După ce se zvântă și se întăresc, cam la 1-2 zile de la modelare, se încep operațiunile de decorare. Oalele nu trebuie să fie însă uscate de tot, căci altfel
stratul de culoare aplicat se desprinde ușor. Acum vasele se înmoaie, adică se
scufundă în recipiente cu culoare, primind astfel fondul, angoba. În interior
acest strat se dă prin înclinarea și rotirea vaselor, culoarea fiind pusă înăuntru cu un polonic. Așa se înmoaie și farfuriile întinse. Angoba are și rolul de a
finisa peretele vasului, închizând porii lutului. La Pisc, acest strat se dă alb,
roșu-cărămiziu, brun dar și verde, piersiciu (o nuanță obținută din amestecul
de alb și roșu) și, mai rar, albastru sau negru. După ce angoba se zvântă, se realizează decorul propriu-zis – oalele se înflorează. Dacă înmuiatul îl fac și bărbații
și femeile, de înflorat se ocupă, de obicei, olărițele20. Modelele sunt simple:

19 Am observat că unii olari au palmele
mai mari decât în mod obișnuit, o
deformare datorată foarte probabil
anumitor mișcări repetate la nesfârșit
din copilărie și până în anii bătrâneții.
De asemenea, piscașii erau, de obicei,
oameni destul de scunzi, fapt pe care
unii îl pun în legătură cu mișcările de la
călcatul lutului.
20 O excepție au fost frații Constantin și
Florea Ioniță, care lucrau vasele de la
un capăt la altul, doar ei, bărbații. Au
desfăcut atelierul în anul 2015.

Ioana Constantin, olăriţă din Piscu, 2010.
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elemente grafice – linii și puncte ritmate, valuri, solzi rotunjiți – sau elemente
vegetale – flori, ciorchini de struguri, fructe, uneori legate și de funcționalitatea
vasului. Mai rar apare și motivul cocoșului. Desenele sunt lucrate cu cornul, cu
pensula și uneori cu degetul înmuiat în vopsea. La Pisc cornul este făcut tot din
ceramică și uneori decorat. Un instrument inedit este cornul de metal cu mai
multe cutii, cu care se realizează un decor din culori scurse, alăturate. Oalele
se înfrumusețează și prin incizarea desenelor în peretele de lut semi-întărit,
cel mai adesea cu flori. Incizarea poate fi simplă, pe fondul vasului sau umplută cu culoare. Poate fi doar un contur sau mai adâncă și mai nuanțată,
sugerând volumul. Pe câteva oale am găsit înscris numele satului și pe unele
anul în care au fost lucrate. Este posibil să fi fost ani mai importanți pentru
familia care le-a lucrat, dorind să păstreze astfel în memorie fie o naștere, fie
o nuntă. La Pisc, nu exista obiceiul marcării oalelor cu semn de meșter. Foarte
rar se întâlnesc obiecte semnate cu cornul. Cu toate acestea, olarii consăteni
își cunoșteau bine unii altora marfa, putând spune uneori exact, după zeci de
ani, cine este cel care a lucrat o oală sau alta.

Dumitra Stanciu explicând decorarea
cu culori scurse din cornul cu cutii
unui vizitator, pe la 1970.

Despre culorile folosite la Pisc avem informații clare. Albul, numit și humă,
este o piatră de calcar, adusă fie de la Medgidia – un alb mai gălbui, culoarea
untului – , fie de la Miercurea Ciuc – un alb mai intens, mai strălucitor, pe care
olarii îl considerau mai de calitate. Huma de Ciuc era mai scumpă și mai puțini o foloseau. Roșul închis – brun, numit de olari rușală, este un pământ, luat
tot din lunca Ialomiței, în special, dintr-un loc apropiat satului, numit Malu
Roșu. Verdele este obținut din sârmă de cupru, arsă în cuptor și apoi râșnită.
Pentru negru exista varianta de cumpărat, dar și una artizanală, rudimentară.
Exista un anumit tip de baterie care conținea în interior fragmente de cărbune.
Aceste baterii se desfăceau, fragmentele de cărbune se adunau și se pisau,
devenind o pulbere fină. Albastrul nu se găsea decât de cumpărat, de aceea
vasele înmuiate cu albastru erau o raritate la Pisc, înainte de anii ’70-’80. Până
prin anii ’60, toți olarii râșneau culorile manual. Mai apoi, au apărut și râșnițe
cu motor. Pigmenții puternici se diluează în humă și tot cu humă și cu negru
se obțin diferite nuanțe. În afara oalelor giuruite cu alb, cele mai economicoase combinații erau cele între roșu închis, piersiciu, verde, alb și negru. Sunt
într-adevăr, cele mai frecvente la Pisc. În interior, oalele se înmuiau de obicei
cu rușală.
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După înflorat oalele trebuie uscate foarte bine și depozitate în așteptarea arderii. Cuptoarele de Pisc sunt construcții de suprafață, având însă vatra și gurile de alimentare sub nivelul solului. Sunt, de obicei, cuptoare mari, având diametrul camerei de ardere și înălțimea de cca. 2-2,5 m. Olarii intrau înăuntru,
urcându-se cu scara până la gura cuptorului. Dintre cuptoarele rămase azi în
picioare, doar două mai sunt de acest fel, restul fiind mai scunde și cu o capacitate mai mică. În gospodăria lui Constantin Sotir se păstrează cel mai vechi
cuptor din sat, rămas pe loc de mai bine de 100 de ani. Ca orice construcție
finisată cu pământ, cuptorul trebuie lipit periodic, mai ales, înaintea arderilor. În anii 2007 și 2008, am asistat la înălțarea a două cuptoare de Piscu, de
dimensiune mică și medie. Primul în curtea Muzeului Național al Țăranului
Român, ridicat de Gheorghe Mihai ajutat de Dumitru Constantin, cel de-al doilea la atelierul nostru din str. Câmpului, Piscu, lucrat de Dumitru Constantin21.
Am avut astfel șansa de a observa și de a fotografia construcția acestor cuptoare, de veche tradiție, ridicate din cărămidă, pământ și lemn, care se pot
încinge până la o temperatură de aproximativ 1.000°Cv, cu o ardere de lemn
controlată doar prin experiența olarilor22. Arderile durează de obicei 10-12 ore
și se desfășoară peste noapte. Răcirea cuptorului mai durează încă pe atât.
Pentru prima ardere, numită de olari ardere la roșu, este nevoie de o temperatură de cca. 800°C în cuptor. Pentru arderea cu smalț temperatura trebuie
să urce către 1.000°C, nivel de căldură necesar și pentru obținerea anumitor
efecte și coacerea calitativă a unor pigmenți, cum ar fi negrul de mangan.

21 A fost primul cuptor ridicat de
Dumitru Constantin, în cariera lui de
olar, la 68 de ani. În anii care au urmat,
acest olar – care își dărâmase cuptorul
din curte – construiește în gospodăria
sa 2 cuptoare: unul mai mic, pentru
figurine și unul mijlociu pentru ghivece
și alte obiecte. La Piscu existau 1-2
meșteri care se pricepeau bine și
la cuptoare și care erau solicitați la
nevoie.
22 Gheorghe Iordache în Ocupaţii
tradiţionale pe teritoriul României
încadrează cuptoarele de la Pisc în
categoria celor de suprafaţă, ridicate
pe verticală, pe care le găsim în multe
alte sate de olari din România, vezi
op.cit, p. 127.
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După scoaterea oalelor de la prima ardere, urmează smălțuirea. Cea mai mare
parte a oalelor de Pisc sunt smalțuite. Până prin anii 50 însă majoritatea vaselor se smălțuiau în interior total, dar în exterior doar jumătatea de sus. În
prima parte a secolului al XX-lea, smalțul se cumpăra la butoiaș, în formă lichidă. Se amesteca cu o piatră albă râșnită, care se găsea tot pe malul Ialomiței
sau mai la deal, prin Dâmbovița și Prahova, mai ales, pe lângă lacul Ochiul
Boului23. Piatra aceasta se ardea la gura cuptorului și se stingea în apă rece,
apoi se spărgea ușor cu ciocanul și se râșnea. După mijlocul veacului trecut,
olarii au început să producă singuri smalțul, din litargă obținută prin arderea
unor obiecte de plumb24, în cuptoare speciale, pe care unii le aveau alături de
șopron. Majoritatea își preparau smalțul de care aveau nevoie pentru propriile
oale. Au fost însă și olari care s-au specializat în această muncă, producând
cantități mari de smalț, cu care alimentau și alte centre de olărit, din apropiere – Pucheni, Odăi – sau mai de departe – Korund, Horezu25. Era o ocupație

bănoasă, în schimb avea un grad mare de toxicitate26. O parte dintre olari
au trecut de prin anii ’70 la cuptor care funcționa cu motorină, cu injector,
iar după Revoluție, cei specializați pe smalț l-au produs în cuptoare cu gaz.
Producerea artizanală a smalțului a fost o activitate ilicită.
O metodă inedită de ardere cu smalț, pe care au practicat-o până în anul 2015
frații Florea și Constantin Ioniță, a fost arderea în capsule. Practic, pentru fiecare obiect era modelată, tot la roată, o capsulă care să-i asigure spațiul
înconjurător necesar, așa încât oalele să nu se atingă unele de altele în timpul arderii. Prin această inovație smalțul ieșea impecabil. Nu este de mirare
că acești meșteri sunt considerați de mulți dintre consătenii lor ca fiind cei
mai pricepuți din ultima generație de olari. Erau olari care lucrau și cu smalțuri colorate, adăugând pigment în zeama de litargă, înainte de aplicarea pe
vas. Astfel de metode erau potrivite pentru vase monocrome sau cu modele

23 Și procurarea acestei pietre din natură era o ocazie de câștig colateral. Prin anii ’70,
piatra se vindea cu găleata, din căruță, o găleată de piatră costând 10 lei.
24 Obiectele de plumb erau aduse de vânzători ambulanți de fier vechi sau chiar luate
de pe groapa de gunoi, unde se aruncau uneori părți de instalații casate, de la
diferite construcții – țevi, coturi etc.
25 La Piscu au fost cam 10 familii care s-au ocupat cu producerea artizanală a smalțului
pentru vânzare.
26 Obiectele de plumb pentru topit se așezau în interiorul cuptorului într-un loc
apropiat de gura de alimentare, așa încât să fie accesibile cu vătraiul. Plumbul se
topea și se transforma în litargă, un praf gălbui, care era tras afară periodic. Acesta
se râșnea împreună cu huma și piatra albă de care am pomenit la nota 23.
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grafice simple, de obicei de culoare neagră, așa încât să poată fi vizibile de sub
stratul de smalț culorat. Cam prin anii ’80 unii olari au încercat o scurtătură
în firul meșteșugului, pictând flori cu lacuri colorate tip Duco, peste stratul
de smalț. Unii înlforau pe același vas și obișnuit, peste angoba proaspătă, și
peste smalț, alții doar peste agoba smălțuită. Înfloratul cu duco este și un mod
de mascare a unor defecte de ardere şi este, alături de tipul de pigmenţi, o
modalitate la îndemână de deosebire a obiectelor vechi de cele noi. Au existat
între olarii în vârstă ai anilor ’90 unii care, sub influenţa obiectelor industriale sau a ceramicii decorative, au practicat un decor foarte încărcat,
cu tehnici combinate. Obiectele lor rămân martori ai întâlnirii dintre olăria tradiţională ţărănească şi modernitate.
În a doua parte a secolului al XX-lea, câțiva dintre ola-

rii din Pisc au lucrat cu tipare de ipsos și prese manuale, mai ales, pentru
realizarea străchinilor, dar și a altor obiecte mai împodobite. Majoritatea însă
au continuat să modeleze vasele doar la roată.
În anul 2016, se mai lucrează olărie tradițională țărănească de Pisc în două
gospodării. Ion Coman (Piscu II) și Constantin Sotir (Piscu I) s-au pregătit pentru Moșii de vară din acest an cu străchini, lăptării, căni, borcane, oale de borș.
Chiar dacă nu sunt prea optimiști în ceea ce privește munca de olar, nu încetează încă meșteșugul, iar oalele lor continuă istoria lutului la Pisc: forme,
culori, funcțiuni, obiceiuri.

Familia Petruş – Iulian şi Florica, păstrează
o frumoasă colecţie de oale de Pisc, unele
moştenite din familie, altele primite de la
olari în vremurile bune ale olăriei.
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Pottery making in Piscu

Familia Coman – Ion şi Vasilica,
str. Olarilor nr. 71.

If we accept the idea that pots and toys made in Piscu bear the traces of
a prehistoric heritage, it is only natural to assume that this village bears
testimony to a skill passed down the generations, going back to ancestral times. Even in the modern age, the changes in this craft’s development would have been few. The villages of potters located between the
Prahova and Ialomiţa rivers, on both banks, have produced especially
utilitarian pottery, intended for the ordinary consumers - peasants and
townspeople - who represented the majority of residents in Wallachia.
In the absence of an external factor to influence its development, as
was the case with the centres where pottery was produced mainly for
princes and boyars, the pottery produced in Piscu, a very common one,
called mainly utilitarian pottery, has survived over time thanks to its
own forces and strategies.
The countless pieces of earthenware of this type constitute the potters’
reaction to an endless challenge: how to produce more with fewer resources, in terms of materials and time, and still be able to produce
beautiful ceramics, so that you remain competitive – be that with your
fellow villagers or with other craftsmen from different pottery centres.
This confluence of scarcity, simplicity and beauty is generally defining
for the peasant ceramics and each village potters found their own balance and solutions in this equation, in which geography also had a part
to play. The following items were produced in Piscu: bowls, cups, small
coffee cups, small brandy cups, small and large plates, ligheane – large
decorative basins, jars, peaked carafes, lăptării – pots of milk for preparing yoghurt, pots for making borș, berbenițe – large bowls for food storage for long periods of time, jugs, burie – small barrels, oale îmbăierate –
pots for transporting the field workers’ lunch, figurines – small toys for
children, piggy banks, flower pots. Potters used to sell their products at
fairs organized during religious holidays, covering distances up to even
200 km for selling their goods. Until the end of the 20th century potters
used to barter their products for food (cereals, fruits). The potters had
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the advantage of being able to get a large variety of goods in exchange for
their exclusive merchandise, at any time of the year. The entire population of the village was involved in the pottery work. Those who could not
produce it directly would do daily jobs for other families or would carry
and trade on behalf of the potters.

Familia Sotir – Constantin şi Maria
str. Monumentului nr. 2.

The banks of the Ialomiţa River, bordering the village, were the main
source of clay needed for the pottery work. The clay was processed mechanically, by stepping on it, procedure done nowadays with the help of
an industrial blender. Once the clay was given shape with the potter’s
wheel, the decorating process began. The most efficient method, specific to this area and centuries-old, was called “giuruire” – a belt of paint
applied directly on the wet pot, while in the process of being shaped on
the wheel and then decorated using a comb with various parallel linear models. The pot was then dried and burnt. A more complex method
was the following: the immersion in dye for obtaining a ground colour
followed by the decoration using specific tools – a roll, a brush or just
finger. Flowers and simple repetitive patterns are the favourite choice
in Piscu ceramics. The pigments used are partly naturals, handcrafted
by grinding – white, red, green, black and partly industrial ones – better
tints of black and blue. Due to the fact that potters in Piscu used to
work in a very economical manner, most pots combine colours easily
made in the household. The furnaces were usually large-capacity ones
(1.000 – 3.000 pots) having a covered burning room. The first round of
burning the pots usually takes 10-12 hours and reaches a temperature
of 750-800°C. The enamel burning process requires a temperature over
1.000°C for obtaining certain effects and colours. In the 20th century
the potters of Piscu have produced enamel, some for their own use and
some for selling, in other locations for pottery. It was quite a toxic makeshift technique and consequently banned.
There are only two potters left in Piscu, as of 2016, who still produce
traditional pots, selling them in person at fairs. Their products retain
the recognizable style of this specific pottery centre.
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Aceasta este o colecţie reunită ca atare doar în
formă fotografică, pentru împlinirea cărţii de faţă.
Obiectele provin din diferite surse. Mai mult de
jumătate din piesele prezentate constituie colecţia Asociaţiei Gaspar, Baltasar & Melchior/Şcoala
de la Piscu. Au fost adunate începând cu anul 2007,
de la localnicii din Piscu, în diferite contexte. Un
lot important de obiecte, preţios prin vechime şi
calitate, aparţine familiei Petruș, care a avut bunăvoinţa de a ni le pune la dispoziţie pentru fotografiere. Un alt grup demn de menţionat este colecţia de străchini care aparţine lui Valeriu Marin.

Câteva piese de mare frumuseţe am putut fotografia în gospodăria fraţilor Florea şi Constantin
Ioniţă. Menţionăm şi oalele şi obiectele specifice meşteşugului, puse la dispoziţie de familia
Dumitru şi Ioana Constantin. Alte câteva obiecte
provin din surse diverse, proprietarii fiind numiţi
în pagina de mulţumiri. În final, cea mai mare parte a colecţiei de jucării aparţine Muzeului Naţional
al Ţăranului Român. În colofonul acestei cărţi sunt
menţionate cu autor doar piesele asupra cărora
avem certitudini în ceea ce priveşte olarul creator.
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Nu toate satele astea făcea berbenițe d-alea mari.
Piscu III, ăsta al nostru, făcea. Aveam pe vecinul
din spatele casei. Bătrânul venise din Heseasca
și a murit aproape de 100 de ani. Când le făcea la
roată, băga moșul mâinile până la umăr. Aveam
cămăși expre fără mânici că te mânjai până aici de
noroi. Ba câte unul mai intra și cu capul înăuntru.
Numai alea care depășea jumătatea de metru în
sus și mai bine, alea se făcea din bucăți. Făceai
bucata pe blană, astalaltă o lipeai, tot, treabă
bună. Lăsai să se zvinte, o acopereai deasupra
cu o cârpă umedă, să nu se usuce, să ia legătură
cu aialalta, luai cârpa aia, o udai, apoi o făceai pe
aialalta. Asta era umedă, cum ai făcut-o...
(Niculae Barbu al Despei din Piscu III, n. 1930)

Pleca tăticu’ meu cu căruța plină cu berbenițe,
în Postul Crăciunului, prin sate și se întorcea cu
căruța plină de porumb. Atunci nu era sticlă, nu
era d-altele, acolo puneam untură, murături...
(Maria lu Niculae Barbu al Despei din Piscu III, n. 1933)

Înălțime: cca. 45-55 cm când sunt
arse (la modelajul pe roată vasul
crud este cu cca.20% mai mare).
Capacitate: cca. 15-25 kg (de două
vedre, 1 la cap).
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Alături de oalele de borș, berbenițele sunt, prin
forma lor, urmașele amforelor și chiupurilor antice.
Berbenițele erau oale foarte căutate, fiind necesare în orice gospodărie pentru depozitarea hranei
pe timp mai îndelungat. În astfel de vase se păstra
untura, carnea de porc prăjită și acoperită tot cu
untură. De aceea, berbenițele se vindeau bine, mai
cu seamă, în Postul Crăciunului, înainte de Ignat,
când se tăiau porcii. Tot în berbenițe se puneau murături și se păstrau unele grâne. Doar puțini dintre
olari reușeau să facă oale așa de mari. La Piscu le
lucrau mai mult bărbați din Piscu III și mai rar olari
din celelalte Piscuri. Unii dintre ei erau crudași.
Berbenițele până la jumătate de metru se lucrau la
roată, dintr-o bucată. Şi cele mai mari se modelau
tot pe roată, dar din 2 sau 3 bucăţi, făcute separat şi
lipite pe crud laolaltă.
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Era un bâlci de Sânziene la Buzău, acolo se vindeau foarte bine lăptăriile, că pe acolo se creșteau
mult capre.
(Ioana Constantin, n. 1947)

Tăticu’ făcea oale de lapte doar pentru casă, fiindcă intrau puţine într-un cuptor; erau pretenţioase
şi la uscat şi la ars. Se foloseau şi la lapte prins şi
la muls vaca. Unele femei mulgeau în lăptărie, că
unele vaci nu prea stau la muls şi răstoarnă găleata cu copita sau cu coada. Laptele se strecura şi
se punea la prins în lăptărie. Care făceau lăptării,
le făceau în tot cursul anului că le mai folosea lumea şi la altele. Mama făcea brânză dulce, o săra
şi o punea în lăptării din astea. După ce o îndesa

bine-bine, topea unt, punea sare şi piper pe el şi
îl punea deasurpa brânzei de ţinea mult şi bine.
Nu punea în oale mai mari, că dacă umblam la ea
şi lua aer, se mucegăia. În astea de 2-3 kile dacă le
desfăceam, la 2-3 mese o şi terminam. Dacă vacile
înţărcau prin noiembrie sau care cum avea viţelul
şi fătau prin februarie-martie, până se dregea
laptele noi mâncam brânză de acolo. Ţinea cam
jumătate de an, într-o cămară foarte întunecoasă
şi răcoroasă, fără fereastră. Jos era beciul săpat,
unde ţinea pământul călcat şi deasupra aveam
cămara asta, mărişoară. Avea duşumea şi dacă
ţineam uşa de la beci deschisă, se făcea aerisire,
venea răcoarea din beci şi toate stăteau bine.
(Steliana Drăghici, n. 1947)

Înălțime: 15-22 cm
Capacitate: 1,4 - 3,5 l
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Asemenea altor feluri de oale lucrate la Pisc, lăptăriile au o formă care
aduce aminte de ceramica antică și
se regăsește întocmai și în alte vetre
olărești vechi, românești. Aceste oale cu
două toarte erau folosite și la muls și la
prepararea și păstrarea lactatelor. Se
lucrau pe tot parcursul anului și aveau
trecere și în târguri și la schimbul în
natură. Totuși, nu mulți olari le lucrau
pentru că erau mai migăloase și nu erau
prea spornice la ars.
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La mămica acasă, oala de borș își avea locul ei,
iarna după sobă și vara afară. Se făcea borșul și
apoi o muta undeva unde nu îngheață. Aveau ei o
magazie în față, unde era și coșarul vacii. Mămica
avea huște pe care le păstra chiar în oală. Scurgea
tot borșul și pe urmă punea apă rece peste huște,
ca să nu facă floare (de mucegai) și le lăsa așa,
că pe vremea aia nu erau frigidere. Huștile sunt
tărâțe de grâu cu mălai. Când umplea oala cu
apă călduță peste huște, să facă borșul, mai punea niște crenguțe de vișin și frunză de leuștean.
Dar dacă vrei să faci cornulețe cu borș, să nu pui
leuștean. Aveam la Piscu II un vecin care lucra numai oale de borș. Mergea la câte un târg și vindea
câte o căruță, numai d-astea.
(Ioana Constantin, n. 1948)

Înălțime: cca. 28-40 cm
Capacitate: 7-10 l (2 la cap)
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Dintre vasele mai mari din colecția noastră,
cele mai multe sunt oale de borș. E semn că
mulți săteni de la Pisc le-au folosit până aproape de zilele noastre și unii încă le mai folosesc.
La fel ca alte vase mai voluminoase – lăptării
ori berbenițe – oalele de borș se lucrau vara,
ca să poată fi uscate afară, la umbră, căci fiind
mari și pereții de lut mai groși, era pericol să
se crape dacă le puneai direct la soare. Decorul
era de obicei simplu, giuruit și culoarea cea a
lutului ars. Se smălțuiau uneori până la jumătate, alteori până jos. Se vindeau în târgurile
de toamnă, când lumea se pregătea pentru pus
provizii de iarnă. Oalele acestea erau potrivite
ca mărime pentru preprarea borșului, cât pentru o familie mai numeroasă, și de aceea erau
denumite după acest rost. Puteau însă servi și
la depozitarea altor alimente, cum ar fi untura.

112

113

114

115

116

117

”

Oale îmbăierate a făcut tata. Le vindea mai scumpe ca pe astelalte, că era altă muncă și îți lua loc
la cuptor, că unde e coada nu mai puteai să pui
oală și strica rândul... Și dacă îți cerea un negustor care se ținea și vindea de-astea, făceai și
d-astea sau vorbeai cu altul care făcea și lua
de la el. Se ajutau între ei olarii.
(Valeriu Marin, n. 1938)

Dimensiuni: 20-22 cm
Capacitate: cca. 2 l

118

119

Litrele, sublitrele și puii au fost probabil cele
mai lucrate feluri de oale la Pisc. Erau oale
bune la toate, care se căutau pe tot parcursul anului. Ele cuprind întreg repertoriul
decorativ al Piscului, de la oale simple, doar
înmuiate și smălțuite, la oale giuruite, înflorate cu cornul, cu model scurs, cu pensula,
cu degetul. Înrudite ca formă au fost oalele
îmbăierate, făcute special pentru dus hrana
gătită la câmp.

120

121

122

Dimensiuni: 18-20 cm

Dimensiuni: 25-30 cm (cu toartă)

Capacitate: cca. 1,5 l

Capacitate: cca. 1,5-2,5 l

123

Dimensiuni: 14-15 cm
Capacitate: cca. 1l

124

125

126

127

128

129

130

131

”

Când am început, în copilărie, noi băteam Buzăul
și Râmnicul Sărat. Făceam căni la pereche cu
stăchini, așa era obișnuit taică-miu. Și câștigai
mai mult, că vindeai două în loc de una. (...) Acolo
predomina albul, verdele nu prea. Era o idee
(în tradiția lor) că verdele se pierde prin iarbă și
foarte greu le vindeai pe alea verzi. Le lua numai
cine nu venea din timp să cumpere de-astea albe.
Mergea și maroul și negru, toate în afară de verde.
Noi făceam probă, că erau târgurile astea prin
sudul nostru, pe la Brezoaia, Bucureștiul și astea
verde cereau, înnebuneau după verde.
(Florea Ioniță, n. 1946)

Dimensiuni:
înălțime: 6-7 cm
diamentru: 15-17

132

133

Străchinile de Pisc sunt lucrate în marea lor majoritate la roată, fără tipar, și
moștenesc o formă străveche, prezentă
în repertoriul ceramic geto-dac: strachina
cu buza dreaptă. Cele mai multe sunt înmuiate cu rușală sau cu piersiciu, mai rar
cu albastru, verde sau humă. Sunt decorate cu pensula sau cu cornul, mai rar cu
culori scurse sau cu incizii. Se împodobesc
cu motive geometrice sau vegetale. Cele
mai simple sunt doar stropite, iar cele mai
elaborate au desen cu cocoș. Străchinile
aveau mare căutare la Moși, în pereche
cu cana. Unii olari de la Pisc, care erau mai
pricopsiți, preferau să comande străchinile
la meșterii din Pucheni, care le lucrau la
tipar.

134

135

136

137

138

139

”

Am fost odată la un bâlci la Focșani, era de
Ovidenie și acolo lumea împărțea de sufletele
morților căni cu vin și lumânare.
(Ioana Constantin, n. 1947)

Noi am lucrat mai mult mărunţişuri pentru parastase şi oale mai măricele, de lapte. Cât am înflorat
oale de-astea... Am înflorat toată viaţa, până acum
câţiva ani. Făceam tot felul, şi cocoşi şi flori, cu
cornul. Le făceam bej, albastru, negru. Le făceam
cu ruşală înăuntru. Smalţul îl mai făceam şi noi
dar îl mai şi cumpăram. Mie mi-a plăcut meseria
asta, foarte bine. Soţul meu făcea o meserie frumoasă şi lucioasă şi uşoară...
(Elena Ilie, n. 1933)

Dimensiuni: înălțime: 8-13 cm
Capacitate: cca. 200-700 ml

140

141

Nenumărate au fost cănile și cănuțele lucrate
la Pisc și acestea, veselă de toată ziua, care nu
prisosește niciodată. Mai mult, cănile intră și în
obiceiul pomenilor de peste tot anul. Spre deosebire de cănile mari, cănuțele de cafea, fiind recuzita unui tabiet mai degrabă citadin, au primit
mai mult influența modei, copiind uneori formele
veselei industriale sau de import.
Piscașii numeau, de obicei, borcane sau bărdace,
cănile cu cioc. Se întâmplă însă să denumească
astfel și alte tipuri de vase, într-un sens mai generic, ca substitut al cuvântului oală. În zilele noastre, de când borcanul de sticlă a devenit un obiect
banal, folosirea acestui termen este și mai relativă. Găsindu-și rostul pentru orice lichid alimentar,
cănile cu cioc erau și acestea mai simple sau mai
împodobite, după ocazie și după meșter.

142

143

144

145

146

147

148

149

Dimensiuni: Înălțime: 4-6 cm
Capacitate: cca. 50-100 ml

150

151

Dimensiuni: 15-25 cm
Capacitate: cca. 800-3.500 ml

152

153

154

155

”

Secretul constă în a exersa, eu așa consider. Era
o vecină, trăiește și acu, ne aveam bine, era văr
tatăl meu cu tatăl ei. Fir-ați ai necazului, zice, nu
ne arătați și nouă! E, vino să-ți arăt, nu ești aci?!
Făceam farfurioare d-alea micuțe în ziua aia și le
strunjam pe spate. Păi ce mă, le strunjești? Cum?
Am oprit-o cu strunjitul. Frati-miu râdea în partea
ailaltă. Trăia și mama. Mamă, haide să-mi înmoi
și mie farfuriuțele astea să nu mai pierz eu timpul, că mă moscoleam pe mâini când decoram.
Haide să făcem, că vrea Valerica să vază, s-o învăț
și pe ea. Am făcut vreo 2 mai amețite, le făceam
ca la Horezu. Și zice, a, păi cine are răbdarea să
facă asta? Valerico, îi zic, să nu mai vii p-aci că te
cotonogesc!
(Florea Ioniță, n. 1946)

Dimensiuni:
diametru: 18-20 cm

156

157

Lucrate mai puțin decât alte vase de Pisc, farfuriile au parcurs în timp drumul de la obiect
funcțional la obiect decorativ, sub influența centrelor care produceau ceramică decorativă –
țărănești sau cooperative. Obiceiul de a
înfrumuseța pereții spațiilor private cu farfurii –
generat pe calea apropierii de arta națională de
la începutul secolului al XX-lea și printr-o viziune
estetică cultivată și de Casa Regală – a făcut ca
farfuriile cu decoruri elaborate să aibă trecere în
toate mediile. În a doua jumătate a secolului
al XX-lea și până azi, olarii hurezeni au lucrat preponderent farfurii – numite de ei taiere –, lansând
astfel către celelalte centre olărești o provocare.
Festivalul anual Cocoșul de Hurez, care aducea laolaltă olari din toată țara, era un prilej de
cunoaștere și întrecere pentru meșteri.
În prima parte a secolului al XX-lea, farfuriile de
Pisc erau decorate simplu, cu pensula, asemănător străchinilor, și uneori scrise sau înflorate cu
cornul. De prin anii ’80 însă, avem câteva farfurii
cu decor bogat și elaborat, unii olari spunând
chiar că fac farfurii ca la Horezu. În contrast cu
acestea stau castroanele de mari dimensiuni, numite la Pisc ligheane, vase foarte simple, adesea
nedecorate sau cu un model minimal, preluând
și din forma tingirilor. Ligheanele erau folosite la
servirea unor cantități mai mari de hrană, la praznice, dar și uzual în familiile numeroase. Au fost
însă dintre primele obiecte înlocuite cu vesela
industrială, fiind destul de anevoios de lucrat.

158

159

Dimensiuni:

Dimensiuni:

diametru: 34-35 cm

înălțime: 20-25 cm
diametru: 40-50 cm

160

161

162

163

”

Era unul în Piscu III care făcea ulcioare. Tomică îl
chema. Nu oricine făcea ulcioare. L-a pus odată
tata să-i facă 50 de bucăți. Le-a făcut aici la noi,
de crude, le-a vopsit tata, le-a dat cu culorile lui
și le-a dus unde avea comandă. Tata nu putea să
le facă.
(Valeriu Marin, n. 1938)

Dimensiuni:
înălțime: 25-30 cm
Capacitate: 1,5 - 3 l

164

165

La Pisc s-au făcut puține ulcioare. Doar 4-5
meșteri din sat făceau. Forma lor este foarte
asemănătoare cu a celor lucrate în alte centre
olărești, mai ales, din Oltenia. În unele cazuri, deosebirile de formă se observă doar la detalii, la felul
în care se finisează gura sau tâța ulciorului. Sunt
diferite însă prin tipul de decor. Ulcioarele țineau
apa rece și erau bune de luat la munca câmpului,
când arșița era grozavă. Tot puține s-au făcut și
ploști. Se lucrau simplu, din două străchini lipite
gură la gură și apoi finisate. Ploștile erau folosite și la chemarea invitaților la nuntă. Doi-trei
flăcăi dintre prietenii mirelui luau satul la picior
și anunțau praznicul, oferind sătenilor tărie din
ploscă.
Buriele, așa cum arată și strugurii pictați pe
pereții lor, erau destinate, în special, păstrării vinului. Se închideau cu dop de plută sau cu cocean
de porumb. Buriele au fost și ele o categorie de
obiecte lucrate rar în vremurile din urmă, având
substitute care deveniseră din ce în ce mai accesibile. Este posibil ca în trecut să se fi lucrat mai
multe, așa cum ne lasă să presupunem cele două
burie cu decor minimal, dintre care unul și îmbăierat, din prima jumătate a secolului al XX-lea.

166

167

Dimensiuni: 20-30 cm

Dimensiuni:

Capacitate: 3-5 l

Înălţime: cca.25 cm
Capacitate: 1,5 - 2 l

168

169

170

171

”

Bunicul a făcut fluierici, apoi tata, apoi eu, tot
pentru târguri, tot pentru Moşi. La sate se cumpărau mai mult. Pentru copii. Pe urmă, am lucrat
la cooperativa Artizanatul, în Bucureşti. A venit
oameni la mine, că a auzit că sunt creator popular,
venea străini, am prieteni în toată lumea, da n-am
telefon să le dau. În Danemarca, în America, am şi
acum adresele lor acolo. Ei auzeau de mine de la
ambasade din Bucureşti. Când a început Partidu’,
au început să vină. Mai mult făceam pentru oraş şi
pentru străini. Figurine nu mai făcea nimeni, numai eu şi familia mea (...). Nu poate să facă oricine
fluierici. Numai mâinile mele pot sa facă figurine,
trebuie să fii dotat, dacă ai mâini mari, nu poţi. Pe
mine m-a înzestrat Dumnezeu.

Când aveam 8 ani făceam 20 de figurine într-o zi, la
fel la 20 de ani, la fel la 50 de ani şi acum tot aşa,
că dacă nu mai pot, mai bine îmi tai degetele. Cât
ai treabă, nu osteneşti. Eu stau acolo înăuntru în
casă la închisoare şi mă gândesc cum eram. Am şi
amintiri frumoase, am avut servici la primărie, nu
mi-a plăcut Colectivu’, când mi-a luat pământul
am plâns, n-am iscălit. Dacă vroiai să fii funcţionar, trebuia să fii membru de partid, mi-a dat carnet, da mi l-a pierdut după 90 poştaru’.
(Nicolae Marin Brezăieru, 1920-2009, interviu realizat în
anul 2007 de Ioana Popescu, cercetător MNTR)

Dimensiuni:
înălțime: 6-10 cm

172

173

Alături de unele forme arhaice ale vaselor de lut,
jucăriile, numite de localnici brezăi, figurine sau
fluierici, sunt semnele cele mai clare ale vechimii
meșteșugului în aceste locuri, avându-și originea
în idolii neolitici de lut ars, obișnuiți în orice muzeu de arheologie. Figurinele erau o preocupare
secundară pentru cea mai mare parte dintre olari,
dar erau și familii mai sărace, care se ocupau doar
cu modelarea lor. În ultimul veac au fost Urșii și
Brezăierii. Cei din urmă mai lucrează și astăzi. De
obicei, olarii le cumpărau crude, le ardeau prin
oalele lor și tot ei le vindeau la bâlciuri. O excepție
a fost Nicolae Marin Brezăierul, un meșter extrem
de talentat, care a făcut faima jucăriilor de Pisc, în
veacul al XX-lea, având piese în mai multe colecții
muzeale. Figurinele specifice la Pisc sunt, de obicei, nesmălțuite și reprezintă patrupede și păsări
din specii vag definite, mai degrabă animale de
basm. Mai sunt și personaje umane: prințese, sirene și călăreți.

174

175

176

177

178

179

Dimensiuni:
înălțime: 10-18 cm

180

181

184

185

”

Olăria e meserie muncitoare, da’ e şi
bănoasă. Era mândrie să fii olar, că
erai meseriaş. Fiecare era mândru
în felul lui. Şi fieraru’, şi croitoru’, toţi
erau mândri. Până şi căldărarii erau
mândri; veneau în sat în Post, spoiau
lingurile de fier sau căldările pentru sâmbăta morţilor. Oalele le vindeam la târg la Cornăţel, sau la Moşi
în Bucureşti. Mergeam şi la munte
toamna cu căruţa de oale şi figurine
şi ne întorceam cu de toate, fructe,
mere, prune, nuci, un fluieric era 50
de nuci, o strachină de nuci. A mers
bine.

Eu nu mai văd, da simt cu mintea
când pământul din mână nu e destul. Pot să lucrez şi pe orbeşte. Eu nu
râz, râz o dată la un an, la doi, că dacă
munceşti, nu bei, nu râzi. Eu am zis
că mor lucrând, da n-am avut noroc...
La comunişti n-aveai voie să vorbeşti
de Dumnezeu. Da’ botezau la biserică, înmormântau cu popă, da’ de fapt
nu mai era religie. De la Comitetul
Central a vrut să ne dărâme satul, da’
am avut noroc că eu sunt creator popular şi nu ne-a dărâmat. Le-am zis,
eu nu pot să-mi fac cuptoru’ pe bloc...
(Niculae Marin Brezăierul)

M-am învățat la olărit aproape jucându-mă....
Părinţii mei au fost olari şi bunicii tot olari, dar aveau și prăvălie, în centrul satului,
vis-a-vis de Brezăieri. Nouă ni se spune Cățelarii, de ce ne zice așa, am fost niște
oameni cam răi. Și din cauza asta ne-a poreclit Cățelarii, că ne luam cam la colț cu
lumea. Tata-mare a avut 5 băieți, toți olari.
M-am învățat la olărit aproape jucându-mă. Nu eram eu hotărât că mă axez, mă
bag la roată, că asta să-mi fie meserie de bază. Din joacă. Mă jucam pe roată. Tata
văzând că mă joc pe roată, îmi făcea niște articole micuțe, le lipeam, mă învăța să
fac fluiere, mă învăța să fac anumite jucării. La probleme d-astea mărunte m-am
învățat prima dată. Și pe urmă, dacă am început să mă obișnuiesc la astea micile,
când se dădea el jos, când prindeam roata liberă, mă suiam și eu pe roată. Gândul
meu era de joacă, că fac pe roată să mă joc, nu că îmi închipuiam eu chiar să rămâi la olărit. Până să mă căsătoresc îl ajutam pe tata la orișice, el mai rămânea la
roată că era mai priceput, eu dacă nu eram priceput ca el în meserie, mă duceam
cu caii, mă duceam cu vaca, mă duceam la strâns fân, mă duceam la seceră, mă
duceam la probleme d-astea d-ale câmpului. După ce m-am căsătorit, mi-am luat
hamul și praștia, cum se zice, mi-am luat comanda singur. Mi-am făcut roțile mele,
mi-am făcut atelier. Mi-am făcut un atelier în mijlocul curții, provizoriu așa, jos
lucram la roată, sus țineam oalele în pod, fără fundație. Cam a mers din primul an
bine, că dacă nu mergea bine nu mă axam pe meserie. Am mers ce am mers așa.
Oalele aveau sezon de vânzare: de Moșii de Vară, de Sâmbăta morților de iarnă, de
Arhanghel, de Sf. Dumitru... Și luam banii cam rar, la ce să zic. Da’ când luam, luam.
Ne luam capitalul prima dată și cu ce ne mai rămâneam ne mai descurcam. Mai
venea și negustori și ni le lua de acasă dar nu prea le dădeam, că le lua mai ieftin.
Nu mai pierdeam vremea la târg dar era o diferență...
(Dumitru Constantin, n. 1939)

Când scotea oalele din cuptor le așeza frumos, venea negustorul să le
vadă, era curat înăuntru...

Despre olari şi olărit la Piscu

Pe luncă, cât e de lungă de aici până la islaz, toată lumea avea pământ. Nu mă duceam la altul. Era din moși strămoși. Când se ducea la pământul de oale, decoperta
un pătrat și căuta pământul, să nu aibă nici vine, nici var. Dacă avea var bușea la
cuptor. Pământul e foarte bun la noi, se arde bine, nu crapă, nu scade mult. Acum
oamenii au magazii, pun cuptoarele la adăpost... Ce avea tata? Șopron, aici le băga,
era închis dar jos era pământ. Îl lipea. Tăia lemne la cuptor, făcea focul, se strica,
iar îl lipea. După ce termina focul, hai să și lipesc. Când scotea oalele din cuptor le
așeza frumos, venea negustorul să le vadă, era curat înăuntru. Vindeau și ai noștri,
se ducea la Obor, la Moși, și la Ploiești, fiecare avea locul lui, olarii erau de o parte.
Era o muncă pe care o făceau din moși strămoși, ei așa au pomenit. Pământul se
lua toamna. Dacă i se termina pământul, mai erau unii care vindeau, că nu scotea
porumbul. Avea o groapă în pământ cam de 80 (cm adâncime) și pe margine avea
puse scânduri, era ca un ghiveci groapa. O umplea cu pământ, îl cioplea bine, bine,
bine. Punea un rând de apă, punea pământ și iar un rând de apă. E, când îl scotea
de acolo să-l calce, era gata.
Valeriu Marin (n. 1938)

187

188

Căra oale săracu’ în fiecare sâmbătă...
Tata făcea oale, se ducea de aducea pământ, mai căra şi pentru alţii. Ducea şi
oale la târguri, mama le înflora. Făcea şi oale şi avea şi magazin. Pe urmă s-a
lăsat de olărit şi a început cu agricultura. Căra numai oalele altora la târguri.
Le aducea şi pământ. Căra oale săracu’ în fiecare sâmbătă. (este vorba aici de
târgurile mici săptămânale). Cea mai mare bucurie, când venea de la târg, ne
aducea nuci, mere, prune, pere, suc la sticle. Prima dată când ne-a adus măsline, n-am vrut să mâncăm niciunul... Eu n-am lucrat niciodată. Nu mă lăsa nici
să pun mâna pe lut. Ne-am dus la şcoală, ei au rămas cu agricultura. M-am dus
la Ciolpani şi pe urmă eu m-am dus la croitorie, pe urmă şcoala de bucătari
şi am plecat de pe-acasă. Ziceau că să nu mai muncim din greu, că destul au
muncit ei...

pământul. Îl strângea, îl făcea o grămadă frumoasă, ca o copiţică de fân. După
aceea, îl lua la călcat. Începea să-l întindă, cât era fundul ăla de mare. Apoi
în lua cu lopata şi îl tăia felii, felii şi îl făcea grămezi. După aia îl întorcea pe
partea cealaltă. Şi iarăşi, tot aşa. De trei ori făcea treaba asta. Apoi îl trăgea cu
lopăţica şi îl încerca cu mâna dacă era bine omogenizat că dacă nu, nu puteai
să tragi coade ca lumea, nu puteai să faci nici o oală mai mare din el, că se
răbunea, nu se ţinea. El dacă strica un vas din ăla mare, îl durea sufletul, că
muncea, învârtea cu piciorul şi cu tot corpul... Să învârteşti un bulgăre cam cât
un ulcior, aşa de mare, ca să-ţi iasă o oale de 5-7 şi chiar 10 kg, era problemă...
Făcea oale de borş cu capace, oale de lapte, pentru ţinut brânză la saramură,
smălţuite pe interior.
(Gheorghe Mihai, n. 1933)

(Aurelia Niculae, n. 1940)

... prima iarnă, am făcut niște căni, chiar 1.000 de căni...
El dacă strica un vas din ăla mare, îl durea sufletul, că muncea, învârtea cu piciorul şi cu tot corpul...
Prima mea amintire din copilărie despre această meserie este de când mergeam cu părinţii să luăm pământ, că de aici începe viaţa olarului. Mai întâi, trebuia să facem o decopertare cam de 40 de cm, că era cu ciulini, cu melcişiori,
cu rădăcini, cu nisip, cu vine, cu fel şi fel de cocioace... După ce decopertam,
începeam cu sapa. Trebuia să curăţăm căruţa foarte bine, să n-aibă nisip, să
n-aibă piatră, că după aia le găseam în pământ... Şi dacă ajungeau la cuptor, se
ardea gunoiu şi rămânea gaura... Umpleam căruţa de pământ şi veneam acasă.
În ziua aia ne ocupam doar cu căratul pământului, în special toamna. Aveam
o rezervă de pământ adus mai din vreme şi trecea iarna peste el, ca să stea la
macerat. Stătea în ger, se dezgheţa, se îngheţa, că nu era ca acum, cu malaxoare performante... Aveam un fund de scândură ca la 2 metri jumate pe 2 metri
jumate, vreo 5 metri pătraţi şi acolo puneam o grămadă de pământ. Îl băga în
casă, făcea focul şi el se dezgheţa. Dimineaţa, tata avea grijă, că pe la ora 3 fără
ceva, el se scula, se spăla, se îmbrăca în straiele de lucru şi începea să calce

De pe la vreo 5-6 ani, țin minte foarte bine toate activitățile pe care le desfășurau vecinii și noi, în familie. De atunci am început să lucrăm și noi. Mai
ajutam la cărat vase prin curte, că vara le împrăștiam prin curte de le uscam,
încercam să decorăm, ne mai moscoleam, ne mai jucam... ce mai, pe la 14 ani
am început să lucrez. Îmi aduc aminte, prima iarnă, am făcut niște căni, chiar
1.000 de căni. Nu erau ele chiar strălucite așa, dar le-a amestecat taică-miu
printre ale lui și au mers. Pe urmă am început să lucrez normal de la căni de
juma de litru, ulcele, vreo 3 ani așa, ca începătorii. Făceam marfă din asta mai
de serie, mai proaste, mai încercai și câte un obiect mai dificil, câteodată îți
reușea, câteodată nu. Perfecțiune cam după 20 și ceva de ani, așa, după armată. Atunci într-adevăr lucram orice aproape. În schimb nu stăpâneam arsul,
a fost o perioadă când lucram foarte prost, că n-avem nici materiale, eram și
mai săraci, să zic așa. Dacă nu stăpâneam arsul, nu aveam nici lemne uscate,
nici smalț de calitate, ieșea mai proaste. Și pe urmă, de pe la 28 de ani am
spart piața, de atunci a mers foarte bine.
(Florea Ioniţă, n. 1946)
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Bunicii toți au fost olari
Tata a fost pădurar, dar mama a fost olăriță, adică le picta, dădea foc la oale și
le făcea fratele meu mai mare. Am învățat olăritul de la frate, de la unul de la
altul. Am fost 8 frați, 4 fete și 4 băieți și eu am fost cel mai mic. Bunicii toți au
fost olari. Cei de pe partea mamei erau din Piscu III. Fratele a învățat de la tata
mare, de la un unchi și noi, unul de la altul. Și surorile pictau. Am lucrat de la
13 ani și până mai acu 20 de ani. Am ieșit la pensie după aia. Dacă mergea bine
meșteșugul? Nu toți bine, depandă ce marfă făcea, unde o ducea de o vindea.
Noi ne duceam numai de Moși, mergeam la Slobozia.

grade. Restul le mai scoteai, le cărcăleai, dar astea neapărat trebuia temperatura mare. Ne ajutam, când nu se umplea cuptorul mai luai și de la altu, mai
te păcălea, îți mai dădea mai proaste, mai nehumuite ca lumea, mai făceam
și doi-trei inși un cuptor, te grăbeai că vine sezonul, că merge marfa, hai...!
Mai veneai la înflorat unul la altul, mai puneai și oameni din ăștia de-ți lucra,
găseai crudași din ăștia cum era. Ei n-aveau nici capital, mai erau și câte unii
mai bețivi, erau și mai cinstiți. Se întâmpla că te îmbolnăveai și aveai capital,
hai să-l pun pe cutăriță să lucreze, să iau și eu un ban, asta era.
(Florea Ioniţă, n. 1946)

(Gheorghe Dumitru, n. 1936)

Cine avea salbă era cocoană...
Nici nu te duceai să apelezi, care termina treaba la el venea și te-ajuta...
Acum din ce în ce s-a răcit lumea. Era înainte, țin minte, dacă era taică-miu
bolnav, au sărit toți vecinii de m-au învățat pe mine, cum să bag la cuptor.
Și dacă venea ploaia și vedeai pe unu' cu toate oalele împrăștiate prin curte,
cum era vara... Nici nu te duceai să apelezi, care termina treaba la el venea și
te-ajuta, băgai fie lemnele la cuptor să nu ți le ude, fie oalele înăuntru. Săreau,
fără discuție. Cel puțin colțul ăla al nostru, eram frați, neamuri, veri, vecini.
Nu erau certuri între noi. Nici n-aveam garduri. Dacă nu-ți ajungeau țăndările
sau pământul... că de multe ori nu-ți ajungea, călcam cu piciorul, ce, avem
malaxoare... Bă, nea Aurică, vezi că nu-mi ajunge pământul să completez ziua
de astăzi, mai îmi trebuie 50 de bolovani sau bulgări, cum ziceam noi. Du-te,
mă, și ia de la mine! Și i-aduceai a doua zi, a treia zi, când aveai. Pământ nu
lipsea niciodată la vecini, dacă lucram continuu... Lemnele mai lipseau, că erau
scumpe, cumpăram brad și în ultima vreme tei, că brad era scump de la munte
să-l aduci. De la pădure de aici numai tei, de-aici am luat după Revoluție, dar
nu te lipeai că era scump. Era Scroviștea asta ca naiba aici, iar în ultimul timp,
de vreo 10 ani, nici nu mai taie ăștia. Trebuia să le iei din timp, să-l lași la uscat, că dacă era verde nu ieșea calitate, nu puteai să ridici la temperatura care
trebuia. Pentru negrul ăsta pe care-l făceam noi, trebuia să ridici la 1.000 de

Tataia Petre se ocupa cu smalţ, cu humă, pentru oale. Aducea scândură, aducea lemne, el nu făcea oale... Se gospodărea săracu şi era mititel... un metru
avea. A avut un hectar de vie la islaz. Avea o surlă şi ne punea să mergem să
păzim via ziua, când veneam de la şcoală. Mamaia se ocupa cu ţesutul. Îi plăcea, cu lână, cu tort, cu in. Ea era cu măicuţele, cosea. Măicuţele le vindeau,
că veneau boieri pe acolo (este vorba de măicuţele de la Mănăstirea Ţigăneşti).
Cine avea salbă era cocoană. Când se mărita fata, îi dădeau părinţii. Bunica
mea a avut 3 salbe. Una i-a dat-o lui fie-sa la Pucheni şi pe celelalte i le-au luat
comuniştii. N-a apucat să-mi dea şi mie...
(Aurelia Niculae, n. 1940)

De la 4 dimineața și până la 12 noaptea când ardeam...
În anii buni ardeam și 10 cuptoare pe an. Munceam mult. De la 4 dimineața
și până la 12 noaptea când ardeam. În medie de la 4 dimineața și până la 5-6
seara. Eu la 4 plecam de acasă, mă duceam la frati-miu, făceam focul, venea
el, fumam o țigară până se încălzea nițel. Schimbam marfa de pe sobă, până
le schimbam, le curățam, se încălzea ca lumea. Mă apucam, băteam bulgării
pentru frati-miu sau dacă aveam de decorat, decoram. Ne apucam de lucru și
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trăgeam până pe la 12. Pe urmă le codam pe alea de dimineața, apoi mai băgam la cuptor și uite așa până seara. Eu intram în cuptor și așezam, ni le mai
dădeau la mână copiii sau nevestele și câștigam timp, că frati-miu rămânea în
atelier și lucra. Și când se umplea cuptorul ardeam. Munceam mult. De la început am lucrat cu fratele meu. Și cu părinții, cât au trăit. Maică-mea, în special,
ne-a ajutat, ea a trăit mai mult. La un moment dat am avut o problemă cu o
mână și de atunci m-am axat mai mult pe decor, băgam la ars și cu alergăturile
astealalte. Am decorat și scurse și înflorate, rozete, zgâriate cu cuiul. Apoi am
lucrat mai mult negrul ăsta, că s-a cerut. Și nici n-am mai văzut să mai facă cineva. Copiii n-au învățat (olăritul) că au fost cu școala. Știau să bage la cuptor,
dădeau focul, dar să decoreze, nu.
(Florea Ioniţă, n. 1946)

A fost și greu, că e muncă brută dar ne plăcea, dacă ne-am născut în
ea, aici...
Și străchini făcea și le făcea pereche, strachină cu oală. A fost și greu că e
muncă brută dar ne plăcea, dacă ne-am născut în ea, aici... Ce mai ardeam
la oale cu coceni, auăleu... Băteam la smalțul ăla, că ăla e cel mai păcătos, pe
urmă să-l râșnești. Râșneam amândoi la râșniță cu mâna, până a ieșit curentul ăsta. Pământul? Puneam fundul în mijlocul casei, băgam pământul seara
și până dimineața trebuia să faci focul, să se dezghețe, să-l calce cu piciorul.
A fost greu, nimic de zis, greu. Aveam pivniță de iarnă și umpleam pivnița cu
pământ. De când a fost curent a mers mai ușurel. Au fost multe, aveam și oi
și vaci, câte 2 vaci, ce ne-am mai chinuit, și oi și oale și copii mici. Dar totuși
aveam pe socră-miu și soacră-mea. La urmă, când au murit ei, am avut-o pe
mămica, Dumnezeu s-o ierte și pe ea. Eu mă duceam într-o parte la un târg și
omul ăsta cu o mașină la alt târg. Și așa ne-am descurcat. Era greu și la târg,
da nu era ca acuma hoții ăștia ca să te fure, nu... Dormeam afară în paie. Eu
dormeam la o gazdă acolo în Țăndărei, mă sculam, n-aveam ceas. Toți banii
îi aveam la mine. Mergeam în piață și intram în camera aia, îmi lăsase șeful

cheia și ședeam acolo, să nu fure cineva oale. Am îndurat cam multe, dar ce
să facem. Ploua, bătea vântul, ne dezvelea oalele, ne-am chinuit greu, dar uite
anii a trecut și ne-am folosit cu ceva de pe urma lor. Am uitat acuma. Mai ne
aducem aminte câteodată...
(Ioana Dumitru, n. 1935)

Au spart copiii ăștia vagoane de lemne când erau în liceu și în
facultate...
Am supraviețuit și datorită altui motiv, că eu nu am mai socotit-o pe soția sau
pe soția lui frati-miu sau copiii, cât au muncit. Au spart copiii ăștia vagoane de
lemne și când erau în liceu și în facultate. Ajunsese inginer și spărgea lemne
cu noi și avea salariu, câștiga poate de nu știu câte ori față de noi. Și venea și
ne ajuta. Băga la cuptor și scotea de la cuptor. Se strângea uneori și cu fi-mea
și cu toți, se strângea și câte opt inși și împărțeam noi doi! Pe ei niciodată nu
i-am socotit. Bine, îi întrețineam, sigur că da. Și când trăia mama niciodată
n-am socotit-o, săraca. Avea o pensie mică, de urmaș, și aia zicea, luați maică
banii că nu-mi trebuie. Ea ce se ducea, la biserică. Și când a murit săraca am
mai găsit bănișori pe acolo. Dacă n-ai ajutor, nu se poate în meseria asta, n-ai
cum. Și trebuie să fie uniți, că dacă începi să fie altfel...
(Florea Ioniţă, n. 1946)

Era o meserie care câștiga. Venea banu’ acasă şi ei nu plecau
Până prin 1950-60, toți au fost olari. Erau 3 sau 4 care nu făceau oale. Pe
urmă au mai dispărut. Ce i-a făcut pe ei să plece? Una, că au găsit de muncă,
tineretul a plecat la muncă. Știi cum pleca din sat de aici, zbârnâiau dimineața bicicletele, până la șosea. La rată se duceau la București, la Ploiești, la
Otopeni. Și mulți se duceau prin pădure la tren. Și au fost mulți olari de la noi
care au lucrat olărie la București. Cei mai mulți au fost din Piscu II. De acolo
au ieșit la pensie. Fiecare cap de familie era olar. 300 de cuptoare. Poate să
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fi fost și femei văduve care făceau (oale). Puneau oameni. Era o meserie care
câștiga. Venea banu’ acasă. Și ei nu plecau. La noi, până în ’50 și ceva nu plecau
din sat decât doi oameni. La noi toate sărbătorile se țineau. Să zicem, între
duminică și duminică, cădeau trei sărbători. Nu mai zic de Paști și de Crăciun,
dar toate astea mici, sfântul cutare, sfântul cutare, la noi era lege. Venea popa
la biserică, nu era muncă. Păi cum, toca popa la biserică și tu să faci oale?
Mai puteai să le înmoi sau ceva, ca să nu le lași dar să le lucrezi, nu. Sau să
calci pământul, nu. Și dacă vrei să fii corect, le pui la adăpost, la umbră, că nu
moare de azi până mâine. După biserică, la salon. Aici salon, în Piscu II salon,
la nea Ene salon.
(Valeriu Marin, n. 1938)

Olăritul era foarte frumos la timpul ăla... Asta era munca aici, în
Piscurile astea
Foarte frumos! Ce se întâmpla, omul era la casa lui, omul era, vorba aia, stăpân
pe sinea lui, pe gospodărie. Lucra, ieşea, ziua muncea prin curte, seara se anina acasă. A mers asta, ahă, a mers până încoa, aproape de război. Eu am fost
singur, mama a fost văduvă, io când a murit tata eram de 7 ani. Când m-am
făcut şi eu măricel, a trebuit să mă iau şi eu de un cap de vacă şi mă duceam la
ăla, la ăla, să fac pe roată. Vezi matale, știi care era situația la noi de exemplu,
că de-aia se zice „din tată în fiu”. Tata nu mai avea nevoie să mai mă învețe pe
mine, că eu, stand toată ziua pe lângă el, cutare, așa beleam ochii, sau veneam
la mata și te găseam pe roată, te dădeai jos, mă puneam eu, dădeam din picoare... Păi mi-aduc aminte, aveam aici o aplecătoare și era roata și făcea frati-miu pe roată și când vinea să mănânce, învârteam roata aia toți care eram
5-6 inși ne urcam pe ea, altul punea bolovan, ne hârjoneam... Asta era situația,
învățam unul de la altul. Meseria nu se învață, meseria se fură dacă ţi-e dragă
de ea... Păi dacă vrei s-o faci, pe mine nu m-a învățat nimeni. Io m-am învățat
singur... Și făceam și eu la ăla, la ăla, ca să pot să trăiesc. 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. Că dacă îmi dădea, eu muream făcând. Mie îmi plăcea olăria...! 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 maşinili, ia, după oale. Că erau numai olari. Negustori de la
oraş, domniţa mea, vinea negustori de lua marfă cât n-aveau olarii să vânză.
(Niculae Barbu, n. 1930)

Am înflorat și acum mi-ar fi dragă să mai înflorez...
Îmi plăcea să le înflorez frumos. Așa și din gând și din minte. Dacă înfloram
într-una, sigur că-mi veneau idei. Aveam pensule făcute de păr, ca lumea. Corn
de pământ, cu pană de fulg din ăla mai grosu'. Am înflorat și acum mi-ar fi
dragă să mai înflorez, ce drag mi-era să le giugiulesc, dar n-aveam timp că era
treburi multe, aveam două vaci, grădină, aoleu... Le mai înfloram și cu Duco
dar și cu vopsea originală. Care le am oprite pentru zile negre, nu e nicicare
cu Duco. Am oprit numai borcane, toate la un fel. Străchini mai avem puține,
le-am tot împărțit, am rămas cu farfurii. Și e mai greu cu farfurii acum, nu e
ca şi cu strachină.
(Ioana Dumitru, n. 1935)

La Sf. Dumitru se încheia. Atunci ne luam ce ne trebuia şi iarna stăteam fără bani
Făceam numai măruntăi, că nu ne plăcea nici să dăm foc mult la cuptor. Că astea micile erau mai bănoase. Aşa ălea mari băgai puţine în cuptor, n-aveau aşa
preţ... Dar de Moşi astea micile se vindeau, le lua lumea cu şirul. Făceam iarna
câte două cuptoare de oale, făceam 5-6.000 de bucăţi toată iarna. La Paşti ne
apucam să le ardem. Le ţineam aici în magazie, tot înmuiate, înflorate, cum era
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timpul bun iarna, cum a fost acum soare, le dădeam afară, le înmuiam afară, le
băgam în casă, le plimbam, în casă, afară, le plimbam şi se uscau, se zvântau.
La urmă, de la Moşi, toamna, mai făceam 2-3 cuptoare de târgurile de toamnă.
La Sf. Dumitru se încheia. Atunci ne luam ce ne trebuia şi iarna stăteam fără
bani. Acum lumea n-are bani. N-are, ia pe datorie. Atunci trecea fără bani iarna. Când veneam de la Sf. Dumitru, luam varză, luam cartofi, luam lemne şi tot
ce ne trebuia de iarna ca să avem până la Moşi. Ulei, zahăr, câte 20 de duzini
de chibrite. Iarna nu aveam de unde să luăm bani şi iarna era greu şi de ieşit
din sat. Aşa care se ducea pe la negustori şi se împrumuta cu bani, dar noi nu
ne duceam. Şi ăia când ardeau oalele la Moşi, rămâneau fără bani. Trebuia să
ştii să nu-ţi pierzi capitalul, că dacă pierdeai capitalul nu mai puteai să faci
oale. Aveam aici în faţă casei câte două stive de lemne luate. Se ducea la munte şi veneau trenurile în gară la Periş ori la Crivina cu lemne. Şi ne anunţau şi
mergeau cu maşini şi le lua de acolo. Smalţ la fel, vopsele, că dacă pierdeai
capitalul nu mai aveai cu ce să mai lucrezi. Dacă îţi mai rămâneau bani îţi mai
rămânea dar capitalul nu trebuia să-l pierzi niciodată. Erau bani mulţi.
(Maria Gheorghe, n. 1938)

Da’ și noi ne-am boierit. Ce, mai mâncăm în străchini?
Când eram mai copiladru, se făceau mai mult giuruite. Aia o făceai culoare
care ți-o doreai. Era un petic de cauciuc așa ca palma, cu dințișori. Și puneai
vasul, da ud, imediat îl făceai, roată-roată, așa, culoarea asta așa, altul făcea
așa.... cum vroiai să ți le faci. Se zicea, borcane giuruite. Și stropite se făceau.
De exemplu oala era galbenă, cum e rușala, și o stropeai cu verde, cu șomoiogu’, cu o pensulică. Și rămâneau culorile alea imprimate pe el. Dădeai smalțul
peste ele. Atuncea nu se mai cătau culorile, căta să fie hârb. Păi uite, vecinii
aștia dacă le vedeai oalele, ți-era scârbă să te uiți la ele. Păi când veneau negustorii, le lua ziceai că-i... Ce-ar fi odată... Mai ales, de Moșii de vară, cum se
zice, se căta ca pâinea caldă. Acuma nu mai se cată. Acum a ieșit pahar, pahar
de sticluță, negru, verde, de toate culorile, le face statul și le vinde. Da’ și noi

ne-am boierit. Ce, mai mâncăm în străchini? Noi nu mai avem decât o strachină, în dulapul ăla, una pentru pisat usturoi. De astea face ungurii, numai
d-astea. N-ai treabă cu ei! Da, da’ una d-asta acum e mai scumpă ca o farfurie.
Asta e 8 lei, o farfurie e 3 lei.
(Niculae Barbu, n. 1930)

Care mai era ştirbă pe la gură, îi mai făceam dediţei cu cornul cu
duco...
Făceam tot felul de flori. Am înflorat şi cu duco. Într-un timp înfloram cu rotiţă
de aia de ceas, le puneam sârmă, cu ea trăgeam şi ieşeau dediţei. Făceam şi
cu vopsele cu pensula, cu cornul. Care mai era ştirbă pe la gură, îi mai făceam
dediţei cu cornul cu duco. Toate culorile le făceam: negre, albastre, roşii , verzi
şi galbene făceam. Le înmuiam mai mult cu humă de Ciuc, pe care o aducea
de la munte. Aia de Ciuc era piatră. O răşneam la râşniţă şi aia ieşea albă-albă.
Huma de cretă o amestecam cu ruşală, cu verde. Albastru era scump, dar cu
el doar înfloram. Verdele îl făceam noi. Băgam aramă să ardă în cuptor, o scoteam şi o băga în râşniţă. O râşneam cu humă amesteacată şi ea ieşea. Ştiam
cum să-l pregătim. Dacă făceam oale verzi, puneam în smalţ verdele. Şi alea
nu le înfloram decât cu negru, că negru ieşea. Ne obişnuisem câtă cantitate
să punem la o găleată de smalţ. Ele erau înmuiate în humă albă şi înflorate cu
negru. Şi huma aia albă se făcea verde. Şi negrul ieşea negru. Şi oale galbene,
tot aşa, era un praf pe care îl cumpăram. Era şi de var şi de oale. Şi tot aşa, îl
râşneam, îl puneam în smalţ... Mai înmuia şi în verde, dar tot aşa puneai verde
în humă. Când puneai verdele în smalţ ieşeau mai frumoase, un verde mai
frumos. Ăla care îl puneai în humă ieşea un verde mai spălăcit, mai picurat, ca
urzicile nesleite. Dar ăla în smalţ ieşea un verde aprins. Mai puneam şi albastru în smalţ. Dar florile trebuiau să fie făcute cu negru şi ieşea frumos, că în
mijlocul negrului puneai roşu cu duco, pe deasupra. Făceai cu alb, cu cornu.
Ne obişnuisem. Când trebuia să zorim, la târg, puneam focul la cuptor şi apoi
trebuia să le faci în două zile (cu duco), mai puneam şi câte o femeie. Cu duco
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le făceam mai repede. Dar ca să le înlforezi cu vopsele mergea mai greu. În
timpul lui Ceauşescu era duco peste tot. De prin ’60-’65 a început cu duco. Îl
aducea de la serviciuri, care avea. Îl cumpăra, îl mai fura... Se dilua cu tiner.
Mirosea urât... Te spălai pe mânini cu el, că dacă te vopseai cu duco, ăla nu se
mai curăţa.
(Maria Gheorghe, n. 1938)

Dar lumea era neştiutoare, unii rândeau de el...
Aveam o profesoară, care lucra foarte frumos cu noi. Şi l-a văzut pe tataie cum
lucra şi zice, auzi tataie, nu vrei să chem televiziunea? Şi a dus el roata şi a
improvizat într-o sală de clasă de şcoală, i-a luat interviu, de la TVR 1. Apoi
i-a venit lui ideea, tot împreună cu ea, să facă muzeu. A luat oale şi de la el şi
de la alţii din sat, dar unii nu vroiau să-i dea... S-a dus şi pe la Bălteni... Avea
de toate la muzeu: şi oale şi ţesături şi unelte, fel şi fel şi costume naţionale
şi păsări împăiase şi animale. Dar lumea era neştiutoare, unii rândeau de el,
că-i dement, îl făceau în toate felurile, săracu'... Strigau copiii după el şi el se
necăjea... S-a dus...
(Angela Niculae, n. 1960, despre Barbu Niculae n. 1891)

Pe urmă, de Crăciun, cu steaua și apoi de Revelion cu ceata,
cu plugușorul...
O luam din fundul ăla de sat unde a stat Gică, a lu’ Delegatu’. După 12 noaptea
începeam să colindăm în ziua de Ajun. Pe 24 dimineața eram colindați. Veneam
cu câte 2-3 trăiști de covrigi, duceam acasă. Toată lumea, nu se exista casă să
nu dea covrigi. Da, ne ieşeau înainte cu lumânările aprinse, la poartă. Numai
de aici de unde stăm noi și până la Ialomiță, cât să fie, vreo 200 de metrii, eram
36 de copii. Câteva case. Cine era? Era nea Licsandru, Nea Marin, Nea Codin,
pe urmă era Țaţa Mitroaica cu Nea Dode. 5 case, 36 de copii. Și ia uite, acuma,
face numai unul și se roagă de el cu Hristos și arată la ăia care face 5-6, ba îi

dă şi la televizor care au 8-9 copii. Pe urmă, de Crăciun, cu steaua și apoi de
Revelion cu ceata, cu plugușorul. În Ajun mergeau doar copilașii, apoi ăia mai
mari cu steaua. Și noi aștialalții care eram şi mai mari, cu plugușorul. Da’ văd
că Plugușorul ăsta nu s-a desființat, ăsta merge înainte. Vin și pe la noi pe aici,
ce-i mai primește lumea. Da’ nu mai e cum era înainte, că deschideai porțile...
Acum, când se strâng toți de vin cu plugușorul ți-e și rușine să stai în curte să-i
auzi ce vorbesc pe drum... Fel de fel de măscări, beți. Doamne, nu știu, parcă
zici că se scufundă pământul ăsta așa, prea drestrăbălat. Mă mir că ne mai
ține Dumnezeu(...). Acuma s-a dat lumea peste cap, nu mai e rușine, nu mai e
respect de bătrâni.
(Niculae Barbu, n. 1930)

Când mergeam cu olarii la târg, nu veneam cu o oală înapoi...
Meseria de olar o s-o iubesc până la moarte. Eram la școală, prin clasa a 3-a,
a 4-a. Pe fratele cel mare, tata îl obliga să facă la roată, dar lui nu prea i-a plăcut. Îmi amintesc ca azi, într-o zi, l-a pus să facă o strachină... Şi el n-a făcut-o.
Ori nu vroia, ori... Taică-miu a luat piesa de pe roată şi i-a pus-o în cap. Până
la urmă a învăţat, atât că el lucrează brut, cam gros... Dar eu, eu veneam de la
şcoală, îmi puneam ghiozdanul în pat şi mă suiam singur pe roată. Azi un pic,
mâine un pic şi am devenit ceramist. Mi-a plăcut, îmi place şi o să fac meseria
asta până la sfârşit. Toate piesele se căutau pe atunci. Eu am lucrat crudaş,
apoi m-am tras acasă şi am făcut cuptor. Când mergeam cu olarii la târg, nu
veneam cu o oală înapoi. Îmi amintesc acu’ de bătrâni, parcă o văd pe bunică-mea şi pe tata, Vasile Chioru’... Ce nunţi frumoase erau în sat, ce case... Dacă
fac o comparație între generațiile care au fost și astea care sunt, noi suntem
îmbătrâniți și urâți.
(Gheorghe Nicoi, n. 1962)
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Despre târguri

Cât era satele astea de făceam oale
şi tot nu se ajungea...

Da’ nu eram numai eu, era tot satu. Cât
era satele astea de făceam şi tot nu se
ajungea. Ducea până la Olteniţa, până la
Dunăre şi până la Râmnicu Sărat, în partea astalaltă. Nu mai vorbesc, în toate părțile a împrăștiat oale. În partea aia, la Ardeal
erau ungurii care aveau şi ei un pic de parte, că lucra şi ei. Da ei ce făcea, ei lucra numai
străchini. Dar faţă de noi, ei lucra mai frumos, mai bine, mai curat, mai calitativ aşa,
cum s-ar spune. Dar mai puține modele. Nu făcea modelele astea (ca la Piscu), nu făcea
d-astea mari, ei numai atâta făcea străchioare, farfurioare d-alea întinsele... Dar le făcea
la şabloane, numai la șabloane. Asta era povestea.
(Niculae Barbu n.1930)

La Bălenii Sârbi, la Postârnacu, Găieşti,
Brezoaia, Vălenii de Munte. Erau târguri multe, în toată ţara. Fiecare se ducea unde cunoştea. La început, cu căruţele, dar la urmă
s-a înfiinţat nişte maşini mari de poştă şi
ăia le dădeau la olari. Într-o maşină din aia puneam trei inşi, câte 3-4 cuptoare de oale şi ne convenea mai bine. Ne venea mai ieftin decât să te duci singur. Se obişnuiseră şi ăia. Veneau seara,
noaptea de încărcam, plecam şi până la ziuă le şi descărcam. Până le descărcam şoferul dormea
şi-apoi dimineaţa mergea la servici. Oalele le dădeam după timp. Pe timpul lui Ceauşescu dădeam
o ceaşcă 30-40 de bani, o oală 1 leu. După, luam 2.000 de lei pe un cuptor de oale. A fost bărbată-miu la servici 6 ani, la butelii. Avea 700 leafă. Plătea trenul... Şi nu s-a mai dus că şi-a rupt piciorul, iarna pe gheaţă, când s-a dat jos din tren. A stat acasă, s-a dus vreun an la colectiv şi apoi ne-am
apucat de făcut oale. După Revoluţie s-a scumpit. Pe un cuptor de oale luam 40.000. Atunci am
făcut casa, am luat apartamentul. Dar nici nu beam, nu fumam, eram strângători. Am fost economi.
Din nimic făcam oale puţine, dar făceam ceva cu banii, nu cheltuiam aiurea. Fata am dat-o la şcoală
şi la urmă i-am luat şi apartament, noi am dat jumătate. Ne-am făcut şi cavou, am făcut şi casa. Pe
mine nu m-a ştiut nimeni cum am trăit. Uite şi acum, unii iau cu milioanele pensie şi se duc şi iau
pe datorie. Eu nu iau nimic pe datorie.

Erau târguri multe, în toată ţara.
Fiecare se ducea unde cunoştea...
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(Maria Gheorghe, n. 1938)

Fieșcare gospodărie, avea direcțiile
ei de târguri...

De exemplu, tata, de la București, o lua:
Urziceni – Slobozia, ajungea până în
Focșani. Astea era târgurile lui de Moșii
de vară și de Moșii de iarnă. Pe urmă, de
toamnă, o lua în partea astalaltă: Bolintin, Titu, Găești, Pitești. Se duceau mai
multe persoane, dar alții aveau alte trasee. Nu că era ale lor, dar așa se învățaseră. Satul se împărțea, dar tot se găseau câțiva la un târg, 5-6 inși. Și la târg
când ne duceam era concurație și la noi. Care lăsa mai ieftin avea mai vânazare. Care ținea mai la preț, mai venea cu ele înapoi. Dar trebuia să te uiți și la
fațada mărfii, unele erau mai bune, altele erau scoase mai urât și trebuia să te
lași cu prețul și după cum era marfa. Dar dacă o lăsai mai ieftină o dădeai cât
de proastă. Că omu’ o lua.
(Dumitru Constantin, n. 1939)

Se vindea în așa hal, cum era carnea
când apărea la București, așa pățeam...

În București, noi de câte ori neam dus nu puteam să făcem față.
Se vindea în așa hal, cum era carnea când apărea la București, așa
pățeam... Era groaznic. Ajunsesem de aveam două brecuri, unul eu, unul frati-miu și ne duceam din noapte, piteam un brec, prin parcări pe acolo, învelit
și apucam de descărcam până se lumina. Vânzarea se domolea pe la 12. Am
avut inspirația la un moment dat, dădeam șpagă la nişte îngrijitori de pe-acolo
și piteam cănile în căruțurile lor, le acopeream și ajungeam cu ele la tarabă,
ca să poți să vinzi. Ce, trăgeau de ele toți, mai te și fura, ce pățeam... Ne mai
duceam și la Sibiu, ne-am dus ani în șir acolo, era târgul ăla de toamnă organizat de Dumbravă. Chiar la Podul Minciunilor, eram primii, acolo găsisem noi
loc. Când ajungeam de dimineața și desfăceam, erau așa de cinste acolo, că
de multe ori rămâneam fără marfă și venea și la trei ore și îți aducea banii.
Erau niște oameni foarte cinstiți, civilizati nemții ăia. Acolo, să ne fure? Foarte
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puțin. Dar în Bucureștiul ăsta, Dumnezeule... Am făcut odată 1.000 de ulciorașe
mici, nu știu dacă am luat banii pe vreo sută-două. Era aglomerație mare. La
Sibiu vindeam toată marfa ce o făceam vara. Acolo făceam chiar treabă bună. La
Horezu, mai mult era de publicitate. Și la Rădăuți făceam treabă dar era prea
departe. Bucureștiul, ăsta ne-a susținut pe noi și până pe la 27 de ani, Râmnicul
Sărat și Buzăul. Pe atunci Bucureștiu era mai complicat pentru noi.
(Florea Ioniţă, n. 1946)

Și marfa s-o mai cauți și de noroc...

Am fost la Buzău, cu tataie. Acolo
erau numai pietre, bordură și nu
prea se așezau oalele bine în piaţă.
D.C. Noi mai puneam și oameni și lucram și oale mai slabe așa. La culoare, le mai
lăsam și culoarea pământului, mai economicoase. Le ardeam și pe uscat, făceam
roșii și negre. Pe uscat nu are fața ca alea care le înmoi pe crud. Pe uscat trebuia
să-i dai vopseaua subirică, că dacă îi dădeai gros se coja de pe oală. Iar dacă o dădeai mai subțirică nu se coja. Dar tot n-avea față, nu era ca un om gătit, n-arăta...
I.C. Ei, și aveam numai oale roșii. A mers și tataia la târg dar el nu prea
avea răbdare să le așeze. L-am pus să le așeze și mi le-a pus cu gura în
jos, ca să se așeze. Nu aveam nici cu ce să le acoperim, că nu erau nailoane, ș-astea. Eu îl certam că de ce le-a pus cu gura în jos... A venit și o ploaie, a plouat pe ele... D.C. Da’ n-a avut nimica, dacă le-am pus cu gura în jos...
I.C. După ce s-a terminat ploaia aia atât de deasă și mare, parcă a plouat cu lume,
atâta lume era în târg. Și nu știu cum am făcut, am cârmit nițel prețul, mai micuț
un pic și toate le-am dat, înaintea la toți. Le-au vândut și ceilalți până la capăt.
Dar d-aia am zis că marfa s-o cauți de noroc. Că nu mare socoteală am lăsat mai
ieftin, dar am lăsat la timp, când era lume multă și dacă a tăbărât toți și venea
acolo, apoi toți veneau numai acolo. Nu mai se uita să mai aleagă... Și numaidecât am vândut-o. Altădată aveam niște oale de lapte și le-am pus în pod, le-am
înflorat ca astea de unguri, așa flori frumoase le-am făcut. E, alea au rămas acasă, nici nu le-am dus la târg că n-am mai avut timp și au rămas acasă în pod...
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I.C.

(Ioana Constantin n.1947 şi Dumitru Constantin n. 1939)

Și erau noroaie, era bălegarul
cu coceni până la jumătate de
metru...

La București, când ne duceam cu căruța erau pe drum
pietroaie, niște pietroaie mari. Și era căruța (roata) din
șine, nu era de cauciuc. Și sărea roata, făcea zdrang,
ți se zguduia capul... Și erau noroaie, era bălegarul cu
coceni până la jumătate de metru. La han era o babă,
murise bărbat-su și trăgeam acolo toți. Ne duceam cu
oale mai mari, nu făceam mărunțișuri pe atunci. În 2-3 zile vindeai căruța de oale și plecai acasă. Noi
care aveam căruță și cal rămâneam acolo până vindeam. Ăilalți, plătea chiria, descărca și pleca înapoi
acasă. Era o perioadă când mergeam cu frati-miu Oaie, Dumnezeu să-l hodinească! Cu el o luam pe la
(fântâna) Miorița. Țin minte că lua cu găleata apă din fântână și dădea la cai.

(Florea Ioniţă, n. 1946)

… le vindea tăticu’ numaidecât,
ca pâinea caldă...

Aveam un târg pe la Otopeni, între Dimieni şi
Otopeni. Numai noi mergeam de aici din sat la
târgul ăla, le vindea tăticu’ numaidecât, ca pâinea
caldă. Asta până au aflat oamenii din sat. A aflat
un frate de-al lui, de aici. N-a spus că merge după noi, ne-a urmărit până acolo. Şi când a intrat în târg,
a dat oalele mai ieftin ca tăticu’. Şi el le-a dat toate şi tăticu’ a rămas cu oalele nedate… Dacă te duceai
pe Bărăgan, ăia de unde să aibă oale. Dacă îi dădei o oală şi îţi dădea boabe, era bucuros, că acolo
era porumb cât lumea… Şi noi eram mulţumiţi, că o oală de boabe era foarte bine. Când ne duceam la
munte le dădeam se le umple de 5 ori cu mere. Cu prune leoşnite (afumate) le umplea de 2-3 ori. La întoarcere umplea podul de aveam toată iarna. După aia plecam după cartofi, după ceapă, după varză…
(Marin I. Şerban, n. 1938)

Nu era cu fițe, eu mă aveam
bine și cu ăia de la Horezu și
cu ungurii...

La București veneau și de la Oboga. Buni meseriași, eu
îi apreciez, venea Răducanu, cred că cel mai bun meseriaș al României, el și cu Ciungulescu. Nu Horezu.
La Horezu a fost Vicșoreanu, ce-a fost mai bun și
Hurezeanu. Din ce cunosc eu, din vremea mea, îi
consider cei mai buni pe Vicșoreanu, Ciungulescu și cu
Răducanu. Buni oameni! Și Colibaba erau buni. Schimbam
păreri între meșteri, ne găseam la bâlciuri și povesteam. Nu
era cu fițe. Eu mă aveam bine și cu ăia de la Horezu și cu
ungurii. Ne ajutam, luau smalț de la noi. Ungurii de la noi
luau smalț. Se făcea smalț la noi de când m-am pomenit.
Zicea tata că și până în război făcea. Nu făcea de calitate
așa, dar din ce în ce l-au făcut mai bun. Mai lucrau și cu din
ăla cumpărat, da mie nu mi-a plăcut. Noi am făcut smalțul și
ne-a ieșit. Noi personal făceam toate vopselele. Ce cumpăram, caolină de la Miercure Ciuc, în ultimul timp îmi aducea
un băiat. Cobaltul îl cumpăram. Negrul îl făceam și din oxid
de fier dar de obicei luam oxid de mangan, nu mai ne complicam. Și asta ne reușea într-adevăr. Pe astea le-am ținut
până am terminat cu meseria. Mai făceau unii smalț la Valea
Cobisoaiei, la Buzău, erau vreo 4-5 frați. Mi se pare că face
sobe de teracotă acum unul, nu mai știu că n-am mai ținut
legătura. Făceau și oale și le făceau bune, în ultima vreme.
Ne tachinau pe noi, pe piscași. Se luase după noi, au muncit, și-au dat interesul... Făceau și la presă niște străchini.
Râdeam cu Ciungulescu, zice, eu imediat fac un cuptor! Cum
dracu bre, nea Gorniță, matale faci un cuptor imediat. Păi
câte bagi? Eu bag 3.000 de căni. Cum 3.000? Bă, sunteți
nebuni la cap! Vino să vezi! Și a venit unul dintre ei la noi
aici, dar el n-a reușit să vie. Nici eu nu m-am ajuns la ei, la
Oboga, n-am fost niciodată. La Horezu am fost de multe ori.
(Florea Ioniţă, n. 1946)
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Cum a fost viforu’, așa a fost lumea...

Am fost odată la un bâlci la Focșani, era
de Ovidenie și acolo lumea împărțea
căni cu vin și lumânare. M-am interesat
și eu, un om de aici din Ciolpani avea o soră acolo și nepoți.
Am luat adresa de la el ca să găzduiesc. Era toamnă. Aici
era o ceață și o burniță... Eu plătisem dinainte transportul,
îi dădusem lui Iulică, că era (șofer) pe o mașină mare-mare.
Îi dădusem să taxeze mașina acolo la servici și când vine
să încarc marfa, să mă duc. A venit tăticu' la mine, măi
fată, cere banii înapoi, să nu mai taxezi că uite aseară ce
a început, burnițează, plouă, e toamna târziu. Eu nu, mă
duc și mă duc. A mers și tăticu' cu mine. Păi aici burnița,
dar acolo când am ajuns era zăpada cât roata de la mașină... Dar piața a fost acoperită. Am băgat marfa acolo, am
acoperit-o. Tot s-a mai băgat zăpadă peste nailon... Tăticu'
n-a mai vrut să rămână cu mine, s-a dus înapoi cu mașina
acasă. A doua zi, o ninsoare deasă, un viscol, oalele în piață... Nici nu circula lumea de vifor ce era. M-am dus acolo,
m-am uitat nițel, m-am întors la gazdă. Ziua următoare
cum a fost viforu, așa a fost lumea. N-a mai nins, a dat un
soare frumos și a venit atâta lumea de multă de am vândut
toată marfa, de dimineața. Mi-am scos și bilet de tren și
era și târg de hăini și am târguit. Am luat lenjerie, am luat
geci – și acum are tataie geacă de atunci – cojoc la fată,
bundă, mănuși, de toate alea, 4-5 saci. Am dat telefon la un
văr, zic, îl iei pe Mitică, la ora de veniți la gara Crivina să mă
luați. Când a venit cu Mitică la gara Crivina a rămas înțepenit când a văzut toți sacii ăia de bagaj. Aoleu, ai dat toți
banii pe trențe..., el cum era econom... Taci din gură, zic,
să nu mă cerți că nu am dat toți banii. Le vândusem cu un
preț cred că mai mult de dublu. Și am venit și cu bani acasă
și cu îmbrăcăminte și cu tot. Și asta o țin minte cât oi fi.
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(Ioana Constantin n. 1947)

Ai, fii al necazului, nu te primesc,
că nu pot să vânz de matale...

Noi veneam mai târziu (la târg) și nu mai
găseam loc. Și ziceam, hai nea Gicule,
fă-mi și mie loc. Ai, fii al necazului, nu
te primesc, că nu pot să vânz de matale.
Toată lumea grămadă pe matale...! Găseam loc tocmai unde nu mai era nimeni. Și tot vindeam! De
când a venit să ni le ia de acasă, nici n-am vrut să știu unde le vindea. De pe la Rădăuți venea unul,
de pe la Ploiești negustori. Nici n-am vrut să-i cunosc. Treaba omului, lasă să se hrănească și el,
era normal să câștige. Nici nu știu cu cât le-a vândut. Mie mi-a convenit, mi-a oferit cât am vrut.

(Florea Ioniţă, n. 1946)

Ce puteam le scăpam noi, ce nu,
le lua negustorii...

Mergeam la Brezoaia, mergeam la Cornățel,
la Postârnacu, la Râmnicu Sărat la târg, la
Olteniţa, peste tot. În București se vindea
jumătate de marfă, la Obor, acolo. Ce puteam scăpam noi, ce nu, le lua negustorii. Era ale lor. Câștiga. Dacă făceam multe, mai multe, cătam să le dau, câștigam și eu un ban și puteam să fac altele. Am lucrat și acasă, am ani. Sâmbătă
seara am avut foc la cuptor, și avea un văr de-al meu nuntă, le-am lăsat să arză spre ziua și noi
ne-am dus la nunta. Și a apărut maşina de la Obor cu negustorii, ce faci, gata, uite Niculae, a
pus la cuptor, are borcane, are, le-am scos până seara când am plecat de la nuntă, le-am încărcat și luni dimineața am fost la Obor cu ele. Așa era atunci. Trebuia să meargă noaptea cu căruțele, că nu te lăsa ca acuma. O luam pe colo, pe colo și ieșeam tocmai la Obor. Asta era situația. La Ploiești, barem la Ploiești se vindeau oale... Tot așa, la târg, la Obor la Ploiești, da...
(Niculae Barbu n. 1930)

Trebuia să fii foarte isteț, să vezi
ce lipsește pe piață, că altfel nu
supraviețuiai

Am lucrat o perioadă, țin minte, numai
ghivece. Ghivece smălțuite, foarte frumoase erau. Vreo 10 ani buni am supraviețuit cu ghivecele, la București,
toamna. Stăpâneam piața. Se vindea în
neștire, nici nu aveam câte solicitări. Mai
vindeai și deastealalte, dar puține. Pe urmă am început cu farfurii din astea decorate, cu cești, da nici nu știu ce n-am lucrat. Tot ce-ți cerea piața,
că te adaptai, trebuia să fii foarte iute, că dacă nu te adaptai... Ce înseamna asta: trebuia să vezi piața cu un an înainte, ca să câștigi cât de cât să-ți
ții existența. Că dacă vedeai piața azi, când mai era să lucrezi, să planifici?
Trebuia să fii foarte isteț, să vezi ce lipsește pe piață, că altfel nu supraviețuiai.
(Florea Ioniţă, n.1946)
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Prin anii ’60, erau vreo 150 de familii care lucrau zi și noapte la olărit. Prin ’63,
cu Colectivizarea s-a diminuat mult. Ce ne teroriza cu impozitele aiurea. Care
erau mai slăbuți și ca meseriași și ca putere economică dădeau faliment și
plecau la București, la lucru, unde a putut fiecare. Prin ’70 deja eram vreo 80,
daca mai erau 80. Și progresiv, au și îmbătrânit, nici nu mai erau moștenitori,
impozitele erau groaznic de mari. Prima dată au zis să impoziteze în raport de
venit, pe urmă te lua și-ți număra toate vasele și prin șifonier ne căuta. Era o
teroare, că nu declari, nu-ți scădea cheltuielile. Spre exemplu, îți cerea să vii
cu chitanță, de unde Dumnezeu să aduci tu chitanță de plumb că îl luai de pe
groapa de gunoi, îl făceai tu, făceai smalțul și așa mai departe. De unde să aduci
la un kilogram de cupru, că-l luai și tu cum te descurcai mai ieftin. Pe urmă o
căruță de pământ, cu ce era să-l justifici cu bon. Că ei vor bon! Și nu scădea...

Prin ’63, cu
Colectivizarea, olăritul
s-a diminuat mult...
(Florea Ioniţă, n. 1946)

Despre Colectivizare
şi viaţa olarilor
în vremea comunismului

Dacă erai de acord cu
ei, nu îţi făcea nimeni
nimic...

Îţi lua pământul, tot. Lui tataia i-a luat pământul, caii, oile, căruţa, hamurile, i-a luat tot. Nu i-a lăsat nimic. Dar a semnat, de bună voie, că altfel te
bătea. Şi aşa, decât să ia bătaie, mai bine, ducă-se... Pe urmă l-a chemat
pe tata la Colectiv şi i-a dat şi lui doi cai şi căruţa, să aibă grijă de ei ca să
se ducă când era chemat. Dar nu i-a mai dat caii lui, ci alţi cai. La Colectiv
îi muncea până nu mai putea. Dar ce să faci, asta e... Acu să fi trăit el...
(Aurelia Niculae, n. 1940)

Au fost câțiva care au colaborat, dar erau cei care chiar nu lucrau și aveau ură pe
ceilalți, că de ce câștigă, dar ei nu vroiau să muncească. Câțiva din ei chiar știau
să lucreze dar nu vroiau că erau mai puturoși, ca să folosesc cuvântul care trebuie. Și au intrat brigadieri. Și mai băgau râcă. Au sărit ăştilalți cu gura pe ei și
au lăsat-o mai moale. Dar restul au fost uniți de obicei. Mai pârau, că vezi că ăla
are un cuptor (oalele de la o ardere) pitit colo, sau că ăla a făcut mai mult, la secția
financiară, când veneau în control. Dar o perioadă am avut parte de inspectori
foarte buni, dumnezeiești, care înțelegeau și tăceau din gură. Dar a fost și o perioadă de câțiva ani, erau biri, nu alta. De parcă nu era munca ta. Dacă ar fi fost
vorba să declari tot, cât făceai, plăteai mai mult decât câștigai. Că era legea de
așa natură... Și atunci mai ziceai, nu fac 1.000, fac 500. Și cu cât le-ai vândut?
Că trebuia să pui prețul... Mai scădeai, se mai și sparge... și o scoteai la capăt.

La Colectivizare, breasla
s-a ținut de-o parte......
(Florea Ioniţă, n. 1946)

Eram mică, aveam 10 ani. Şi au venit ăştia de la Primărie, primaru’, membri de partid, colectorul... erau 10-15 oameni. Când îi vezi în curte, cârdul
ăla, să-ţi vină rău! Ai casei erau toţi plecaţi la câmp şi eu singură cu mamaia acasă. Mamaia făcea mâncare şi eu pe lângă ea. Şi ei zic: hai, hai, pui
de chiabur. Dă scara, babo! Au luat-o şi au pus-o la pod şi zice, hai urcă întâi tu! Nu mă urc că mi-e frică! Urcă-te pui de chiabur! Pe urmă, s-a urcat
colectorul, era un om înalt. A luat din pod tot şi fusuri de lână şi plăpumi
de mătase. Le-am dat jos, ăia le cărau la căruţe şi când să cobor şi eu zice:

Când îi vezi în curte,
cârdul ăla, să-ţi vină rău!
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ia-i scara lui pui de chiabur... Noroc că n-am pus picioarele pe scară... Casa
era înaltă. M-a lăsat acolo în pod. Eu am plâns mult de începusem să tremur. Ne ameninţa mereu: să vă făceţi bagajele că la noapte vin şi vă duc
pe Bărăgan. Aşa era ameninţarea. Şi noi ţineam toată îmbrăcămintea în
saci. S-a terminat şi cu comuniştii şi acum am luat-o cu libertatea asta....
(Aurelia Niculae, n. 1940)
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Aveam vreo 17 ani la Colectivizare, eram măricuț. Un an a mers așa, aiurea,
Întovărășirea, asta chiar că nu era de luat în calcul, a fost foarte liniștită aici.
Dar când a fost Colectivizarea.... Tata a fugit, n-a vrut să se înscrie în colectiv și tot i-a luat pământul. Ne-a luat caii atunci, ne-a luat terenul, era o durere. Nu mai aveai de unde să iei pământ, te teroriza să faci zile la CAP, că
dacă nu făceai nu-ți dădea autorizația să te duci să vinzi marfa. Erau numai
îngrădiri din astea aiurea. Trebuia norma de 60 de zile. Hai că nu făceai tot
dar te obliga de făceai ghivece și nu-ți plătea mai nimic. Dar cel puțin 30 de
zile le munceai practic degeaba. Că nu puteai să iei nimic pe ce-ți dădea. Și
nu prea mai mergea (cu oalele), nu prea se mai vindea. Din ’62-’63 a început
să nu se mai vândă, că era toată țara zăpăcită. De prin ’66-’68 într-adevăr
a început iar să se vândă și puteai să supraviețuiești. Mai erau ani în care
nu mergea, fie că nu aveai marfa bună, aia era vina ta, fie că apărea faianță multă și atunci era surplus, ca și acum, cu chinezii, dar totuși făceai de
existență. Din ’68 a început să meargă bine până prin 2005 maxim, a mers.

Tata a fugit, n-a vrut să se
înscrie în colectiv și tot
i-a luat pământul...
(Florea Ioniţă, n. 1946)

Şi chiar dacă n-am
însemnat, tot ne-au
înscris...

Când a venit de m-a înscris în Colectiv, m-a bătut. Aveam casa veche cu stâlpi
de lemn. Era toamnă. Eu am născut fata pe 11 august. Şi avem fata în casă,
mică. Aveam uşă aşa, la prispă, era casa cu patru camere, lungă şi cu parmalâc
de lemn, cum era atunci. Şi mă pomenesc cu 3-4 (inşi) la uşă. Eram singură acasă. Vine la uşă. Vreţi să vă înscrieţi în colectiv? Nu mă înscriu eu în colectiv... Şi
unul avea caiet în mână şi vroia să ia mâna mea să puie degetul şi eu am luat-o
la fugă pe prispă. M-a luat de păr şi fata ţipa în casă. Era mică, de vreo lună de
zile. Şi eu am ieşit pe uşa aialalta şi am ieşit pe drum şi am început să ţip. Aţi
venit să mă băteţi la uşă, m-aţi tras bine de păr... că aveam o basma în cap şi am
rămas fără. La urmă toţi au început să mă strige: Vino doamnă, vino la copil că
nu-ţi făcem nimic! Ei o cam sfeclise atunci, că erau necunoscuţi şi eu eram singură acasă. Ce aveam, 22 de ani, eram mică... Şi chiar dacă n-am însemnat, tot
ne-au înscris. În vara aia fusese întovărăşirea. Ne schimbase pământul. Făcuse
o harababură. Zicea că să fii pe raza comunei cu ele. Apoi al doilea an le-a
luat definitiv. Şi ni le-a dat înapoi, după Revoluţie, după actele din Primărie.
(Maria Gheorghe, n. 1938)

Noi nu prea am avut pământ, da’ ce dacă, mergea la Colectiv să muncească… La noi n-au venit cu bătăi, cum se auzea, să îi ia pe oameni noaptea...
Ce făceau, cu cotele, cu porumbul. Era obligatoriu să dai cotă de porumb.
Da’ tăticu n-a dat niciodată. Îl ştiau de frică toţi. Când venea să ia cotele, le
zicea: Ia vino mă încoace! Avea un tuci mare şi făcea câte o mămăligă atâta…. Dacă am fost şapte copii, mâncam un dublu de mălai pe zi. Ia vino mă
încoce, ce, vrei porumb? Ia uite ce mămăligă e aici. Cu ce-i cresc eu pe ăştia? Ieşi afară din curte! Lui tăticu nu i-a fost frică de nimic. Îi ziceau: Las’ că
te fac eu… Bine, fă-mă! L-a chemat şi l-a dat în judecată. I-a şi bătut pe ăia
odată. Când l-a auzit judecătorul că are 7 copii, le-a zis: Bine v-a făcut, trebuia să vă bată mai tare! Păi de la ăsta luaţi voi cote? S-a dus la Gheorghiu
Dej în audienţă şi l-a scutit de cotă. Ăia care s-au băgat în partid o duceau
mai bine, că au intrat pe uşa astalaltă… Erau ba brigadieri, ba paznici…

Ia uite ce mămăligă e aici.
Cu ce-i cresc eu pe ăştia?
(Marin I. Şerban, n. 1938)

Când s-au schimbat banii, tata avea două borcane, două la cap, berbenițe,
cum zicem noi așa. Era numai cu monede d-alea de 500, că și acuma mai
sunt (oalele), de nu le-o fi aruncat frati-miu. Cineva l-a avertizat cu banii ăștia.
O fi fost preotu’ sau învățătorul. S-a dus cu căruța, prin pădure pe aici, pe la
Scroviștea. A luat pe un frate și pe o soră de-a mea și au mers la București. S-a
dus cu 2-3 zile mai înainte de ne-a cumpărat îmbrăcăminte și încălțăminte
pentru vreo 3-4 ani, pentru toți, că eram mulți. A venit a doua zi seara cu o căruță de încălțăminte, cu macaturi, cu multe, nici nu mai știu, hăini, paltoane,
bunde, săracu, a cumpărat ce i-a picat în mână numai să nu piardă banii. Că se
nimerise stabilizarea asta chiar după Moși. S-a gândit că dacă pierdea banii,
nu-i mai dă de la bancă valoarea care era. Și i-a mai rămas și ceva bani pe care
i-a schimbat la bancă, parcă la Săftica. Eram copilandră, nu mai îmi aduc bine
aminte. Se duceau oamenii ăștia la Săftica pe jos sau se unea mai mulți și mai
mergeau cu căruța. Și stăteau până le schimba. Banii ăia i-a ținut să mai plătească impozite, pentru mâncare, ce mai era, da, nu prea avea pe ce să cheltuie, că aveam pământul ăsta, aveam grâu, aveam porumb. Tata a fost un om
harnic, că mai ara și pământul pe la oamenii care nu aveau cai. Nu le lăsa pârloage și le dădea și lor toamna. Și ei dacă erau neputincioși și nu puteau să-l
muncească erau bucuroși cu ce le dădea tata. Și uite așa, s-a chinuit, a strâns
banii și n-am răbdat nici de foame când a fost foametea. Zicea o vecină: Ia uite
mă, la Albei, câți copii are, mai venea și copiii ei să mănânce. Și stăteam cu
toții la masă. Făcea tata făină de orz, cu grâu, cu secară, amestecate și eu nu
vroiam să mănânc, eram mai scarandivă. Și era făina aia mai neagră și mai zgârioasă și ziceam că mă zgârie pe gât. Copil prost... Și uite așa, la urmă ne-am
obișnuit și cu regimul ăsta. A început să pună cote, să dea fiecare la stat din
pământul pe care îl aveam, din ce culegeam, toamna, porumb, grâu, semăna
mei, ovăz pentru animale, cu trifoi, o amestecătură. Ne duceam pe câmp. Eu
mai puțin, că pe vremea mea au venit comuniștii și eu m-am dus la covoare, la
servici. Ăștialalți frați au muncit mai mult la câmp, au fot mai chinuiți, că dacă

Când s-au schimbat banii...
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avea pământ mult trebuia să-l muncească cu cineva. Ne-a dat la școală pe toți,
am învățat și noi carte, cum a dat Dumnezeu acolo, cum am putut. N-am fost
nici de râs în sat, am fost oameni așezați. Harnici, vrednici, muncitori, n-am
fost bețivi, n-am fost fumători. Aveam câte două vaci, aveam cai, aveam și oi,
aveam și capre. Ne tăia de Paști viței, miei. Mie îmi tăia găină și lui sor-mea...
(Steliana Drăghici, n. 1947)
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S-a dus tata cu oale la negustorul la care îi ducea de obicei, pe la Buftea. De
ce era bun negustorul? El când avei nevoie de bani, îți dădea banii, că nu erai
salariat. La noi în sat aici nu erau decât doi salariați, care plecau de acasă,
încolo, toți erau acasă. Și s-a dus cu oale. Un cuptor de oale – o căruță plină
de oale, toate felurile. S-a dus la el. Ioane, zice, ai descărcat marfa? Da. Băi,
nu mai pleci în seara asta de-aici. Te duci mâine! I-a dat să mănâce, a băgat
căruța la adăpost, caii, tot, să nu fie pe stradă. A rămas acolo. Tata n-a știut
nimic. Ăsta era un fel de jidan, doamnu’ Titu Niculescu, nu era român. Era negustor bătrân... La 11-12 noaptea, a venit fi-su. Fi-su era ofițer, în București.
Era la o unitate militară. L-a sculat din somn. Tată, ce-i? Gata. Noaptea asta
e stabilizarea banilor. Moșul când a auzit... a luat banii din casă, toţi, în zorii
zilei, cu furca lângă ei, le-a dat foc! Când s-a dus tata şi el în grădină la toaletă
dimineaţa, el îi întindea... Ce s-a întâmpat? I-a zis, uite aşa, aşa... Dar ce facem
cu banii? Costa bani marfa... Dacă îi dădea seara banii şi pleca acasă, ce făcea
cu ei? Că aveai voie să schimbi doar puţini... S-au dus la depozit, cum avea el
acolo. Uite ce e, nici eu n-am bani şi ca să-mi bat joc de tine nu vreau. Cum să
facem? Uite, ca să iei ceva acu, ia lada asta de zahăr şi restul ne descurcăm
noi pe parcurs... Şi a luat acasă 50 kg de zahăr cubic, o ladă bătută în cuie.
Am mâncat nu ştiu câţi ani din ea... Şi asta e lada! A pus-o în căruţă, a pus
paie pe ea şi a venit acasă fără bani. Asta a fost în 1947. Erau milioane, zeci
de milioane, cu portofelul nu puteai să te duci să cumperi, numai cu traista
sau cu servieta. Da’ cine avea servietă la noi? Popa, doctorul şi învăţătorul...

Noaptea asta e stabilizarea
banilor...

(Valeriu Marin, n. 1938)

Când a venit la Colectivizare, să știi că am tras greu cu ăștia, că venea și
după oale să ne caute oalele, să ne puie la impozit mare, ce-am mai tras cu
ei... Până în Colectiv, fieșcare lua de pe locul lui, pământ expre bun de oale.
Apoi, dacă ni l-a luat Colectivul, trebuia să-l plătim la căruța, la mașină și
dacă nu te duceai la Colectiv, nu-ți dădea nici cu bani. Era un primar, unul
Preda, care după Revoluție s-a dus naibii, a fugit, că-l bătea lumea dacă
mai stătea. Era aspru de tot. Aveam dușmani mulți, ne pâra... Am mers și cu
Colectivul, am mers și cu oalele, cu toate. Am lucrat în continuare și cu regimul lui Ceaușescu. Aveam autorizație, plăteam impozit. Nouă nu ne-a luat
nimic doar ne-a pus la impozit mare. Și ne-a luat pământul din spatele casei
și ne-a scos via mai mult de jumătate. A scos la toată lumea. Aveam o livadă de pomi... Doamne, Doamne, a trebuit să-i scotem, să-i tăiem. Animale nu
ne-a luat. Am avut cal, dar nu ni l-a luat cu sila. Pe noi ne-a băgat la legea 18.

Să știi că am tras greu cu
ăștia...

Prima mașină Dacia 1300 noi am avut-o în comună. Pe 31 decembrie am luat-o și pe 3 ne-a dat la legea 18, imediat, și am și pierdut mașina. Exact cât
am dat la mașină, atât ne-a scos suma (de impozit) ca să pierdem mașina...
(Ioana Dumitru, n. 1935)

Era un om înalt, de la Tâncăbești. Și venea prin sat, avea o bicicletă. El înalt
și bicicleta mică, mergea încet... Îi zicea la câte unul: Bă, de ce mai faci tu mă,
(oale), bă, fir-ai al dracu’, mori! (...) Era unul, nea Duțu, făcea un cuptor sau două
(pe an), vai de el până-l făcea, nu s-ajuta, n-avea cu cine. Și el se îndemna cum
putea. Mă, nu mai făceți mă, nu luați pe marfă cât dați impozit! De aia venea
ăla prin sat, îi vedea pe toți, ce fac și se și spuneau unul pe altul. Știa și cât pământ a adus, știa și câte oale a încărcat, știa câte căruțe a venit de a încărcat
și a plecat, fiecare spunea. El avea un om la capul satului și ăla știa cine a încărcat la oale, au venit trei de-au cumpărat – că venea prin sat negustori, cum
sunt ăștia cu zarzavat. Ăia nu erau negustori, erau jnapani, adică, cumpăra de
la mine cu un preț și vindea la altul cu alt preț. Veneau cu căruțele. Le băga
în curte la om și încărca. Lăpușneanu ăsta socotea impozitul, fiind inspector... Și mai erau și încă doi pe comună. Păi dacă tata avea șase copii și mai
erau încă vreo 4 care lucrau la noi, a zis să plătească ca are ajutoare. Plătea
impozit mai mare față de ăilalți. Eu am ajutoare, dar sunt eu cu soția și două
fete, nu doi băieți. Că dacă erau doi băieți mari, cum a avut tata lui Nea Florei,
bărbatu lui sor-mea, ăla avea 5 băieți și o fată. Ăia erau ajutoare! Dar el era
invalid, din 1916 și plătea impozit mic. De la 60 de ani încolo, avea înlesnire.

Prin anii ’70 era preceptor
unul Lăpușneanu...
(Valeriu Marin n. 1938)

Prin ’79, ne-am gândit noi să ne apucăm de sobe de teracotă. Primarul de
atunci, de pe timpul ăla, zice, faceți, măcar să fiți voi deștepți să meargă treaba, că eu am lucrat la Scroviștea aici și n-au reușit ăștia să facă. Dacă reușiți,
făceți anul ăsta și la anu’ vă dau autorizație. Era primăvară. Zic, domnle noi ne
apucăm, dar nu vreau să avem probleme... Zice, pământ e și ăla și ăla, dați-i
drumul! Ne-am apucat și am făcut vreo 100 de sobe. A venit un nenorocit de
agent din ăsta fiscal, cum era atunci, și de câte ori venea zicea că am amendă la mașină. Îi dădeam 100 de lei, tăcea. Mai venea, îi mai dădeam 100 de
lei. Păi era săptămână să nu vină să te inspecteze? Te pâra vreunul că faci
sobe... Mă mai feream dar unde să te ferești? Ce, le bagi în buzunar? De la o
vreme a venit să-mi ceară să-i dau să bea. Băi omule, eu nu beau, lasă-mă în
pace, mă duc să lucrez. E, mă duc și te spun la Iconaru, te dau pe mâna lui.
Iconaru era șefu’ secției financiare. E, eu dacă vorbisem la primărie, zic, nu
trec ăștia de puterea locală. S-a dus nenorocitu’ și m-a spus, că n-am mai
vrut să-i dau... Păi cât să-ți dau, mă...? A venit cu inspectorul financiar care
era pe județ, unul Lăpușneanu. Aoăleu... Tachinați industria locală! Făceți...
Nu se poate! Pușcăria vă mânâncă! Trăia taică-miu. Avea el o autorizație, eu
cu frati-miu o autorizație. Dați-mi autorizația! Taică-miu zice, ia-o pe mea. Era
un om fricos... Da mă, s-o ia pe a mea. Ce, lucrezi matale? A luat autorizația...

Ce-ați făcut mă, de ce
le-ați azvârit? Pentru un
nenorocit...!
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Pușcăria va mănâncă! E, ne mănâncă pușcăria... N-aveam mașină. Mă sui pe
bicicletă, mă duc la primărie. Primarul cu șareta, ce-ai pățit mă? Uite așa,
așa... Stai, mă, că nu trece peste noi! Da’ mai ai sobele? Am vreo 100 de bucăți,
nu e arse toate! Bă, pitiți-le, că vine nenorociții ăștia. El săracu, nu mai știa
încotro s-o ia, că-mi promisese... în fine. Mă duc și le azvârl. Pe ălea pe care
le-am avut arse, le-am dus prin vecini pe acolo, le-am cărat toată noaptea. Pe
ălea nearsele le-am dus la țarc toate și nu era pământ de oale, era cu nisip,
ca naiba... A venit și o ploaie... Vă dați seama, 100 de sobe, era pe timpul ăla o
Dacie, atât de mult muncisem, atât că nu le arsesem. A venit directorul de la
secție. Ce-ați făcut mă, de ce le-ați azvârit? Ce-o fi vorbit ei pe la Primărie... că
nu era telefoane. Da ăla a venit plângând. Uite, le-am azvârlit. Și-a dat ăla cu
pumnii în cap. Pentru un nenorocit...! A plecat frati-miu atunci la servici, n-a
mai vrut să stea, s-a necăjit. Am vrut să plec și eu. Și nu știu cum s-a întâmplat
că a început să meargă cu oalele. De sobe ne-am lipsit. Am avut în pod până
acu tiparele alea de sobe, acu de curând le-am azvârlit. Uite așa am pățit. Până
la urmă a venit și frati-miu înapoi. După vreo 5-6 ani. A fost strungar. Dar până
la urmă s-a lipsit, că mergea naveta greu. Pe urmă am început iar amândoi.
(Florea Ioniţă, n. 1946)

Unii erau mulțumiți, alții nu, că-i forța. Și ăsta era rău, venea și le lua din
casă. Punea sechestru. Așa a pățit moș Costică fieraru’, prieten-prieten cu
tata. A venit nea Lăpușneanu ăsta. S-a uitat prin casă ce are, ca să poată să
le ducă. Da’ a venit mai mult să-l sperie. Încărcase haine, pantaloni... Și vine
la noi, uite nea... Du-te bre d-aci, eu nu mă bag, nu mă supăr cu Nea Costică.
Domn’le, n-are omu acu, dar la el vorba e vorbă, n-are acu, da’ îți dă! Că dacă
era timp de iarnă – primăvară nici ăia care făceau oale n-aveau bani, nici
ăsta ca fierar. Că venea să-i repare sau să-i pună potcoave la cal, de unde
să-i dea bani, de Moși aduc banii și-ți dau! Zice tata: Bre, cât are să-ți dea?
Atât. Ia colea de la mine jumate și rămâne să-ți mai dea jumate, nu toți odată.

Domn’le, n-are omu’ acu,
dar la el vorba e vorbă,
n-are acu, da’ îți dă!

(Valeriu Marin n. 1938)

Frati-miu a fost în Grecia o lună, cu Tudor Gheorghe, cu ansamblul Scornicești.
Eu trebuia să mă duc la Dupe, în Germania. Dar n-am vrut să merg nici de afurisit. Ce a pățit și el în Grecia? S-a dus cu 500 de lei puși pe talpa pantofului
și cu 500 de lei a venit înapoi, că n-a avut unde să schimbe. Au venit cu trenul, ce-au pățit, au murit de sete... De plătit nu-i plătea nimic... Te trimitea cu
Cântarea României și barem nu ne scutea de Colectivul ăsta... De aia suntem
așa înrăiți și nu mai vrem să mai auzim nici de Muzeul Satului, nici de nimic...
Acum zice că plătește, da atunci nu plătea nimic. Venea de la Consiliul Popular,
era un primar rău, unul Preda, zicea: Dacă nu vă duceți, cam dracu vă ia... pe
românește. Da’ nu te lăsa să iei nici pământ când vroiai, te trimitea și la CAP,
am fost cu copiii ăștia și cu nevastă-mea. Ne duceam, aveam parcelă de ardei
sau de roșii. Munceai o săptămână, nu te jucai... Îți dădea, nici un salariu minim și mergeam 4 inși. Asta era. La Horezu trebuia să mergem ca să scăpăm

Dacă nu vă duceți, cam
dracu vă ia...
pe românește...

de gura ăstora, că nu mai aveai trai cu ei. Da ce, se dădea vreo diplomă pe cinstite? Noi ne vedeam de treaba noastră, ne vindeam oalele și tăceam din gură.
Nu le dădeam nimic, da eram primii care terminam marfa. Noi întotdeauna am
vândut cu prețurile dublu și față de Horezu și față de unguri. Și ne mai dădea
câte odată şi diplome că n-aveau ce face... Pe la festivalurile astea, unii meşteri
se mai băgau în seamă, da eu, când vedeam că vine cu microfonul... Măi, da'
ce câștig eu... n-are sens... Că de ce te cunoaște de aia vine să-ți ceară, veneau
de la Partid, să le dai, trebuia să plece cu sacoșa, că ești bun, că ai farfurii
frumoase. D-aia fugeam și evitam. Unii ziceau, bă parcă sunteți speriaţi. Bă,
nu suntem speriați, suntem că știm, că am pățit. Tot pățitu' e priceput. Cu cât
ești mai prost și nu te știe nimeni, cu atât ieși mai bine de multe ori. Pentru
lume ești mediocru, da ești bine. Dacă ieși la iveală, trebuie să profite cineva...
(Florea Ioniţă, n. 1946)

La un moment dat, în timpul lui Ceauşescu, ne punea de creşteam porci,
ca să-i dăm. N-aveai porc, plăteai ca pentru un porc de 80 de kile. Şi eram
mai mulţumiţi să dăm bani decât să creşti porc, că stai slugă la el... Şi dădeam contracte de porci. La grădină munceam şi degeaba, de benevol,
ne dădea parcele şi trebuia să te duci de frică să sapi, că era primar Preda,
ăsta d-aci, te amenda. Nu mai venea la poartă, hai să sapi. Trebuia să te duci
să te uiţi ca la grădina ta, a făcut buruian, mă duc să sap că mă amendează ăla... Pe o parte a fost bine, că erau serviciuri pentru tineret, dar pentru noi olarii să ştii că era foarte greu. Nu conta că el e bolnav de inimă,
zicea că are autorizaţie. Şi ca să se lase de oale, n-avea de ce să se ieie...

Pentru noi, olarii, să ştii
că era foarte greu...

(Maria Gheorghe, n. 1938)
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Și uite așa, a trecut regimul ăla,
a venit ăstălalt și acu ăstălalt.
Și uite așa trecem de la una la
alta. Noi mergem înainte,
ce să făcem.
Drumul e bun, să fim sănătoși!
(Steliana Drăghici a lu’ Albei, n. 1947)
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