
Sarmale si tuica sa fie, ca oale si cani au fost

   Cata frunza, cata iarba, au fost minunatiile din lut si musterii la cea de-a 48-a editie aTargului Olarilor.
De vizitatori nu a dus targul lipsa, asa ca dimineata pe racoare, in caldura amiezii sau chiar pe
semi-intunericul inserarii, sibienii si turistii au fost prezenti in targ. De ales au avut de unde alege, caci
fiecare mester participant a adus sute de produse, pe toate gusturile si pentru toate buzunarele. Şi cine a
vrut timp de cumpar[turi, i-a putut lasa pe cei mici la atelierul din mijlocul targului, sa-si incerce talentul
in modelat lutul si pictarea lui. Asa ca de dimineata, pana seara, zeci de copii au deprins din tainele
olaritului. Oale de sarmale la 30 lei, cani pentru tuica la 2 lei, blide la 5-7 lei, felurite obiecte decorative
de la 15 la 400 lei, cani mari- 7 lei, farfurii decorative - 15-25 lei, vaze - 15 lei, obiectele miniaturale, la 3
lei - toate s-au gasit in targ. Iar lista ar putea continua, caci lucrul cu lutul nu se mai rezuma azi la obiecte
utilitare si cateva obiecte decorative, ci a prins forme noi de la magneti de frigider la tot soiul de clopotei.
 Din targ nu au lipsit nici placile de teracota. Singurul producator prezent cu acest produs a fost Fabrica
de Teracota din Medias, dar cum oferta a fost extrem de diversificata, cine si-a dorit o soba care sa arate
precum cele de odinioara, facute din cahle, a avut de unde alege. Ce prefera lumea? Obiecte colorate,
stralucitoare, cu tenta moderna sau chiar de kitsch, asa ca olarii romani care lucreaza simplu, traditional,
au tot mai putini clienti. Şi ei sunt tot mai putini. Iar asta se vede nu doar la Sibiu, ci si in alte targuri din
tara. Tocmai de aceea, astazi va spunem povestea a doi olari romani, care lucreaza asa cum au facut-o
parintii si bunicii lor.
  
  Olarul fara sat Ion
  
  Ratezeanu este singurul olar care si-a adus roata la targ. A luat lutul, l-a pus pe roata si a modelat din el
oale si ulcele, pentru ca oamenii sa vada cum se transforma bucata de pamant. "Eu nu pot sa plec fara
roata. Peste tot o iau cu mine", a marturisit Ion Ratezeanu. Are lutul in sange dinainte sa vina pe lume,
caci s-a nascut in Galesoaia, cel mai puternic centru de olarit din Gorj. Odinioara nu era casa fara roata
olarului si fara olari, acum nu mai e nici satul, doar biserica a ramas in picioare. in rest, totul s-a
transformat in gropi si un sant imens, caci satul a fost cutreierat de la un capat la altul de masini felurite in
cautarea de carbune.
  
  Veteranul Targului  

   De cum intri in Targul Olarilor, dinspre strada Nicolae Balcescu, il intalnesti pe Petru Borza, probabil
cel mai varstnic olar prezent la targ. De ani de zile isi asaza oalele simple, dar numai bune de gatit, in
acelasi loc. Cunoaste Piata Mare ca-n palma, a cunoscut si Piata Mica, la fel de bine, caci vine la Targul
Olarilor din Sibiu, inca de la prima editie, asa ca poate spune oricand povesti despre olarii si musteriii de
altadata. Are 82 de ani si munceste la roata de aproape 70 de ani. "Am invatat de copil, de la tata. Fac
oale simple, traditionale, asa cum am vazut eu in copilarie. inainte, la toate casele din Obarsa erau olari.
Acum nu mai sunt", povesteste olarul veteran, iar fiul lui completeaza: " E gata cu mestesugul, cand nu
mai face nici tata". Olaritul nu e o usor, spune Petru Borza, trebuie sa cunosti pamantul, sa stii care lut e
bun si care nu, trebuie sa ai "simt", ca sa poti modela oala, trebuie sa ai rabdare sa inveti. El le-a avut pe
toate inca din copilarie si le-a pastrat in toti acesti 70 de ani, iar acum, octogenar fiind, nu poate renunta la
olarit. Asa ca, a venit la cea de-a 48-a editie a Targului Olarilor,la fel ca si la prima.  
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