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BISERICILE ŞI MĂNĂSTIRILE CA CENTRE DE CONFECȚIONARE 
A COVOARELOR ŞI A PIESELOR TEXTILE 

Summary. Churches and monasteries as centers of producing carpets and textile pieces. Cur-
rently, our country is lacking a study that would integrate the aspects regarding the centers of produc-
ing carpets and other textile products made in the monasteries on the present territory of Republic 
of Moldova. In this article, we set out to look into the craft centers specialized in the carpet weaving, 
religious and secular artistic embroidery from the diachronic perspective.
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Introducere. Studiind literatura de specialitate cu privire la apariția și evoluția diverselor 
centre de producere a textilelor din spațiul actual al Republicii Moldova, am ajuns la concluzia 
că în anumite perioade cercetătorii au abordat problema simbolismului țesutului ca îndeletnici-
re artistică, semnificația tipurilor de piese care și-au găsit o largă răspândire la înfrumusețarea 
locuinței și a omului, au descris anumite piese atestate în colecțiile muzeale naționale sau locale1. 
Totodată, constatăm că la etapa actuală nu există un studiu care ar integra aspecte ce țin de cen-
trele de confecționare a covoarelor și altor produse textile fabricate în cadrul mănăstirilor din 
spațiul actual al Republicii Moldova. În așa fel, în articolul de față ne propunem să urmărim în 
plan diacronic centrele de artizanat, specializate în țesutul covoarelor, broderie artistică religioa-
să și laică.

Pentru realizarea acestui scop am abordat mai multe surse de cercetare a covoarelor și brode-
riilor, în primul rând, colecțiile muzeale din Chișinău (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, 
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală) și din alte localități, completate de informațiile 
păstrate în unele dosare de arhivă, izvoadele averii bisericilor și mănăstirilor întocmite mai ales 
odată cu numirea unui preot paroh sau stareț la mănăstire, lichidarea sau transferul comunității 
monahale. 

1 Д. Гоберман, Ковры Молдавии, Кишинев: Картя молдовененяскэ, 1960, 138 c.; N. Kalașnikova, 
E. Postolachi, Covorul moldovenesc = Молдавский ковер = Le tapis moldave, Chișinău: Timpul, 
1985, 40 p.; E. Постолаки, Молдавское народное ткачество, Кишинев: Штиинца, 1987, 250 p.; 
Covorul moldovenesc = Молдавский ковер = Moldavian carpet / aut.-alcăt.: Valentin Zelenciuc, Elena 
Postolachi. Chișinău: Timpul, 1990, 132 p.; M. Marco, Particularităţile covoarelor populare de pe te-
ritoriul de confluență etnică din raionul Camenca, in: Buletin ştiinţific, Ediţia 3, Chișinău, 1990, p. 
153-163; V. Buzilă, Covoarele produse în sistemul industrial, in: Buletinul Știinţific al Muzeului Naţi-
onal de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei, 2005, vol. 3 (16), p. 49-65; V. Buzilă, Covoarele în 
contextul patrimoniului cultural al Republicii Moldova, in: Akademos, 2009, nr. 1 (12), p. 104-109; E. 
Postolachi, Covorul moldovenesc în dificultate, in Akademos, 2011, nr. 4 (23), p. 113-119; L. Condra-
ticova, Valoarea istorico-artistică a veșmintelor bisericești, in: Akademos, nr. 4 (27), 2012, p. 165-169; 
V. Buzilă, Covoare basarabene. Din patrimoniul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 
Republica Moldova / Bessarabian carpets. The National Museum of Ethnography and Natural History 
of the Republic of Moldova, București: Editura Institutului Cultural Român, 2013, 252 p.; V. Buzi-
lă, Dimensiunile axiologice naţionale şi mondiale ale scoarţei basarabene, in: Akademos, 2014, nr. 3 
(34), p. 164-172; Gh. Mardare, Arta covoarelor vechi românești basarabene. Magia mesajului simbolic, 
Chișinău: Cartier, 2016, 334 p. ș.a.
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Un loc aparte revine cercetărilor noastre de teren, rezultatele fiind utile pentru identificarea, 
repertorierea și descrierea atât a pieselor textile laice, atestate în cadrul muzeelor locale și a cen-
trelor de artizanat, cât și a celor de cult, brodate, păstrate în bisericile și mănăstirile din țară, va-
lorizate din punct de vedere științific și artistic, fiind o parte importantă a patrimoniului cultural. 
Cercetările de teren au permis o anumită zonare a apariției și dezvoltării meșteșugurilor de țesere 
a covoarelor și a broderiei artistice, care au evoluat în funcție de criteriile economice, sociale. De 
asemenea, subliniem rolul fotografiei în studiul nostru. Astfel, imaginile din perioada interbelică 
și din primii ani postbelici confirmă prezența la biserici și mănăstiri a unor covoare de preț. De 
regulă, fotografiile în grup ale întregii comunități monahale se realizau pe covoare așternute, pe 
care se așezau maicile, astfel aceste poze au ajuns să fie surse valoroase de cercetare. Fotografiile 
în grup ale comunității monahale de la Vărzărești în perioada interbelică certifică prezența co-
voarelor tradiționale, lucrate cu motive geometrice și vegetal-floristice.

Confecționarea covoarelor în cadrul atelierelor mănăstirești. În linii mari, patrimoniul 
mănăstirilor și bisericilor din spațiul actual al Republicii Moldova este constituit din odoare 
de preț lucrate din metale nobile și comune, cărți bisericești, icoane, veșminte preoțești și cele 
bisericești, diferite pese textile lucrate în centre monahale de călugărițe. Una din cauzele lipsei 
de interes al cercetătorilor față de problematica pieselor textile ar fi insuficiența materialului de 
cercetare, întrucât covoarele țesute de călugărițe pe la case-chilii, în majoritatea cazurilor au fost 
făcute la comandă, au fost comercializate, astfel ca produsele unui atelier mănăstiresc au ajuns 
departe de locul unde au fost produse, reducând considerabil oportunitățile de apreciere, datare, 
localizare, atribuire ale obiectului. De asemenea, odată cu lichidarea comunităților monastice, 
piesele de valoare din patrimoniul mănăstirilor și bisericilor închise au fost sechestrate, inclusiv 
covoarele moldovenești.

În evoluţia istorică a schiturilor și mănăstirilor de monahii, alături de lucrarea pământului, 
cultivarea viei și creșterea animalelor, un rol deosebit l-au avut meseriile artistice. Încă de la înce-
putul secolului al XIX-lea, documentele istorice ne relatează că monahiile și surorile de ascultare 
de la schituri și mănăstiri îndeplineau anumite ascultări, cum ar fi broderia, croșetarea („ruco-
delia furcii la lucru subţire”) și toarcerea lânii și ţesutul covoarelor („rucodelia furcii la lucru 
gros”). Cele mai importante și principale ateliere de confecţionare a veșmintelor și covoarelor, de 
țesătorie, broderie și croșetare au fost atestate la mănăstirile de călugărițe2. Activităţile meșteșu-
2 Printre cele mai cunoscute și cu o istorie bogată mănăstiri de maici vom menționa mănăstirea Văr-
zărești cu hramul Sf. Dumitru (cu prima atestare la 25 aprilie 1420), mănăstirea Japca cu hramul 
Înălțarea Domnului (fondată în prima jumătate a secolului al XVII-lea și cu statut de mănăstire de 
maici din anul 1916), mănăstirea Hâncu cu hramul Sf. Cuvioasa Paraschiva (fondată în 1678), mă-
năstirea Rudi cu hramul Sfânta Treime (fondată în 1772), mănăstirea Călărășăuca cu hramul Ador-
mirea Maicii Domnului (1776, care obține de asemenea statut de mănăstire de maici în anul 1916, 
cu venirea aici a călugărițelor din mănăstirile Lesna și Virov); mănăstirea Saharna cu hramul Sfânta 
Treime (fondată în 1776), care, deși așezământ monahal pentru călugări, ne-a atras atenția în calitate 
de mănăstire de maici fondată aici în anul 1935, după o revoltă a călugărilor de la Saharna. Mănăsti-
rea mai era cunoscută în acea vreme purtând hramul Oltea Doamna; mănăstirea Tabăra cu hramul 
Adormirea Maicii Domnului (fondată în 1779), inițial de călugări. A primit statut de schit de maici 
în anul 1815, odată cu desființarea schitului de maici de la Fântâna Doamnei; mănăstirea Suruceni 
cu hramul Sfântul Gheorghe (deschisă în 1785), mănăstirea Cușelăuca cu hramul Adormirea Maicii 
Domnului (fondată în 1786); mănăstirea Răciula cu hramul Nașterea Maicii Domnului (fondat ca 
schit de călugări în 1798), fondată inițial ca schit al călugărilor, iar în 1811, cu binecuvântarea mitro-
politului Gavriil Bănulescu-Bodoni, comunitatea călugărilor a fost desfiinţată, aici fiind transferate 
maicile de la schitul desfiinţat Mana de pe lângă mănăstirea Curchi; mănăstirea Hirova cu hramul 
Sf. Cuv. Simion Stâlpnicul (fondarea căruia coboară către anii 1760–1768, inițial ca schit de călugări, 
prin 1809 aici așezându-se maicile de la schitul desființat Hârtop), mănăstirea Frumoasa cu hramul 
Sfânta Treime (fondată în 1807 și reorganizată în mănăstire de maici în 1938), dar și cele apărute după 
1991, cum ar fi mănăstirea Sfintele Mironosițe Marta și Maria (Hagimus, raionul Căușeni), mănăs-
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gărești și artistice în cadrul comunităților monahale au fost condiționate mi ales de statutul idio-
ritmic (cu trai de sine) al lăcașurilor sfinte. Modul de viaţă separat de la mănăstire permitea mo-
nahiilor să practice țesutul în casele-chilii ce le aparţineau și să comercializeze produsele muncii 
sale. Constatăm că până în anul 1944 la mănăstirile de maici din Basarabia funcţionau variate 
ateliere de confecţionare a covoarelor, de croșetare, broderie, se țesea șiac – un postav aspru de 
lână de culoare închisă, țesut de obicei în casă, din care se fac haine țărănești și rase călugărești. 
În mănăstirile de maici predomina ţesutul covoarelor, producţia de materiale tricotate, croitoria, 
broderia in mătase și aur de înaltă măiestrie artistică, creșterea viermilor de mătase3. Asemenea 
ateliere de producere a pieselor textile au fost atestate la mănăstirile de călugărițe Răciula, Hirova, 
Tabăra (cel mai important centru de realizare a covoarelor), Vărzărești, Hâncu ș.a. Astfel, în tim-
pul documentării la mănăstirea de maici Tabăra, raionul Orhei, în anul 2011, au fost vizitate câte-
va case-chilii ale maicilor, care aveau instalate în una din camere câte un război de țesut. Fiecare 
călugăriță avea surori de ascultare, rasofoare care deseori locuiau împreună cu ea și, respectiv, își 
îndeplineau ascultarea la țeserea covoarelor. În funcție de măiestria meșterițelor-călugărițe, ele 
puteau țese până la 2-3 covoare pe iarnă, produse care erau de mare căutare în satele din veci-
nătate. În casele-chilii ale maicilor de la mănăstirea Tabăra au fost atestate mai multe covoare de 
diferite dimensiuni, așezate pe perete, așternute pe paturile vechi sau strânse cu grijă în cufere de 
lemn. Aceste covoare reprezintă piese autentice, unele piese și vestea despre ele ajungând departe 
de hotarele localității sau chiar a Republicii Moldova.

Primele informații cu referire la țeserea covoarelor de către viețuitoarele din lăcașurile de cult 
basarabene coboară către începutul secolului al XIX-lea. Activitățile meșteșugărești ale maicilor 
și surorilor de la mănăstirile și schiturile basarabene erau legate de aptitudinile și posibilitățile 
de a se întreține și de a contribui la asigurarea bunăstării comunității monahale. Din aceste con-
siderente, broderia, croșetarea, țeserea covoarelor, confecționarea veșmintelor au devenit prero-
gativele anume a obștii monahale ale călugărițelor. Cu timpul, mănăstirile au devenit adevărate 
centre spirituale și de cultură, cu diverse ateliere de arte și meșteșuguri. 

Încă în anul 1817, Paul Mihail a documentat pentru schitul Hirova monahii, trecute pe listă 
ca meșterițe care lucrau covoare, se ocupau cu broderia, confecționarea veșmintelor bisericești4. 
De regulă, monahiile și surorile îndeplineau anumite ascultări. Documentele examinate certifică 
faptul că în schitul Hirova viețuia „(…) monahia Evghenia. În vârstă de 43 ani, neînvăţată, de 
neam greacă (…) cu rucodelia la lucru foarte subţire”. Semnificația termenului „rucodelia la lu-
cru foarte subţire” se explică prin faptul că cele mai profesioniste călugărițe lucrau cu acul, adică 
croșetau, practicau broderie cu acul, confecţionau haine și tricotau ciorapi etc., atât pentru sine 
cât și pentru a fi vândute sau schimbate pe produse alimentare. În schitul Hirova au fost docu-
mentate mai multe ascultătoare și călugărițe (în total 12 viețuitoare), care lucrau cu acul (brodau, 
croșetau), și anume „Mecdonia monahia, 27 de ani, învăţată, cântăreaţă, de neam moldoveancă. 
Fiică de preot, fecioară, rucodelia furcii la lucru subţire; Evdoxia monahia, 22 de ani, învăţată, 
ceteaţă, de neam moldoveancă, fecioară, cu rucodelia furcii la lucru subţire; Iuliana monahia, 

tirea Adormirea Maicii Domnului (Coada Iazului, raionul Sângerei), schitul Acoperământul Maicii 
Domnului (satul Călinești, raionul Fălești), mănăstirea Învierea Domnului din orașul Briceni ș.a. A 
se vedea: Schitul Rugilor, in: Eparhia Hotinului, Chișinău, 1925, p. 65; Nicolae Ţiganco, Mănăstirea 
Rughi, in: Actele Comisiunii Monumentelor Istorice Secția Basarabia, Chișinău, an. II, 1928, p. 111; 
ANRM. F. 208, inv. 4 (3), d. 4722. Dosar despre transformarea mănăstirilor Călărășăuca şi Japca, 
din mănăstire de bărbaţi în mănăstire de femei, 1916–1918; Desfiinţarea schitului Fântâna Doamnei, 
in: Arhivele Basarabiei. Chișinău, 1936, an. 8, nr. 2, p. 59-61; A. Защук, Материалы по географии 
и статистики России, Бессарабская губерния. Санкт Петербург, 1862, том. II, p. 218; Arhivele 
Basarabiei, Chișinău, 1932, nr. 2, p. 96 ș.a. 
3 Православие в Молдавии, том 1, c. 176, док. 28. 
4 ANRM, F. 208, inv. 3, d. 3284, f. 138. Формулярные списки монахов, служителей монастырей 
за 1851 год; Mihail Paul, Mărturii de spiritualitate românească din Basarabia. Așezăminte, scrieri, 
personalităţi, Chișinău: Ştiinţa, 1993, p. 91-98.
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27 ani, învăţată, ceteaţă, cântăreață, de neam moldoveancă, fecioară, cu rucodelia furcii la lucru 
subţire; Veniamina monahia, 26 de ani, învăţată, ceteaţă, de neam moldoveancă, fecioară, cu 
rucodelia furcii la lucru subţire; Singlitichia monahia, eclisiarhă, 31 de ani. Citește, cântăreaţă, 
de neam moldoveancă, fecioară, cu rucodelia furcii la lucru subţire; Agripina monahia, 31 ani, 
citește în biserică, de neam moldoveancă, cu rucodelia furcii la lucrul subţire; Magnisia mona-
hia, 41 ani, neînvăţată, de neam moldoveancă. Cu rucodelia furcii la lucru subţire; Magdalina 
monahia, 48 ani, neînvăţată, de neam moldoveancă, fecioară. Cu rucodelia furcii la lucru subţire; 
Iulita monahia, 46 ani, neînvăţată, de neam moldoveancă, a fost măritată și bărbatul i-au murit 
de 29 ani. Cu rucodelia furcii la lucrul subţire; Pelaghia monahia, 57 de ani, neînvăţată, de neam 
moldoveancă. La rucodelia furcii la lucru subţire; Iustina monahia, 37 ani, neînvăţată, de neam 
moldoveancă, cu rucodelia furcii la lucrul subţire; Iftimia monahia, 30 de ani, învăţată, ceteaţă, 
cântăreaţă. De neam moldoveancă, fecioară, la lucrul furcii subţire”.

Din numărul călugărițelor trecute pe listă de către Paul Mihail vom menționa câteva 
viețuitoare, care lucrau cu acul, dar țeseau și covoare – „Magnisia monahia, eclisiarhă 36 ani, 
ceteaţă, de neam bulgarcă, fecioară. Cu rucodelia furcii la lucru de mijloc; Eupraxia monahia, 46 
de ani, învăţată, ceteaţă, cântăreaţă, de neam moldoveancă, fecioară. Cu rucodelia furcii la lucru 
de mijloc; Agafona monahia, 31 ani, citește, de neam moldoveancă, fecioară, cu rucodelia furcii 
la lucru de mijloc”. Totodată, câteva călugărițe sunt menționate cu lucrează cu acul: „Maremia 
monahia, 51 de ani, neînvăţată, de neam moldoveancă, fecioară, cu rucodelia furcii la lucrul de 
mână; Salomia monahia, 61 ani, neînvăţată, de neam moldovancă. Cu rucodelia furcii; Serafima 
monahia, 40 de ani, neînvăţată, de neam moldoveancă, fecioară, cu rucodelia cernătoriţi”, iar o 
monahie era dibace în confecționarea găitanelor, adică practica confecţionarea mătăniilor, șnu-
rurilor decorative, a găitanelor pentru înfrumuseţarea veșmintelor de cult: „Rahila monahia, 100 
ani, neînvăţată, de neam bulgarcă, negustoriţă. Cu rucodelia la găitan”. 

Unele călugărițe se ocupau de realizarea covoarelor, cunoscută în documentele vremii drept 
„Rucodelia furcii la lucru gros”, termen ce desemnează ţesutul covoarelor, care reprezenta una 
dintre meseriile principale practicate în mănăstirile de monahii. În schitul Hirova existase un 
centru de confecţionare a covoarelor, Paul Mihail amintind câteva călugărițe, antrenate anume 
în țeserea covoarelor, după cum urmează: „Isidora monahia, tipicăriţă, 46 de ani, învăţată, ce-
teaţă. De neam moldoveancă, fecioară, cu rucodelia furcii la lucru gros; Maria schimonahia, 63 
de ani, neînvăţată, de neam moldoveancă, preoteasă. Cu rucodelia furcii la lucru gros; Metania 
monahia, 67 de ani, neînvăţată, de neam moldoveancă, preoteasă. Cu rucodelia furcii la lucru 
gros; Macrina monahia, 67 ani, neînvăţată, de neam moldoveancă. Cu rucodelia furcii la lucrul 
gros; Varsavia shimonahia, 65 de ani, neînvăţată, de neam moldoveancă. Cu rucodilia furcii la 
lucru gros; Martha monahia, 51 ani, neînvăţată, de neam moldoveancă, preoteasă. Cu rucodelia 
furcii la lucru gros; Anania monahia, schimonahia, 61 de ani, neînvățată, de neam moldoveancă. 
Cu rucodelia furcii la lucru gros; Meletina monahia, 47 ani, neînvăţată, de neam moldoveancă, 
fecioară, cu rucodelia furcii la lucru gros, iar neputincioasă; Evpraxia monahia, 81 de ani, neîn-
văţată, de neam moldoveancă. La rucodelia cu lucru gros; Natalia monahia, 70 de ani, neînvăţată, 
de neam moldoveancă. Cu rucodelia furcii la lucru gros; Irina schimonahia, 71 de ani, neînvă-
ţată, de neam moldoveancă. Cu rucodelia furcii la lucrul gros; Eufrosinia monahia, 70 de ani, 
neînvăţată, de neam moldoveancă. Cu rucodelia furcii la lucru gros; Metania monahia, 49 ani, 
neînvăţată, de neam moldoveancă, fiică de protopop, cu lucrul furcii la lucrul gros”5.

Lista supusă analizei este foarte importantă, dat fiind faptul că, pe de o parte, pune în evidență 
ascultările maicilor și surorilor, pe de altă parte, indică asupra vârstei meșterițelor (de regulă, 
realizarea covoarelor a devenit prerogativa femeilor având o vârstă peste 50 de ani), cunoașterea 
de carte (numărul persoanelor care nu știa carte prevalând asupra celor care erau cunoscute cu 
gramatica, citirea), originii sociale (în listă fiind trecute fiice de protopopi, preotese, fapt ce atestă 
că în rândurile comunităților monahale erau tunse femei, fete din familii înstărite, care puteau 
contribui la dezvoltarea lăcașului de cult), stării familiale (prevalând fecioarele și văduvele, mai 
5 Mihail Paul, Mărturii de spiritualitate românească din Basarabia, p. 91-98. 
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ales preotesele, care după decesul preotului își făceau ascultarea la mănăstirile de maici).
Schitul de monahii Hirova a obţinut statut de mănăstire după 1918. Încă din perioada in-

terbelică, în cadrul mănăstirii Hirova au funcţionat ateliere de broderie și croșetare, ateliere de 
confecţionare a covoarelor și a veșmintelor bisericești. În anii 1918–1940, mănăstirea Hirova 
a fost una dintre cele mai populate, fiind o mănăstire de „trai pentru sine”, adică idioritmică. 
Majoritatea maicilor locuiau in case proprii, aveau „gospodării individuale”. Cele peste o sută de 
monahii trăiau din foloasele muncii lor, confecționând mai ales covoare. Există și date statistice 
ce confirm stabilitatea economică a mănăstirii, astfel doar în anul 1929 veniturile se ridică la 15 
660 de lei pentru comercializarea produselor atelierelor.

În anul 1946, la mănăstirea funcţionau ateliere de confecţionare a covoarelor și a stofelor în 
baza contractelor cu „Moldpotrebsoiuz” (Uniunea moldovenească de consum), însă din 1948 
activitatea acestor ateliere a fost sistată din cauza lipsei de materie primă, care trebuia să fie fur-
nizată centralizat de uniune6. 

Monahiile brodau diverse șerveţele, perdele, feţe de pernă, batiste, având și inscripţii care in-
dică anul realizării. Menţionăm și covorul lucrat de stareţa mănăstirii, egumena Iraida (Bârcă)7. 
Covorul este realizat la război de țesut orizontal, are decor vegetal-floristic. Pe un fundal negru 
predomină florile ţesute în nuanţe de roz și albastru, cu crenguţe cafenii și frunze verzi. Centrul 
compoziţional reprezintă un mixaj de diferite flori roșii, roz, albastre, încadrate într-un chenar 
de verde cu alb. Covorul posedă valoare istorică și artistică graţie modalităţii de lucru a motivelor 
floristice ţesute și individualităţii, fiind o piesă lucrată de stareța mănăstirii conform unui desen 
propriu.

La mănăstirea Vărzărești, prin contribuţia maicii stareţe Evlalia Frunză (1916–1939) a fost 
întemeiat pe lângă mănăstire un atelier de covoare, un atelier de confecţionat și restaurat veșmin-
tele bisericești. Fusese un aspect foarte important, întrucât în vara anului 1936 obștea mănăstirii 
număra cca 200 de monahii și surori, care au și fost antrenate în activitatea acestui atelier. În 
anul 1939, în scaunul stăreţiei de la Vărzărești vine monahia Veronica (Ioana Petre), pe timpul 
căreia a continuat să funcționeze atelierul de covoare. Monahiile, contra unei remunerări, pri-
meau lână de la stat, o prelucrau și țeseau8. De asemenea, exista o gospodărie animalieră la mă-
năstire, în anul 1945 documentele statistice precizând că obștea monahală ţinea 22 de oi9. După 
redeschiderea mănăstirii de maici Vărzărești, aici funcționează un atelier de croitorie, unde se 
confecționează veșminte bisericești10.

Unul din cele mai vechi covoare, țesut în anul 1790 la mănăstirea Vărzărești, se păstrează 
actualmente la Muzeul de Istorie și Etnografie din Criuleni, fiind o donație a părintelui Iurie 
Chicul, originar din Criuleni. Covorul reprezintă imaginea pomului vieții. Acest covor a fost 
expus în cadrul primului Târg Naţional al Covorului, desfășurat sub genericul „Covorul dorului” 
în data de 13 decembrie 2014, organizat în contextul elaborării dosarului de candidat „Tehnici 
tradiţionale de realizare a scoarţelor” pentru înaintare pe lista UNESCO.

Conform Raportului privind activitatea bisericii ortodoxe ruse în RSSM din 2 februarie 1945, 
mănăstirea Călărășăuca avea o economie stabilă și dezvoltată, integrând ateliere specializate în 

6 Православие в Молдавии, том 1, c. 352-366, док. 80. „Raportul împuternicitului pentru Biserica 
Ortodoxă Rusă din RSSM P. Romenski privind mănăstirile aflate pe teritoriul RSSM în anul 1948”. În 
anul 1959 mănăstirea a fost lichidată și abia la 2 iunie 1992, Ministerul Culturii şi Cultelor al Repu-
blicii Moldova a înregistrat ca persoană juridică comunitatea monahală creștin-ortodoxă din Hirova.
7 L. Condraticova, Covoarele tradiţionale din colecţia mănăstirilor moldovenești – parte a patrimoniu-
lui naţional, in: Patrimoniul bisericesc – recuperarea trecutului, Rezumatele comunicărilor conferin-
ţei ştiinţifico-practice naţionale din 5 mai 2012, Chișinău, 2012, p. 18-20. 
8 Alexei Agachi, Istoria mănăstirii Hancu (1677–2010), p. 163; ANRM, F. P-3046, inv. 1, d. 6, f. 4-5. 
9 Православие в Молдавии, том 1, c. 166, док. 28.
10 I. Cereteu, Mănăstirea Vărzărești, in: Mănăstirile și schiturile din Republica Moldova, Chișinău, 
2013.
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cultivarea viermilor de mătase, ferme de ovine pentru producerea lânii11. Mănăstirea a cunoscut 
o veche tradiţie a vopsitului, practicat de secole, prin valorificarea unei mari diversităţi de surse 
tinctoriale. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, coloranţii au fost obţinuţi exclusiv din surse 
naturale. 

Creșterea ovinelor la mănăstirile de maici crea condiții favorabile pentru dezvoltarea 
meșteșugului de realizare a covoarelor, comunitatea dispunând de materie primă proprie nece-
sară. La mănăstirea Hâncu, încă pe timpul aflării aici a comunității monahale a călugărilor, era 
dezvoltată creșterea ovinelor (doar în 1941 au fost luate de bolșevici 230 de ovine12), astfel ca 
pielicelele și lâna obţinută erau utilizate pentru confecţionarea îmbrăcămintei și încălțămintei 
călugărilor13. 

După închiderea din anul 1950, mănăstirea Hâncu a fost redeschisă în anul 1990 în calitate 
de comunitate de călugări, iar după 1992 – mănăstire de călugărițe. Egumena Parascheva, stareța 
mănăstirii, a lucrat mult pentru fondarea unor ateliere unde maicile și surorile să-și facă ascul-
tarea. În atelierele deschise în cadrul mănăstirii Hâncu maicile ţes covoare, prosoape, cos veș-
minte și haine preoţești și călugărești etc.14. Documentele consultate certifică faptul că în cadrul 
mănăstirii maicile au deprins vechiul meșteșug de țesere a covoarelor, lucrând piese după vechile 
modele, păstrate de meșterițele din localitate, precum și după modele preluate din cărți și albu-
me, realizând, în acest caz, replici fidele ale vechilor covoare moldovenești. De regulă, se lucra la 
războiul de țesut vertical, care era mai practic și ocupa un spațiu mai redus, asemenea războaie 
fiind instalate în chiliile maicilor, mănăstirea Hâncu având statut de mănăstire cu trai comun, 
spre deosebire de mănăstirea Hirova sau Tabăra, unde asemenea războaie de țesut erau instalate 
practic în fiecare casă-chilie a călugărițelor. 

La etapa actuală, mănăstirea Hâncu dispune și de un muzeu, în care sunt expuse piese de 
vestimentaţie preoţească, covoare ţesute. Unele piese lucrate de maicile de la mănăstirea Hâncu 
sunt expuse anual, de Duminica Mironosițelor, în cadrul Festivalului Cântecului Pascal „Hristos 
a Înviat” și expoziția de Paști „Mâinile Mamei”, inițiată în anii 200015.

În mănăstirea Tabăra, comunitatea căreia ducea un mod de viaţă idioritmic, călugărițele lo-
cuiau în case-chilii, unde deţineau inventarul necesar pentru scărmănatul lânii, confecționarea 
covoarelor ș.a. piese textile16. Schitul Tabăra a fost fondat în anul 1779, inițial ca comunitate de 
călugări, după 1815 devine comunitate de călugărițe, iar după 1920 obține statut de mănăstire de 
maici. Numărul mare al comunității monahale, prezența materiei prime, iscusința meșterițelor-
călugărițe a creat premise favorabile pentru fondarea și dezvoltarea atelierului de realizare a co-
voarelor. Comunitatea de la Tabăra avea o gospodărie animalieră puternică, inclusiv ovine, lâna 
cărora era folosită pentru realizarea covoarelor.

Atelierul pentru confecţionarea covoarelor a funcţionat la mănăstire era amplasat într-o clă-
dire mănăstirească, la 10 m de mănăstire și 20 m de clădirea stăreţiei17. În anul 1945, complexul 
monahal includea 80 de căsuţe-chilii, atelierul de confecţionare a covoarelor era amplasat în 5 
chilii, având dimensiunile interioare de 124,0 m.p. și cele exterioare de 155,0 m.p.18. După 1944, 
stăreţia mănăstirii Tabăra a revenit pe seama monahiei Mavra (Limari), care semnează docu-
mentele privind activitatea atelierului de confecţionare a covoarelor de la mănăstirea Tabăra. În 
11 AOSPRM, F. 51, inv. 3, d. 41, f. 9.
12 ANRM, F. 1135, inv. 2, d. 497, f. 2v-4.
13 A. Agachi, Istoria Mănăstirii Hâncu, 1677–2010, Pontos, Chișinău, 2010.
14 A. Agachi, Mănăstirea Hâncu, in: Mănăstirile și schiturile din Republica Moldova, Chișinău, 
Institutul de Studii Enciclopedice, 2013, p. 344.
15 http://manastireahincu.md/participarea-manastirii-hincu-la-expozitia-pascala-miinile-mamei/ 
(accesat la 13 august 2016)
16 L. Condraticova, Mănăstirea Tabăra, in: Mănăstirile și schiturile din Republica Moldova, Chișinău, 
2013.
17 Православие в Молдавии, том. 1, c. 645-654, док. 159-162.
18 AOSPRM, F. 51, inv. 19, d. 188, f. 50.
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anul 1948, stareţa mănăstirii Tabăra Mavra (Limari) a scris o plângere în care a menţionat că în 
mănăstire funcţionează un atelier de confecţionare a covoarelor, dar în sat a fost organizat încă 
un artel de același gen denumit „Pobeda”, în care lucrează fetele din sate, dar și 7 ascultătoare. Ea 
ruga să se facă o dispoziţie conform căreia vieţuitoarele din mănăstire să lucreze numai în ateli-
erul mănăstiresc, deoarece apar probleme disciplinare19.

În anul 1952 a fost răspândit zvonul că după lichidarea mănăstirii Tabăra va funcţiona numai 
artelul de confecţionare a covoarelor, condus de președintele Isai Vasserman. Printre monahii 
la fel erau persoane dornice de a continua activitatea în artelul de covoare, precum erau Vera 
(Garștea), Xenia (Donescu) ș.a. Președintele artelului a declarat că va alunga din mănăstirea Ta-
băra pe orice monahie sau soră de ascultare care nu va scrie cerere de intrare în artelul din sat de 
confecţionare a covoarelor și, respectiv, de plecare din comunitatea monahală20.

Renumitele covoare moldovenești ţesute aici erau cunoscute și apreciate în ţară și peste ho-
tare, reprezentând o adevărată valoare istorico-artistică, iar la închiderea mănăstirii chiar s-a 
recurs la transferarea maicilor și surorilor de ascultare mai versate în arta covorului la o fabrică 
specializată deschisă în or. Strășeni21. 

Până în 1952, între administraţia mănăstirii și conducerea artelului exista un acord, conform 
căruia aici puteau lucra numai vieţuitoarele mănăstirii. Însă în 1952 președintele artelului a mo-
dificat acordul, a permis atragerea în artel a locuitoarelor din satele învecinate, a instalat radioul, 
– fapte ce o deranjau pe stareţa mănăstirii, egumena Sepfora. În conformitate cu cele expuse, epi-
scopul Nektarie urma să decidă: să lichideze artelul sau să închidă mănăstirea. În cazul lichidării 
artelului, atelierul de ţesut covoare din cadrul mănăstiri rămânea fără materie primă de lucru, 
deși producţia acestui atelier se considera cea mai bună și de mare căutare în RSSM.

În 1952, egumena mănăstirii împreună cu soborul maicilor, a trimis oficialităţilor ecleziastice 
o scrisoare în care a explicat că maicile au crescut la mănăstire din copilărie, tot aici au îmbătrâ-
nit și că „ele se obligă să fie foarte ascultătoare, cuminte, să fie supuse, numai să nu li se închidă 
mănăstirea, să li se permită traiul în continuare la Tabăra”22. În scurt timp, stareţa mănăstirii egu-
mena Sepfora a depus o nouă solicitare, precum că după discuţia cu protopopul părintele Iacov 
Baderău au fost răspândite zvonuri că mănăstirea va fi desfiinţată în 2 săptămâni.

Mănăstirea Tabăra era prezentată pentru autorităţi „drept un rău extrem de mare și ca un 
enorm pericol pentru populaţia satului Tabăra, în mijlocul căreia se află”23. 

Lichidarea mănăstirii Tabăra, conform hotărârii Sovietului de Miniștri al RSSM din 5 iunie 
1959, a fost preconizată pentru prima jumătate a anului 196024. În 1959, din 180 de vieţuitoare, 
80 lucrau la alesul covoarelor. A fost creată și o comisie specială, în număr de 13 persoane, care 
era preocupată de lichidarea mănăstirii Tabăra și transferarea monahiilor în artelul de covoare. 
În acest scop, o nouă fabrică de covoare era planificată a fi construită în 1960 în Strășeni25. Din 
cele 180 de vieţuitoare mai bine de jumătate erau în etate. Cele mai tinere, se spune în hotărârea 
Consiliului, dacă vor dori să se roage, vor putea frecventa bisericile din satele învecinate, plasate 
la 3-6 km de mănăstirea Tabăra. După lichidarea mănăstirii, 179 de vieţuitoare împreună cu sta-
reţa au rămas pe la casele lor, în satul cu același nume.

Hărnicia călugăriţelor de la Tabăra a fost exploatată de autorităţile locale sovietice, Fabrica 
de ţesut covoare de la Strășeni le-a făcut renumite în fosta RSSM. În anul 1959 la această fabrică 
19 ANRM, F. P-3046, inv. 1, d. 24, f. 3.
20 ANRM, F. P-3046, inv. 1, d. 46, f. 19-24.
21 L. Condraticova,Mănăstirea de maici Tabăra. Destin sub soviete, in: Magazin Istoric, București, 
2013, nr. 1, p. 10-12. 
22 ANRM, F. P-3046, inv. 1, d. 46, f. 18.
23 Vladimir Beșleagă, Cruci răsturnate de regim. 1959. Mănăstirea Răciula, Chișinău: Prut Internațional, 
1999, p. 53. 
24 AOSPRM, F. 51, inv. 19, d. 189, f. 81-84.
25 AOSPRM, F. 51, inv. 19, d. 189, f. 100. 
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au activat 428 de meșteriţe, dintre care mai bine de jumătate erau fostele monahii de la mănăsti-
rea Tabăra. După închiderea mănăstirii în 1960, monahiile iscusite în arta covorului tradiţional 
au fost impuse să lucreze în arteluri, iar după 1971 – în cadrul Asociaţiei Meșteșugarilor din 
RSSM26. Printre cele mai cunoscute monahii specializate în confecţionarea covoarelor pe acele 
timpuri au fost Nionila Manoli, Olga Leah, Vera Garștea, Mavra Limar.

În așa fel, covoarele ţesute de monahiile de la Tabăra merită o atenţie specială, astăzi pre-
zentând un inestimabil izvor de studiu al artei decorative naţionale, piesele având o deosebită 
valoare istorico-artistică, un adevărat patrimoniu naţional27. Și astăzi, monahiile în casele-chilii 
păstrează covoare de diferite dimensiuni alese de mâna sa. În mod deosebit se remarcă covoarele 
tradiţionale, cu motive floristice exuberante, pe un fundal negru, simetria ornamentelor vegetale 
și floristice fiind combinată cu armonia și blândeţea culorilor naturale folosite. Centrul com-
poziţional este încadrat într-o succesiune de motive decorative mai mici, butoni de floare, care 
întregesc compoziţia covorului. 

Încă din perioada interbelică la mănăstirea Cușelăuca funcționa un atelier de ţesut28. Și la 
mănăstirea Chistoleni, prin 1943, era activ un atelier de ţesut29. La mănăstirea cu hramul Sfânta 
Treime din Glinjeni (edificată în anii 1920–1938) fusese fondat un atelier de cusut veșminte bi-
sericești, se împleteau mătănii și se brodau paramane (gr. Paramandias) – o bucată de postav pe 
care este brodat un text cu conținut religios, cum ar fi „Patimile Domnului Iisus Hristos le port 
eu” și pe care călugării o poartă pe spate sub rasă timp de câteva zile după călugărire. Au fost 
atestate ateliere de țesătorie națională și la mănăstirea Borisăuca, fondată în anul 1905, așezată 
pe malul lacului Sasac, între satul cu același nume și satul Eschipolos, județul Ismail. Inițial, 
atelierele au fost conduse de stareța Aglaida, specialistă în materie, cu școală făcută la Petrograd, 
după decesul căreia atelierele au fost trecute în grija noii starețe Maria și a monahiei Heruvima30.

Un loc aparte în cercetarea noastră revine pe bună dreptate mănăstirii de maici Frumoasa. 
Astfel, la 14 august 1938, monahia Taisia (Teodosia Paciu)31 a fost transferată la Frumoasa, care 
a obținut în anul 1938 statut de mănăstire de călugărițe32. Meritul egumenei Taisia a fost deschi-
derea, la mănăstirea Frumoasa, a unui atelier pentru ţesutul stofei bisericești, unicul de acest gen 
în Basarabia, care poate fi considerat drept școală artistică. Utilajul necesar a fost cumpărat de 
la București. Atelierul fusese condus de rasofoara Maria Bianova, stabilită la Frumoasa cu ascul-
tarea de la mănăstirea Vărzărești. Rasofoara Maria (Bianova) a fost numită meșter-conducător 
al atelierului, în scurt timp înalt apreciat în Basarabia și peste hotarele ţării, fiind create condiții 
optime pentru prosperarea comunităţii de maici, care își asigura existența în mare parte grație 
comercializării produselor atelierelor sale. În atelierul de la mănăstirea Frumoasa se realizau co-
menzi pentru majoritatea mănăstirilor basarabene, inclusiv se produceau stofe preţioase, cusute 
cu fir de aur sau argint. Atelierul pentru ţesutul stofei bisericești întruchipa o avere întreagă, re-
alizând comenzi pentru majoritatea mănăstirilor basarabene, cuprinzând stofe preţioase, cusute 
cu fir metalic preţios, veșminte gata lucrate. 

Ulterior, în toamna lui 1944, noua conducere a Eparhiei din Chișinău, subordonată Patriarhi-
ei Moscovei, a desemnat-o pe monahia Militina (Maria Bianova), de neam bulgăroaică, stareţă la 
26 Д. Гоберман, Ковры Молдавии. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1960, 80 с.   
27 L. Condraticova, Covoarele tradiţionale din colecţia mănăstirilor moldovenești, p. 18-20.
28 Viorica Olaru-Cemartan, Mănăstirea Cușelăuca, in: Mănăstirile și schiturile din Republica Moldova, 
Chișinău, 2013.
29 ANRM, F.1135, inv. 2, d. 1687, f. 206 v-207.
30 M. Adauge, Schitul Borisăuca, in: Mănăstirile și schiturile din Republica Moldova, Chișinău, 2013, 
p. 681.
31 ANRM, F. 1135, inv. 3, d. 211.
32 ANRM, F. 1135, inv. 3, d. 212, f. 163-16, Formularele de serviciu ale mănăstirilor din Eparhia Chi-
șinăului pentru anul 1942; Dimitrie P. Micșunescu, Vizitând mânăstirile basarabene şi bucovinene, 
București: Tipografia ziarului „Universul”, 1937, p. 63.
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mănăstirea de maici Frumoasa. Însă deja în octombrie 1945, monahia Militina a fost înlăturată 
de la conducerea mănăstirii pentru „atitudine brutală”, întrucât așa calificase episcopul Chișină-
ului Ieronim încercările stareţei de a apăra interesele mănăstirii în faţa puterii sovietice33.

După 1944, politica autorităţilor sovietice era bazată pe folosirea forţei de muncă și a mă-
iestriei vieţuitoarelor, mai ales la realizarea covoarelor moldovenești. La 31 ianuarie 1945 a fost 
semnat un contract între președintele Cooperaţiei de consum din RSS Moldovenească A. Kova-
liov și mănăstirile de monahii Tabăra, Răciula, Vărzărești, Frumoasa, Hârjauca (unde erau cele 
mai numeroase și apreciate ateliere de confecţionare a covoarelor și vestimentaţiei). Conform 
contractului, maicile primeau de la stat lână în schimbul unei remunerări bănești, o prelucrau și 
confecţionau piese vestimentare și covoare34.

La mănăstirea de maici de la Răciula (fondată în anul 1798), modul de viață idioritmic, spe-
cific comunității călugărilor, a fost păstrat după 1811 și pentru mănăstirea de maici35. Modul de 
viață idioritmic, adică cu trai de sine, permitea monahiilor și surorilor de ascultare să realizeze 
covoare, scoarțe, lăicere în casele-chilii care le serveau ca loc de trai și ca loc de rugăciune. La 1 
ianuarie 1951, din veniturile mănăstirești trăiau 25 de vieţuitoare, care locuiau în casa egumenei, 
restul stăteau pe la casele lor, trăind din rezultatele muncii sale, de regulă, broderia, croșetarea, 
țesutul covoarelor36. Mănăstirea Răciula avea ateliere de confecţionare a covoarelor, a stofelor și 
avea contracte cu „Moldpotrebsoiuz”, însă începând cu anul 1948, activitatea atelierelor a fost 
sistată din motiv că întreprinderea nu mai importa materie primă pentru lucru. Despre prezența 
acestor ateliere indică și inventarul de lucru păstrat, devenit cunoscut în baza literaturii de spe-
cialitate sau a surselor de arhivă. În anul 1945 de la mănăstirea Răciula, alături de multe alte 
obiecte, a fost sechestrată o scărmănătoare de lână mecanică37. Indiferent dacă avea sau nu mă-
năstirea gospodăria animalieră, era supusă unor prestări de stat, comunitatea de la Răciula fiind 
obligată să predea 20 de kg de lână, fapt ce reducea considerabil din posibilitățile maicilor de a 
țese covoare pentru a se întreține și de a asigura cu cele necesare comunitatea monahală, inclusiv 
maicile neputincioase, clădirile ansamblului monastic38.

În prima jumătate a anului 1944, la mănăstirea Saharna, devenită mănăstire de maici după 
1938, au fost inventariate o mașină de tricotat, un atelier de tricotare și unul de ţesătorie, fapt 
ce denotă prezența unor meșterițe care lucrau în aceste ateliere pentru asigurarea bunăstării 
comunității monahale39.

După 1991, o încercare de a revigora vechile meserii artistice se face la mănăstirea de călugărițe 
cu hramul Sfintelor Femei Mironosiţe Marta și Maria din satul Hagimus, raionul Căușeni40. În 
atelierele mănăstirești se confecţionează veșminte preoţești, haine călugărești viețuitoarele lu-
crează la țesutul covoarelor, fac broderie artistică. comunitatea monahală tinde spre refacerea 
atelierelor de ţesătorie, broderie și tricot, care erau pe timpuri o adevărată mândrie a unor mă-
năstiri (Hirova, Tabăra, Răciula). La mănăstirea Sfântul Dumitru din Ceadâr-Lunga, fondată 
prin 1986, există astăzi un atelier de confecţionat veșminte și alte accesorii; și mănăstirea Coa-
da-Iazului, fondată în anul 1997, are un atelier similar. La mănăstirea din Bălți, reorganizată 
în mănăstire pe baza bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil, fiind unul din așezămintele 
monahale recent deschise, preoteasa Zinaida Cărpineanu conduce atelierul de cusut veșminte 
33 ANRM, F. 3046, inv. 2, d. 362. 
34 A. Agachi, Istoria mănăstirii Hancu (1677–2010), p. 163; ANRM, F. P-3046, inv. 1, d. 6, f. 4-5.
35 А. Защук, Материалы по географии и статистики России, том. II, c. 218; Arhivele Basarabiei, 
Chișinău, 1932, nr. 2, p. 96.
36 AOSPRM, F. 51, inv. 19, d. 188, f. 32. 
37 Монашество и монастыри в России. XI–XXвека, p. 339.
38 AOSPRM, F. 51, inv. 19, d. 188, f. 32. 
39 I. Xenofontov, A. Eșanu, Mănăstirea Saharna, in: Mănăstirile și schiturile din Republica Moldova, 
Chișinău, 2013, p. 547.
40 L. Condraticova, C. Manolache, Mănăstirea Hagimus, in: Mănăstirile și schiturile din Republica 
Moldova, Chișinău, 2013.
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bisericești. Și la mănăstirea Briceni, deschisă în anul 2000, funcţionează un atelier de cusut veș-
minte bisericești. În anul 2005, la mănăstirea Japca a fost instituit un atelier de croitorie41.

Cât privește vestimentația purtată de călugărițe precizăm că după primirea tainei călugăriei, 
rasofoara obține dreptul de a îmbrăca veșmintele care o diferențiază de surorile de ascultare și 
rasofoarele. Ea devine monahie (călugăriță). Treapta monahală cea mai înaltă în rândul maicilor 
este schimonahia, de regulă, rang obținut de cele mai în vârstă, cele mai respectate și înțelepte 
călugărițe, care duc o viață ascetă, o petrec în post și rugăciune. Le caracterizează, pe lângă evla-
via și religiozitatea specială, vestimentația specială. Schimonahiile (de altfel, ca și schimonahii) 
poartă, ca semn distinctiv, un acoperământ de cap de formă țuguiată, pe care sunt brodate cu fire 
argintii monograma lui Iisus Hristos, crucea, alte semne creștine. Treapta cea mai înaltă în ier-
arhia monahală, în cazul mănăstirilor de maici, este rangul de egumenă, de care se învrednicesc 
doar starețele mănăstirilor, hirotonisite în egumenă la primirea stăreției unei anume comunități 
monahale. 

În portul monahiilor menționăm predominarea culorii negre în veșminte, deși ultima vreme 
tot mai mult se optează și pentru culorile albastre, cafenii, dacă să vorbim de odăjdiile monahale. 
Portul surorilor de ascultare și a rasofoarelor mai este completat de asemenea printr-o maramă 
neagră, legată după cap pentru a se acoperi și fruntea. Portul schimonahiilor și egumenelor a 
rămas fără schimbări – veșminte de culoare neagră, care accentuează lăsarea de toate treburi-
le lumești și dedicarea întregii vieți și activități rugăciunii și ascetismului. Pe cap se poartă un 
clobuc înalt, negru, care acoperă inclusiv și fruntea. Pentru merite deosebite egumenele erau 
gratificate cu bederniţă42.

Concluzii. Astăzi, covoarele, broderiile maicilor – dovadă a existenţei unor ateliere cu renu-
me și a profesionalismului – se păstrează în majoritatea cazurilor în casele-chilii ale monahiilor 
în vârstă, care le-au și realizat. Sunt parte a vieţii lor, lucrate cu suflet și dragoste pentru a putea 
fi admirate. Ele nu sunt expuse în colecţii de artă decorativă, la muzee sau expoziţii specializate. 
Sunt, în primul rând, patrimoniul bisericesc și locul lor, sunt sigură, este anume în colecţia bise-
ricii și mănăstirii. Noi nu avem, la moment, un Muzeu Bisericesc unde ar putea fi expuse piese 
de factură sacră, fiecare în parte cu un anumit destin…

Fiecare covor, indiferent de faptul că a fost lucrat la un atelier mănăstiresc sau în mediu casnic, 
are ceva special, individual: motiv floristic, o inscripţie, un chenar care și permite diferenţierea 
pe zone geografice și clasificări tipologice. Piesele sunt speciale din mai multe considerente. Dis-
tribuirea motivelor reprezintă o modalitate de organizare a compoziţiei, covorul fiind purtătorul 
unui mesaj ideatic, exemplificat prin culorile utilizate, care diferă de la o zonă geografică la alta, 
în funcţie de amplasarea mănăstirii și profesionalismul monahiilor. Ornamentica covoarelor este 
diversă, reprezentând un mixaj al motivelor geometrice, cel mai uzual fiind stilul romboidal, care 
exploatează asemenea figuri precum rombul, pătratul, liniile frânte, romburile crenelate, cresta-
te, cu coarne, prescuri etc. Aparte se clasifică asemenea motive precum coarnele berbecului sau 
variante stilizate ale vrejului de viţă de vie; motive generate din reprezentarea bradului, X-urile 
stilizate, motive stilizate generate din natură, precum ar fi cele fitomorfe. Locul principal în cazul 
acestor motive îl deţine frunza și floarea, care îmbracă următoarele reprezentări: trandafir liber 
desenat și floarea stilizată romboidal, buchete de flori și boboci, vrejuri de viţă de vie și ghirlande 
de flori, vase cu flori, după cum putem vedea în compoziţiile anexate, parte a colecţiilor mănăsti-
rești de la Hirova și Tabăra. Un loc revine motivelor și reprezentărilor antropomorfe, de preferin-
ţă, feminine, precum este covorul de la mănăstirea Ţipova. Fără a deţine portrete individualizate, 
chipurile oamenilor sau copiilor sunt prezentate fie schematic, stilizat, fie destul de natural. Tot 
în aceeași ordine de idei se înscriu și motivele zoomorfe, covoarele din spaţiul vizat posedând 
figurile căprioarelor. În opinia noastră, o valoare deosebită o deţin covoarele care posedă inscrip-
41 I. Xenofontov, Mănăstirea Japca, in: Mănăstirile și schiturile din Republica Moldova, Chișinău, 
2013, p. 457.
42 Bederniță – veșmânt arhieresc cu scene evanghelice, de formă romboidală, suspendată de un 
cordon la nivelul genunchiului drept. Se poartă deasupra sacosului ca însemn al puterii religioase.
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ţii cu referinţă la data confecţionării, cum este cazul covorului de la Ţipova, unde deslușim anul 
1935. Ceva mai complicate sunt piesele lucrate în mod special ca donaţie lăcașurilor de cult sau 
date ca pomană. 

Renașterea atelierelor de confecţionare a covoarelor de la mănăstirile Tabăra, Hirova, Vărză-
rești ș.a. au devenit deja parte a istoriei mănăstirilor ar fi posibilă odată cu redeschiderea acestor 
ateliere, cooptarea tinerelor pentru confecţionarea lor, mai ales fiind prezentă experienţa și mă-
iestria maicilor care au lucrat pe timpuri covoare. Totodată, unele tradiţii din domeniul ţesutului 
covoarelor sunt preluate și adaptate noilor cerinţe de către tinerii creatori. Deși modernizate, 
aceste lucrări reprezintă o nouă etapă a evoluţiei tapiseriei moldovenești, o nouă abordare stilis-
tică, tehnologică, care își are la fel rolul și locul său în arta decorativă naţională. 

Covoare din colecția Muzeului mănăstirii Frumoasa. https://www.frumoasa.md/

Covor din colecția mănăstirii Tabăr. Foto L. Condraticova


