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Summary. The paper presents aspects of 
the traditional rug (scoarţa) that is the most 
representative type of rug of the folk art, being known 
and appreciated both within the Republic of Moldova 
and abroad. The author considers the conditions, the 
relationships and cultural forms that determined the 
emergence of this vivid domain of the folk art. Also 
are distinguished the specifi c marks of these creations 
in relation to the worldviews and the model of world 
that is characteristic for the traditional culture.
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Rezumat. În articol sunt relevate valenţele 

scoarţei tradiţionale, care este cel mai reprezentativ 
tip de covor al artei populare, cunoscut şi apreciat 
atât în interiorul Republicii Moldova cât şi peste 
hotarele ei. Sunt abordate condiţiile, relaţiile şi 
formele culturale care au determinat formarea acestui 
domeniu expresiv al artei populare. Sunt determinate 
însemnele caracteristice ale acestor creaţii în raport 
cu reprezentările despre lume şi cu modelul lumii 
propriu culturii tradiţionale. 

Cuvinte-cheie: scoarţă, covor, motive ornamen-
tale, tehnici de ţesut, reprezentări despre lume, mo-
delul lumii.

Cultura Republicii Moldova văzută în plinătatea 
manifestărilor sale are în epicentru valorile cultu-
rale tradiţionale consacrate de veacuri. În contextul 
construirii şi afi rmării identităţii noastre culturale 
ele devin emblematice. Este de datoria cercetăto-
rilor de a identifi ca, a atribui şi a interpreta aceste 
simboluri perpetuate în diferite limbaje ale culturii. 
Cercetarea scoarţelor, mai larg a covoarelor, din per-
spectiva identităţii culturale se impune în contextul 
elaborării dosarului de candidat UNESCO a „Tehni-
cilor tradiţionale de realizare a scoarţei”, care va fi  

propus pentru Lista reprezentativă a patrimoniului 
cultural imaterial al umanităţii de către Repub lica 
Moldova şi România [1]. 

Contribuţia scoarţelor la confi gurarea şi funcţi-
onarea constructelor identitare este una remarcabilă 
şi se cere a fi  relevată. În cele ce urmează vom punc-
ta doar câteva teze referitoare la această problema-
tică. Abordarea ei complexă necesită un spaţiu mult 
mai vast, viziuni diferite de studiere şi perspective 
conexe. 

Constituite ca un domeniu remarcabil într-o pe-
rioadă premergătoare răspândirii cărţii în masele po-
pulare, covoarele aveau rolul unor cărţi cu imagini 
de mare putere simbolică, la fel ca frescele biseri-
cilor medievale din Moldova. Cu singură deosebi-
re că primele exprimă cel mai elocvent libertatea 
de percepere şi reprezentare a lumii, iar ultimele se 
circumscriu perceperii religioase. Imaginile acestor 
ţesături sunt deschise perceperii şi stimulează comu-
nicarea omului cu lumea şi cu cosmosul. Cunoşteau 
semnifi caţia imaginilor şi acei care le ţeseau, şi acei 
care benefi ciau de obiectele ţesute. 

În prezent, deşi puţini dintre contemporani cu-
nosc semnifi caţia acestor motive, totuşi atractivi-
tatea covoarelor nu scade, dimpotrivă, devine mai 
puternică, ele fi ind agreate de tot mai mulţi oameni. 
Pentru că prin tot ce reprezintă ele emană energii 
pozitive, sunt agreabile, reconfortează şi, în acelaşi 
timp, rămân mereu enigmatice. Aceste creaţii ori-
ginale, realizate cu ajutorul fi rului de lână, au pro-
bitatea timpului. Au fost ţesute cu secole în urmă 
şi menţin fi rul comunicării între mai multe gene-
raţii de oameni. Valorile lor au fost relevate în di-
verse pub licaţii care marchează un veac de interes 
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ştiinţifi co-artistic [2]. Contribuţiile predecesorilor 
la relevarea particularităţilor morfologice ale do-
meniului ne permit să dezvoltăm problematica lui şi 
să punctăm câteva perspective de cercetare, care se 
impun în legătură cu evaluările recente ale dimen-
siunilor culturale ale scoarţei în contextul tradiţiei 
covoarelor, dar şi al culturii naţionale.

Scoarţele basarabene au un stil inconfundabil, 
determinat de tematica, expresia artistică, stilistica 
motivelor ornamentale, de înscrierea lor în registre 
decorative şi de cromatica în care au fost realizate. 
Cercetătorii au analizat, apreciat şi catalogat aceste 
distincţii. Continuând să dezvoltăm demersul, vom 
constata că această bogăţie artistică se datorează şi 
faptului că în societatea tradiţională întreg spaţiul 
locuinţei era modelat de prezenţa covoarelor, ele 
formând un microunivers. Astfel, lăicerele şi laturi-
le alese, alesăturile în vrâste erau destinate acope-
ririi pieselor de mobilier. Cergile, ţesăturile miţoase 
aveau aceleaşi funcţii, servind şi ca învelitori. De-
corul acestor piese este organizat în aşa mod încât 
să fi e perceput din perspectiva orizontalei. El constă 
din forme geometrice foarte diferite, unite în diverse 
motive complexe, încât ar putea corespunde unui în-
ceput al modelării suprafeţelor ţesăturilor în limbaj 
geometric. Motivele fi tomorfe sunt extrem de stiliza-
te, de proporţii mici sau medii. După liniile zigzaga-
te, spiralele de diferite confi guraţii dispuse pe laturile 
lungi şi după modul cum sunt înscrise în registre per-
pendiculare pe marginile lungi aceste motive princi-
pale, în alternanţă cu vrâste (dungi) de diferite culori, 
numite şi poduri ele trimit la semnifi caţia apei. Încât 
putem aprecia că lăicerele, laturile alese, alesăturile 
în vrâste/poduri corespund primului registru al îm-
părţirii lumii pe verticală, subpământului.

 Pe pereţi, în imediata apropiere a mobilierului 
erau atârnate de jur-împrejur păretarele alese, cu un 
decor diferit de cel al pieselor aşternute. Motivele 
ornamentale erau mai mari, cele vegetale fi ind do-
minante asupra celor geometrice, avimorfe şi antro-
pomorfe. De cele mai multe ori aveau doar margi-
nea de sus, formând astfel împreună cu ţesăturile 
aşternute pe piesele de mobilier un întreg decorativ. 
Şi mai deasupra păretarelor erau scoarţele, care or-
ganizează suprafaţa pereţilor, dimensionând spaţiul 
prin intermediul decorului. Motivele lor sunt aerate, 
dinamice, încât fortifi că spaţialitatea. În anumite lo-
calităţi (din raioanele Ştefan Vodă, Râşcani etc.), tot 
la nivelul pereţilor, dar în unghere, erau atârnate un-
gherarele, ţesute uneori în războiul orizontal, pentru 
a fi  mai uşoare. În special ungherarele se plasau sub 
icoană şi atunci motivele lor principale erau cele re-
ligioase (cununiile, crucea etc.). Din perspectivă se-

miotică, păretarele, scoarţele şi ungherarele mode-
lau registrul terestru al microuniversului reprezentat 
de interiorul locuinţei.

Ca să conturăm întregul univers al locuinţei 
marcat de covoare trebuie să precizăm că în loca-
lităţile din nordul Moldovei aceste ţesături din lână 
sunt etalate şi în registrul ei superior. Grindarele sau 
cordarele sunt înguste, uşor bătute cu vatala, având 
motive mici, preponderent geometrice, conserva-
toare de sensuri uitate. 

Vom generaliza apreciind că această cuprinde-
re spaţială a covoarelor a stimulat dezvoltarea unui 
fond bogat de motive, valorifi când plenar toate cla-
sele de ornamente tematice cunoscute de creaţia tra-
diţională: geometrice, vegetale, zoomorfe, avimorfe, 
antropomorfe, religioase, sociale, scheomorfe [3]. 
Fiecare dintre acestea circumscrie o varietate impu-
nătoare de forme, deocamdată insufi cient studiate şi 
interpretate. Şi mai puţin au fost cercetate grupurile 
ornamentale, registrele de motive în cadrul textului 
format de obiect.  

Fiece tip de covor din repertoriul artei noastre po-
pulare necesită noi abordări, concepute din perspec-
tiva exigenţelor ştiinţifi ce actuale. Dar ne-am oprit 
la prezentarea scoarţelor, pentru că între ţesăturile 
ornamentale sunt cele mai potenţate imaginativ. Este 
important să precizăm că ele sunt destinate pentru a 
amenaja spaţiul ceremonial al casei mari şi această 
funcţie a stimulat constituirea, selectarea şi promova-
rea unui fond expresiv de motive ornamentale, care 
au un mare impact psihologic asupra oamenilor. Ima-
ginile ţesute exprimă cel mai fi del aspiraţiile, idealu-
rile estetice şi morale ale societăţii tradiţionale. Deşi 
erau create prin munca cotidiană, sintetizând experi-
enţa artistică a multor generaţii de oameni, scoarţele 
colportă în ele spiritul riturilor, ceremoniilor în ca-
drul cărora aveau să fi e percepute ca opere artistice, 
rituale. Motivele lor urmează să fi e interpretate din 
perspectiva formelor culturale de maximă concentra-
re simbolică, axată pe sistemul de valori şi racorda-
tă perfect modelului lumii propriu acestei societăţi. 
Scoarţele pot fi  înţelese ca tablouri/texte în care s-au 
impregnat reprezentările artistice şi sociale ale vre-
murilor în care au fost ţesute. Ele perpetuează o bo-
gată cantitate de informaţii, inclusiv pentru că au cea 
mai mare suprafaţă de realizare a textului de orna-
mente. Constau fi e dintr-o foaie mai lată, fi e din două 
sau trei mai înguste, cusute împreună. În interiorul 
locuinţei ocupă locul cel mai favorabil ca percepţie 
vizuală, fi ind amplasate la nivelul ochilor. Motivele 
sunt realizate în strânsă legătură cu tehnicile alesu-
lui. Scoarţa a reuşit să devină cea mai reprezentativă 
ţesătură pentru că este şi una dintre cele mai vechi în 
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cultura noastră, – moşteneşte numele din latinescul 
scortea [4] – reuşind să valorifi ce toate tehnicile cu-
noscute ca specifi ce tradiţiei locului [5].

Ţesăturile ornamentale au atins această sincro-
nizare perfectă datorită vechimii cu care este practi-
cat ţesutul în spaţiul nostru, şi, ceea ce este mult mai 
important, – datorită priorităţii acestui limbaj plastic 
în comunicarea socială. Cultura tradiţională operea-
ză  cu imaginile la fel de mult ca şi cu textele orale.  
Dar, ceea ce se cere aici de remarcat ca noutate şti-
inţifi că este faptul că această diversitate, cuprinză-
toare de întreg, vine din relaţia egală a omului cu 
aceste imagini integrate modelului lumii. Covoarele 
formează în interiorul locuinţei un univers al sim-
bolurilor cu care omul comunică direct, continuu şi 
fi resc. Este universul creat prin aplicarea tradiţiei, 
perceput şi valorizat cu ajutorul ei. 

Tehnicile vopsitului lânii cu coloranţi vegetali 
conferă scoarţelor o cromatică specifi că şi solicită 
posedarea unor cunoştinţe profunde despre propri-
etăţile tinctoriale ale plantelor şi mineralelor loca-
le, despre posibilităţile de diversifi care şi sporire a 
acestor proprietăţi. Urmare a experienţei colective 
multiseculare au fost valorifi cate proprietăţile plan-
telor şi ale mineralelor, au fost variate, prin diverse 

mijloace, efectele lor cromatice, obţinându-se rezul-
tate remarcabile. Practica vopsitului cu plante este 
atât de bogată în mijloace, încât din aceeaşi materie 
primă, datorită varierii procedeelor termice, cantită-
ţii, dar şi proporţiilor masei colorantului, combină-
rii diferitor plante, dar şi mordanţilor, se obţinea o 
mare diversitate cromatică. Este imposibil să găseşti 
două covoare cu fondul de aceeaşi nuanţă. La fel 
cum e foarte difi cil să numeri câte nuanţe cromatice 
conţin aceste covoare [6]. După sute de ani cromati-
ca vechilor covoare devine tot mai armonioasa, mai 
pastelată şi mai strălucitoare. 

Perioada de decadenţă a covoarelor a început 
sub impactul răspândirii pe cale comercială a colo-
ranţilor de anilină şi a preluării modelelor de ţesut 
de pe diverse ambalaje. Faţă de coloritul pastelat, 
echilibrat, cald al vechilor covoare, cel obţinut din 
vopsele de anilină se baza pe culori curate şi semito-
nuri stridente. Rezistenţa acestora în timp era foar-
te mică, repede se decolorau. Concomitent, a fost 
afectat şi fondul vechilor motive. Au fost destructu-
rate, depersonalizate şi apoi înlocuite treptat cu un 
decor tot mai naturalist ca realizare. Lumea veche, 
sacralizată a motivelor era înlocuită treptat de forme 
realiste şi culori pure. 
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În contextul mondializării patrimoniului nostru 
de covoare, se pune accent pe reconsiderarea fondu-
lui vechi, consacrat, de forme semnifi cative numite 
şi motive decorative celebre de către Paul Petrescu 

[7]. În viziunea societăţii tradiţionale toate cele exis-
tente în lume sunt sacre, fi ind create la începuturi de 
Creator şi repetate de către oameni după modelul 
exemplar divin, inclusiv prin scoarţe. Omul culturii 
tradiţionale gândeşte încă preponderent în imagini, 
operează preferenţial cu iconicul în tot ceea ce face, 
concentrând în acesta idei importante. Privite din 
perspectiva mentalităţii tradiţionale covoarele ajun-
se la desăvârşire artistică nu au nimic în plus. Tot ce 
propun ca imagine este semnifi cativ. Fiece detaliu 
este justifi cat fi e din perspectivă decorativă, fi e din 
perspectivă simbolică.  

În accepţia aceleiaşi viziuni, forma covoarelor, 
motivele lor ornamentale, compoziţiile câmpului 
central şi ale chenarului sunt circumscrise unui con-
cept de origine arhaică ce vizează structura, organi-
zarea lumii, corelarea tuturor celor existente într-un 
sistem numit modelul lumii, imaginea lumii (imago 
mundi). Potrivit acestui concept, argumentat în mai 
multe lucrări de către istoricul religiilor Mircea Elia-
de, orice obiect creat de colectivitate, este raportat la 
prototipul creat de divinitate, la Cosmos, pentru a că-
păta durabilitate. În acest mod este inclus în sfera sa-
crului [8]. Apartenenţă la spaţialitate a covorului este 
evidentă prin forma lui. În sistemul de reprezentări 

specifi c spaţiului european formele pătrate şi drept-
unghiulare trimit la simbolismul pământului [9]. 

Covoarele sunt alcătuite din câmp central şi che-
nar (margine, privaz, guler, chenar). Câmpul central 
constă din fond şi motive ornamentale ce se impun ca 
principale în compoziţia piesei. Numele de câmp, dat 
acestei părţi din ţesătură, nu este deloc întâmplător, ci 
confi rmă, încă o dată, că în sistemul de reprezentări 
despre lume al societăţii tradiţionale această ţesătură 
în ansamblul ei ţine de simbolismul pământului.

În vechile scoarţe fondul câmpului central era 
deschis la culoare, deşi se  întâlnesc exemplare reu-
şite şi cu fondul cafeniu-închis sau negru. Indiferent 
de nuanţa în care este conceput acest spaţiu artistic 
persistă în ele ideea de câmp, de pământ luat în po-
sesie culturală de la natură. 

Logica dispunerii ornamentelor şi a motivelor 
ornamentale în compoziţii, dar şi pe suprafeţele 
câmpului central şi pe cel al chenarului diferă. Pe 
câmpul central motivele, de la cele mai simple, stili-
zate, până la cele mai elaborate compoziţional, sunt 
organizate după anumite principii. Este destul de 
frecvent principiul desfăşurării unui motiv pe toată 
suprafaţa câmpului central şi în acest caz ritmicita-
tea, alternanţa şi simetria sunt susţinute de schim-
barea culorii pe verticală sau pe orizontală a unui 
element ori a unui element din motiv.  Este răspân-
dită şi modalitatea organizării în registre verticale, 
după principiul omogenităţii elementelor, motive-
lor sau al combinării a două sau chiar trei motive 
într-un singur registru care se succed sau alternează, 
variind cromatic. Registrele, la rândul lor, alternea-
ză transversal pe câmpul central. S-au încercat ana-
lize şi interpretări destul de profunde ale ordonării 
motivelor în cadrul decorului unui covor valabile şi 
pentru creaţiile basarabene [10].  

Chenarul, dar şi marginile, bordurile pun în va-
loare motivele câmpului central şi sporesc funcţiile 
acestora printr-o logică a izolării covorului de restul 

Scoarţă (fragment din chenar), înc. sec. al XIX-lea. Nr. 9
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spaţiului. Cel mai frecvent, motivele câmpului cen-
tral sunt mai mari în comparaţie cu cele ale chenaru-
lui. Este şi fi resc să fi e aşa, deoarece aceste motive 
constituie esenţa mesajelor transmise prin covoare. 
Repertoriul motivelor, datorită vechimii, este unul 
consacrat, specifi c arealului românesc, având refe-
rinţe clare la fondul simbolurilor universale.

Stilistica covoarelor basarabene diferă şi de cea 
a covoarelor orientale, chiar dacă în unele exempla-
re se observă o anume apropiere între acestea. Vom 
generaliza că frumuseţea acestor motive, compoziţii 
şi decoruri, este o dovadă indirectă a creativităţii in-
tense a geniului popular. Motivaţia acestei creativităţi 
este chiar modul de viaţă tradiţional văzut în raport cu 
mediul natural şi cu condiţiile istorice. Ambele con-
texte i-au servit societăţii tradiţionale, producătoare 
şi, în bună parte, benefi ciară a acestor bunuri, atât ca 
sursă pentru motivele ornamenticii şi iconografi ei co-
voarelor, cât şi pentru stilistica reprezentării acestora. 
Este cunoscut faptul că popoarele cu destin zbuciu-
mat au produs o artă sublimă, care se deosebeşte clar 
de cea cu tentă naturalistă a popoarelor care au avut 
parte de condiţii pentru o viaţă mai liniştită.   

Scoarţele basarabene din secolul al XVIII-lea 
şi al XIX-lea, realizate după modele locale elevate, 
sunt deja bine cunoscute şi căutate în lume. Ele au 
început a pătrunde în ţările europene în secolul al 
XIX-lea, iar la începutul sec. XX cercetătorii sem-
nalau marele lor exod în comparaţie cu puţinătatea 
celor care se produceau în mediul rural [11]. Dece-
niile care au urmat nu au fost favorabile fortifi cării 
tradiţiei şi nici instituţiile nu au conlucrat sufi cient 
la protejarea scoarţelor. În prezent, câteva grupuri 
de ţesătoare din Clişova Nouă şi Tabăra, raionul Or-
hei, contribuie la reactualizarea fondului tradiţional 
de scoarţe care se bucură de popularitate. Vechile 
scoarţe nu se mai găsesc atât de uşor în circuitul li-
ber, prestigiul lor peste hotare este destul de mare 
şi prin stimularea producerii vechilor modele se în-

cearcă a satisface cerinţele pieţei.
În concluzie, ţinem să precizăm că scoarţa, ase-

meni oricărui alt fapt cultural de mare vechime, a 
fost circumscrisă în permanenţă criteriilor cosmi-
ce, religioase, sociale, etice, estetice ale comunită-
ţii. Motivele ornamentale dominante, care au dat 
caracter şi expresivitate acestui gen de artă, dar şi 
stilistica încorporării lor în compoziţii şi în ansam-
blul decorativ al întregului, sunt o dovadă că tind 
să reprezinte universul (cosmosul, natura, socie-
tatea), percepute şi codifi cate în semne cunoscute 
de întreaga comunitate. Mai mult chiar, graţie lim-
bajului simbolic de mare capacitate reprezentativă 
cu care au operat ţesătoarele, covoarele asigură o 
comunicare între diferite generaţii peste secole.  

Tradiţia acestor covoare s-a constituit atât de 
distinct în urma perfecţionării proprietăţilor mate-
riei prime, a coloranţilor, a dezvoltării principiilor 
artistice de organizare a decorului, dar şi a schim-
burilor culturale produse în interiorul comunităţilor 
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între cei bogaţi şi cei săraci, între cei care deţineau 
bunurile şi între cei care le produceau. Această moş-
tenire se datorează conlucrării întregii societăţi. 

 Secole la rând motivele ornamentale ale ţesătu-
rilor au servit ca nişte letopiseţe pentru a transmite  
mesaje benefi ce în limbaj plastic. Iată de ce astăzi, 
ca şi altădată, covoarele înseamnă mult mai mult de-
cât obiecte textile de împodobit interiorul locuinţei. 
Prin intermediul ţesutului fi relor de lână meşteriţele 
au concentrat informaţie istorică, artistică, socială, 
prezentând-o într-un limbaj artistic înţeles de toţi 
membrii comunităţii tradiţionale. Sigur, au încercat 
să adere la aceste valori şi toţi acei care le-au remar-
cat în diverse contexte. Cu ajutorul vechilor imagini 
şi acum, după veacuri bune, se încearcă a menţine 
această comunicare, ea fi ind foarte necesară şi pen-
tru omul contemporan.  
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