ORNAMENTICA

SCOARŢELOR MOLDOVENEŞTI
EMILIA PAVEL

În această lucrare vom prezenta succint ornamentica scoarţelor din
Moldova extracarpatică sau de podiş 1, zonă care după părerea noastră
este definitorie în aprecierea bogăţiei şi variaţiei de motive pe scoarţele
moldoveneşti.
Prin ornamentică

se înţelege totalitatea motivelor ce alcătuiesc stilul artei unui popor. 1n unele lucrări enciclopedice 2 se aminteşte cl2
ornamentica populară ca şi în unele studii de specialitate semnate de
Nicolae Dunăre :1, Tancred Bănăţeanu 4 , Romulus Vulcănescu ·'i, Paul Petrescu 6, Marcel Focşa 7, Angela Paveliuc ~.
Din punct de vedere morfologic, ornamentica scoarţelor moldo·;eneşti excelează printr-o variată şi bogată gamă de motive geometrice
şi negeometrice (liber desenate) iar din punct ele vedere semantic prin
valoroase creaţii astrale, fitomorfe, zoomorfe, antropomorfe şi sci1eomorfe. Unitatea în varietate, alternanţa, ritmicitatea şi repetiţia dezvoltate în cuprinsul compoziţiilor ornamentale, confirmă originalitatea stilului scoarţelor moldoveneşti. Artista noastră populară, mesageră a gîndurilor ~i idealurilor colectivităţii, a celor ce sîntem de mii de ani aici
in spaţiul carpato-dunărean pontic, a ştiut să îmbine culorile, să stilizeze
motivele, să ne redea în ornamente, în semne şi simboluri, idei şi mesaje
ale unei gîndiri magice milenare.
.
Echilibrul şi măsura cu care sînt realizate motivele este una din tr5.săturile esenţiale ale ornamenticii scoarţelor moldoveneşti, dîndu-le o
notă originală.

1 Emilia Pavel, Contribuţii lastudiul ţesăturilor populare. Scoarţe moldoveîn Studii şi comunicări de istorie a civilizaţiei populare din România. val. 1,
Sibiu, HlB1, p. 127-1~9.
2 Dicţionar enciclopedic român, voi. ni, Bucureşti, 1965, p. 611.
3 Durrăre Nicolea, Ornamentica tradiţională comparată, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1979, p. 49.
4 Procesul de creaţie în arta populară, ASTRA, nr. 1/1983 şi Ornamentul în
neşti,

arta populară românească, Bucureşti, 1963.
5 Figura-rea mîinii în ornamentica populară română, în Revista de etnografie şi folclor, Bucureşti. nr. 3/1964, p. 213 ; 4-5/1964, p. 413 ; Coloana cerului,
Bucureşti, 1972, p. 29-47.
6 Imagini ale soarelui în arta populară, în SCIA, 1/1963, p. 101.
7 Scoarţe romneşti, Bucureşti, 1970.
8 Arta populară din zona Botoşanilor. Scoarţe .~i lăicere, Comitetul pentru
cultură şi educaţie socialistă al judeţului Boto~ani, Muzeul judeţean, 1976.

www.cimec.ro

EMIL IA PAVEL

564

Scoarţele moldoveneşti sint realizate într-o armonie cromatică desăvîrşită. Repartizarea ornamentelor, dinamica alternanţei dintre supra-

feţele

decorate şi cele nedecorate, materialul al cărui efect asupra ansamblului este uneori decisiv, sînt factorii definitorii din punct de vedere
artistic şi estetic. Culoarea ca şi relaţiile pe care toate aceste elemente
le întreţin între ele, joacă un rol deosebit în studiul scoarţelor. Îmbogăţirea paletei cromatice în dezvoltarea artei ţesăturilor din această zonă
este o importantă etapă. Pe lîngă lîna naturală alb şi negru s-au folosit
culori extrase din plante, cafeniu, galben, albastru, verde, roşu. Cromatica lăicerelor moldoveneşti se poate compara cu n~anţele şi coloritul
frescelor monumentelor feudale din nordul Moldovei - zugravii care
pictau icoane pe lemn în secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea foloseau o
potolită, asemănătoare cromaticii de pe lăicerele şi scoareţele moldoveneşti. Coloritul vegetal al scoarţelor moldoveneşti atinge apogeul în a
-doua jumătate a secolului al XIX-lea. Coloritul chimic, la sfîrşitul secolului al XIX-lea, îmbogăţeşte paleta cromatică, marcînd o nouă etapă
în dezvoltarea scoarţelor moldoveneşti.
Creaţia artistică populară s-a dezvoltat şi a evoluat pe linia tradiţiei. Fiecare generaţie de ţesătoare şi artişti populari anonimi au adău
gat ceva nou la tradiţie moştenită, îmbogăţind-o şi dezvoltînd-o. Inovaţia este permanentă în creaţie artistică populară. Fără inovaţie n-ar exista
tradiţia !
Valorificînd tradiţia, artistul popular este reprezentantul unei culturi pe care a moştenit-o şi pe care o transmite grupului infinit ~i gusturile comunităţii săteşti din care face parte, determinînd circulaţia intensă a acelora'?i motive şi tipuri de motive, din care monotonia decorativă dispare.
Scoarţele moldoveneşti s-au dezvoltat în cadrul gospodăriei ţără
neşti, la curţile domneşti, la casele boiereşti ca şi la mănăstiri. •Cele mai
vechi ştiri despre scoarţe datează din secolul al XVI-lea, anume din
vremea lui Despot Vodă· (1561-1563). Johanne Sommer, profesor la
Şcoala latină din Cotnari, în elogiile sale scrise în limba latină ne dă
informaţii : "Fetele cunoşteau arta ţesutului la covoare. Covoarele erau
decorate cu diverse ornamentaţii. Erau ţesute cu struguri spre acele motive ce indică abundenţa şi pot da ochiului o impresie plăcut" n.
În secolul al XVII-lea, al XVIII-lea şi al XIX-lea ne vorbesc despre scoarţe unii călători străini. Aflăm astf~l din însemnărilor lor de
călătorie, că în Moldova existau ateliere de ţesut cu care îşi întrebuinţau timpul doamnele şi fetele familiilor mari : "Era o adevărată fabrică
în fiecare casă" Jo.
Echilibml şi măsura cu care sîr:J.t realizate motivele, este una din
trăsăturile esenţiale ale ornamenticii Scoarţele moldoveneşti dîndu-le
o notă originală. Referitor la scoarţe, Lucian Blaga conchide : "Cît echi9 Ştefan Bîrsânescu, Zori de cultură umanistă în Moldova secolului al XVI-

lea, 1561-1563, Bucureşti, 1957, p. 207, unde s~ publică elegia a VIII-a a lui
L Sommer în text latin şi în traducerea românească.
10 N. Iorga, Istoria românilor prin călători. vol. II ; De la jumătatea veacului al XVIII-lea şi pînă în 1890, Bucureşti, 1921, p. 6.
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Iibru şi cîtă măsură în întrebuinţarea elementelor decorative şi a cîmpurilor. Ornamentica - spune mai departe Blaga -- prin născocirile ei,
liniare, prin ritmica şi prin culorile utilizate, trebuie privite ca expresie directă, ca spovedanie şi comunicare a unui duh ... " Ornamentica
fiind depozitarea unor taine colective, din avîntul sau din frăgezimea
unei linii, din preferinţa arătată dreptei sau arcului, din accentul pus
pe masa compactă sau pe motivul rarefiat, din sublinierea figuraţiei
naturale sau a geometrismului abstract se poate cu ajutorul intuiţiei, a
puterii analitice necesare şi a empatiei reconstitui oarecum grafologic
,duhul unei populaţii" 11.
Referitor la ornamentica populară Al. Dima susţine : "Dacă ne întrebăm acum care este cazul artei populare, e evident că simbolurile
ei sînt preluate numai din tezaurul cu valori circulatorii în popor, dintr-un străvechi fond mitic" 12.
Cercetarea scoarţelor, a culorilor, a motivelor ca şi aceea a formelor
deschide un orizont larg asupra procesului de evoluţie culturală, de gîndire şi exprimare plastică a meşterilor populari din trecut. Scoarţele sînt
dintre cele mai valoroase ţesături de interior, dintre care amintim ca
variantă lăicerul, păretarul. Lăice:-ul este o ţesătură de veche tradiţie
documentat în secolul al XV -lea 1 :~. Denumirea de lăicer derivă de la
cuvîntul la viţă, aşa cum păretarul . îşi ia denumi reu. de la perete. Lăi
cerul este una din cele mai frecvente piese tradiţionale. Ele au lăţime
de 70-90 cm. şi 3-4 m. lungime. Decorul pe aceste scoarţe este format
din linii drepte realizate la ţesut cu suveica în diferite culori, care se
repetă într-o succesiune ritmică. Liniile înguste erau denumite "vrîste",
,,gene" sau ,,genuţe", iar cele late "scaune", "poduri", "proguri". Marcela Focşa su<;ţine : "Cu toate că învărgarea şi compunerea în rînduri
sînt siste·ne ornamentale univers.ale, fiind impuse de însu~i tehnica ţe
sutului, p··in vechimea şi importanţa artistică pe care o au la noi în mediul rural ele pot fi considerate ca reprezentînd fondul autohton" 1".
În evoluţia decorului între grupurile de vrîste apar ornamente geometrice denumite romburi, miez ele nucă, suveica, furculiţa etc. sau stilizări vegetale pomul şi bradul. Romulus Vulcănescu în lucrarea sa "Coloana cerului" a arătat că "braclul este considerat de popoarele din sudestul Europei ca arborele vieţii" ... iar la traci "brarul este prezent în
toate manifestările ri tu ale şi cererr:oniale ce ţin de adorarea astre lor,
de ciclul vieţii (naştere, nuntă şi moarte) şi ele ciclul calendaristic (zile
ele muncă şi zile de sărbători solstiţ1ale şi echinocţiale). De asemeni acelaşi autor susţine că la daca romani a existat un cult al mărului. Autorul
dă exemple concludente din colindele culese de Sabin V. Drăgoi. Din
mijloc de mese 1 Măru-i mărgăritu / Mîndru-i de-nflorit 1 Florile-s de
argint 1 Merele-s de aur" 15•
11 Trilogia culturii, capitolul Duh şi ornamentică, Bucureşti, 1966, p. 214.
12 Arta populară şi relaţiile ei, Bucureşti, 1971, p. 42, Ed. Meridiane, Bucu~eşti.

13 Marcela
H

Focşa, Scoarţe româneşti.

Idem.

15 Romulus

Vulcănescu,

Coloana cerului,

Bucureşti,
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Cele mai importante ·zone în care lăicerele şi scoarţele au cunoscut
o mare dezvoltare artistică le putem fixa în jurul Dorohoiului - Zamostea, Dersca,. Pomîrla - a Botoşanilor, Bucecea, Tudora, Ştefăneşti,
Mîndreşti, zona Iaşi în care este inclus şi o parte din judeţul Vaslui,
elin care amtim doar cîteva sate : Bivolari, Hîrtoape, Moşna, Mirosloveşti,
Mădîrjac, Popeşti, Olteneşti, Zgura, Avereşti. În sudul Moldovei, Huşul,
satele situate pe apa Bîrladului, Tecuciul şi Galaţiul s-au remarcat de
asemeni prin arta decorativă a scoarţelor. Aceste piese de interior au
şi importante funcţii de ceremonia!. La nuntă, un lăicer ţesut. de mireasă se aşeza lîngă măsuţa în faţa căreia îngenunchiau tinerii pentru
a-şi lua "iertăciune de la părinţi. Pe cel mai frumos lăicer, scoarţă din
zestre, tinerii şi naşii îngenunchiau la cununie. Lăicerul de cununie se
făcea cu flori "chenar" pe margine "dacă mireasa era fată" w.
Scoarţe fără chenar, ornamentată cu motive geometrice în şah, adică
pătrate dispuse în diagonală cu ajutorul cromaticii, era denumită în
"pave", în "c.ărţi", în "obloane". Ornamentele în triunghiuri se utilizau
ca şi pătratele dispuse în diagonală, fiind denumite în "costiţe" sau în
"posmagi".
Triunghiurile erau redate şi pe orizontală suprapuse continuu, încît imitau trunchiul unui arbore sau coloana infinitului sculptată de
Brâncuşi. Acest ornament, denumit "în trei suveici" 11 şi-a luat probabil denumirea după tehnica de lucru a scoarţelor. Ornamentele geometrice sînt denumite şi naţionale.
Scoarţele simple fără chenar, ca şi lăicerele, s-au dezvoltat în gospodăria ţărănească. Rombul sau roata este unul dintre cele mai frecvente motive care se găseşte în fiecare sat din podişul Moldovei. El
există şi în Cîmpia Munteniei în aceeaşi formă de prezentare după
cum s-a găsit pe scoarţele existente la Muzeul din Slobozia - Ialomiţa.
În satul Pomîrla-Dorohoi, rombul este denumit trandafir 1 ~. În zona
Iaşi la Popeşti, Mădîrjac apare sub denumirea de roate pline şi jum~
tăţi de roată, şinătău şi flori încheiate sau floarea mare (Erbiceni). In
jurul Negreştilor, la Cuci, rombul realizat în scară dreaptă pe scoarţe
este denumit "şatrancă".
Homburile concentrice au conturul în scări sau dinţat iar în centru au wn element simplu, o cruce, un pătrăţel sau un romb. Marcela
Focşa în lucrarea sa "Scoarţe româneşti", vorbind de ornamentică susţine că "motivul geometric se desfăşoară într-o serie bogată" de la valul
şi rombul cu trepte, ele o tradiţie atît de bizantină pînă la motivele de
un caracter mai asiatic reprezentat prin romburi cu cîrlige, romburi
dinţate"

w.

Rozeta cu opt culturi denumită stea, luceafăr, frunză de vie, floare
ca şi rombul sau roata apar frecvent pe scoarţele moldoveneşti. Scoarţa sau lăicerul în stele sau în trei stele este întîlnită în
ele

măr, morişcă

lfi Hiliuţă Maria. Bucecea-Botoşani.
17 Colecţia Muzeului etnografic Iaşi,
lB Colecţia Muzeului Etnografic-Iaşi.
1!J Maree la Focşa, op. cit., p. 21!-!.

Mirosloveşti-Iaşi.
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cîmpia Moldovei, Bivolari şi Moşna-Iaşi, zgura Olteneşti-Avereşti
Vaslui. Zig-zagul denumit ţinătău, şirlău, Unirea în Dăneşti-Vaslui, este
utilizat în compoziţia oramentală a scoarţelor, alături de celelalte ornamente, Motivele· geometrice, rom bul, rozeta denumită stea, luceafăr, frunză de vie, floare de măr sau morişcă sînt simboluri ce ne amintesc probabil de cultul soarelui şi al altor astre. Cultul soarelui este cunoscut
de străbunii traco-geţi şi daci cu cea. 1000 de ani î.e.n. din epoca bronzului 20 ca şi pe ceramica daco-getică din secolele V -IV î.e.n. 21_
Dintre ornamentele vegetale, "pomul vieţii" este cel mai cunoscut motiv pe care îl putem urmări în multe variante pe scoarţe. În arta
populară, pomul simbolizează fertilitatea, este simbolul vieţii şi al morţii.
Pomul este însoţit de păsări. În tradiţia populară, pasărea simbolizează
sufletul care după moarte trece în lumea veşnică, eternă 22.
În ornamentarea scoarţelor, pomul este dispus pe orizontală sau
verticală. Uneori un singur pom, ocupă întreaga suprafaţă, sau grupuri
cl2 pomişori se repetă pe suprafaţa ţesăturii (Bosia-Iaşi). Pomul dispus
pe verticală apare pe lăicere. Decorul în "brazi", şi "furculiţe" ne aminteşte de o compoziţie la care alături de motivul vegetal, "bradul", apare
şi cel scheomorf, furculiţa. MotiVul ,,potnişori" sau ;,spic de grîu" întregesc decorul lăicerelor moldoveneşti dih zona Iaşi {Hîrtoape).
Pomul pe lăicere apare între· vrîste şi poduri - o caracteristică a
scoarţelor moldoveneşti este că motivul respiră ele spaţiul liber ce îl
înconjoară, fîind redat aşa cum spunea Blaga, vorbind în general de
arta noa~tră populară, "într-o formă clasică, în sensul că e măsurată,
discretă" 2:1•

Pe scoarta din Ştefăneşti-Botoşani, veche de cea. 130 ani, pomii
sînt dispuşi p~rechi pe orizontală, avînd păsări pe ramul'i. În continuarea
acestora se află doi porni culcaţi fără păsări, unul continuîndu-1 pe
celălalt. O ·altă variantă a pomului s-a întîlnit pe o scoarţă din Mîndreşti-Botoşani ce are pe ea anul 1861. Pe această scoarţă, pomul în
vas este dispus pe orizontală, pe două rînduri, în grup de cîte patru
cu pasărea în vîrf. Lipseşte pomul în direcţia în care este ţesut anul.
Pomul în vas, imitînd un gavanos cu flori se fală pe o scoarţă formată
din două bucăţi, una _pe fond cafeniu şi alta verde. Ornamentele pe
fondul cafeniu, fiind dispuse pe verticală în picioare dă impresia· că
reflectă în apă, deoarece acelaşi ornament pe cîmpul verde, apare în
poziţia inversă răsturnată între stilizările dispuse pe partea superioară
a cîmpului. Pe o altă scoarţă, compoziţia ornamentală a pomului este
întregită şi de reprezentări antropomorfe. Figuraţia feminină purtînd
fuste în formă de clopot :!t, se află pe una din ramuri în partea stîngă a
20 V. Pârvan, Dacia, Bucureşti, 1967, p. 53.
21 Ion Horaţiu Crişan, Ceramica claco-getică, Bucureşti, 1968, p. 2.
22 Gh. Pavelescu, Pasărea-suflet, în Anuarul arhivei de folclor, voi. VI, Bticu:·eşti, 1972.
23 Op. cit., p. 212.
24 Malacoff - fustă foarte largă. în formă de clopot, caracteristică modei
feminine europene dintre 1860-1880. A fost numită aşa, în amintirea turnului cu
"lcela<;;i nume cucerit în războiul Crimeii.
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fiecărui pom. Stilizarea vegetală a crengilor de pom
pe scoarţele moldoveneşti, în compoziţia ornamentală

apare frecventă
a pomului sau
creanga se repetă şi formează decorul central al scoarţei. Stilizarea vegetală a crengilor de pom s-a întîlnit pe o scoarţă din zona Neamţ, ce
are pe ea anul 1858.
Reprezentarea pomului în diferite variante pe scoarţe atestă bogăţia
şi diversitatea motivelor din această zonă. Reprezentarea motivului zoomorf, calul, cerbul, cocoşul şi hulubul, însoţite ele motivul vegetal, pomul sau creanga, este de asemenea variată. Pomul în vas, dispus pe
verticală, cerbul pe orizontală, formează decorul unei scoarţe din Moşna
Iaşi. Cocoşul este motivul care se repetă în rînduri pe o altă scoarţă,
fiind redat într-o cromatică diferită. Apare şi în grupe ele cîte doi,
avînd intercalate între ei stilizarea vegetală, "trandafiri" sau fiind însoţit de motivul vegetal-pomişori. Hulubii şi copăceii, adică pomii, constituie şi ei un important decor al scoarţelor moldoveneşti din zona Iaşi.
Reprezentarea zoomorfă, calul şi cea antropomorfă formează decorul unei scoarţe din satul Pupezeni, comuna Bălăşeşti şi comuna Bălă
bărieşti-Galaţi. Două femei, privindu-se în faţă, îmbrăcate în rochii
ce se termină în triunghiuri, au fiecare de o parte şi de alta, calul alb
care le întîmpină galopînd. În spatele cailor se observă aceleaşi femei.
-scoarţa avînd un chenar din linii geometrice.
O compoziţie ornamentală interesantă se află pe o scoarţă din Zgura-Olteneşti- Vaslui. Figura antropomorfă, zoomorfă vegetală şi astrală apar ca o sinteză a ornamentelor din această zonă. Două femei cu
diademă pe cap, costumate în rochii clopot, cu braţele desfăcute alcă
tuiesc elementul central al decorului. Lîngă femei apare cîte o pasăre
cu aripile desfăcute. Sub braţul stîng al fiecărei femei se observă cite
un căţel. Compoziţia se încheie la cele două capete ale scoarţei, cu cîte
două rozete cu opt braţe, în mijlocul cărora se află crucea. Aceste elemente de decor simbolizează fiecare ceva din ceea ce a dispărut, din
gîndirea magică străveche. Reprezentarea antropomorfă constituie un
important decor pe scoarţele din zont extracarpatică. La Gohor, în judeţul Galaţi, sub denumirea de "mocance la horă" se întîlneşte decorul
ce forma chenarul unei scoarţe. Femeile îmbrăcate în rochii clopot, ţi
nîndu-se de mînă, joacă hora. Ornamentul central al scoarţei este format din romburi mărginite de zig-zaguri. Sub aceeaşi denumire de "mo~ance la horă" există şi decorul central format din două femei costumate
în rochii clopot, înconjurate de stilizări vegetale (Gohor-Galaţi :!:>). Decorul "hora" apropie scoarţa moldovenească de cea maramureşeană.
Scoarţele moldoveneşti prezentate mai sus îmbogăţesc patrimoniul
Muzeului etnografic al Moldovei din Iaşi. Parte din ele au fost valorificate într-o expoziţie tematică temporară organizată la sediul Muzeului
în aprilie-noiembrie 1974 fiind şi prima expoziţie de scoarţe moldoveneşti din oraşul Iaşi. În prezent, la sediul Muzeului se află o altă expoziţie de valoroase scoarte centenare existente în colectiile Muzeului
din I~i.
·
·
25

Colecţia

Muzeului

Etnografic-Iaşi.

www.cimec.ro

OHNAMENTICA

SCOARŢELOR MOLDOVENEŞTI

5G9

LES ORNAMENTS DES TAPIS MOLDAVES

Resume
Les ornements des tapis Moldaves de la Moldavie extraca1·patique, occupent
une place de choix.
Les tapis moldaves constituent un art qui s'est developpe dans les maisons
paysanes de meme que chez les boyards.
Du point de vue fonctionnel, les tapis se divisent en "lăicer" et ,.scoarţă".
Le materiei employe au tisage des tapis est la laine en couleurs naturelles
ou bien la laine teinte en couleur vegetales. Dans la seconde moitie du XIX-e
siecle on a commence a u.tiliser aussi la teinture chimique.
L'art du tissage des tapis s'est developpe des simples tapis paysans etroits
et longs, de laine en couleurs v getales ayant des ornements en forme de
.,chaise", de "ponts", de ,.seuils" et ,.bandes", "cils" ou "petits cils", jusqu'aux
grands tapis ornement s sur tout leur surface de motifs g om triques, de stylisations v getales, zoomorphes et antropomorphes.
La precieuse collection de tapis moldaves qui fait parti du patrimoine du
Mus(·e Ethnographique de la Moldavie, de Iass~'. constitue un important moyen
de connaissance de la creation populaire de cette province historique.
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