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VOCAŢIE DE ETNOLOG

Doctor, conferenţiar universitar  
Elena Postolachi 

la 70 de ani   

Născută la 10 martie 1942, în satul Ţaul, ra-
ionul Donduşeni.

Etnolog. Domeniul ştiinţifi c: textilele popu-
lare, istoria meşteşugurilor artistice, educaţia 
etnicităţii, transmiterea meşteşugurilor prin mij-
loace moderne către viitor. Doctor în etnologie 
(1985).

 Elena Postolachi s-a format ca cercetător în anii 
optzeci ai sec. XX. Ulterior, a triat şi şi-a perfecţio-
nat arsenalul său investigativ, a acumulat noi tehnici 
de cercetare. A  păstrat însă neschimbată atitudinea 
sa faţă de valorile culturii populare. Din acea peri-
oadă şi-a asumat un program integral de cercetare 
care, în accepţia noastră, este constituit din trei trep-
te corelate între ele. 

Cea dintâi constă în identifi carea faptelor de cul-
tură tradiţională în chiar mediul lor de existenţă. A 
condus împreună cu profesorul Valentin Zelenciuc 
două decenii la rând (în anii 1970-1980) cercetările 
de teren, organizate vara de către Secţia de Etnogra-
fi e a Academiei de Ştiinţe. A fost o perioadă prodi-
gioasă de investigaţii, foarte importantă prin faptul 
că fenomenele culturii populare erau încă viabile. 
Echipele de cercetători erau constituite din oameni 
de ştiinţă de la Academie şi din studenţi de la facul-
tăţile de profi l. A contribuit mult la documentarea 
fenomenelor culturii populare prin elaborarea ra-
poartelor acestor expediţii, păstrate în Arhiva Ştiin-
ţifi că a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

Cea de-a doua treaptă a programului său ştiin-
ţifi c vizează elaborarea şi publicarea lucrărilor în 
sfere puţin investigate, în virtutea specifi cităţii aces-
tora. La începutul carierei sale ştiinţifi ce a ales ca 

obiect de cercetare ţesăturile populare care, înglo-
bând activitatea multiseculară a multor generaţii de 
creatori, a devenit un domeniu de referinţă al culturii 
tradiţionale. A susţinut teza de doctor în istorie pri-
vind morfologia ţesăturilor populare moldoveneşti 
în anul 1985 la Institutul de Etnografi e „Mikluho-
Maklai” din Moscova. Ulterior a publicat varianta 
îmbunătăţită a lucrării în monografi a Молдавское 
народное ткачество (Chişinău, 1987, 209 p.). 
Pentru prima oară lucrarea antrena în circuitul ştiin-
ţifi c un ansamblu de ţesături, destul de reprezentativ 
numeric, tehnic şi artistic, foarte important pentru a 
înţelege modul de viaţă al comunităţilor care le-au 
creat şi utilizat. A dezvoltat această idee în cartea-
album Covorul moldovenesc (Chişinău, 1990, 132 
p.), publicată împreună cu profesorul Valentin Ze-
lenciuc. Pentru argumentarea valenţelor covorului 
tradiţional autorii au prezentat piese din patrimoniul 
mai multor muzee, atât din republică,  cât şi din afa-
ra hotarelor ei. În lucrarea Modifi cări în arta covo-
rului moldovenesc (sec. XX), publicată în Buletin 
Ştiinţifi c. Revistă de Etnografi e, Ştiinţele Naturii şi 
Muzeologie (vol. 11 (24), Chişinău, 2010), a tratat 
particularităţile covoarelor alese în secolul trecut,  
înainte ca ele să devină istorie, identifi când cauzele 
dispariţiei acestora. 

Angajarea etică şi vocaţia socială a Elenei Pos-
tolachi se observă cel mai bine în activitatea cir-
cumscrisă celei de a treia treaptă a programului său 
ştiinţifi c, care, reunindu-le pe primele două, le con-
feră un plus de fi nalitate. Cercetătoarea s-a implicat 
în soluţionarea unor probleme economice  în anii 
optzeci ai sec. XX, când, fi ind membră a consiliului 
artistic al Asociaţiei Meşteşugurilor Artistice Arti-
zana, monitoriza corespunderea producţiei între-
prinderii cu tradiţia. În anul 1991, după mai multe 
demersuri, a reuşit să obţină constituirea Secţiei de 
Cercetare a Meşteşugurilor Populare Artistice în ca-
drul Secţiei de Etnografi e şi Folclor a Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. A condus această unitate  timp 
de 15 ani, încercând să ofere meşteşugurilor ceea ce 
n-au avut până atunci – şansa de a fi  studiate. Pentru 
prima oară acestea erau investigate în ipostaza lor 
ternară: trecut, prezent şi posibil viitor. .

 O altă dimensiune a activităţii din această pe-
rioadă o reprezintă elaborarea Conceptului Bazele 
etnografi ei şi artei naţionale în procesul de creştere 
a generaţiei tinere şi promovarea acesteia în medi-
ile ştiinţifi ce şi educaţionale (A se vedea şi: Posto-
lachi E., Bălteanu I., Iarovoi V. Bazele etnografi ei 
în instruirea generaţiei tinere şi păstrarea imaginii 
naţionale, apărut în Revista de Etnografi e, nr. 1, 


