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THE HISTORICAL-ARTISTIC VALUE OF THE 
CANONICAL DRESS

In this article the author examines the main types 
of church liturgical objects found in Moldovan chur-
ches and monasteries. These are mainly the different 
screens, banners, stoles, liturgical embroidery, car-
pets, etc., which are of indisputable historical and 
artistic value. Many of these items were made in the 
monastery workshops of Hirova, Răciula, Vărzăreşti, 
Tabăra convents. 

Fără a reduce din importanţa cercetărilor an-
terioare, axate pe apariţia şi evoluţia artei sacre în 
spaţiul pruto-nistrean, trebuie  remarcat faptul că în 
ultimii ani podoabele şi veşmintele liturgice au sus-
citat în mod deosebit interesul experţilor în materie 
de istoria şi studiul artelor. O  deschidere faţă de 
subiectele vizate este condiţionată şi de lansarea 
unor conferinţe ştiinţifi co-practice în comun acord 
între Mitropolia Moldovei, Academia de Ştiinţe a 
Moldovei şi Ministerul Culturii, precum cea cu ge-
nericul „Patrimoniul bisericesc – recuperarea trecu-
tului”, ediţia a II-a, care a avut la 3 mai 2012. În 
acest fel, s-a extins substanţial arealul de investiga-
ţie, au fost deschise noi oportunităţi pentru studii. 

În mod prioritar, în prezentul demers atenţia 
noastră vine către veşminte, broderii şi covoare păs-
trate în biserici sau realizate în ateliere mănăstireşti. 
Difi cultăţile care se întâlnesc în calea cercetării de 
cele mai dese ori sunt explicate deseori printr-o 
simplă „necunoaştere” a semnifi caţiei unor termeni 
sau folosirea lor incorectă1. În scopul edifi cării unor 
concepte privind uzualitatea, valoarea istorico-artis-
tică şi semnifi caţia unor ţesături şi veşminte, con-
siderăm oportună plasarea informaţiilor sugestive 
privind clasifi carea şi tipologia pieselor depistate 
în bisericile şi mănăstirile moldoveneşti, colecţiile 
muzeale şi cele particulare. 

E bine ştiut că în secolul al XIX-lea mănăstirile 
şi bisericile basarabene erau îndestulate cu toate cele 
necesare pentru ofi cierea serviciilor divine (podoabe 
şi veşminte), deşi dosarele de arhivă nu totdeauna 
menţionează categoria de piese existente, cu atât mai 

1 Condraticova L. Biblia – sursă pentru studiul giuvaiergeriei. 
În: Limba română, Chişinău, 2006, nr. 4-6, anul XVI, p. 307-
316.

mult tehnica de lucru şi materiile prime. Totodată, 
în pofi da faptului că confl agraţiile militare, ateismul 
agresiv al autorităţilor sovietice au secat covârşitor 
patrimoniul bisericesc, podoabele liturgice şi veş-
mintele (odăjdiile) rămase denotă un veritabil tezaur 
care necesită toată atenţia cercetătorilor, dar şi a fac-
torilor de decizie implicaţi nemijlocit în catalogarea, 
conservarea şi păstrarea lor corespunzătoare. 

Regretabil este faptul că cel mai „nemilos” cu 
patrimoniul artistic, fi e laic, fi e sacru, pe care îl de-
ţinem în prezent, se manifestă nu factorul natural, ci 
factorul antropic. Din mai multe considerente se dis-
truge sau se denaturează ideea originală a unei piese 
de artă, în cazul dat restaurarea comercială prevalând 
evident asupra celei artistice. Crearea unor lucrări 
adaptate la gusturile modernităţii a condus la apariţia 
numeroaselor imitaţii şi falsuri, care, deşi fi ind de o 
calitate excepţională, nu sunt decât nişte „ecouri” ale 
unei arte veritabile, care nici pe departe nu pot substi-
tui adevărata capodoperă. Şi dacă la începutul seco-
lului XX piesele şi veşmintele liturgice ieşite din uz 
erau cu grijă aduse în colecţia Muzeului Bisericesc 
din Chişinău, actualmente, mitrele cusute cu catifea 
şi medalioane emailate, sacosele vechi şi mânecuţe-
le învechite sunt păstrate de fi ecare biserică în parte, 
uzuale fi ind piesele noi, recent confecţionate, care 
abundă în simboluri şi pietre strălucitoare. 

Progresul în domeniul tehnologiilor confecţio-
nării podoabelor şi veşmintelor a avut, din păcate, 
şi un impact negativ asupra evoluţiei artei. Auto-
matizarea proceselor, producerea în serie, realiza-
rea operaţiilor prin mijlocirea calculatorului etc. a 
condiţionat practic dispariţia lucrului făcut cu mâna, 
respectiv, a dus la pierderea individualităţii piesei, 
apariţia numeroaselor obiecte identice, fără vreun 
mesaj simbolic. Accesibilitatea şi posibilitatea în-
locuirii rapide a unui obiect liturgic deteriorat cu o 
piesă nouă a redus substanţial din valoarea lor. Pe 
când veşmintele şi podoabele vechi posedă aerul 
epocii în care au fost confecţionate, amprenta per-
soanelor care le-au folosit, au fi ecare în parte istoria 
sa, formând o istorie generală a evoluţiei artei culte 
în spaţiul pruto-nistrean, afl ate la interferenţa cul-
turilor din Est şi din Vest şi marcată de realizările 
artistice ale ţărilor limitrofe care au avut un impact 
deosebit în promovarea unor tradiţii. Din aceste 
considerente, estimarea adevăratei valori istorico-
artistice a podoabelor şi veşmintelor liturgice este 
bazată pe vechimea piesei, originalitatea şi autenti-
citatea ei, tehnica de lucru, materiile prime folosite, 
semnifi caţia şi mesajul purtat2. Dezvoltarea pe linie 

2 Condraticova L., Aprecierea valorii istorico-artistice a biju-
teriilor: istorie şi metodologii moderne. Conferinţa ştiinţifi că 
cu participare internaţională „Probleme actuale ale arheologiei, 
etnologiei şi studiului artelor”, Rezumatele comunăcrilor. Chi-
şinău, 31 mai–1 iunie 2012, p. 85-86.
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ascendentă în acest domeniu se manifestă, în opinia 
noastră, anume prin păstrarea tradiţiilor şi pieselor 
de o vechime considerabilă, prin protejarea şi valo-
rifi carea patrimoniului bisericesc.

Constatăm în aşa mod că prestaţia excepţiona-
lă şi complexitatea unui bogat material factologic 
au determinat istoricii de artă să plaseze veşminte-
le bisericeşti printre cele mai exuberante şi luxoase 
capodopere ale artei decorativ-aplicate, iar piesele 
realizate reprezintă o mărturie elocventă a tehnicii 
şi perfecţiunii, a coloritului şi a posibilităţilor de 
exprimare a sentimentelor prin artă3. Pe parcursul 
anilor, diferiţi specialişti au analizat colecţiile Mu-
zeului de Artă din Bucureşti, tezaurul mănăstirilor 
Putna, Suceviţa, Dragomirna, unde se păstrează 
marea majoritate a veşmintelor. Meritul descrierii 
renumitului tezaur al Mănăstirii Putna îi aparţine lui 
O. Tafrali4, asupra problemei broderiei religioase de 
la Putna s-au aplecat E. Turdeanu5 şi D. Giurescu6. 
Piesele somptuare au devenit o provocare pentru 
istoricii de artă cu renume, constituind obiectul de 
studiu al lui V. Vătăşianu7, I. Ştefănescu8, C. Nico-
lescu9, A. Dobjanschi şi V. Simion10, V. Drăguţ11, 
V. Florea12, cel mai valoros şi consistent rămâne a fi  
studiul Broderia veche românească13. 

În Republica Moldova, veşmintele şi ţesături-
le, cu predilecţie covorul popular, a fost studiat de 

3 Condraticova L., Broderia din Moldova medievală – istorie şi 
valoare artistică. În: Arta, Chişinău, Notograf, 2010. 
4 Tafrali O. Le trésor byzantin et roumain du monastère de Pu-
tna (text şi album). Paris: Librairie orientaliste, 1925.
5 Turdeanu E., La broderie religieuse en Roumanie. Les épita-
phioi moldaves aus XVe et XVIe siècles. În: „Cercetări literare”, 
IV, Bucureşti, 1940.
6 Giurescu D., Contribuţii în studiul broderiilor de la Trei Ie-
rarhi. În: Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Nr. 3-4, 1960.
7 Vătăşianau V. Istoria artei feudale în ţările române. I, Bucu-
reşti, Academia R.S.R., 1959; idem, Studii de artă veche româ-
nească şi universală. Bucureşti, Meridiane, 1987. 
8 Ştefănescu I. D., Broderiile de stil bizantin şi moldovenesc 
în a doua jumătate a sec. XV. Istorie, iconografi e, tehnică. În: 
Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, Culegere 
de studii, Bucureşti, 1964.
9 Nicolescu C., Arta în epoca lui Ştefan cel Mare În: Cultura 
moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare. Culegere de stu-
dii, Bucureşti, 1964.
10 Dobjanschi A., Simion V., Arta în epoca lui Vasile Lupu. 
Bucureşti, Meridiane, 1969.
11 Drăguţ V., L’art roumain. Bucarest, Éditions Meridiane, 
1984. 
12 Florea V., Istoria artei româneşti. Bucureşti, Hiperion, 
1991.
13 Broderia veche românească. Studiu introductiv de M.-A. 
Musicescu, Bucureşti, Meridiane, 1985.

Elena Postolachi14, iar creaţia unor meşteri de artă 
decorativă a fost reliefată de Ana Simac15 ş.a.

Pornind de la  Opisul obiectelor din colecţia Mu-
zeului Societăţii istorico-arheologice bisericeşti ba-
sarabene (1923)16 şi a pieselor păstrate actualmente 
în bisericile şi mănăstirile Republicii Moldova, pro-
punem următoarea clasifi care a odoarelor bisericeşti 
în funcţie de modul de utilizare şi destinaţia lor: 
I. veşminte preoţeşti (mitre, sacose, mânecuţe etc.); 
II. icoane (argint, aur); III. ferecături de icoane şi 
cărţi sfi nte (incrustate cu pietre, mărgele mărun-
te, cu aplice metalice sau medalioane emailate); 
IV. vase de cult (potire, candele, cristelniţe) şi V. po-
doabe personale (cruci, cruciuliţe de botez). Inten-
ţia noastră este, pornind de la clasifi carea propusă, 
de a analiza în mod prioritar veşmintele bisericeşti, 
categoria vizată prezentând o tipologie destul de ra-
mifi cată. În acest context, deosebim două categorii 
semnifi cative: veşminte preoţeşti şi variate odăjdii şi 
acoperăminte. Astfel, printre veşmintele bisericeşti 
un loc aparte îl deţin epitrahilele (veşmânt liturgic, 
purtat de preoţi când ofi ciază slujbele religioase). 
Cele mai reprezentative piese sunt epitrahilul dublu 
din brocart alb cu fl ori albastre, decorat cu galon ar-
gintiu aurit şi cu franjuri din fi re argintii, şase cru-
ciuliţe din fi re de aur, nasturi de aramă, care a fost 
primit de la Capela Arhierească la 27 martie 1912, 
colecţia Muzeului Bisericesc din Chişinău17. Un alt 
exemplar era desemnat cu fl ori peste un fundal gal-
ben cu ciucuri în partea de jos, fi ind adus la acelaşi 
muzeu de la Mănăstirea Hâncu.

De fapt, informaţii preţioase privind veşmintele 
bisericeşti pot fi  depistate cu ocazia solemnităţilor de 
sfi nţire a unor lăcaşe sfi nte noi sau, regretabil, odată 
cu inventarierea bisericilor înainte de lichidarea lor 
în anii 1940–1960. Cu această ocazie menţionăm 
că în categoria veşmintelor bisericeşti la momentul 
deschiderii bisericii schitului Bocancea cu hramul 
Sfi nţii Apostoli Petru şi Pavel (1872) intrau trei veş-
minte pentru pristol, trei acoperământe pentru altar, 
veşminte preoţeşti – felonul cu toate cele necesa-
re, două veşminte diaconeşti cu toate cele necesare, 

14 Zelenciuc В., Postolachi E., Коворул молдовенеск, Chişi-
nău, 1990; De la fi bră la covor. Coord. şt. dr. G. Stoica şi dr. 
E. Postolachi. Bucureşti, 1998; Postolachi E., Covorul moldo-
venesc, în difi cultate. În: Akademos, Chişinău, nr. 4 (23), 2011, 
p. 113-119.
15 Simac A., Tapiseria contemporană din Republica Moldova 
(Evoluţia tapiseriei contemporane din Republica Moldova în 
anii 1960–2000), Chişinău, 2001; idem, Dialogul între tradiţie 
şi modern în creaţia Mariei Saca-Răcilă. În: Akademos, 
Chişinău, nr. 1 (24), 2012.
16  Opisul Societăţii istorico-arheologice bisericeşti basarabe-
ne. Chişinău: Casa Eparhială, 1923.
17 Muzeul Bisericesc din Chişinău – geneză, împliniri, pribegii. 
Chişinău, EcoEtnoMuseum, 2006, p. 60-61.
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cinci piese realizate din brocart rus, toate cusute cu 
fi r metalic18. Analiza detaliată a veşmintelor ne per-
mite să specifi căm cele mai uzuale materii prime: 
catifea, brocart, mătase, atlas. Pentru decor se folo-
seau fi r de metal (aur sau argint), franjuri de argint/
argint aurit, mărgele colorate, aplice decorative, mai 
rar pietre colorate, mici inele de argint sau aramă. 
În cazuri excepţionale se utilizau pietre scumpe 
(acuamarin, ametist, smarald, perle). Un exemplu 
ilustru sunt mitrele. În acest context se înscrie mitra 
de catifea neagră, cusută cu argint, titlu 84, decora-
tă cu cinci medalioane ovale de email, cu chipurile 
Mântuitorului, Maicii Domnului, Ioan Botezătorul, 
Răstignirea lui Hristos, partea de sus decorată cu 
medalionul Sfi ntei Treimi, crucea cusută cu argint şi 
13 sticle de culoarea ametistului19.

Categoria de brâie este reprezentată printr-un 
exemplar din catifea roşu carmin, cu fl ori brodate 
cu fi r de aur, căptuşit cu stofă roşie sau două brâ-
ie din brocart alb-argintiu cu fl oricele aurite, bro-
date din fi re de argint, căptuşite cu mătase roşie 
deschisă (intrate la Muzeul Bisericesc de la capela 
arhiepiscopală)20. Printre feloane (veşmânt biseri-
cesc de forma unei pelerine scurte) se remarcă un 
felon împodobit cu fl ori mici aplicate pe fundal au-
riu, primită la Muzeul Bisericesc de la mănăstirea 
Hâncu21. 

Categoria de veşminte preoţeşti este completată 
de un omofor (veşmânt purtat de arhiereu în jurul 
gâtului) lucrat din glaset alb, decorat cu fi re argintii, 
cu fl ori şi mărgele de sticlă de culoare roşu închis, 
în mijloc fi ind cusute cinci cruci cu fi r de argint şi 
mărgele de sticlă22.

Sacosul (veşmânt bisericesc pe care arhiereii îl 
poartă peste stihar) este realizat din brocart alb-ar-
gintiu, decorat cu fl ori albe în raze albastre. Mâne-
cile şi bordul în două rânduri sunt garnisite cu galon 
lat argintiu-aurit. Crucea de pe spate este realizată 
în fi r de aur. În tăieturile sacosului sunt plasaţi şase 
clopoţei de argint, inclusiv doi auriţi; 12 nasturi de 
aramă23. Mânecuţele („rucaviţele” sau „naracliţele”) 
prezintă piese vestimentare purtate de preoţi peste 
mâneci. De obicei, erau realizate din catifea verde 
cu heruvimi brodaţi cu fi r de aur şi argint, fi ind de-
corate cu inele de argint.

Pentru merite deosebite cei mai vrednici 
episcopi sau stareţi de mănăstiri erau decoraţi cu 
dreptul de a purta bederniţă (veşmânt cu scene 
18 ANRM. Fond 1232, inv. 1, dosar 123, f. 19.
19 ANRM. Fond 1232, inv. 1, dosar 123, f. 15 verso.
20 Muzeul Bisericesc din Chişinău – geneză, împliniri, pribegii. 
Chişinău, EcoEtnoMuseum, 2006, p. 62.
21 Ibidem, p. 62.
22  Ibidem, p. 59. 
23  Ibidem, 2006, p. 58.

evanghelice, de formă romboidală). O altă distincţie 
este orarul, o fâşie lungă, purtată pe umăr de diacon 
în timpul slujbei religioase, pentru merite deosebite 
fi ind acordat dreptul de a purta orar dublu. 

Toate veşmintele erau păstrate în veşmântărie 
sau diaconic (rizniţă). O descriere a veşmântăriei 
din Mănăstirea Hârjauca (anii 1870) ne relatează 
despre piesele păstrate aici: diferite odăjdii, cinci 
veşminte preoţeşti noi, brodate cu fi r de aur, care 
sunt folosite numai la cele mai mari sărbători24. 

Absolut necesar pentru săvârşirea Tainei Euha-
ristice este Antimisul (ţesătură liturgică din in sau 
mătase, pe care este reprezentată punerea în mor-
mânt a lui Hristos). Pentru acoperirea unor obiecte 
de cult (potirul şi discosul), se folosea pocrovăţul, 
de regulă, din atlas alb cu fl ori brodate sau din ţe-
sătură galbenă sau pocrovăţul brodat cu fi r de ar-
gint, donaţie a preotului Iosif Belodanov. În acest 
context se înscriu şi variate aere cunoscute deseori 
şi ca văzduhuri. Pentru analog se folosea un acope-
rământ de mătase colorată. În aceeaşi categorie de 
piese liturgice se înscriu şi numeroase dvere (per-
dele de deasupra Uşilor Împărăteşti), epitafe (pânză 
cu icoana imprimată a înmormântării lui Hristos), 
ultimele fi ind lucrate din catifea, in, mătase, pluş, 
cu vopsele de ulei. Paliţele erau realizate din catifea 
roşu carmin, brodate la margini cu fi r de aur, ciucuri 
de argint, împodobite cu fl ori din catifea etc., la mij-
loc având deseori o cruce mare brodată sau cusută 
cu perle artifi ciale, uneori şi fi re de aur/argint.

Succinta descriere a pieselor vestimentare şi li-
turgice ne conduce spre existenţa unor ateliere de 
confecţionare care ar putea funcţiona atât în oraşul 
Chişinău, cât şi în cadrul mănăstirilor. Astfel, un 
magazin şi atelier de obiecte bisericeşti activa în anii 
1920 în Casa preoţimii25. Aici puteau fi  comandate 
şi procurate podoabe liturgice din metale preţioase, 
dar şi veşminte liturgice şi cele preoţeşti. Totoda-
tă, la fi ecare mănăstire monahiile şi surorile înde-
plineau anumite ascultări. De exemplu: „rucodelia 
la lucru foarte subţire”, presupunea faptul că cele 
mai profesioniste maici şi surori de ascultare lucrau 
cu acul, adică croşetau, practicau broderia, confec-
ţionau haine etc., atât pentru sine, cât şi pentru a fi  
vândute26. O altă ascultare, anume „rucodelia furcii 
la lucru gros”, presupunea ţesutul/alesul covoarelor, 
care era una din meseriile principale practicate în 
mănăstirile de monahii. Iar ascultarea „rucodelia la 
găitan” ar însemna confecţionarea mătăniilor, a şnu-
rurilor decorative, a găitanelor pentru înfrumuseţa-

24  ANRM, fond 1232, inv. 1, dosar 123, f. 13. 
25 Anuarul Eparhiei Chişinăului şi Hotinului (Basarabia). Edi-
ţie specială, Chişinău, 1922.
26 Paul Mihail. Mărturii de spiritualitate românească din 
Basarabia, Aşezăminte, scrieri, personalităţi, p. 91-98.
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rea veşmintelor de cult. Totodată, din cauza vârstei 
înaintate, multe monahii şi schimonahii erau elibe-
rate de îndeplinirea ascultărilor.

Astfel, constatăm cu certitudine că pe parcursul 
anilor bisericile şi mănăstirile din spaţiul pruto-nis-
trean au acumulat un tezaur bogat de veşminte şi 
podoabe liturgice. Păstrate în veşmântărie şi lucra-
te în ateliere mănăstireşti, faima unor piese a tre-
cut departe de hotarele ţării. E vorba de atelierele 
de covoare moldoveneşti, înalt apreciate de specia-
liştii în domeniu. Ca atare, covorul apare în forma 
lui decorativ-utilitară şi refl ectă un anumit nivel de 
dezvoltare a civilizaţiei. În spaţiul românesc ţesu-
tul covoarelor se prezintă ca unul din genurile prin-
cipale ale artei decorative. Maxima prestaţie este 
atinsă în sec. XVIII–XIX. Covoarele româneşti şi 
cele basarabene au fost prezentate la expoziţia in-
ternaţională de la Paris (1867), fi ind atestate centre 
specializate precum Mănăstirea Vărzăreşti (Nispo-
reni), Mănăstirea Tabăra (Orhei), Răciula (Călăraşi) 
ş.a. În mănăstirile cu un mod de viaţă idioritmic 
(de trai separat), monahiile locuiau în case-chilii, 
unde deţineau utilaj şi inventar necesar. Astfel, în 
anii interbelici, sub stăreţia egumenei Olimpiada, la 
Mănăstirea Vărzăreşti a fost înfi inţat un atelier de 
covoare, unde lucrau maicile şi surorile de asculta-
re. Tot la Vărzăreşti funcţiona un atelier de coasere 
şi reparaţie a veşmintelor preoţeşti27. Din torsul lânii 
şi alesul covoarelor trăiau şi maicile de la Mănăsti-
rea Răciula28. Un atelier similar a fost deschis şi la 
Mănăstirea Cuşelăuca, din roadele acestui meşteşug 
fi ind întreţinută întreaga comunitate monahală şi 
mănăstirea29.

Studiu de caz: alesul covoarelor la Mănăsti-
rea Tabăra

Cu totul diferită a fost atitudinea ofi cialităţi-
lor sovietice faţă de meseriile artistice practicate 
în mănăstirile moldoveneşti. După 1944, atelierele 
au avut o soartă vitregă, fi ind devastate, închise, iar 
piesele confi scate. Aşa a fost, de exemplu, la închi-
derea Mănăstirii Răciula, când în vara anului 1959, 
au fost luate din casa stăreţiei nouă covoare mol-
doveneşti de dimensiuni mari şi şapte preşuri. Po-
litica autorităţilor sovietice era bazată pe folosirea 
forţei de muncă şi a măiestriei vieţuitoarelor de la 
mănăstiri. La 31 ianuarie 1945 a fost semnat un con-
tract între preşedintele cooperativei de consum din 
RSSM, A. Kovaliov şi mănăstirile de monahii Tabă-
ra, Răciula, Vărzăreşti, Frumoasa, Hârjauca (fi indcă 
aici erau cele mai numeroase şi apreciate ateliere de 
27 Micşunescu Dimitrie P., Vizitând mănăstiri basarabene şi 
bucovinene. Bucureşti, Tipografi a ziarului „Universul”, 1937, 
p. 46.
28 Ibidem, p. 48.
29 Ibidem, p. 69.

confecţionare a covoarelor şi vestimentaţiei). Con-
form contractului, maicile primeau de la stat lână 
în schimbul unei remunerări băneşti, o prelucrau şi 
confecţionau variate articole, cele mai solicitate fi -
ind covoarele30. 

Armele sovieticilor, deopotrivă cu constrânge-
rea economică, erau completate prin calomnia cle-
rului, dezacordul, nesupunere faţă de administrarea 
mănăstirii etc. În acest context, sunt semnifi cative 
scrisorile stareţei Mavra (Limari) în organele de 
conducere pentru a limpezi situaţia care convenea 
autorităţilor. Astfel, în 1948 ea ruga să se facă o 
dispoziţie prin care vieţuitoarele din mănăstire să 
lucreze numai în atelierul mănăstiresc31.

Prin 1952, a fost răspândită vestea că după li-
chidarea Mănăstirii Tabăra va funcţiona în continu-
are numai atelierul de confecţionare a covoarelor, 
condus de preşedintele Isai Vasserman, care a fost 
şi unul din iniţiatorii închiderii mănăstirii. Printre 
monahii la fel existau dornice de a continua activi-
tatea în atelierul de covoare. Preşedintele atelierului 
a declarat fără reticenţă că va alunga din mănăstirea 
Tabăra pe orice monahie care nu va scrie cerere de 
intrare în atelierul de confecţionare a covoarelor32.

Constatăm că atelierul deschis, prin promova-
rea libertinismului, nesupunerea faţă de conducerea 
mănăstirii etc., a avut un obiectiv scontat, anume să 
conducă comunitatea monahală la ideea necesită-
ţii închiderii Mănăstirii Tabăra. Totodată, mândria 
acestui atelier – renumitele covoare moldoveneşti 
– erau bine cunoscute şi apreciate în ţară şi peste 
hotarele ei, reprezentând o autentică valoare istori-
co-artistică. Pe lângă covoarele moldoveneşti, mo-
nahiile confecţionau variate lăicere, scoarţe, păre-
tare, ţoluri, draperii brodate, batiste, feţe de pernă, 
feţe de masă, şerveţele etc.

În 1952 preşedintele atelierului a modifi cat 
acordul de funcţionare a atelierului, a permis coop-
tarea în atelier a locuitoarelor din satele învecinate, 
fapt care deranja mult stareţa mănăstirii. Numai în 
1959, din 180 de vieţuitoare, 80 lucrau la alesul co-
voarelor. După desfi inţarea comunităţii, majoritatea 
călugăriţelor au rămas pe la casele lor, care împrej-
muiau cele două biserici. O vreme, hărnicia călugă-
riţelor de la Tabăra a fost exploatată de comunişti. O 
fabrică de ţesut covoare le-a făcut renumite în fosta 
RSSM. Covoarele alese de meşteriţele de la Mănăs-
tirea Tabăra dintotdeauna au trezit admiraţia colec-
ţionarilor şi amatorilor de artă. După închiderea mă-
năstirii în 1960, monahiile iscusite în arta covorului 

30 Agachi Al., Istoria Mănăstirii Hâncu (1677–2010), Chişi-
nău, Pontos, 2010, p. 163.
31 ANRM, fond P-3046, inv. 1, dosar 24, f. 3.
32 ANRM, fond P-3046, inv. 1, dosar 46, f. 19-24.
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tradiţional au fost impuse să lucreze în atelier, iar 
după 1971 – în cadrul Asociaţiei Meşteşugarilor din 
RSSM. Printre cele mai cunoscute monahii specia-
lizate în confecţionarea covoarelor în acele timpuri 
au fost Nionila Manoli, Olga Leah, Vera Garştea, 
Mavra Limar ş.a. 

 Covoarele alese de monahiile de la Tabăra re-
prezintă un inestimabil izvor de studiu al artei deco-
rative naţionale, posedând o deosebită valoare isto-
rico-artistică33. Am avut fericita ocazie de a vedea 
câteva covoare realizate de monahiile de la Tabăra 
şi Hirova, inclusiv un covor de proporţii impunătoa-
re, ales de stareţa mănăstirii, egumena Iraida (Bâr-
că). Acesta frapează prin mesajul profund, tehnica 
de lucru, armonia culorilor, reprezentând o feerie de 
culori şi ornamente, un adevărat imn al măiestriei şi 
profesionalismului monahiilor.

Covorul a devenit purtătorul unui mesaj ideatic, 
exemplifi cat prin culorile utilizate, care diferă de la 
o zonă geografi că la alta, în funcţie de amplasarea 
mănăstirii şi profesionalismul monahiilor. Totoda-
tă, pragmaticul şi esteticul sunt două valori care cel 
mai pregnant se manifestă în covoare, scoarţe, lăice-
re şi păretare. Ornamentica covoarelor realizate de 
monahiile mănăstireşti este foarte diversă, reprezen-
tând un mixaj al motivelor geometrice, cel mai uzu-
al fi ind stilul romboidal, care exploatează asemenea 
fi guri precum rombul, pătratul (mai ales prin repe-
tarea elementelor în chenarul covorului, formând un 
decor gen şah), liniile frânte, romburile crenelate, 
crestate, cu coarne, prescuri etc. Aparte se clasifi că 
asemenea motive precum coarnele berbecului sau 
variante stilizate ale vrejului de viţă-de-vie; moti-
ve generate din reprezentarea bradului, X-urile sti-
lizate, motive stilizate generate din natură, precum 
ar fi  cele fi tomorfe. Specifi cul acestor covoare este 
păstrarea compoziţiei centrale în contrast cu câmpul 
covorului, deosebit după decor şi culoare. Distribu-
irea motivelor reprezintă o modalitate de organizare 
a compoziţiei. 

Locul principal în cazul acestor motive îl deţine 
frunza şi fl oarea, care îmbracă următoarele reprezen-
tări: trandafi r liber desenat şi fl oare stilizată romboi-
dal, buchete de fl ori şi boboci, vrejuri de viţă-de-vie 
şi ghirlande de fl ori, vase cu fl ori, după cum putem 
vedea în compoziţiile anexate, parte a colecţiilor 
mănăstireşti de la Hirova şi Tabăra. Un loc aparte 
ocupă motivele şi reprezentările antropomorfe, de 
preferinţă, feminine, precum, spre exemplu, covorul 
de dimensiuni mari de la Mănăstirea Ţipova. Fără a 
deţine portrete individualizate, chipurile oamenilor 
33 Condraticova L., Covoarele tradiţionale din colecţia mănăs-
tirilor moldoveneşti – parte a patrimoniului naţional. În: Patri-
moniul bisericesc – recuperarea trecutului. Rezumatele confe-
rinţei naţionale din 5 mai 2012. Chişinău, 2012, p. 18-20.

sau copiilor sunt prezentate fi e schematic, stilizat, 
fi e destul de natural. Sunt foarte originale şi intere-
sante covoarele cu motive aviforme, după cum ar fi  
porumbei, cocoşi, păuni stilizaţi. În aceeaşi ordine 
de idei se înscriu şi motivele zoomorfe, covoarele 
din spaţiul vizat având ţesute fi gurile căprioarelor. 
În opinia noastră, o valoare deosebită prezintă co-
voarele care posedă inscripţii cu referinţă la data 
confecţionării, cum este cazul aceleiaşi piese de la 
Ţipova, unde putem vedea anul – 1935. Ceva mai 
complicate sunt piesele lucrate în mod special ca 
donaţie lăcaşelor de cult sau date ca pomană, de su-
fl etul celui decedat. 

Deosebita importanţă a veşmintelor bisericeşti 
este generată de folosirea lor în cadrul ceremoniilor 
religioase, în calitate de piese liturgice şi podoabe. 
Conlucrarea celor mai iscusiţi meşteri la realizarea 
operelor de artă, folosirea materialelor preţioase şi a 
tehnicilor performante de lucru, respectarea tendin-
ţelor artistice, asociate cu arta tradiţională şi inovaţi-
ile occidentale, în totalitatea lor, constituie valoarea 
artistică a acestor piese, atestând strălucirea interi-
oarelor mănăstireşti şi bisericeşti, de unde şi inte-
resul continuu al cercetătorilor din domeniul artei 
pentru acest inubliabil segment al culturii noastre. 
Împodobirea căsuţelor de azi ale monahiilor repre-
zintă cea mai elocventă exemplifi care privind rolul 
covoarelor în destinul Mănăstirii Tabăra.

În aşa mod, constatăm că piesele ţesute fac parte 
componentă a patrimoniului unei anume comunităţi 
monahale, de unde, respectiv, şi valoarea lor istorică 
şi culturală. Aceste covoare sunt valori eterne şi de 
mare căutare la etapa actuală de falşii amatori de 
artă şi colecţionari. Pentru protejarea în continuare 
a acestui patrimoniu cultural al mănăstirilor lucrat 
de mâna neobosită a monahiilor şi surorilor de as-
cultare, venim cu câteva sugestii şi recomandări, şi 
anume: catalogarea pieselor, formarea unei baze de 
date pe suport de hârtie şi electronic; restaurarea 
artistică, în caz de necesitate, a pieselor deteriorate 
din cauza vremii, fapt care ar duce la conservarea 
lor de durată; prezentarea unor piese de referinţă în 
cadrul expoziţiilor de artă decorativă, concursuri şi 
bienale; crearea unor muzee, în cadrul mănăstirilor 
cu piese vechi, artistice, ar condiţiona creşterea fl u-
xului de vizitatori, turişti străini şi din ţară, dezvol-
tarea turismului rural, al rutelor care ar include şi 
mănăstirile plasate în afara traseului principal, de 
unde, respectiv, ar fi  un suport fi nanciar pentru în-
treţinerea comunităţii monahale.

Covorul tradiţional moldovenesc rămâne o par-
te indispensabilă a patrimoniului cultural naţional. 
Mai cu seamă piesele lucrate în cadrul comunităţilor 
monahale, care necesită maximă protejare, păstrare 
şi valorifi care.

Patrimoniu bisericesc




