
INVENTARUL 
naţional al elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial 

(L’inventaire national des éléments vifs du patrimoine culturel immatériel)   
- extras - 

I. Domeniul: 
- Tradiţii şi expresii orale, incluzând limba, ca vector al patrimoniului cultural imaterial; 
- Artele spectacolului; 
- Practici sociale, ritualuri şi evenimente festive; 
- Cunoştinţe şi practici referitoare la natură şi univers; 
x Tehnici legate de meşteşuguri tradiţionale. 
II. Elementul de patrimoniu cultural imaterial: 
Tehnici legate de ceramica tradiţională de Horezu 
(Le savoir-faire de la céramique traditionnelle de Horezu) 

 

Termen standard: Tehnici legate de Ceramica tradiţională de Horezu 

Denumiri locale/regionale: Ceramica de Hurez 

Areal de manifestare: satul Olari, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea 

Descriere sumară: Localitatea Horezu şi satul aparţinător, Olari, sunt locuri pitoreşti, situate în 
judeţul Vâlcea. Studiile de arheologie şi de istorie au avansat ipoteza că centrul de ceramică de la Horezu ar 
putea să existe încă din Preistorie şi că în urmă cu 300 de ani şi-a schimbat caracterul arhaic al producţiei 
sale. 

Elementele tradiţionale, vechile forme şi motive s-au 
menţinut de-a lungul timpului şi dovedesc cunoştinţe, practici şi 
tehnici specifice producerii ceramicii tradiţionale de Horezu, 
transmise din generaţie în generaţie. 

Aceasta ceramică este unică, are particularităţi specifice, 
care o diferenţiază de alte centre de olărie din Oltenia şi din 
întreaga Românie. 

Lucrată cu mâna, pe roată, ceramica din Horezu are o 
ştiinţă aparte de lucru, cunoscută numai de comunitatea de olari 
care o produce. Etape laborioase dovedesc acest fapt: alegerea şi 
extragerea pământului - din locul numit Dealul Ulmetului, 
dospirea, frământarea, curăţirea, tăierea, udarea, malaxarea. Toate 

aceste procedee fac din pământ o pastă pe care olarii din Horezu ştiu cum să o transforme prin ardere oxidantă 
într-o ceramică de culoare roşie. 

Datorită tehnicilor speciale moştenite, transmise din tată în fiu, olarii simt „la mână” pământul şi 
apreciază din ochi dimensiunile „gogoloţului” - bulgărele de pământ care este transformat în obiecte de 
ceramică. 

Roata este instrumentul ce permite obţinerea formei obiectului, folosind o tehnică aparte, a digitaţiei, 
o ştiinţă a mişcărilor - un cod tradiţional de gesturi. 

Fiecare olar are un fel anume de a modela, un stil aparte, dar toţi meşterii respectă ordinea 
operaţiilor. Abilitatea lor de îmbinare a culorilor în decor defineşte 
personalitatea şi caracterul unic al ceramicii de Horezu de-a lungul 
timpului. 

Iată ce spune Nicoleta Pietraru: 
„Pentru mine, ceramica de Horezu pe care o fac înseamnă 

să păstrez tradiţia. Eu muncesc exact ca părinţii şi bunicii mei. 
Pentru aşternerea culorilor pe vas, folosesc cornul de vită cu vârful 
unei pene de gâscă în capăt. 

Încerc să păstrez vechile modele: cocoşul, emblema 
noastră, a olarilor din Horezu, arborele vieţii, şarpele casei, spirala 
vieţii, spicul grâului, decoraţii florale, coroane, motive geometrice”. 



Fiecare meşter are stilul său de a marca simetria, alternanţa, ritmul sau dinamica ornamentelor. 
Produsele nu sunt niciodată identice, chiar dacă sunt făcute de acelaşi olar.  

irăvitul este procedeul decorativ folosit numai de olarii din Horezu; pe cât de simplu ca realizare, pe 
atât este de fastuos ca aspect. El constă în tragerea culorii proaspăt aşezate pe vas cu ajutorul cornului, prin 
deplasarea direcţiei modelului iniţial cu un instrument numit „gaiţă” - un băţ prelungit cu un ac metalic, 
utilizat pentru decoruri foarte fine. 

Această tehnică practicată cu atenţie şi cu viteză totodată este o modalitate de decorare care necesită 
salvgardarea, având în vedere caracterul său unic. 

Ceramica de Horezu este, în general, smălţuită şi necesită două arderi: primul foc sau „foc de ruşală” 
şi al doilea foc - „focul de smalţ”.Cuptoarele de la Horezu sunt de suprafaţă, construite din cărămidă, în 
formă de trunchi de con, baza mare fiind pe sol. 

Formele ceramice sunt rezultatul experienţei acumulate de generaţii, precum şi al cunoştinţelor şi 
practicilor transmise fără întrerupere: taiere (farfurii) cu diamentre diferite, ciorbalâce (un fel de castroane 
mari), boluri, ceşti de ţuică, ulcioare, străchini, icoane, suporturi pentru lumânări, glastre, vaze de flori, 
ploşti (mai ales în trecut), căni pentru vin etc.; toată această varietate de forme reflectă interesul comunităţii, 
dar şi al cumpărătorilor. 

Eufrosina Vicşoreanu, olar din Horezu, ne mărturiseşte:  
„Mama m-a născut în atelierul de olărie, iar tata m-a învăţat meseria 

de copil. Ceea ce ştiu este că pentru a face olărie trebuie să munceşti cu 
pasiune, cu fineţe, dar şi cu dragoste”. 

Importanţa acestui element de patrimoniu cultural imaterial, olarii 
care lucrează mereu în „Stilul Horezu”, dorinţa de a promova şi de a pune în 
valoare tehnicile, cunoştinţele şi practicile legate de acest fel de ceramică au 
determinat înfiinţarea, în 1971, a Târgului Naţional de Ceramică „Cocoşul 
de Hurez”. Târgul conferă horezenilor sentimentul de continuitate a valorii 
lor identitare. 
Comunitatea din Horezu se identifică cu acest element patrimonial pe care îl 
recunoaşte ca făcând parte din moştenirea sa spirituală. 

Numeroase documente de arhivă, cercetările întreprinse la Horezu de 
reputaţi etnografi şi etnologi, din epoci diferite, lucrările de referinţă sunt o 
dovadă că ceramica de Horezu este un fenomen care dovedeşte capacitatea 
creativă de excepţie a celor care practică, păstrează şi pun în valoare o 

importantă moştenire culturală, având totodată capacitatea de a transmite din generaţie în generaţie un 
meşteşug tradiţional cu care se identifică. 
 

 Practicanţi - comunităţi, grupuri, persoane: olari din oraşul Horezu şi satul Olari, care aparţine de oraş 

 Categorie de vârstă: între 20 şi 80 de ani 

 Sexul: bărbaţi şi femei 

 Categorie socioprofesională: olari 

 Naţionalitatea: română 

 Starea actuală a elementului (viabilitate, pericole): Cunoştinţele 

şi tehnicile de producere a ceramicii de Horezu sunt elemente vii de 

patrimoniu cultural imaterial ce necesită protejare şi salvgardare pentru 

asigurarea viabilităţii acestei olării tradiţionale unice în context naţional şi 

internaţional. 

 Măsuri de salvgardare/protejare: Importanţa acordată salvgardării 
ceramicii de Horezu şi interesul pentru asigurarea viabilităţii acestui element 
au dezvoltat mai multe iniţiative trecute şi actuale: 



- transmiterea cunoştinţelor şi practicilor legate de ceramica de Horezu generaţiilor următoare şi 
prezervarea vechilor tehnici ale procesului de fabricaţie, în atelierele meşterilor olari; 

- participarea activă a comunităţii olarilor la proiectele de cercetare alături de specialişti, din 1994 
până în prezent (au fost realizate, cu ocazia campaniilor de cercetare, fişe de inventar, chestionare asupra 
meşteşugului olăritului de la Horezu, înregistrări foto-video); 

- realizarea unei colecţii locale de ceramică pentru 
prezervarea şi punerea în valoare a acestui meşteşug; 

- încurajarea meşterilor olari pentru a-şi crea 
propriile colecţii şi expoziţii de ceramică, precum şi 
magazine de desfacere a produselor; 

- organizarea, în continuare, a Târgului Naţional de 
Ceramică, care pune în valaore ceramica de Horezu în 
context naţional; 

- încurajarea turismului cultural prin promovarea 
acestui meşteşug tradiţional. 

Elementul a fost înscris în Programul naţional de 
salvgardare a elementelor de patrimoniu cultural imaterial 

derulat de către Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale; sunt anual 
dezvoltate parteneriate instituţionale cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Vâlcea  şi alte instituţii ale autorităţilor locale (Primăria Horezu etc.) .Toate demersurile sunt 
susţinute de măsuri administrative ale autorităţii locale, cu sprijinul instituţiilor specializate ale statului 
român (cultură, educaţie, turism). 

Măsurile de salvgardare elaborate asigură în prezent susţinerea elementului şi au în vedere asigurarea 
promovării şi a perpetuării meşteşugului. 

 
Colectarea datelor, implicarea comunităţii şi consimţământul: Culegerea datelor şi cercetările de 

teren sunt cuprinse în programul naţional de salvgardare derulat de Centrul Naţional pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale. Practicienii, olarii din Horezu, au fost integraţi în acest program şi au 
colaborat cu specialiştii în toate campaniile de prospectare şi cercetare. 

Comunitatea din Horezu, olari şi reprezentanţi ai administraţiei locale, şi-a exprimat acordul liber, 
prealabil şi clar cu privire la înscrierea Tehnicilor legate de meşteşugul ceramicii tradiţionale de Horezu sub 
egida UNESCO pe Lista reprezentativă a elementelor de patrimoniu cultural imaterial al umanităţii. 

 
Observaţii: Dosarul de candidatură a fost înscris de România la UNESCO pentru sesiunea 2012. 
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