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COVOARELE 
MOLDOVENEŞTI – PERLE 

DIN ZESTREA ETNICĂ, 
ASTĂZI ŢIN CALEA 
SPRE DISPARIŢIE

Doctor în etnologie Elena POSTOLACHI-
IAROVOI

MOLDOVAN CARPETS - PEARLS OF 
ETHNIC LEGACY

The actuality of these popular treasures arises 
despite an indifferent attitude, of a social negligence 
towards the most representative and rich type of popular 
art – carpeting. The author pleads for the research and 
valorifi cation of the traditions of popular art which 
represents the basis of the national heritage.

Actualitatea acestor nestemate populare apare în 
virtutea unei atitudini nepăsătoare, unei neglijenţe 
sociale faţă de cel mai reprezentativ şi bogat 
domeniu de artă populară care ne-a încălzit, 
ne-a purtat demnitatea, ne-a reprezentat în-
ţelepciunea şi statutul social, ne-a înzestrat 
copiii, ne-a creat confortul spiritual în casă, 
ne-a însoţit strămoşii în ultimul drum. După 
tradiţia moldovenilor, dacă ai fost om gos-
podar, o gospodină sârguincioasă e frumos, 
e bine, e o onoare să-ţi fi e aşternut din faţa 
casei până la poartă în ultimul tău drum un 
covor, un lăicer sau diferite ţoluri lucrate ma-
nual.

Fiecare cunoaşte tradiţia noastră că fete-
le, căsătorindu-se, trebuiau să aibă de acasă 
zestre, de obicei ţesături de tot felul, dar lo-
cul principal îl ocupau cele 2-3 covoare, va-
luri de pânză, ţoluri, păretare, iorgane, perne 
ş.a.m.d. Toate acestea se pregăteau din timp, 
cu mulţi ani înainte şi se păstrau stivuite în 
casa mare, fi ind aerisite, înnoite, completând 
„teancul de zestre” sau „comând” cu noi pie-
se manuale. 

Obiectele lucrate cu multă migală şi is-
cusinţă, îndeosebi covoarele nu se vindeau, 
nu se îndepărtau din familie, ele rămâneau 
relicve ale familiei, în unele cazuri se dăruiau 
rudelor apropiate. Covorul în casă, asemenea 
unei cărţi de economii, mângâia sufl etul fa-
miliei, încălzindu-i casa şi creându-i un spaţiu 
estetic, frumos, care vorbea de la sine despre 
spiritualitatea membrilor săi. Acasă, are loc 
un proces de comunicare a omului cu obiec-
tele, care îi creează o anumită dispoziţie în 
funcţie dacă ele îi plac sau nu. Prin urmare, 
covoarele, ţesăturile de casă sunt acele forme 
intermediare în viaţa omului, care îl ajută să-

şi satisfacă anumite necesităţi vitale, estetice, sociale 
– de a-şi împodobi casa, aşterne patul, acoperi corpul, 
înfrumuseţa şi organiza sărbătorile, petrece anumite 
ritualuri etc.

Prin urmare, ţesutul şi alesul covoarelor a fost 
una din cele mai răspândite şi dezvoltate îndeletniciri 
casnice ale femeilor, meşteşuguri artistice. El expri-
mă în piesele ţesute opinia colectivă, tradiţiile satului, 
se bazează pe rădăcini seculare, pe tradiţiile multor 
generaţii.

Domeniul de creaţie populară a valorilor textile, 
a ţesăturilor, a covoarelor este fantastic de bogat prin 
înţelepciune, prin cunoştinţe şi formele tehnologice, 
prin intersectarea ţesutului cu broderia, a alesului cu 
fi re colorate pe pânzele curate, a programării struc-
turii facturale, cu formule matematice şi programare 
computerizată a urzelii la ţesături. În tehnologiile şi 
decorul textilelor populare, îndeosebi în covoristică, 
putem citi istoria culturii neamului, lumea lui înconju-
rătoare, mediul natural cu plante şi fl ori care i-a oferit 
alfabetul frumuseţii cu cei peste 130 de coloranţi eco-
logici curaţi (din cercetările dr. M.Bodrug). Aceştia, 
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de altfel, sunt mai puţini la număr decât la azeri, care 
au reuşit să evidenţieze peste 190 de plante tinctoriale 
şi să obţină peste 1180 nuanţe cromatice. (Informaţii 
de la simpozionul Internaţional pe covorul oriental 
Bacu, 1985).

Privind pe verticală istoria dezvoltării ţesăturilor, 
îndeosebi a covoarelor, vei găsi etape de înfl orire, de 
stagnare, de revenire prin împrumuturi de motive şi 
compoziţii, de migrare în altă lume, de înlocuire a lor 
şi scoatere din casă, de neglijare a zestrei seculare. 
Astfel, fi ecare pas al covoristicii moldoveneşti nece-
sită o refl ectare obiectivă, interdisciplinară, o atenţie 
din partea ştiinţei etnografi ce în primul rând pentru 
a-i aprecia etnicitatea pe detalii în complex.

Covorul moldovenesc prezintă un izvor documen-
tar, un tezaur naţional de valoare excepţională, care 
conţine în sine multiple funcţii comunicative şi de ex-
primare a amprentei perioadei în care este creat.

Ajuns la un nivel înalt de desăvârşire în 
sec. XVIII – prima jumătate a sec. XIX, covorul mol-
dovenesc a atras atenţia multor oameni îndrăgostiţi de 
artă. Unii foloseau motivele din arta covoarelor drept 
izvor de inspiraţie, alţii le admirau şi le fi xau frumu-
seţea, însă puţini au lăsat argumente scrise referitoare 
la trăsăturile specifi ce ale covorului moldovenesc. 

Astăzi, când în practica culturii artistice con-
temporane arta decorativă ocupă un loc însemnat, 
când s-a lărgit interesul faţă de creaţia populară 
(Convenţia, 2005), arta covorului moldovenesc ca-
pătă o actualitate deosebită, fi indcă anume covorul 
este obiectul de bază care lasă amprenta etnicită-
ţii în decorul locuinţei populare. Anume covorul a 
atras atenţia multor cercetători ai artei.

Făcând o incursiune scurtă în istoria acestui gen 
bogat al creaţiei populare, am putea constata că mo-
numentele arheologice atestă răspândirea ţesutului în 

epoca tripoliană târzie - a doua jumătate a mileniului 
III p.e.n. Despre confecţionarea ţesăturilor groase la 
diferite popoare aminteşte Homer (Гамер, 1967). De 
prin sec. XV-XVI sunt unele documente (Boga, Ghi-
bănescu şi a.) ce menţionează prezenţa covoarelor în 
componenţa actelor de dăruire, registrului de zestre, 
actelor juridice ş.a. (Boga, Ghibănescu). Însă aceste 
atestări nu conţin descrieri despre aspectul tehnico-
decorativ al covoarelor, ele numai permit să afl ăm 
despre existenţa lor cu mult mai înainte.

Mărturii preţioase despre covoarele moldove-
neşti survin de la sf. sec. XVIII – încep. sec. XIX, 
ele fi ind menţionate cu diferiţi termeni: „scoarţe”, 
„covoare”, „cergi”, “poloage”, “lăicere”, ş.a.m.d. 
Despre ele au scris mulţi călători străini, care 
au vizitat Moldova în sec. XVIII (Paul de Alepo, 
M.Bandini, M.Kappa).

Prezintă interes scrierile lui A.Afanasii-Ciujbin-
schii în sec. XIX despre decorul unei case ţărăneşti: 
„... la pereţii casei se întind laiţe, acoperite neapărat cu 
covoare... Covoare atârnă pe pereţi. Deasupra aşternu-
turilor, pe care se afl ă un clid de perne cu feţe brodate... 
La sobă pe toate muchiile sunt covoraşe. Eu nu vor-
besc de casa unui ţăran înstărit, în care el singur nici 
nu trăieşte, dar o ţine pentru oaspeţi. Acolo nimic nu 
se vede de după covoare” (Афанасьев-Чужбинский, 
1863, C. 272).

O atenţie nemijlocită cercetării covoarelor moldo-
veneşti a fost atribuită la începutul sec. XX, fi ind pu-
blicate două albume (Арбузов, 1902; Реммер, 1912). 
Până în prezent unele din cele mai preţioase lucrări la 
tema dată rămân a fi  cărţile-albume ale specialistului 
în studiul artelor D.Goberman, unde autorul generali-
zează motivele ornamentale, aspectul cromatic. 

Cercetările etnografi ce ale covoarelor moldove-
neşti (Zelenciuc, Postolachi, 1990; Postolachi, 1987) 

Covor, a doua jumătate a sec. XIX. Reproducerea lui a fost prezentată în Casa Mare a Moldovei, 
Expo 2000 Hanovra, Germania
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au luat în dezbatere particularităţile specifi ce refl ecta-
te în tehnologia confecţionării lor, grupele tipologice 
şi deosebirile zonale, schimbările care au avut loc în 
timp în arta covoristicii.

Cercetarea ţesăturilor groase de lână, a trăsătu-
rilor comune şi particulare ale covoarelor în contex-
tul culturii naţionale româneşti a fost efectuată prin 
conlucrarea cercetătorilor români de la Muzeul Sa-
tului din Bucureşti (coordonator G.Stoica) şi cei din 
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova (coord. 
E.Postolachi). 

Rezultatele acestui studiu în comun au fost publi-
cate în monografi a colectivă „De la fi bră la covor”, 
Bucureşti 1998, tipărită cu sprijinul fi nanciar al Mi-
nisterului Cercetării şi Tehnologiei din România. Lu-
crarea cuprinde pagini din istoria cercetării, tehnicii 
de ţesut şi ornamentare, procedee tehnice şi reţete de 
vopsire cu coloranţi naturali, aspecte ale decorului, 
terminologie, urme de interferenţe culturale, tradiţii 
şi inovaţii, imagini.

Apreciind importanţa covoarelor manuale mol-
doveneşti, cunoscute în lume ca fi ind „covoare basa-
rabene”, care constituie una din valorile de bază din 
patrimoniul mobil al ţării, al familiei, recunoscând 
importanţa cunoştinţelor tradiţionale, contribuţia lor 
în dezvoltarea durabilă a economiei naţionale şi bu-
getului familiei, necesitatea promovării lor în sistemul 
de instruire, în protecţia şi valorifi carea lor actuală, 
ţin să-mi exprim părerea că arta populară a ţesăturilor 
şi covoarelor, a portului popular, de rând cu celelalte 
domenii de creaţie populară: arta lemnului, cerami-
cii, împletiturilor etc., alături de produsele bucătăriei 
naţionale, merită şi necesită să fi e studiate de ştiinţa 
etnografi că fundamental-aplicativă. Rezultatele cerce-
tărilor trebuie implementate în vederea susţinerii pro-
gramelor naţionale legate de dezvoltarea turismului 
rural, renaşterea satului moldovenesc etc. Doar aceste 
îndeletniciri artizanale care sunt circa 60 la număr din 
cele peste 200 meşteşuguri ne reprezintă imaginea et-
nică, gusturile estetice, cultura, înţelepciunea.

În scopul valorifi cării unor genuri de artă popula-
ră,  arta ţesăturilor, a alesului de covoare a fost accep-
tată în curriculumul şcolii generale şi celor speciale 
la lecţiile de educaţie tehnologică şi respectiv au fost 
pregătite programe şi îndrumare metodice (Danii, 
Postolachi, Bălteanu, 2002, ş.a.).

Făcând de data aceasta o trecere în revistă foarte 
succintă a zestrei covoarelor moldoveneşti, consider că 
merită să se organizeze un Centru Naţional de Cerce-
tare-Dezvoltare a valorilor materiale, a artei populare 
cu bază de date pe fi ece domeniu, cu lucrul ştiinţifi co-
metodic, cu  revenirea la valorile naţionale prin diferi-
te forme de instruire, organizare de mici întreprinderi, 
muzee, fi indcă aceste valori artizanale sunt pe cale de 
dispariţie. Aproape sunt ratate şansele covorului mol-
dovenesc, aportului naţional, ceramicii ş.a.m.d.  

Merită ca Republica Moldova, având o zestre 
originală precum arta covoarelor moldoveneşti cu 

multiple variante ale ţesutului ales (ales neted, ales 
cu miţe, ales ridicat cu andrica, ales în găurele, ales 
cu noduri prin broderie, ş.a.m.d.), cu nenumărate gru-
pe tipologice (scoarţă, chilim, covor, război, cergă, 
niţurcă, polog, pătari, lăicere alese, ungherari, pocro-
văţ, păretare alese, brodate (rumbă şi a.) să  monu-
mentalizeze aceste bogăţii într-un Muzeu Naţional 
al Covorului, aşa cum sunt în alte republici. Şi dacă 
avem Sărbătoarea şi Festivalul vinului, poate fi  şi 
„Ruta covorului” susţinută de Organizaţia Internaţio-
nală (ETN) a rutelor de textil cu sediul în Hanovra, cu 
care Republica Moldova în 1998 a organizat I simpo-
zion internaţional pe textile şi modă  „Dialog – 98”, 
dar care nu şi-a mai găsit continuare.

Din păcate, dacă în 1990 a fost lansată comanda de 
stat în cercetare-dezvoltare a artei populare, a meşteşu-
gurilor artistice, astăzi acest domeniu foarte important 
pentru imaginea ţării, destinul şi viitorul culturii po-
pulare a acestui neam, este lăsat la voia întâmplării. 
Or, domeniile culturii populare materiale necesită o 
atenţie sporită asemenea culturii spirituale – muzicii, 
folclorului, dansului etc. Cultura populară este piatra 
de fundament în defi nirea etnicităţii şi de aceea merită 
să fi e educate cadre specializate de etnologi. 

Dar aceste probleme trebuie puse în dezbatere 
specială, aici vin doar cu îndemnul ca ştiinţa etno-
grafi că să se întoarcă la cercetarea artei populare, 
a etnosului autohton. Pentru argumentarea acestei 
poziţii ţin să amintesc că astăzi multe minţi lumina-
te au înţeles importanţa cunoştinţelor tradiţionale, 
tehnologiilor populare în lume, de aceea este lansat 
apelul „Păstraţi cunoştinţele tradiţionale”. Acest apel 
nu este auzit însă în  Republica Moldova. Puţin sunt 
cunoscute obiectivele Convenţiei privind protecţia şi 
promovarea diversităţii de expresii culturale adopta-
tă la Paris, la 20 octombrie 2005. Aceasta consideră 
necesară „Recunoaşterea diversităţii culturale, ceea 
ce creează o lume bogată şi variată, lărgeşte posibi-
lităţile de alegere, alimentează capacităţile şi valori-
le umane constituindu-se, astfel, într-o forţă motrice 
fundamentală a dezvoltării durabile a comunităţilor, 
popoarelor şi naţiunilor.” Convenţia impune promo-
varea respectului faţă de diversitatea expresiilor cul-
turale şi conştientizarea valorii acestei diversităţi la 
nivel local, naţional şi internaţional.
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