
Tehnici tradiționale 
de realizare a scoarței

Ce este:  un meşteşug – întregul bagaj de cunoştinţe, îndeletniciri, obiceiuri şi 
credinţe moştenite din bătrâni – prin care se nasc țesăturile numite scoarțe.

Cine: țărănci și alte țesătoare

Unde: România și Republica Moldova 

Ce este scoarța? 
Dintre toate tipurile de țesături țărăneşti, cea mai prețioasă este scoarţa. Este un covor de 
dimensiuni mari, cu rol decorativ şi ceremonial, gândit pentru a fi aşezat pe perete. Femeile 
îşi puneau toată priceperea şi măiestria în lucrul acestor obiecte care împodobeau camere-
le bune ale caselor țărăneşti. Se crea astfel cadrul sărbătorilor, al evenimentelor familiale şi 
imaginea familiei în ochii comunității. Toate femeile erau chemate la această muncă extrem 

Meşteşugul țesutului manual a fost până nu demult principala 
modalitate prin care se obținea materialul necesar croirii hainelor şi 
a altor materiale textile din gospodărie, de folosit şi de împodobit. 
În zilele noastre, metrajele țesute industrial le-au înlocuit aproape în 
întregime pe cele lucrate manual. Meşteşugul se mai practică rar, în 
unele sate în care tradiția a rămas încă viguroasă, sau izolat, de către 
femei pasionate de această veche îndeletnicire. 

Fetiță învățând țesutul, la războiul vertical. Această 
muncă femeiască se deprindea din copilărie, la 
fel cum băieții se învățau cu muncile mai grele pe 
lângă bărbați.

Război de țesut orizontal – este mai eficient 
decât cel vertical, firele ridicându-se alternativ la 
apăsarea unor pedale. Fiecare piesă are numele 
ei: un mecanism tradițional ingenios, realizat din 
lemn și fire. 

Femeie din Groşii Ţibleşului, jud. Maramureş, torcând lâna în 
camera bună, 2015. Priveşte în partea de sus a camerei, țesături 
aşezate pe un drug de lemn. Acest aranjament se cheamă rudă şi 
este încă fala caselor maramureşene, în unele sate. Ca să ajungă 
fire pentru țesut, lâna tunsă de pe oi se spală bine, se usucă, se 
face fuioare, se toarce, se vopseşte, se face gheme. Torsul era 
odinioară munca de odihnă a femeilor. Uneori torceau chiar şi 
mergând pe drum. 

camera bună/curată/mare/
frumoasă/casa dinainte – în casele 
țărăneşti exista – şi pe alocuri încă mai există – o cameră 
destinată obiectelor cele mai frumoase ale familiei. Era 
locul de primire a oaspeților şi a invitaților la anumite 
evenimente: nunți, botezuri, înmormântări şi sărbători.

de migăloasă, dar şi creativă. Izvoarele de frumuseţe din sufletele lor au dat 
naştere, de-a lungul timpului, unui număr impresionant de scoarţe, de o 
diversitate uluitoare. În fiecare zonă a țării s-a țesut diferit, scoarțele putând 
fi localizate, după model, asemenea straielor țărăneşti de sărbătoare. Astăzi, 
multe scoarțe se găsesc în muzee, dar le mai poți vedea încă şi în case şi 
la țară, dar şi la oraş. În zilele noastre, scoarța este o emblemă a spațiului 
interior românesc; pentru cei care o păstrează din familie, este o legătu-
ră vie cu strămoşii, iar pentru cei care o cumpără şi o expun, o marcă a 
ataşamentului față de valorile tradiției. 

Țărani din Muntenia, începutul secolului 
al XX-lea. Fundalul preferat al fotografiilor 
de familie erau scoarțele, aduse și ele să 
vorbească despre hărnicia protagoniștilor. 
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Cum se țese?

Detaliu dintr-o scoarță muntenească din secolul 
al XIX-lea. Aceasta este tehnica numită cu tăieturi 
sau Karamani, după numele unei localități din 
Anatolia, azi în Turcia. Observă spațiul ca o tăietură 
care se formează la întâlnirea culorilor pe direcția 
verticală. Este distanța dintre două fire de urzeală 
care despart suprafețele colorate diferit. Această 
tehnică a fost folosită în Muntenia, Moldova, dar și 
Banat și Maramureș.

Detaliu dintr-o scoarță oltenească din sec. al XIX-lea. 
Poți observa două tehnici diferite: țesutul curb, la 
frunze, la aripile și la capul păsării – firele de băteală 
nu sunt paralele, ci urmează forma – și țesutul cu fire 
întrepătrunse, în locurile unde se formează un zig-zag 
fin la întâlnirea dintre culori – la picioarele păsării. 

Țărancă din zona Sibiului, începutul 
sec. al XX-lea. 

Scoarță muntenească cu motive solare, 
sec. al XIX-lea

Scoarță moldovenească 
cu motivul Pomul vieții

Scoarță oltenească cu flori, 
păsări și animale fantastice. 

Multe dintre modelele țesute pe scoarțe au ajuns până la noi, din vremuri în care 
omul conştientiza mult mai mult legătura cu natura şi cu forțele universului.  
A aduce aceste semne pe obiectele care îl înconjurau în spațiul casnic era un mod 
de comunicare spirituală. Semne solare şi acvatice, flori, animale, pomi ai vieții, 
însemne creştine, figuri umane şi multe altele se năşteau din îmbinarea firelor 
colorate. În zilele noastre puțini mai cunosc şi mai înțeleg semnificația acestor 
semne; dincolo de înțelesuri, şi privitorii şi puținele țesătoare de azi caută în 
scoarțe, pur şi simplu, frumusețea şi armonia.

Țesutul e chiar o plăcere, e un mod de a te 
sustrage realității. (...) După ce te-ai băgat acolo, 
la război, nu te mai întreabă nimeni, nu te mai 
scoate nimeni la animale, face cine ce vrea, nu te 
mai interesează (Viorica I., n. 1978, Săliştea de Sus,  
jud. Maramureş)

Cum se pune războiul de țesut, 
Poienile Izei – Maramureş, 2010.

urzeală – firele paralele montate 
pe războiul de țesut, printre care se 
trec firele ce formează țesătura. Urzitul 
este un meşteşug în sine, destul de 
dificil. Dintre țesătoare puține ştiu să 
şi urzească.

băteală – firele care se țes pe 
urzeală.

alesătură – tehnică de realizare a 
modelelor țesute

Multe dintre muncile de pregătire a firelor de țesut se făceau împreună, la clacă 
sau la şezători. Era un prilej foarte bun de întâlnit, povestit, cântat. Feciorii vizitau 
şezătorile, căutând la hărnicia fetelor de măritat. Țesutul în război în schimb era 
cel mai adesea o muncă solitară, în care femeile se cufundau, mai ales, iarna, 
când treburile pe afară erau mai puține. 

Uneori, scoarțele sunt țesute într-o singură tehnică, alteori în 
aceeaşi țesătură poți întâlni mai multe feluri de alesături, în 
funcție de tipul de model, dar şi de priceperea şi îndemâna-
rea țesătoarei. Iată cele mai cunoscute dintre alesăturile din 
spațiul românesc.
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