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Subiectul acesta mă bântuia de multă 
vreme. Dacă eşti un etnolog care face teren 
în satele româneşti, mai devreme sau mai 
târziu, chiar dacă nu ţi-ai propus, găseşti 
reprezentări ale eredităţii, care în mod sigur 
îţi vor stârni curiozitatea. Şi ce mobil mai 
bun pentru o cercetare, decât curiozitatea?

În paginile de mai jos o să încercăm să surprindem sistemul reprezentărilor 
ţărăneşti despre ereditate care este diferit de ceea ce cercetătorul ştie din cultura 
medicală comună pe care o împărtăşeşte. 

Cercetarea este realizată în principal pe informaţii culese din două comune ale 
judeţului Cluj: Râşca şi Săvădisla1.

Dar în primul rând ce ar trebui să înţelegem prin ereditate? La mijlocul secolului 
trecut L. C. Dunn definea ereditatea biologică ca fiind „transmiterea anumitor 
caractere prin acea pasarelă vie pe care o constituie ovulul şi spermatozoidul, şi care 
este singura legătură biologică între generaţii”2. Altfel spus, ereditatea ar desemna 
caracterele biologice ce se transmit de la ascendenţi la descendenţi. Şi cum această 
transmitere este evidentă, este normal să o regăsim şi în reprezentările ţărăneşti3.

* Lucrare realizată în cadrul proiectului de cercetare al CNCSIS, tip Idei, competiţia 2008, 
cod 1647, cu titlul „Receptarea modernizării sistemului sanitar în România comunistă 
de către lumea rurală (1948-1989)”.

1 Se cuvine să amintim că la Săvădisla materialul a fost cules de Alina Ioana Şuta, iar la Râşca 
de către Elena şi Constantin Bărbulescu. După fiecare citat am notat în paranteze rotunde cu 
majuscule un S dacă informaţia este din Săvădisla şi un R, dacă informaţia este din Răşca.

2 L.C. Dunn, Rasă şi biologie, în „Rasismul în faţa ştiinţei”, Editura Politică, Bucureşti, 1982, 
p. 96.

3 În această lucrare o să ne referim strict la reprezentările ţărăneşti ale eredităţii umane. Un 
domeniu aparte, nu mă îndoiesc că la fel de bogat, trebuie să îl reprezinte reprezentările 
eredităţii în lumea animală.
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Bineînţeles că ţăranii noştri nu vorbesc despre „ereditate”, termenul este unul 
cult; ei vorbesc despre „asemănare” şi despre „moşternire”. Însă pricipiul de bază, 
acela al transmiterii caracterelor de la părinţi la copii, este intuit corect şi integrat 
în reprezentări punctuale.

Dacă ar fi să sistematizăm, am putea spune că avem trei mari categorii de 
reprezentări care fiecare trimit către: caracterele fizice, caracterele psihice şi compor-
tamentale şi bolile ereditare.

Caracterele fizice

Astăzi, la naşterea unui copil, prima întrebare pe care şi-o pun părinţii este: 
cu cine seamănă copilul? Şi de aici începe un complicat proces de identificare a 
caracterelor prin care noul-născutul se aseamănă cu ascendenţii. Nu de multe ori, 
nu am putut identifica la copiii prietenilor caracterele care îi aseamănă de mamă sau 
de tată şi care lor li se păreau evidente. Credem deci că cel puţin la copiii în primul 
an de viaţă, acest joc al asemănărilor şi deosebirilor este un simplu cod cultural care 
are rolul de a integra noul-născut în cadrul mai mare al neamului. Căci descendenţii 
nu se aseamănă doar cu părinţii, ci şi cu bunicii materni sau paterni, cu unchii sau 
mătuşile din ambele ramuri. De altfel, informatorii noştri mărturisesc uneori o aceiaşi 
greutate în a identifica asemănările şi deosebirile între ascendenţi şi descendenţii 
de vârstă fragedă: „Păi da’ nu mi-am putut da sama chiar aşa de mnicuţă-mnicuţă. 
Da’ după ce-o crescut: şi figura ei samână la tata-so şi firea îi a tata-so” (R).

În acest amplu proces de identificare în primul rând sunt avute în vedere aspectele 
fizice, care de cele mai multe ori sunt grupate la nivelul feţei şi al capului. În mod 
esenţial, copilul se asemănă cu ascendenţii, oricare ar fi ei, la chip. Dar care dintre 
elementele feţei sunt luate în discuţie? 

Culoarea ochilor este un indicator, dar nici forma feţei nu este uitată. Uneori o 
particularitate fizică trimite în mod direct la unul dintre ascendenţi: „Florin are un 
pic de la moşu-său, di la străbunicu-său (...) Aici în barbă gropiţă” (R).

Culoarea părului este un alt element care intră în discuţie: „Leontina-i mai 
brunetă, tată-so o fost brunet” (R).

Dar adeseori dincolo de asemănările punctuale, este avută în vedere o viziune 
globală – copilul se aseamănă la chip cu unul dintre părinţi la modul general, este 
suficient să priveşti şi o să vezi, cum mărturiseşte un informator de la Râşca: „Şi 
Toderaş tă-tă-tăt îi ca mine. Şi la... aşe, dacă l-ai vide undeva şi amu mă cunoşti pă 
mine: una-două ţ-ai da sama că ia, cine-i” (R).

O foarte bună dovadă că tot acest complex de asemănări între ascendenţi şi 
descendenţi nu este altceva decât un cod cultural în care copilul este încadrat în 
aria mare a neamului, este şi cazul extrem am copiilor nelegitimi: atât la Râşca cât 
şi la Săvădisla există credinţa unei puternice asemănări a copiilor nelegitimi cu taţii 
lor biologici: „Mai bine samănă cu ala care i-o pictat, care i-o sămănat (...) Toţi, toţi 
bitanjii mai bine samănă ca şi ăia care îs cununaţi tată cu mamă, şi nu samănă aşa 
bine cum samănă bitanjii” (S). Iar această afirmaţie este o constantă: copiii nelegitimi 
se aseamănă cu tatăl lor mai bine decât copiii născuţi în cadrul relaţiilor legitime. 



147

Altfel spus, în ciuda voinţei genitorilor, asemănarea ascendenţilor cu descendenţii 
are aici un dublu rol: pe de o parte prezintă în acest mod în faţa comunităţii legătura 
extraconjugală a unei femei măritate, iar pe de altă parte, încadrează copilul în 
neamul din care biologic face parte. Asemănarea devine astfel o marcă de neam. 
Tot în acest context întâlnim şi o situaţie puţin diferită: doi copii, însă din familii 
diferite, se aseamănă până la identificare; concluzia logică în aceste cazuri este că 
cei doi, chiar dacă din punct de vedere social nu sunt fraţi, ei sunt din punct de 
vedere biologic, şi aceasta se vede: „Fraţii erau la banchet în clasa a opta. Şi, da’ 
pe cuvânt dacă a fost intenţionat, io, care i-am văzut zilnic la şcoală şi-aşa... şi la 
un moment dat nu ştiu ce am vrut să întreb pe unu’ dintre ei despre cineva şi i-am 
zis numele la ălălalt (...) Deci atât de bine semăna că îi confundai. De multe ori 
şi multă lume-i confundă în ziua de astăzi” (R). În concluzie, indiferent care este 
formula aleasă: copilul nelegitim se aseamănă cu tatăl biologic sau cu fratele său 
biologic, scopul este acelaşi: identificarea neamului biologic din care face parte 
copilul, indiferent de afilierea sa socială. Situaţia acesta este mărturisită şi de o 
„poveste” a unui informator de la Râşca: „Cică mai demult-demult – să spui şi io o 
poveste – o fost o nevastă gravidă, ş-amu zâce că-i durea şi pă bărbaţi când vinea 
muncile pă femeie; şi zâce că jelcurea un vecin când sosâse vremea, cine-o făcut 
copilu’, pe ala-l durea” (R). 

Interesant este că până acum, toate cazurile de copii nelegitimi la care se face 
referire sunt băieţi, niciodată fete. Se pare că aici axa de identificare este una de 
gen: băiatul nelegitim prin asemănare îl identifică pe tatăl biologic. Dar la fel de 
logică ar fi fost şi situaţia în care o fată nelegitimă se aseamănă cu tatăl sau biologic, 
căci de fapt se pare că în zonă asemănările nu urmează în mod normal axa genului; 
altfel spus se credea că în general fetele se aseamănă cu taţii iar băieţii cu mamele: 
„Fetele seamănă cu taţii şi băieţii seamănă cu mamile. Majoritate” (R). Să fie vorba 
aici de un reflex al puternicei valorizări sociale a genului masculin? Altfel spus, 
această situaţie ar fi un semn că pentru fete identificarea neamului biologic nu ar fi 
la fel de importantă ca în cazul băieţilor? Căci băieţii sunt cei care transmit statusul 
familiei şi bunurile cele mai de preţ – pământul, numele etc. ? E posibil, dar lansăm 
aici această explicaţie doar cu titlul de ipoteză.

Aceste reprezentări ale eredităţii au fără nici o îndoială un substrat în credinţele 
despre fecundaţie şi lichidele seminale. Dacă la Râşca, nu se afirmă un raport direct 
la nivelul discursului între cele două fenomene, fătul fiind rezultatul amestecului 
dintre sângele menstrual al mamei şi „sămânţa” tatălui4, în Sud5 lucrurile apar cu 
mai mare claritate: descendenţii se aseamănă la figură cu acela dintre părinţi care 
a avut în momentul concepţiei „sămânţa” sau „sângele” mai „tare” sau mai „iute”: 
„E mai iute sămânţa bărbătească ca a femeiască! (...) Păi tot sămânţa dom’le! E mai 

4 Constantin Bărbulescu, Imaginarul corpului uman. Între cultura ţărănească şi cultura 
savantă (secolele XIX-XX), Editura Paideia, Bucureşti, 2005, pp. 181-182. 

5 Sat Corlăţel, jud. Mehedinţi.



148

iute ori ea ori el. Şi pe urmă să-ntoarce invers dacă samănă cu mama, poate că-i 
mai iute ea la chestii de astea decît el”6. 

Caracterele psihice şi comportamentale

Dintre caracterele psihice cel mai adesea este avută în vedere firea sau „hirea” 
cum se spune la Râşca. Firea este ceea ce în mod comun se desemnează prin 
temperament, reprezentare ce ne trimite la antica teorie a umorilor. Firea poate 
fi la extreme „moale” sau „aspră”. Acestor două noţiuni li se asociază opoziţii de 
termeni cum ar fi: încet – rapid, calm – agitaţie, lene – hărnicie etc. 

Astfel, un copil poate moşteni de la unul dintre părinţi, sau dintre bunici, nu 
numai caractere fizice, ci şi firea: „După ce mi-o ars şura şi cât am lucrat era Bianca7 
aicea, era vara-n vacanţă. Era la şcoală la Cluj, da’ tătă vara o fo’ cu mine. Şi cine 
mi-o lucrat pă şură. Tăt aşe zâce: «Asta tătă-i bine ca şi tine. Bianca nu o făcut nime’, 
numa’ tu»! Ea samănă tare la mine: o fire aşe mai...”. Uneori asemănările dintre 
ascendenţi şi Ego se reduc doar la fire, ca în cazul de mai sus, dar adesea identificarea 
este completă, atât fizic cât şi comportamental: „Ăla mare seamănă leit cu taică-so 
(...) Îi povesteam şi lui Roxi8 [că]9 şi cum îşi trage şosetele-n picioare şi-şi aranjază, 
şi-acolo seamănă cu... cu toate (...) Şi la fire, şi la fire; aşa, şi la pasiuni, le are: cântă 
la vioară, şi vânător o fost, şi-o tras şi la talere,no” (R).

Dar evoluţia unor copii în timp poate crea probleme de interpretare. Dăm drept 
exemplificare un caz elocvent: „Ăstălaltu’, mijlociu’, ăsta-i mai ciudat. Ăsta parcă 
nu samănă cu nimeni (...) Ă... fizic seamănă în partea lui taică-meu, aşa spune toată 
lumea şi mi să pare şi mie, dar psihic nu ştiu cum să va spun: când era micuţ – îi 
povestesc şi lui Roxi că aşe nişte schimbări, da’ radicale aşa, opuse totalmente – atât 
o fost un copil de cuminte de-aşi fi zis că copii d-eştia cresc o sută de copii dacă-mi 
dă Dumnezeu, şi nu mi se pare greu. Nu ştiu, de-o cuminţenie mai rar întâlnită. 
Oriunde mergeam toată lumea îl admira; ş-amu-l admiră, da altfel! (...) Dar după 
ce o trecut timpu’, nu ştiu, aşa s-o schimbat, foarte, foarte, foarte mult (...) Da’ nu că 
face el prostii, da-i o fire atât de... de dinamică şi de... câteodată impulsiv, nu ştii ce 
s-alegi din...” (R).

Dar nu numai firea se poate moşteni, ci şi unele „rele obiceiuri”. În acest din 
urmă caz cel mai des invocată este beţia: ea se transmite de la părinţi la copii – 
copiii unor alcoolici sunt la rândul lor alcoolici, iar transmiterea acestor caractere 
se face la nivelul cel mai intim cu putinţă, cum mărturiseşte un informator: „No, 
ş-apăi ş-asta, şi copiii tăţi îs beţivi. Tăt timpu’ o tăt băut, o tot băut şi cred că o intrat 

6 Ibidem, p. 192.

7 Faţă de Ego, Bianca este nepoată de fiu şi acelaşi informator afirmă că la figură Bianca 
moşteneşte bunica maternă.

8 Persoana despre care se vorbeşte este fiul cel mare al Ego (femeie) iar Roxi este soţia fiului.

9 În paranteze pătrate sunt completările noastre pentru a face fraza mai inteligibilă.
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la copii (...) Şi un copil când s-o zămislit într-o femeie, el hrăneşte hrana mamei. Io 
aşa cred. Cu ce să hrăneşte ie, să naşte el pe urmă. 

Era o dată, o vinit aice o maşină care să facă nişte analize şi i-o spus atuncea o 
doctoriţă: «Du-te cu copiii la doctor că i-ai născut plini de alcol, şi dacă nu îi griji 
copiii de mici...» Apoi du-te-n treabă! N-o mărs nime’!” (R).

Ar mai fi de subliniat că asemănările caracteristicilor fizice şi comportamentale 
nu coboară niciodată mai jos de patru generaţii, care devine astfel un bun indicator 
al memoriei genealogice. Alfel spus, dacă se compară asemănările lui Ego cu un 
ascendent, niciodată nu se coboară mai jos de străbunicii materni sau paterni.

Iar sistemul eredităţii caracteristicilor fizice şi comportamentale poate fi manipulat 
de cei care îl utilizează pentru a crea în oglindă o anumită imagine despre sine, cum 
cu umor ne prezintă o atare situaţie un informator de la Râşca vorbind despre soţ 
şi propriii copiii: „Când fac prostii io zâc că samănă cu el (...) Când face o prostie 
unu’,[soţul] zâce că samănă cu mine, io zâc că samănă cu el (...) No, şi harnica asta 
de fată, asta samănă cu mă-sa!” (R).

Boli ereditare

O dată cu bolile ereditare ne apropiem de modernitate. Dacă transmiterea 
caracterelor fizice şi comportamentale se încadrează într-un fond mental ţărănesc 
mai vechi, reprezentările bolilor ereditare par să fie mai noi. 

Cum o mărturisesc numeroşi informatori, contactul cu medicul a dus la o 
încetăţenirea a credinţei transmiterii ereditare a bolilor. Chestionarea antecedentelor 
morbide ale pacientului, care este o procedură medicală standard, nu a scăpat nici 
pacienţilor ţărani, fiecare consultaţie medicală devenind un argument în plus că 
bolile se transmit de-a lungul generaţiilor: „Amu poate că sânt [boli ereditare], c-aşe 
zâce doctoriţa. C-amu ea tătdeauna mă-ntreba că părinţii mei ce boală o avut? De 
inimă? Dee... o avut tensiune? O avut? (...) Apăi măicuţa cam aşa o fost: şi cu inima şi 
cu tensiune, ş-aşe-s şi io; Nelu încă samănă cu tensiunea la mine, Jenica10 la fel” (R).

Dar care boli sunt reputate că s-ar putea transmite descendenţilor? Sunt amintite în 
primul rând şi aproape în exclusivitate acele boli care au ca bază substanţa ereditară 
prin excelenţă – sângele – bolile cardio-vasculare: „Cumnatu-meu (...) nevasta lui, 
ie o fost paralizată (...) şi fată-sa asta tăt timpu’ o avut o tensiune extraordinar de 
mare şi chiar ieri o zâs asistentu’ cătă cumnatu-meu (...) «Duce boala mămică-sa, 
duce boala mămică-sa». Păi că zâce c-o zâs biata Lenuţă: «C-apo’ aşa de tânără?»« 
D-apo’ ce să faci Lenuţă? Dacă... Să ştii, zâce, că o să sameni cu mămică-ta, zâce, 
şi o sa suferi»” (R). 

Textele de mai sus, nu fac decât să dovedească interacţiunea dintre credinţele şi 
reprezentările tipic ţărăneşti şi cele medicale. Mai ales în perioada comunistă când 
sistemul sanitar rural a funcţionat la un nivel nemaintâlnit înainte şi nici după11, 

10 Nelu şi Jenica sunt copii Ego (femeie).

11 Informatorii noştri adeseori consideră perioada comunistă ca fiind, din experienţa lor, o 
perioadă fastă în ceea ce priveşte asistenţa sanitară rurală.
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ţăranul a intrat mai mult ca niciodată în contact cu medicul şi cultura medicală 
promovată de stat. De aici a rezultat un amplu proces de aculturaţie ale cărei urme 
le putem regăsi astăzi pe teren, chiar dacă uneori acest discurs ţărănesc puternic 
influenţat de cultura medicală modernă ia uneori forme arhaizante, ca în textul de 
mai jos: „No, amu gata: dacă de exemplu o paralizat mămica la careva sau tăticu, 
când o ajuns copiii la vârstă înaintată şi i s-o întâmplat ceva - vezi, c-amu samănă 
cu mămică-sa su cu tăticu-so! Sau mai demult nu zicea nimeni paralizie, aice să 
zâce – l-o lovit guta” (R).

În concluzie, ceea ce găsim astăzi pe teren în satele româneşti este un amestec de 
reprezentări propriu-zis ţărăneşti, elaborate într-un tip de societate să-i spunem pre-
industrială şi pre-modernă, amestecate însă cu reprezentări moderne întroduse în 
ultimul secol şi jumătate prin căile prin care statul modern încercă ceea ce numeam 
cu o altă ocazie medicalizarea societăţii ţărăneşti: şcoala elementară, media de orice 
tip, crearea sistemului sanitar rural, etc.12.

Asemănările fizice şi comportamentale dintre ascendenţi şi descendenţi constituie 
un cod cultural prin care noul-născut este întegrat în unitatea socială mai mare 
a neamului iar cazul extrem al copiilor nelegitimi surprinde cel mai bine logica 
acestui cod.

În ceea ce priveşte transmiterea ereditară a bolilor, această credinţă deja bine 
înrădăcinată pe teren ţărănesc, este de fapt una modernă, o considerăm o achiziţie 
a celei de-a doua jumătăţi a secolului trecut când interacţiunea medic-ţăran a fost 
intensă, cum o dovedesc şi mărturiile culese de pe teren.

Ceea ce am încercat în paginile de mai sus a fost să schiţăm liniile directoare ale 
unei cercetări cu speranţa că vom deschide şi altora apetitul către acest domeniu al 
reprezentărilor corporale şi al bolilor în lumea ţărănească trecută şi contemporană. 

12 Vezi Constantin Bărbulescu, Vlad Popovici, Modernizarea lumii rurale din România în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea. Contribuţii, Editura 
Accent, Cluj-Napoca, 2005, p. 9-25.




