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cuptorul
anii 80. la piscu ard 120 de cuptoare. 
2007, mai ard 3. 
Aproape în fiecare gospodărie de la Piscu găseşti 
ruinele unui cuptor, ca un muşuroi imens, pământ 
redevenit pământ.
 În cadrul Lut Ars 2007, 2 meşteri din Piscu, 
Gheorghe Mihai şi Dumitru Constantin, au con
struit în curtea Muzeului Ţăranului Român, un 
cuptor de ars ceramică, un exponat funcţional, 
prin care neam propus, pe deo parte să 
reactivăm relaţia meşterilor cu muzeul, iar pe de 
alta să încurajăm iniţiativele celor din oraş spre 
zona ceramicii, tradiţionale sau nu, ajutândui să 
realizeze una dintre etapele foarte importante ale 
laboriosului drum al pământului către obiect.
 Cuptorul făcut de meşterii din Piscu, aşa 
cum au ştiut ei, este un cuptor de tip tronconic, 
autohton, cu grătar de cărămidă, care desparte 
camera focului de lemne de  camera oalelor. Are 
un diametru interior de 1 m şi o înălţime de 1 m 
de la grătarul de ardere până sus. Ingredientele au 
fost: cărămida arsă, pământ, nisip, apă şi nuiele. 
Comanda noastră către meşteri a fost legată de 
dimensiuni şi de tipul de finisaj. Umblând prin 
ogrăzile olarilor am întâlnit în gospodăria lui Sotir 
Constantin un cuptor incins cu nuiele (imaginea 

alaturată), care ne-a fost prezentat ca un obiect 

secular, încă funcţional, cel mai vechi cuptor 
din Piscu. Neau plăcut mult atât ideea cât şi 
dimensiunea estetică a acestui tip de finisaj. Nea 
Gică, meşterul, a intrat în jocul nostru şi nea spus 
că da, mai ştie să încingă cuptorul cu nuiele. În ce 
priveşte dimensiunile, este un cuptor atipic pentru 
Piscu, întrucât aici se ardeau  odată cantităţi foarte 
mari de ceramică şi cuptoarele erau gigantice. Este 
una dintre problemele actuale ale olarilor de aici. 
Nu mai au putere să umple cuptoarele imense, 
gândite pentru producţie masivă. La muzeu aveam 
nevoie de un cuptor care să poată fi umplut cât de 
uşor, ca să poată arde cât de des.
 Pe lângă cuptorul de la muzeu, am ridicat un 
cuptor şi la Piscu, la sediul Asociaţiei noastre. De 
data aceasta a lucrat un singur meşter, nea Mitică, 
şi în plus a fost primul cuptor realizat integral 
de el. Nea Mitică este olar. A asistat în viaţa lui la 
ridicarea câtorva cuptoare, dar nu a construit până 
în prezent, el însuşi, nici unul. Neam dorit să îl 
încurajăm şi iată, avem de acum la Piscu, încă un 
meşter cuptorar. 
 Am urmărit, aşadar, ridicarea a două cuptoare 
şi putem acum explica pas cu pas cum se face un 
cuptor de ars ceramică.
 Mai întâi se trasează un cerc, căruia i se fixează 
centrul cu un ţărus 1, 2 . Este perimetrul exterior 
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al cuptorului. În interiorul conturului circular 
se sapă o groapă de cca. 50 cm adâncime, 
pe fundul căreia se pune nisip. 3, 4 . Aici se 
fixează tot circular cărămizile care formează 
vatra 5, 6 . Odată podită vatra se fixează gura 
cuptorului 7 . Apoi se construieşte peretele 
camerei focului aşezând rând cu rând cărămida, 
perpendicular pe conturul gropii 8, 9 . În 
dreptul gurii cuptorului cărămizile se zidesc 
lăsând lăcaşuri pentru ţeserea peretelui în 
exterior 10 . Liantul pentru această operaţiune 
este o pastă făcută din pământ de lipit şi apă. 
Pământul de lipit trebuie săl cunoşti. Se gă
seşte de obicei prin lunci. Tot această pastă, 
ceva mai diluată se foloseşte pentru «lipirea» 
suprafeţelor. Meşterul toarnă între rosturi 
şi întinde peste tot cu mâna un strat subţire din 
această pastă care etanşeizează întreaga încă
pere 12 . Cu cât lipeşti mai mult cu atât e mai 
bine. Odată ajunşi cu peretele la nivelul solului, 

începe lucrul la canale 13 . Suprafaţa cercului se 
împarte în 4 sectoare. Canalele sunt puţin mai 
înguste decât lungimea unei cărămizi. Avem un 

canal circular imediat lângă peretele camerei de 
ardere şi alte două canale perpendiculare montate 
pornind de la gura cuptorului. Sectoarele de cerc 
cuprinse  între canale se zidesc. Când ajung la 
înălţimea peretelui, adică la nivelul solului, se 

construieşte grătarul, tot din cărămidă 14 . În zona 
canalelor cărămida se aşază pe cant. Apoi, peretele 
cuptorului se ridică pe rotund îngustânduse uşor, 

uşor către vârf 15 . În partea de sus se lasă o 
fantă, loc prin care olarul intră în cuptor pentru a 
clădi oalele la fiecare ardere. După ce cuptorul se 
umple spaţiul se zideşte temporar şi se lipeşte. 
Urmează ceea ce olarii numesc «malul cuptorului», 

o zonă de protecţie termică, care se ridică până 
la cca 3/4 din înălţimea cuptorului. În jurul 
cuptorului se construieşte circular un gard de 
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nuiele, apoi în spaţiul dintre peretele de cărămidă 
şi îngrăditură se bate bine pământ, cu maiul 
16, 17 . Se stropeşte şi iar se bate, până sus. 
Apoi totul se lipeşte. În dreptul gurii cuptorului 
se sapă o groapă pătrăţoasă ai cărei pereţi se 
zidesc frumos, săţi facă plăcere să şezi la foc.    
La o ardere normala cuptorul se umple cu vase 
până sus. Obiectele se clădesc îngrijit. Deasupra 
lor, olarul aşterne o acoperitoare din cioburi. 
La fiecare ardere spaţiul de intrare în cuptor se 
zideşte şi se lipeşte, urmând să fie desfăcut la 
golirea cuptorului. Cuptorul trebuie să ardă 10
15 ore, iar olarul îl păzeşte şi are semnele lui 
care îi spun că marfa e gata. În tot acest timp 
focul se întreţine mai slab sau mai tare, tot după 
semnele olarului. Dacă e vară târzie, în tot acest 
timp se ronţăie porumb copt. Cuptorul se poate 
goli după cca. 24 de ore de la oprirea focului.
Ca o curiozitate, vedeţi (foto alături) cum arată 
şi un cuptor de ars cărămida, un cuptor care a 
ars cărămizile din care au fost făcute cuptoarele 
noastre de oale. De fapt, un cuptor de ars 
cărămidă este o instalaţie clădită din cărămizile 
însăle; se ridică din stive de cărămizi nearse, 
lăsând canale pentru trecerea aerului fierbinte. 
După foc, la demontare, cuptorul devine o mare 
stivă de cărămidă arsă din care ţiganul ia şi vinde. 

Am cunoscut o respectabilă doamnă, care cu 
toate că nu olărise niciodată îşi dorea cu ardoare 
o roată şi chiar un mic cuptor. Avea convingerea 
că e făcută pentru asta şi aştepta întâlnirea cu 
lutul ars ca pe ceva providenţial. Sunt convinsă că 
nu e singura. Sperăm ca experienţa noastră să vă 
fie de folos!
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