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RECURS 
LA IMAGINARUL 

IDENTITAR: COVORUL 
BASARABEAN

Dr., conf. univ. Ana SIMAC
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă”

Monografi a dr., conf. univ. Varvara Buzilă 
(Varvara Buzilă. Covoare Basarabene/Bessarabi-
an carpets. Institutul Cultural Român, Bucureşti, 
2013, 252 p.) a apărut dintr-o necesitate de a facilita 
atribuirea covoarelor basarabene în contextul inter-
naţionalizării acestor creaţii populare, proces ce se 
intensifi că în ultimele decenii. Cartea era aşteptată 
de publicul cititor din ţară, contrariat de procesul 
înstrăinării covoarelor şi de pierderea prestigiului 
ce-l aveau altădată în comunităţi. Era căutată şi de 
publicul din afara ei, care are acces la aceste valori, 
dar nu totdeauna le poate atribui şi aprecia. 

Editată bilingv, în română şi engleză, având un 
tiraj de 1 000 de exemplare, lucrarea răspunde  de-
zideratelor timpului şi datorită unei abordări moder-
ne, complexe, recuperatoare. În istoriografi a dome-
niului, cartea marchează 110 ani de la primul album 
de covoare basarabene, tipărit de Arbuzov la Odesa, 
şi un veac de la editarea primului album Ornamente 
ale covoarelor basarabene la Leipzig, avându-l ca 
pictor pe A. Roemer, iar ca prefaţator pe Paul Gore.

Monografi a a fost prefaţată de dr. Petre Guran, 
ex-directorul Institutului Cultural Român „Mihai 
Eminescu” din Chişinău, istoric, un bun cunoscător 
şi susţinător al acestui domeniu. Relevând ascensiu-
nea valorică a covoarelor basarabene şi traseele răs-
pândirii lor în lumea mare, Petre Guran încadrează 
lucrarea într-o nouă abordare a domeniului, preci-
zând totodată: „Dincolo de anecdotic însă, numai o 
cunoaştere temeinică de natură etnologică, antropo-
logică, pe de o parte, de factură artistică cultă, pe 
de altă parte, poate deschide calea unei recuperări 
sau reconstituiri a covorului basarabean nealterate 
de noi imperative ideologice” (p.8).

Sintagma covoare basarabene a fost aleasă pen-
tru că aceste creaţii sunt cunoscute în Europa de la 
începutul sec. al XIX-lea şi până în prezent anume 
sub acest nume.

Cartea cuprinde un text consistent în informaţii 
şi analize alcătuit din 4 capitole. În primul capitol, 
Descoperirea covoarelor basarabene în secolul al 
XIX-lea, sunt elucidate contribuţiile majore la con-

stituirea şi perpetuarea covoristicii basarabene. În 
viziunea autoarei, aceşti contribuabili sunt trei: co-
munităţile rurale care au ţesut de veacuri covoare şi 
au cunoscut bine posibilităţile tehnice şi artistice ale 
alesului ornamental; oamenii mai înstăriţi (boierii, 
mazilii, răzeşii) care motivau ţesătorii să dezvolte 
domeniul pentru a concura cu cel al altor tradiţii 
culturale şi care, în multe situaţii, au fost asimilate 
în măsura în care s-au potrivit preferinţelor estetice 
ale localnicilor. „Din această conlucrare multiplă şi 
coerentă au rezultat covoarele ce formează incon-
fundabila tradiţie basarabeană” (p.14). 

Cadrul larg de cuprindere a domeniului este 
mereu racordat, pentru exemplifi care, la colecţia 
Muzeului Naţional de Etnografi e şi Istorie Natura-
lă, care deţine în prezent peste 1 700 de covoare, 
fi ind, precum e și fi resc, cea mai mare şi cea mai 
reprezentativă. În capitolul Din istoria constituirii 
colecţiei de covoare sunt puse în valoare etapele de 
recunoaştere şi apreciere socială a importanţei co-
voarelor prin expoziţii, publicaţii şi formarea colec-
ţiilor muzeale.

În capitolul Simbioza caracteristicilor tehnice şi 
practice ale covoarelor sunt discutate competenţe-
le tehnice ale ţesătorilor, care, în viziune UNESCO, 
sunt parte importantă a patrimoniului cultural imate-
rial. Obţinerea unor fi re de bună calitate din materia 
primă locală pentru a ţese covoare rezistente în timp, 
experimentarea coloranţilor şi a mordanţilor pentru 
a îmbogăţi paleta lor cromatică, valorifi carea tutu-
ror posibilităţilor tehnice ale instalaţiilor de ţesut au 
avut ca rezultat constituirea unui fenomen distinct al 
covoristicii, ca parte a cunoaşterii tehnice.

După acelaşi model diacronic, autoarea anali-
zează şi Simbioza caracteristicilor artistice şi sim-
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bolice ale covoarelor utilizând plenar metoda struc-
turalist semiotică. „Privite din perspectiva mentali-
tăţii tradiţionale, covoarele ajunse la desăvârşire ar-
tistică nu au nimic în plus. Tot ce propun ca imagine 
este semnifi cativ” (p.34). În modelul lumii (imago 
mundi), înţeles ca spaţiu universal al tuturor celor 
existente la care gândeşte mentalitatea populară, 
covorul reprezintă şi el, ca şi alte creaţii ale artei po-
pulare autentice, un microunivers, susţine Varvara 
Buzilă. Chenarul reuneşte simbolistica apei şi a tre-
cerii, iar câmpul central – toate câte le-au dorit să le 
reprezinte ţesătoarele cu gândul la cele sfi nte. Căci, 
la acea vreme, imaginile lui aveau conţinut sacru.

În lucrare sunt analizate mai multe tipuri de ţe-
sături, lăsate în umbră de cercetătorii predecesori. 
Este îmbogăţit repertoriul motivelor, iar semnifi ca-
ţia acestora este descifrată şi în cadrul metatextului  
prezentat de covor. Cercetările de teren, întreprin-
se de-a lungul anilor, după metode riguroase, i-au 
permis autoarei să reabiliteze mai multe aspecte ale 
domeniului, insufi cient cunoscute. „Secole la rând, 
motivele ornamentale ale ţesăturilor au servit ca 
nişte letopiseţe pentru a transmite mesaje benefi ce 
în limbaj plastic. Iată de ce şi astăzi, ca şi altăda-
tă, covoarele înseamnă mult mai mult decât obiecte 
textile de împodobit interiorul locuinţei. Prin inter-
mediul ţesutului fi relor de lână, meşteriţele au con-
centrat informaţie istorică, artistică, socială, prezen-
tând-o într-un limbaj înţeles de toţi membrii comu-
nităţii tradiţionale” (p.46).

În carte sunt prezentate imaginile şi paşapoarte-
le a 100 de covoare, dintre cele mai vechi, păstrate 
în patrimoniul Muzeului Naţional de Etnografi e şi 
Istorie Naturală. Şi lucrările anterioare despre co-
voare s-au bazat pe colecţiile acestei instituţii. To-
tuşi, ca să observăm diferenţele, trebuie să precizăm 

că şaizeci dintre ele cititorul le vede publicate pen-
tru prima oară. În bună parte predecesorii au evitat 
covoarele pufoase ori cergile, crezându-le, probabil 
de infl uenţă străină. Dr. Varvara Buzilă citează do-
cumente istorice prin care demonstrează utilizarea 
cergilor în sec. al XIII-lea (p.29).

Cartea a apărut în cele mai bune condiţii grafi ce, 
cum ne-a deprins de ceva vreme Editura Institutu-
lui Cultural Român din Bucureşti, încât face cinste 
acestui domeniu de referinţă al culturii tradiţionale. 
Ea a fost apreciată imediat şi tirajul aproape că s-a 
epuizat, încât se poate discuta deja despre o altă edi-
ţie. La Salonul Internațional de Carte Bookfest 2013 
de la Bucureşti, unde fusese lansată în luna mai a 
anului trecut, a fost înalt apreciată de comunitatea 
ştiinţifi că. Iar la Salonul Internaţional de Carte, edi-
ţia a XXII-a, din acelaşi an, desfăşurat la Biblioteca 
Naţională din Chișinău, a obţinut premiul Comisiei 
Naţionale a Republicii Moldova pentru UNESCO. 

Prestigiul covoarelor vechi basarabene peste ho-
tare creşte odată cu descreşterea numărului acestora 
în republică. Pentru valorifi carea complexă a dome-
niului nominalizat, eforturile cercetătorilor urmează 
să fi e dublate, contribuţia lor urmând să fi e multiplă. 
Această carte arată cât de multe putem întreprinde 
de acum încolo, recuperând metodic ceea ce este 
esenţial atât pentru domeniul dat, cât şi pentru cu-
noaşterea culturii şi societăţii în care covoarele au 
apărut, au cuprins în ele valenţele gândirii noastre 
plastice şi acum ne poartă cinstea departe de hota-
rele ţării. Cel puţin pentru această conlucrare majo-
ră la promovarea imaginii noastre în lume, suntem 
datori să continuăm cercetarea aprofundată a tradi-
ţiei covoarelor care stă la baza tapiseriei moderne. 
Cartea dr., conf. univ. Varvara Buzilă deschide noi 
perspective asupra acestui fenomen.


