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Introducere

A trecut mai bine de un secol de când covoa-
rele vechi românești basarabene au devenit obiectul 
atenţiei permanente al unor călători străini și al unor 
studii istorico-știinţifice din domeniile etnografiei, 
istoriei artei și artei populare1. Începând cu anii ’60 
ai secolului trecut cercetătorii locali au întreprins 
mai multe investigaţii în domeniu, dar această artă 

mai rămâne până astăzi acoperită de nenumărate 

enigme în ceea ce privește originea, forma inedită de 

manifestare artistică și mai cu seamă conţinutul, adi-

că mesajul și, deci, valoarea spirituală. Forţa tradiţiei 
și viabilitatea acestei arte se explică printr-o vechime 
multiseculară, care ilustrativ ușor se identifică în nu-
meroasele monumente ale Evului Mediu românesc 
încă de la începutul sec. XV (PL. 1a, iL. 1, 2). Iar dacă 
dorim să aflăm câte ceva despre originea și miracolul 
mesajului ideatic al decorului covoarelor basarabene, 
inevitabil va trebui să ne „scufundăm” în spiritualita-
tea mileniilor preistoriei, care a stat la baza valorilor 
general-umane perene, și care, în virtutea anumitor 
împrejurări istorice, s-au acumulat și s-au conservat 

într-o evidentă măsură în decorul acestei arte. Pe lân-
gă calitatea marcantă care determină originalitatea și 
valoarea lor profund umană, mai adăugăm și faptul că 
multe dintre covoarele basarabene, pe bună dreptate, 
prin nimic nu cedează în fața frumuseţii multor mos-
tre de covoare orientale.

În 1960 a apărut prima și, de fapt, unica mono-
grafie pe tema dată, scrisă de către istoricul leningră-
dean D. Goberman,  cu titlul (incorect din punct de 
vedere știinţific) Covoarele Moldovei2. Cele 70 de pa-
gini de text monografic ale lui D. Goberman se ba-
zează doar pe o parte a covoarelor din colecţia Mu-
zeului Naţional de Etnografie și Istorie Naturală din 
fosta RSSM, pe puţinele mostre reproduse litografic 
de către V. Arbuzov3 și G. Remmer4, precum și pe o 
serie de vreo zece planșe cu copii, executate în anii ’40 
ai secolului trecut în spaţiul fostei RSSM de către stu-
denţii Institutului Politehnic din Sankt Petersburg5. 
Este adevărat că acestei lucrări monografice i-au prece-
dat însemnările nu prea numeroase referitoare la tema 
dată ale unor călători, etnografi și istorici ţariști ca  

1 Mărturii sporadice despre abundenţa covoarelor în locuinţele populaţiei românești din Principatul Moldovei medievale  
(de la care, în 1812, a fost răpită de către ruși jumătatea estică a ţării, ulterior numită Basarabia) se întâlnesc în scrierile unor 
călători străini ca germanul Martin Gruneweg sau sirianul Paul de Alep și alţii care au vizitat Moldova în sec. XVI-
XVII. Acest lucru este confirmat și de numeroase acte medievale de danii din perioada respectivă. A se vedea: G. Stoica,  
Covoare românești de patrimoniu din colecţia Muzeului Naţional al Satului „D. Gusti”, Ed. Alcor Edimpex, Buc., 2009, p. 8.  
Cu regret, toate izvoarele medievale scrise nu ne oferă o închipuire oricât de sumară despre felul cum arătau aceste covoare  
și care era mesajul decorului lor. 

2 Д. Гоберман, Ковры Молдавии, Chișinău, 1960.
3 В. арбузоВ, Ковры Бессарабии, Album litografic, Odesa, 1902.
4 Г. реммер, Альбом узоров молдавских ковров. Album litografic, Leipzig – Chișinău, 1912. 
5 Planșele menţionate (15 exemplare) au fost transmise Arhivei bibliotecii Școlii Superioare de Design Industrial „Stroganov”  

din Moscova, unde sunt marcate cu titlul: Фонд Высшего Художественно-промышленного Училища „Строганов”, Moskva.  
Фонд работ студентов Ленинградского Политехнического института выполненные ими летом 1947 года в Молдавии. 
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L.  Berg6, A. Afanasiev-Ciujbinski7, I. Aksakov8 
ș.a., care au acordat atenție îndeosebi specificului eco-
nomic al ţinutului și celui etnografic al populaţiei de 
baștină din Basarabia. În cercetările lor găsim o serie 
de scurte, dar destul de măgulitoare, referinţe cu pri-
vire la casele românilor basarabeni, bine îngrijite și bo-
gat împodobite cu „o mulţime de covoare frumoase și 
diferite ţesături brodate”9. Este evident însă că cele mai 
importante lucrări din perioada ţaristă, cu referinţă la 
covoarele basarabene, au fost cele câteva articole sem-
nate de către V. Krâjanovski10 și mai ales cele scrise 
în spirit foarte obsesiv (aproape eseistic) ale distinsului 
slavist A. Iaţemirski11, 12.  Nu este de mirare că, fiind 
bine școliţi și aparţinând adevăratei elite intelectuale 
ruse, tocmai acești autori (destul de ignoraţi, în perioa-
da sovietică, de o altă „elită”) au dat denumirea corec-
tă fenomenului care ne interesează în studiul nostru 
drept „covoare românești basarabene”. În același sens 
se distinge și materialul semnat de către istoricul basa-
rabean Paul Gore, publicat ca un comentariu textual 
la albumul litografic al lui G. Remmer13. Niște noti-
ţe destul de importante despre specificul covoarelor 
vechi basarabene a lăsat și una dintre întemeietoarele 
etnografiei contemporane rusești, S. Davâdova. Dân-
sa, se pare, a fost unul dintre primii cercetători care 
au cules la întâmplare și câteva denumiri populare ale 
motivelor mai vechi, pe care și le mai aminteau încă, 
pe la începutul sec. XX, ţesătoarele basarabene14, fără 

a încerca însă să le „exploreze”. Este regretabil că acest 
lucru nu l-au făcut istoricii și etnografii basarabeni de 
până la ocuparea Basarabiei în 1940 și după, conside-
rând inutilă o asemenea preocupare în baza faptului 
că nimeni ori poate doar foarte puţini își mai amin-
teau la acea dată câte ceva din ceea ce ar fi însemnat 
acele denumiri cu iz arhaic, uneori destul de straniu și 
înceţoșat, pe care nu le mai folosea nimeni15. 

Revenind la literatura din Basarabia din perioada 
imperiului sovietic (1944-1991), e necesar să marcăm 
faptul că odată cu crearea, la 1924, a enclavei diversi-
onist-expansioniste sovietice de pe malul stâng al Nis-
trului, a așa-numitei RASSM (actualmente, teritoriu 
parţial al Transnistriei), guvernul sovietic totalitar a 
declanșat o luptă necruţătoare pentru deznaţionali-
zarea românilor basarabeni. Ţinta acestei lupte a fost 
rusificarea la limita posibilităţilor, dacă nu chiar com-
pletă, a populaţiei autohtone, iar atingerea ei a fost 
orientată pe doi vectori ideologici: cel al bolșevizării și 
cel al românofobiei. Astfel, încă în RASSM se decla-
ră crearea unei culturi „noi”, zise „naţional sovietișe 
moldovinești”, declanșându-se, de fapt, un război con-
tra moștenirii spirituale multimilenare a populaţiei 
băștinașe basarabene. 

Așa se explică faptul că, începând cu 1924 și ter-
minând cu anii ’90, majoritatea studiilor referitoare la 
vechile covoare românești basarabene (de altfel, ca și 
toată arta tradiţională basarabeană), prin directive de 

6 Л. берГ, Бессарабия. Страна, люди, хозяйство. Петроград, 1918. 
7 а. афанасиеВ-Чужбинский, Поездка в Южную Россию. Ч. 2. Очерки Днестра, спб., 1863.
8 и. аксакоВ, Письма. Т. III, ч. I, M., 1892.
9 Se vede că spiritul gospodăresc basarabean constituie o tradiţie moștenită de secole, căci exact aceleași calităţi le marca încă pe la 

1582 și călătorul german Martin Gruneweg, care a vizitat Moldova de câteva ori la hotarul sec. XVI-XVII. A se vedea în Călă-

tori străini despre ţările române. Supliment I. Editura Academiei Române (vers. www.dacoromanica.ro), București, 2011, p. 78.
10 б. крыжаноВский, Орнамент украинских и румынских килимов. În: Материалы по этнографии, Т. II, вып. 1, Л., 1926.
11 а. Яцемирский, Старинное румынское искусство. În Искусство и художественная промышленность, 1901, nr. 5. Articol 

publicat pe baza unor materiale de text și ilustrate, puse la dispoziţie de către S. MARIAN, însă reexpus și comentat în limba rusă 
de către A. IAȚEMIRSKI, lucru despre care cu mândrie comunică însuși autorul articolului. 

12 а. Яцемирский, Основные мотивы румынского простонародного искусства. În Искусство и художественная 

промышленность, 1901, nr. 10.
13 P. Gore, Text cu privire la covoarele basarabene la albumul litografiilor lui Г. Реммер. Leipzig-Chișinău, 1912.
14 с. а. ДаВыДоВа, Очерк производства ковров в России. În Кустарная промышленность России. спб., 1913.
15 La cele peste 40 de denumiri populare ale motivelor vechi, înregistrate prin sondajele noastre efectuate în anii 1985-’89 în spaţiul  

dintre Nistru și Prut, au arătat că o bună parte a acestora (iar ele constituie cam 2/3 din toate motivele tradiţionale ale covoarelor 
basarabene), fiind supuse unei analize complexe interdisciplinare, direct sau indirect, pot duce la descifrarea conţinutului  
semantic al motivului. 
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partid bolșevice, a fost intenţionat interpretată drept 
cultură naţională moldovenească nu numai „diferită”, 
ci chiar opusă celei (burgheze) românești, deși, terito-
rial, ea nici pe departe nu reprezenta întreaga cultură 
a vechiului principat românesc Moldova, ci doar par-

ţial, partea ei basarabeană, în limitele teritoriale ale 
fostei RSSM. Bolșevizarea Basarabiei după cel de-al 
Doilea Război Mondial a dus și la alte consecinţe gra-
ve în interpretarea culturii spirituale a românilor ţi-
nutului basarabean. Or, prima grijă a „eliberatorilor” 
de la 1940 și 1944 (care „uitaseră” a se întoarce în ţara 
lor de origine, în schimb continuând intens să colo-
nizeze Basarabia) a fost să văduvească pe un timp cât 
mai îndelungat (dacă nu pentru totdeauna) populaţia 
băștinașă de intelectualitatea naţională prin nimicirea 
ei fizică, prin deportări, refugiu forţat (cu precădere 
în Regatul românesc)16 și intimidare. Pe parcurs, la 
acestea s-au mai adăugat tăierea teritorială a nordu-
lui Basarabiei, luându-i-se regiunea Cernăuţi, iar de 
la sud, fostele judeţe Chilia, Ismail și Cetatea Albă au 
fost date Ucrainei, instaurându-se cenzura drastică 
de stat. Astfel, „începuturile” știinţei, chiar și ale ce-
lei etnografice sovietice moldovenești, au fost promo-
vate conform politicii elaborate de conducerea mos-
covită a partidului comunist și sub ochiul neadormit 
al KGB-ului. Din această cauză, majoritatea noilor 
„specialiști” (testaţi în primul rând la „fidelitate” față 
de regimul bolșevico-rusificator) nu cunoșteau limba 
populaţiei băștinașe, ori o cunoșteau doar superficial, 
fiind prea puţin abili în a pătrunde specificul cultu-
rii și spiritualitatăţii populaţiei pe care o „studiau”. 

De aceea, nu e de mirare că majoritatea absolută a lu-
crărilor „etnografice moldovenești”, până la sfârșitul  
anilor ’80, se scriau și se publicau în limba rusă. În 
acest sens, cu nimic nu se evidenţiază nici monogra-
fia lui D. Goberman, nelipsită și ea de românofobie, 
în care figurează, printre altele, „tocmai” patru (!) 
tipuri de covoare basarabene, dintre care unul, cel 
indicat ca „ţol” –, este fals, nefiind exemplificat de 
către autor prin nicio mostră de acest fel17. Oricum,  
D. Goberman întreprinde o încercare de analiză a 
fenomenului dat, destul de reușită la timpul ei, cu ac-
cent asupra aspectului artistic, lăsând un teren vast de 
studiu pentru etnografii „naţionali” care-l vor urma. 

Așa se face că, de la mijlocul anilor ’60 până la 
începutul anilor ’90 ai secolului trecut, cercetarea 
covoarelor basarabene a fost „monopolizată” și „mo-
nitorizată” de către Sectorul de istorie și etnografie 
al Academiei de Știinţe din fosta RSSM, condus pe 
atunci de către V. Zelenciuc și E. Postolachi, care 
au și scris majoritatea studiilor raportate la ţesuturile 
și porturile ţărănești basarabene18-23. Aproape ca o ex-
cepţie în această „monopolizare” se prezintă lucrarea 
semnată de S. Șărănuţă, care activa în calitate de co-
laboratoare a fostului Muzeu de Istorie a Ţinutului24. 
În contextul tematicii abordate, autorii cercetărilor 
marcate, ca etnografi, se axau mai mult pe fixarea 
materialelor pe teren, descrierea sculelor și tehnicilor 
de ţesut a textilelor casnice; comentau unele tradiţii 
legate de metodele de colorare a aţelor în condiţii cas-
nice și interpretau aspecte destul de generale cu privi-
re la decorul covoarelor basarabene, care continuau a 

16 După anii 1940 și 1945 o parte a intelectualităţii basarabene a fost momită de către guvernul sovietic pentru a se strămuta 
din România în Basarabia cu scopul de a crea un fundal ideologic opozant celui românesc.

17 D. Goberman, op. cit., p.20. Modelele de ţoluri aduse ca exemplu de D. Goberman, de fapt, nu reprezintă „ţoluri”. Cel reprodus 
după IL. 59, de la mănăstirea Vărzărești, în realitate este un lăiceraș pentru bănci, imitat după un model mai vechi, iar cel din IL. 60  
este mai curând imaginea unui prosop ţesut în ridicături, care, în genere, nu are nimic comun cu covoarele. 

18 В. зеЛенЧук, Ткачество и вышивка. În Народное декоративное искусство Молдавии, Chișinău, 1968. 
19 V. Zelenciuc, E. Postolachi, Covorul moldovenesc. Album, Ed. Timpul, Chișinău, 1990. (Traducere în limba română  

de V. Batâr).
20 е. ПосТоЛаки, Ворсовые ковры Молдавии. În Этнография и искусство Молдавии, Știinţa, Chișinău, 1972.
21 е. ПосТоЛаки, Из истории крашения пряжи у молдаван в 19. нач. 20 в.в. În Известия а.н. мсср, nr. 3, 1979.
22 е. ПосТоЛаки, К вопросу классификации молдавских ковровых изделий 19 – нач. 20 в.в. În Известия а.н. мсср, nr. 1, 1979.
23 е. ПосТоЛаки, Молдвское народное ткачество, Știinţa, Chișinău, 1987.
24 с. Шэрэнуца, Молдавский народный орнамент, Timpul, Chișinău, 1984.
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fi numite „moldovenești”. În lucrările consemnate se 
evită o abordare profundă a problemelor legate de ori-
ginea, morfologia și conţinutul semantic al motivelor, 
precum și a infinitelor metode de interpretare artis-
tică a acestora. Este mult prea grăitor faptul că, chiar 
dacă arta covoarelor basarabene este una tradiţională 

și pronunţat folclorică, chiar dacă în cadrul academic 
lucrau deja și „cadre naţionale” (selectate, desigur, „cu 
grijă” de regim), majoritatea textelor (și albumul pu-
blicat în 1990!) erau scrise și publicate în limba rusă, 
ca mai apoi doar unele dintre ele să aibă „norocul” de 
a fi traduse „și”… în limba „moldovenească”19. Aceas-
tă constatare mărturisește cât de „departe” au ajuns 
„realizările” știinţei etnografice moldave în cei 70 de 
ani de „prosperare” a culturii naţionale „socialiste”, 
în condiţiile de ocupaţie și de regim totalitar, atât de 
elogiat prin acele cărţi.

Și totuși, în numele obiectivităţii, trebuie 
menționat faptul că angajarea unor cadre locale cu  
un nivel de cunoaștere măcar și superficială a limbii 
populaţiei autohtone a deschis anumite perspective 
în evoluţia studierii și propagării covoarelor basara-
bene. Astfel, dacă în monografia lui D. Goberman 
figurează, după cum s-a constatat, doar trei tipuri 
de covoare, și doar două tehnici aplicate în confec-
ţionarea acestora, în lucrările autorilor E. Postola-
chi și V. Zelenciuc (graţie cunoașterii limbii, dar 
și admiterii unor construcţii tautologice), de la caz la 

caz, întâlnim deja între 8 și 16 tipuri ale acestora18-23. 
Este evident că lucrările autorilor citaţi (în special 
cele semnate de E. Postolachi), în raport cu lucra-
rea lui D. Goberman, aduc o contribuţie esenţială la 
cercetarea tehnicilor de confecţionare și a tipurilor 
de covoare, a mai multor tradiţii legate de ţesutu-
rile populare din ţinut. E altceva când unele dintre 
tipurile de covoare marcate de autorii citaţi sunt, de 
fapt, inexistente și neconfirmate prin mostre, ci doar 
„declarate”25, iar altele, care se mai întâlnesc pe te-
ren, le lipsesc26.

Tot în aceste lucrări se întreprind încercări des-
tul de modeste de trecere în revistă „la un loc” a unor 
motive mai vechi ori mai noi întâlnite în covoarele 
basarabene, dar și unele tentative de incursiuni „do-
cumentate” în istoria acestei arte. Lipsite însă de sis-
tem, modeste cantitativ și mai ales calitativ, analizele 
referitoare la tipologie și decor (mai fiind și destul 
de încurcate) aduc mai multe confuzii decât clarifi-
cări. Oricum, în comparaţie cu studiile academice 
precedente ale autorilor citaţi, în care arta covoare-
lor basarabene, expres și fără niciun fel de dovezi, 
se interpreta ca o sinteză a „tradiţiilor naţionale” și 
a puternicelor influenţe est-slave: rusești, bieloruse 
și bulgărești; turcești și găgăuze”27, „descoperirea” 
„unor elemente tracice” (!), fie și neconfirmate, dar 
cel puţin afirmate în albumul Covorul moldovenesc, 
constituie deja o mare „revoluţie” a „gândirii” sovie-

25 Cercetările efectuate de noi în anii 1985-’90 nu au atestat destule argumente pentru a confirma existenţa în Basarabia a 
unor țesături de tip covor, ţol, chilim sau macat, întâlnite mereu în cercetările autorilor citaţi. Cu denumirea generală de 
covor se subînțelege ţesătura din aţe de lână ornamentată, ale cărei motive sunt alese cu mâna, iar cuvântul chilim este, 
de fapt, denumirea turcească și ucraineană a covorului scorţăresc, adică în tehnica netedă, utilizat foarte puțin de către 
românii basarabeni, care locuiesc în special în câteva raioane din nordul Basarabiei, alături de ucraineni. Macatul – un tip 
de cuvertură, a cărei ornamentaţie se reduce, de fapt, la forma unei table de șah (ori alt modul, zis geometric-ornamental, 
dotat cu diferite denumiri convenţionale) ale cărui formă și culoare se repetă, deoarece ornamentul este ţesut în iţe și nu 
se alege manual. Denumirile tipurilor enumerate constituie fie dialecte locale neîndreptăţite, fie construcţii tautologice de 
felul: covor de tip covor sau covor de tip chilim, ceea ce, de fapt, înseamnă covor neted, lipsit de factură, adică scorţăresc. 

26 În cercetările marcate de până în anii ’90 lipsesc astfel de tipuri de covoare ca șătranca nupţială, cioltarul și cordarul  

(sau drăniţarul).
 27 E. Postolachi, Ibidem, p. 124, 180 ș.a. În linii generale etnografii sovietici moldoveni argumentează aceste influenţe în primul 

rând prin existenţa unor termeni lingvistici de origine slavă sau turcică (uitându-se, de exemplu, de cele grecești și ungurești) și 
ignoră faptul că, pe lângă denumirile de această origine, pentru multe tipuri de covoare și utilaje există și variantele denumirilor 
locale, românești (spre exemplu: pocrovăţ –  cioltar; chilim – scoarţă, drăniţar – cordar, polog – picheră ș.a., iar dacă ne referim 
la terminologia motivelor ornamentale, a tehnicilor de ţesut și cea a culorilor, care cantitativ cu mult o depășește pe cea de origine 
străină, ajungem la concluzia că, în cazul dat, avem de-a face cu o speculaţie intenţionată. 
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tice moldovenești la momentul istoric de trecere de 
la totalitarism la democraţie28. Fără a ignora factorul 
interferenţelor culturale interetnice (care, după cum 
se va vedea pe parcurs, este inimaginabil mai extins 
decât își închipuiau autorii citaţi), fără să vrei te în-
trebi de ce în aceste studii s-a evitat să se indice fap-
tul că, istoricește, covoarele basarabene constituie o 

parte integrantă a spiritualităţii românești? De ce nu 
s-a observat că în covoarele basarabene de mai târ-
ziu foarte des se întâlnesc imagini cu cai și cu cocoși, 
pe care le întâlnim sculptate în lemn pe frontoane-
le caselor ţărănești, începând cu Basarabia până în 
mai toate ţările Europei Centrale și de Vest: în Saxo-
nia de Jos (Germania) și din nordul Franţei (PL. 1a,  

iL. 3, 4); că imaginile asemănătoare „roţilor focului”, 
ale câtorva tipuri de pomi ai vieţii și ale altor câteva 
motive, întâlnite în covoarele anatoliene (turcești), 
armenești și basarabene, mai figurează și în orna-
mentica unor covoare tocmai din Kazahstan, Turk-
menistan, Daghestan și Azerbaidjan (iL. 10); (PL. 1a, 

iL. 5, 6 a, b, 7). Nu mai vorbim aici despre motivele „S”-
urilor, care figurează, sub aspect geografic, în cele 
mai diverse și îndepărtate culturi, începând cu Tibe-
tul, cu toate regiunile eurasiatice, și până la aztecii și 
indienii americani! Acestea și multe alte elemente de 
„sinteză” și „influenţe” (mai exact, interferenţe) ale 
spiritualităţii general-umane arhaice din covoarele 
basarabene autorilor sovietici le-au scăpat, în mod 
intenţionat sau din incompetenţă, căci ei nu puteau 
să nu le observe (dacă se interesau) prin numeroase-
le cărţi, cel puţin cele aflate în bibliotecile din fosta 
URSS. Și atunci se impune întrebarea: dacă pe un 
„chilim”, cuvânt pătruns sub „influenţă ucraineană” 
(sic! nu turcească), avem imaginile acelorași „roţi ale 

focului”, caracteristice unor covoare azere, daghesta-
neze ori chiar norvegiene, niște „romburi cu cârlige”, 
tipice broderiei nordice ruse, dar întâlnite și în mo-

numentele Alpilor austrieci încă din epoca bronzului 
târziu, și niște „S”-uri tibetane sau tipic aztece, cărei 
influenţe dintre aceste culturi o putem prescrie unui 
astfel de covor basarabean??? Or, în decorul covoare-
lor vechi basarabene, după cum se va vedea, figurează 
toate aceste motive! De aceea, rezumând cumva spe-
cificul realizărilor știinţei academice din fosta RSSM 
raportate la arta covoarelor vechi basarabene, inevita-
bil ne vom pomeni în faţa unei ușor spus iresponsa-
bilităţi și superficialităţi, dar și a unei tendenţiozităţi 
evident forţate în a forma un amestec obscur, pentru a 
manipula mai ușor mentalitatea populaţiei băștinașe 
în favoarea „directivei” fundamentale cu privire la 
„rolul decisiv” al „elementului slav de răsărit” și ru-
sesc în geneza „moldovenilor” – o teorie doctrinară, 
„binevoitoare”, elaborată de panslaviștii și șovinii ruși 
sovietici sus-puși, și atât de docil respectată de către 
academicieni, inclusiv de către D. Goberman29. Bi-
neînţeles, această tendenţiozitate ideologică a frânat 
mersul firesc al știinţei, care, din cauza politicii de 
stat, era nevoită a se limita la un fel de declarativism 
„știinţific” neîntemeiat și nedemonstrat, fără inter-
venţiile necesare în profunzime, în timp (istoricește) 
și la integritatea spaţiului cercetat.

Autorii sovietici basarabeni evită în fel și chip să 
cerceteze fenomenul dat în contextul general al spi- 
ritualităţii românești (lucru interzis cu stricteţe până 
în 1989 de către satrapii de la Moscova). Aceasta s-a 
evitat și în anii de după 1989, după căderea cenzu-
rii totalitare. Mărturie sunt textele albumului citat 
al lui V. Zelenciuc și E. Postolachi! Nu s-a cer-
cetat fenomenul dat nici în raport cu arta popula-
ră din Moldova din dreapta Prutului (deși, prac-
tic, toate studiile lor se intitulează drept „covoare 

moldovenești”) și nici măcar în contextul întregului 
spaţiu istoric basarabean, lucru care, după cum se 
știe, nu prea era interzis de cenzură (în afara unor ca-

28 V. Zelenciuc și E. Postolachi, op. cit., p. 13, 14. 
29 Cele mai vechi mărturii despre existenţa covoarelor la slavii de răsărit…. cu aceste cuvinte începe Discursul istoric (Cap. I) din  

monografia lui D. Goberman despre covoarele moldovenești (basarabene). Vezi: D. Goberman, op. cit., p. 10. Acest pasaj este în 
contradicţie evidentă cu observaţiile referitoare la covoarele basarabene făcute pe la 1913 de către S. A. Davâdova, care menţiona: 
Ornamentele de pe covoare (basarabene) sunt foarte variate, nu seamănă cu cele ale covoarelor văzute în alte părţi din Rusia…”. A 
se vedea: V. Buzilă, Covoare basarabene, p. 17. 


