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COVOARELE 
ÎN CONTEXTUL 

PATRIMONIULUI 
CULTURAL AL 

REPUBLICII MOLDOVA

Dr. Varvara BUZILĂ

THE CARPETS IN THE CONTEXT OF THE 
CULTURAL HERITAGE OF THE REPUBLIC 
OF MOLDOVA

The author approach the problem of making 
collections of Moldavian carpets out of the borders of 
Republic of  Moldova. He reveals the importance of the 
carpets in the value system of the traditional society. 
In the research from the semiotic perspective they were 
“texts of fi gurative symbols” important to ensure the 
social communication, synchronic and diachronic. 
The arguments demonstrate that the social-political 
events from the last two centuries had as a result the 
movement of some important groups of population, 
that took out of country many valuable carpets. In 
Europe and USA they were re-united in big carpet 
collections called Bassarabian (Bassarabian Rugs, 
Bassarabian Carpets, Bassarabian Kilims) included 
in the international circuit of the valuable things from 
different epochs. Just one category of carpets keeps 
it’s cultural identity – the one that represents a late 
tradition. The oldest and most valuable as an artistic 
image are continuously assimilated by other cultural 
traditions. We have the necessity of a researching in 
complex of these cultural goods, to determine their 
cultural belonging.

1. Periplul covoarelor moldoveneşti 
pe mapamond

În ultimii ani în ţările Occidentului şi în Statele 
Unite ale Americii, prin intermediul galeriilor, mu-
zeelor şi colecţiilor personale, a fost inclus în cir-
cuitul social un număr impunător de covoare mol-
doveneşti. Cele de o vechime respectabilă ţesute în 
spaţiul de la est de Prut sunt numite covoare basa-
rabene (Bessarabian Carpets, Bessarabian Rugs, 
Bessarabian Kilims) pentru a fi  identifi cate mai uşor 
din ansamblul covoarelor specifi ce Moldovei isto-
rice cu care se aseamănă. Vom respecta, după caz, 
această sintagmă, ca să rămânem în cadrul interna-
ţional de referinţă, urmând ca pe parcursul exegezei 
să precizăm acest, dar şi alţi termeni, prin care sunt 
desemnate covoarele produse în spaţiul nostru cul-
tural de-a lungul mai multor veacuri. O bună parte 
din aceste bunuri culturale pot fi  vizualizate cu aju-
torul Internet-ului, accesându-se paginile web ale 
expoziţiilor şi magazinelor specializate în comer-

cializarea covoarelor. Utilizatorii Internet-ului vor 
rămâne surprinşi de mulţimea covoarelor ţesute la 
noi şi afl ate în afara hotarelor republicii. Iar cunos-
cătorii tradiţiei covoarelor basarabene -  impresio-
naţi de multitudinea şi diversitatea pieselor incluse 
sub acest generic. Era şi de aşteptat ca mai devreme 
sau mai târziu problema apartenenţei acestor creaţii 
artistice să fi e formulată în termeni ştiinţifi ci. 

Printre primii au reacţionat la problemă gesti-
onarii acestui patrimoniu galeriştii şi colecţionarii. 
Au început să întreprindă călătorii în patria covoare-
lor, ca să le argumenteze mai bine originea. În anul 
2008 la Muzeul Naţional de Etnografi e şi Istorie 
Naturală a Moldovei au fost în vizite de documen-
tare galerişti din Marea Britanie, colecţionari din 
SUA şi din Cehia pentru a solicita contribuţia cerce-
tătorilor-muzeografi  la identifi carea şi documenta-
rea ştiinţifi că a colecţiilor de covoare originare din 
estul Europei. Cu această ocazie s-a putut observa 
diversitatea tipurilor de covoare afl ate peste hotare, 
tendinţe preferenţiale faţă de anumite tipuri şi lipsa 
totală a altora.

Multe dintre imaginile de covoare aduse pentru 
apreciere se înscriau în tipicul celor mai răspândite 
ţesături. Erau covoare moldoveneşti cu decor fl oral 
tinzând către reprezentări naturaliste. Datau prepon-
derent de la sfârşitul secolului al XIX-lea, din prima 
şi din a doua jumătate a secolul XX. Fiind într-un 
număr mare şi reprezentând o infl uenţă al începutu-
lui  modernităţii europene, aceste lucrări îşi păstrea-
ză în bună parte identitatea culturală, încât putem 
constata prealabil că anume prin ele peste hotare se 
încearcă construirea imaginii despre covorul mol-
dovenesc tradiţional. 

O altă parte de ţesături, intrate în circuitul in-
ternaţional în secolul al XIX-lea şi tot atunci atri-
buite tradiţiei basarabene, se deosebeau evident de 
grupurile de covoare cercetate în literatura de spe-
cialitate de la noi. Este un grup de covoare destul 
de reprezentativ sub raport numeric şi artistic, re-
alizate în cele mai bune tradiţii ale genului, având 
la baza constituirii decorului un foarte mic modul 
artistic, iar în defi nitiv - o stilistică apropiată de cea 
a goblenului. Reprezentantul cunoscutei reviste de 
specialitate editate în Londra Hali: Carpet, Textile 
and Islamic Art Aaron Nejad şi-a axat investigaţia 
pe covoarele basarabene, tocmai pentru că ele ridică 
mai multe probleme privind perpetuarea artei covo-
rului atât în Basarabia secolului al XIX-lea cât şi în 
ţările de est ale Europei. 

Procesul verifi cării paternităţii culturale a co-
voarelor catalogate ca moldoveneşti şi incluse în 
circuitul social peste hotarele republicii a suscitat 
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reevaluarea din perspectivă social-ştiinţifi că a în-
tregului domeniu reprezentat de covoare în tradiţia 
artistică. Înţelegerea acestui grup de obiecte de artă, 
în particular, dar şi a interesului sporit al străinilor 
faţă de toate covoarele moldoveneşti ca fenomen de 
actualitate, în general, devin relevante într-un cadru 
mult mai larg ce vizează circuitul acestor bunuri 
culturale în secolele XIX-XXI.

Este util să precizăm când şi în ce condiţii aces-
te textile cu valoare de  patrimoniu puteau fi  scoase 
peste hotare. Până în prezent această problemă n-a 
fost luată în discuţie. Cercetările anterioare privind 
patrimoniul cultural  mobil, destul de puţine la nu-
măr comparativ cu ponderea 
domeniului în viaţa societăţii, 
abia dacă au punctat formula-
rea acestei probleme în toată 
cuprinderea sa. Cert este că ea 
a fost şi rămâne a fi  destul de 
complexă, necesitând abor-
dări pe măsură. 

Analizând procesele ce 
au stimulat structurarea pa-
trimoniului cultural mobil în 
spaţiul nostru şi în ţările din 
apropiere, trebuie să avansăm 
ideea  că ori de câte ori s-au 
produs mişcări importante 
de populaţie (de exemplu ca 
urmare a evenimentelor din 
anii 1812, 1918, 1940, 1946, 
1980, 1991), ele au avut ca 
impact deplasări masive ale 
bunurilor culturale. Cercetă-
toarea Elena Ploşniţă a vorbit 
despre condiţia patrimoniului 
cultural în secolele preceden-
te şi chiar dacă nu s-a referit 
în particular la această ca-
tegorie de bunuri, a adus în 
discuţie sufi ciente argumente 
pentru a observa relaţia dintre 
evenimentele istorice şi pere-
grinarea valorilor artistice.

Autorii unui studiu re-
marcabil privind statutul co-
voarelor în ierarhia valorică a 
culturii tradiţionale – Valen-
tin Zelenciuc şi Elena Posto-
lachi – au relevat şi aportul 
expoziţiilor internaţionale 
din secolul al XIX-lea la po-
pularizarea acestor creaţii în 

Europa. „În acelaşi timp, numeroasele războaie din 
secolele  XVIII-XX au determinat dislocarea unui 
număr mare de persoane care s-au refugiat cu ceea 
ce au avut mai de preţ – respectiv covoarele – în mai 
toată Europa şi chiar America. Pe această cale, mul-
te covoare au intrat în circuitul mondial de valori 
artistice, fi ind prezente adesea printre obiectele pro-
puse de marile case de licitaţie”. Mai multe covoare 
vechi, păstrate ca moştenire în familii, au fost luate 
ca trofee în timpul celui de-al doilea război mondial 
sau au fost schimbate pe alimente în anii următori, 
în timpul foametei în diferite regiuni ale Ucrainei . 

Dar marele exod al covoarelor a început de cu-
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rând, după 1991, când s-au deschis hotarele, şi, cum 
se întâmplă întotdeauna în asemenea situaţii, au 
venit imediat şi căutătorii (cumpărătorii) de valori 
patrimoniale. Cum era  de aşteptat s-au orientat, în-
tâi de toate, în satele cu tradiţii în ale ţesutului şi la 
covoarele vechi, valoroase. 

Actualmente n-a rămas niciun sat în care să nu fi  
lucrat o echipă sau mai multe de agenţi pentru achi-
ziţionarea covoarelor. Au fost scoase zeci, uneori 
sute de covoare din acelaşi sat. La început cele mai 
vechi şi cele mai valoroase ca realizare artistică, 
apoi şi cele mai târzii, infl uenţate de decadenţă. Din 
relatările informatorilor de teren cu care am discu-
tat pe parcursul ultimilor ani problema înstrăinării 
covoarelor  am afl at că primii colecţionari au fost 
italienii, apoi turcii, francezii, americanii etc.    

În ultimii ani, am întreprins cercetări de teren 
prin multe sate considerate centre ale ţesutului: 
Ţâra, Roşieticii Noi, Frunzeni, Climăuţi (raionul 
Floreşti), Bădiceni, Rudi, Racovăţ (raionul So-
roca), Baraboi, Plopi (raionul Donduşeni), Sofi a, 
Şuri, Drochia (raionul Drochia), Sălcuţa, dar şi 
vechiul Căuşeni (raionul Căuşeni) şi de fi ece dată 
ni s-a spus că sătenii aproape nu mai deţin covoa-
re, le-au vândut sau le-au schimbat. În unele case 
mari, golite de ţesăturile tradiţionale, femeile nici 
nu reuşiseră ori nu s-au grăbit să desfacă rulourile 
de covoare primite în schimb. Stăteau asemănă-
toare unor tuburi mari de hârtie colorată rezemate 
într-un depozit: producţie industrială din materiale 
sintetice, foarte ieftină.

S-ar putea ca deschiderile internaţionale din ulti-
mele decenii au făcut să se întâlnească în străinătate 
covoarele moldoveneşti înstrăinate în diferite peri-
oade istorice şi regrupate în virtutea operativităţii cu 
care circulă actualmente valorile cultural-artistice. 

La acest moment al desfăşurării exegezei este fi -
rească întrebarea, unde sunt dirijate aceste bunuri şi 
dacă în ţările destinatare li se păstrează paternitatea 
culturală? Confruntând şi analizând mai multe date 
culese de la oamenii informaţi ai satului, pentru că 
altele - ofi ciale sau neofi ciale - nu există, din per-
spectivă funcţională se conturează trei destinaţii pe 
care le vom preciza în continuare. 

1. Majoritatea covoarelor sunt expediate în Tur-
cia, unde sunt selectate conform unor criterii valo-
rice. Cele mai preţioase din perspectivă artistică şi 
istorică, cu decor constituit din motive geometrice, 
având lâna vopsită cu coloranţi naturali, datând de 
la sfârşitul sec. XVIII-XIX sunt canalizate spre 
galerii, magazine specializate, colecţionari, dar de 
data aceasta sub marcă turcească. Pentru că seamă-
nă cu cele din regiunea Anatolia. Apoi, despre tra-

diţia covoarelor moldoveneşti se ştie prea puţin. Şi 
nu în ultimul rând, s-a scris extrem de puţin pentru 
a le pune cu adevărat în valoare. În plus, lucrările 
tipărite în republică nu au fost adresate cititorului 
străin. În acest mod are loc un trafi c voalat de valori 
culturale naţionale, organizat pe mai multe nivele 
ale palierului dezmoştenirii. 

2. Este mai difi cil pentru întreprinzători să asi-
mileze (să acapareze) scoarţele moldoveneşti cu 
motive vegetal stilizate, cele care formează de fapt 
vârful piramidei valorice în tradiţia noastră cultu-
rală. Ele sunt tăiate în bucăţi de mărimi diferite, 
conform unor citate plastice, pentru a fi  utilizate la 
capitonarea pieselor de mobilier, la decorarea poşe-
telor femeieşti sau ca faţă de pernă. Obiectele gata 
sunt realizate pe piaţa din Turcia şi pe cea internaţi-
onală având mărci turceşti.

3. Covoarelor fl orale de inspiraţie naturalistă, 
intrate în practica artistică a Basarabiei din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, li se respectă mai 
frecvent provenienţa. Posibil pentru că sunt foarte 
multe pe piaţa internaţională şi nu creează o concu-
renţă evidentă covoarelor din alte ţări. În comparaţie 
cu cele autentice, ele au fost considerate de unii cer-
cetători ca având o prestanţă artistică mai neînsem-
nată. Nemţii au promovat în spaţiul european acest 
tip de decor. Ca să comercializeze mai lesne vopse-
lele produse pe cale industrială, le ambalau cu hârtie 
pe care erau imprimate modele de covoare fl orale. 
Ţesătoarele au făcut un efort continuu pentru a de-
prinde această gramatică a ţesutului, deosebită de 
cea veche, ce respecta principiul geometric la crea-
rea motivului. Au materializat acest efort artistic în 
câteva generaţii de covoare ce formează segmentul 
tranzitoriu de la o categorie la cealaltă. 

Mai mult chiar, după ce cele două categorii de 
covoare colportoare ale gândirii plastice autentice 
moldoveneşti sunt scoase din discursul internaţional 
fi ind promovate ca bunuri ce aparţin turcilor, se în-
cearcă să se facă o generalizare imagistică a covoa-
relor noastre doar în baza covoarelor din acest ultim 
grup. Ceea ce diminuează vădit fondul de valori al 
genului în raport cu realitatea cultural-istorică.

2. Covorul tradiţional – valoare reprezentativă a 
patrimoniului cultural 

Pentru un cercetător cu viziune modernă asupra 
culturii tradiţionale, toate covoarele produse în spa-
ţiul nostru cultural au o valoare intrinsecă. Ele sunt 
surse de referinţă pentru cunoaşterea unui segment 
istoric sărac în documente scrise. Alături de docu-
mentele oralităţii, deja recunoscute în virtutea pri-
mării limbajului verbal din care aceasta face parte, 
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ele reprezintă texte culturale deocamdată insufi cient 
explicate în virtutea specifi cităţii semnelor colporta-
te, dar şi a metodologiilor aplicate în cercetare. 

Se cunoaşte în linii generale sorgintea acestei 
clase de bunuri culturale ca fi ind un produs sincre-
tic rezultat dintr-o colaborare tripartită între tradi-
ţia locală ţărănească, tradiţia elitelor sociale şi cea 
a culturilor orientale. Însă  până în prezent a fost 
cercetată prioritar numai o parte a acestei conlu-
crări - creaţia ţărănească. Merită o abordare aparte 
covoarele mănăstireşti, covoarele care au circulat în 
mediul boieresc, pentru că actualmente şi ele au re-
intrat în circuitul intens al valorilor din străinătate, 
revendicându-şi dreptul la dialogul cultural. Foarte 
curând s-ar putea ca alţi cercetători să rezolve pro-
blema paternităţii lor culturale. 

Pe parcursul mai multor secole ţesutul artistic 
a fost un mijloc de a reprezenta lumea în limbaj 
plastic, fi gurativ. Covorul, după forma lui drept-
unghiulară, trimite la simbolismul pământului şi, 
ca orice alt fapt cultural de mare vechime, a fost 
circumscris în permanenţă criteriilor cosmice, re-
ligioase, sociale, etice, estetice. Încât, judecând 
după exemplarele cele mai vechi – din sec. XVII-
XVIII –  ajunse până la noi se poate deduce că ele 
se înscriu în modelul lumii (imago mundi) specifi c 
culturii noastre. Motivele ornamentale dominante 
care au dat caracter şi expresivitate acestui gen de 
artă, dar şi stilistica încorporării lor în compoziţii şi 
în ansamblul decorativ al întregului, sunt o dovadă 
că tind să reprezinte universul (cosmosul, natura, 
societatea) perceput şi codifi cat în semne cunoscu-

te de întreaga comunitate. Mai mult, graţie limba-
jului simbolic de mare capacitate reprezentativă cu 
care au operat ţesătoarele, covoarele asigură o co-
municare între diferite generaţii peste secole. Fap-
tul că prin această artă au fost perpetuate simboluri 
universale: arborele lumii, arborele cosmic (pomul 
vieţii, pomul cunoaşterii), motivele romboidale 
(clasa motivelor numite prescura), spiralele de tot 
felul (cârligul ciobanului, zăluţele, călea ocolită), 
inclusiv înlănţuirea lor (şănătău, şirlătău, urma 
boului), dar şi antropomorfe, zoomorfe, dominant 
– fi tomorfe, facilitează perceperea acestui limbaj 
de către reprezentanţii altor culturi. Din aceste 
considerente, credem noi, covoarele moldoveneşti 
sunt apreciate pe mapamond. Ele transmit mesa-
je benefi ce, agreate de către vorbitorii diferitelor 
limbi. Sunt mesagerii idealurilor noastre seculare 
concepute, generalizate la nivel de comunitate, 
ţară, perfecţionate din generaţie în generaţie până 
la cristalizarea unor tipuri inconfundabile ca nivel 
artistic şi  apoi incluse în marele dialog intercultu-
ral al lumii. Asta pentru cei care ştiu să descifreze 
respectivele mesaje, pentru cei care doresc să le 
ia în seamă, ori pur şi simplu se simt bine fi ind în 
preajma covoarelor moldoveneşti. Deoarece acest 
patrimoniu e dincolo de hotare, e de datoria noastră 
să-i ajutăm pe benefi ciarii eventuali să le perceapă 
în plinătatea valorilor ce le colportă. Să publicăm 
lucrări în limbi de circulaţie internaţională, pen-
tru a pune în valoare acest patrimoniu. Este sin-
gura şansă pentru a-l reactualiza, reînscriindu-l în 
coordonatele noastre culturale. Îi putem delega şi 
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anumite funcţii de a promova imaginea Republicii 
Moldova în lume. Limbajul lor este înţeles de toţi, 
rămâne să-i autentifi căm apartenenţa.

Este destul de difi cil să refaci traseul istoric al 
unui covor moldovenesc afl at actualmente în colec-
ţii muzeale sau chiar personale din Ucraina, Rusia, 
România, Polonia, Turcia, Italia, Franţa, Belgia, 
SUA, ca să ne limităm la principalele deţinătoare 
de patrimoniu. Dar nu este imposibil să identifi ci, să 
documentezi şi să protejezi în spiritul convenţiilor  
UNESCO bogatul patrimoniu reprezentat de covoa-
rele noastre. Este imperativ necesar.

4. În loc de concluzii, formulări de probleme
Relaţiile internaţionale realizate de societatea 

moldovenească în ultimele două decenii pe toată 
înălţimea palierului social a descoperit părţi mai 
puţin apărate ale patrimoniului nostru cultural. 
La momentul declarării independenţei Republicii 
Moldova eram un stat foarte atractiv pentru consu-
matorii de folclor. Şi la nivel european, şi la nivel 
mondial eram identifi caţi ca o societate a tradiţii-
lor folclorice trăite încă pe viu. Concomitent, moş-
teneam în fondul activ şi pasiv al culturii noastre 
obiecte de mare interes artistic şi cultural. Valorile 
artei ţărăneşti, dar şi ale culturii ţărăneşti erau şi 
sunt destul de populare peste hotare, unde are loc 
revigorarea interesului pentru etnicitatea reprezen-
tată de simbolurile culturale. Ceea ce nouă ni se 
părea obişnuit, uneori apreciat ca depăşit de vreme 
şi, deci, mai puţin util, căpăta importanţă sporită 
în viziunea occidentalilor afectaţi mai îndelung de 
problema modernizării. Atunci, ca şi acum, trecem 
examenul de rezistenţă în faţa căutătorilor de co-
mori folclorice. În aceste circumstanţe a fost în-
străinat un număr impresionant de covoare, impo-
sibil de estimat ca valoare.

Dar e util să încercăm a elucida câte covoare au 
mai rămas în Republica Moldova, pentru că e tim-
pul să luăm la evidenţă fi ece piesă. Cercetările în-
treprinse demonstrează că deţinem extrem de puţine 
mostre, comparativ cu câte au fost şi ce au însemnat 
ele pentru cultura noastră.

În ultimii ani Muzeul Naţional de Etnografi e şi 
Istorie Naturală şi-a intensifi cat activitatea de salv-
gardare a covoarelor din Republica Moldova sub 
trei aspecte. Întâi de toate, şi-a propus să complete-
ze colecţia de covoare cu piese cât mai reprezentati-
ve. A sensibilizat concetăţenii prin organizarea acţi-
unii naţionale „Intră în istorie dăruind Muzeului un 
obiect” (2004-2008), mizând pe sentimentul patrio-
tismului şi pe cel al proverbialei generozităţi a po-
porului nostru. Având ca partener logistic Compania 

Publică Teleradio-Moldova, a reuşit să salveze prin 
includere în lista patrimoniului naţional peste 3000 
de bunuri culturale, între care mai mult de 50 de 
covoare, unele dintre ele cu valoare de unicitate. 

Actualmente muzeul deţine cea mai numeroasă 
colecţie de covoare moldoveneşti din republică – 
în jur de 1500. Între acestea se regăsesc cele din 
colecţia Muzeului Naţional de Artă a Moldovei 
(intrate în 1999) şi cele din patrimoniul fostului 
Muzeu de Arheologie şi Etnografi e al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (2008). Muzeul Naţional de 
Arheologie şi Istorie a Moldovei are în patrimo-
niu peste 200 de piese, iar pe locul trei se situează 
Complexul Muzeal Orheiul Vechi, gestionând mai 
bine de 60 de covoare. La toate acestea trebuie să 
mai plusăm în jur de 500 de piese conservate de 
celelalte muzee din reţeaua republicană. Obţinem 
un total de  aproximativ 2 260 piese de patrimoniu.  
În mare, cam tot atâtea covoare au fost scoase anu-
al peste hotare. Nu vom discuta aici dacă numărul 
de covoare deţinute de aceste muzee este reprezen-
tativ în raport cu realitatea cultural-istorică. Deşi 
cercetarea acestui raport este de importanţă majo-
ră. La fel nu ne propunem scopul să analizăm din 
perspectivă valorică cele trei mari componente ale 
patrimoniului vizat: colecţiile gestionate de mu-
zee, covoarele păstrate încă de cetăţenii republicii 
şi cele răzleţe, din străinătate. Pentru elucidarea 
acestor probleme majore sunt necesare investigaţii 
suplimentare, axate pe reorientări conceptuale şi 
metodologice, în măsură să pună mai pregnant în 
valoare dimensiunea culturală a acestei moşteniri.

O altă direcţie a cercetărilor are ca scop do-
cumentarea cât mai fi delă a covoarelor cu ajuto-
rul diferitelor mijloace tehnice, pentru a salva cel 
puţin  imaginile acestor lucrări artistice, plăsmu-
ite în spaţiul nostru cultural. Trăim în imperiul 
imaginilor, operăm preferenţial cu ele (pentru că 
sunt efi ciente) şi, cel puţin, în cazul salvgardării 
acestei bogăţii naţionale (afl ată sub incidenţa vir-
tualităţii), este justifi cat să recurgem la dobândirea 
imaginii înţelese ca reprezentant al semnifi catului 
său. Atunci când nu se reuşeşte achiziţionarea co-
voarelor, este important ca ele să fi e fotografi ate 
şi documentate din perspectivă etnografi că. Ca re-
zultat al cercetărilor de teren, aceste imagini sunt 
stocate în fototeca muzeului, completând baza de 
date. Analiza şi interpretarea lor în cadrul studiilor 
viitoare va facilita stabilirea tipurilor de covoare 
reprezentative pentru tradiţia Republicii Moldova, 
relevarea unor particularităţi decorative zonale şi 
recuperarea ştiinţifi că a unor segmente mai puţin 
cunoscute din istoria acestei arte.  
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Tot în programul salvgardării se înscrie şi co-
pierea covoarelor afl ate în posesia cetăţenilor. Cu 
ajutorul studenţilor de la Facultatea Arte Plastice, 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, în-
cadraţi în activitatea de salvgardare a covoarelor 
tradiţionale în timpul practicii, muzeul continuă să 
îmbogăţească o altă colecţie adiacentă – cea con-
stituită din cópii ale covoarelor (realizate pe hârtie 
cartonată, în culori). Actualmente colecţia numără 
peste 220 de imagini şi a fost începută prin anii ’60 
ai secolului XX de către cunoscutul critic de artă 
D. Goberman.

Îmbunătăţirea cadrului legislativ al Republicii 
Moldova vizând  protecţia patrimoniului cultural 
rămâne o sarcină prioritară a tuturor structurilor ce 
vin în  atingere cu problematica patrimoniului, in-
clusiv a celor ştiinţifi ce. Existenţa unui cadru legis-
lativ adecvat proceselor sociale în care este antre-
nat patrimoniul cultural mobil este o oportunitate. 
Elaborarea, perfecţionarea şi ajustarea lui continuă 
la convenţiile UNESCO din acelaşi domeniu se 
conturează într-un program cu sarcini imediate.

Este instructiv să comparăm situaţia din Repu-
blica Moldova în domeniul covoarelor (sub toate 
aspectele ce le implică), cu cea din Azerbaidjan, un 
alt stat cu o artă distinctă a covoarelor. Azerbaidja-
nul a adoptat legea privind protecţia covorului, prin 
care vizează trecutul, prezentul şi viitorul acestei 
arte. Actualmente cercetătorii azeri dezvoltă un 
program de identifi care în marile muzee ale lumii a 
covoarelor produse în Azerbaidjan, pentru a le ofi -
cia paternitatea culturală, a le promova în circuitul 
internaţional ca parte a patrimoniului artistic naţi-
onal. Deocamdată în Republica Moldova nu se ob-
servă implicarea statului în promovarea producţiei 
de covoare moldoveneşti, aşa cum s-a întâmplat 
imediat după cel de-al doilea război mondial până 
pe la sfârşitul anilor ’80, când tehnologiile (aduse 
iarăşi de germani în spaţiul nostru!) au redus la net 
continuitatea acestei tradiţii seculare.

La fi nalul expunerii situaţiei trebuie să ne în-
trebăm care este prezentul şi viitorul acestei re-
marcabile arte? Răspunsul este simplu. Prezentul 
este minor. Viitorul este sumbru. Câteva ateliere 
mici amplasate în s. Tabăra, or. Orhei şi or. Comrat 
ţes  actualmente covoare din materie primă adusă 
din Turcia, după modele turceşti. Foarte rar execu-
tă comenzi primite de la cetăţeni, pentru că acestea 
sunt foarte puţine. Continuă cele mai bune tradiţii 
ale covoarelor noastre numai două meşteriţe po-
pulare: Ecaterina Popescu din satul Clişova Nouă, 
raionul Orhei şi Elena Spinei din Maximovca, mu-

nicipiul Chişinău, ambele învăţătoare de educaţie 
tehnologică. Sunt enorm de puţine comparativ cu 
câte lucrau în domeniu acum 20-30 de ani. 

În aceste circumstanţe putem să apreciem de 
pe acum ţesutul covoarelor moldoveneşti ca pe o 
îndeletnicire rămasă în istorie. Cu atât mai mult 
sporeşte valoarea covoarelor ţesute cândva în spa-
ţiul nostru cultural. Şi tot din acest unghi de vedere 
se proiectează mai clar datoria statului de-a asigu-
ra repetarea etnografi că, în materiale noi, a celor 
mai reprezentative covoare moldoveneşti. Să poată 
fi   păstrate peste veacuri. Sau, poate prin executa-
rea acestei comenzi se va putea proba relansarea 
acestei arte.
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