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Pot spune că încă din titlu am operat cu 
cel puţin o opţiune, determinând din start 
câteva diferenţe: copii/părinţi, modern/
tradiţional. Ce înseamnă modern? Ce 
reprezintă tradiţionalul? Punând aceste 
întrebări văd că sunt nevoită să operez 
cu una sau mai multe convenţii: trebuie să 
decupez sau să delimitez din acest întreg 
numit realitate socială/economică/politică 

ceea ce poate fi sau înseamnă modern şi ceea ce înseamnă tradiţional. Pe de altă parte 
chiar dacă ajung să stabilesc aceste convenţii şi chiar dacă le aplic îmi dau seama că 
ele nu mai sunt general-valabile sau, alfel spus, ele nu sunt general-aplicabile. Acest 
lucru se întâmplă pentru că realităţile sociale/economice/politice funcţionează, din 
punctul meu de vedere, asemeni unor entităţi care sunt diferite pe cele două axe 
orizontală şi verticală, respectiv în timp şi spaţiu.

Conceptul de modern există pentru că există cel de tradiţional. Cele două se 
„crează” reciproc printr-un proces antonimic. Fiecare dintre cele două reprezintă însă 
un proces de durată iar elementele unuia se întrepătrund cu elementele celuilalt. Mă 
întreb dacă mai există astăzi vreun palier al existenţei noastre care să nu fi fost supus 
modernizării. O modernizare care s-a făcut simţită treptat şi în grade diferite. Lelea 
Marie (numele este generic ales, întrucât în satele transilvane, majoritatea femeilor 
sunt lelea Marie sau lelea Măriuca) din satul X va refuza mereu construirea unui 
WC. în casă, din motive evident culturale, dar acceptă cu cea mai mare uşurinţă 
pesticidele, îngrăşămintele chimice într-o agricultură considerată încă de mulţi 
naivi ca fiind „tradiţională”.

Distincţia dintre cele două concepte Modern şi Tradiţional se face aproape 
întotdeauna ierarhic, când în favoarea unuia când a celuilalt. Cele două nu au o 
existenţă proprie decât în măsura în care se defineşte prin negaţia celuilalt, însă 
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ierarhia dintre ele constituie un joc de complementaritate în care fiecare ajunge la 
un moment dat în funcţie de context în poziţia superioară dar şi în cea inferioară.

În acest studiu nu am să fac referire la ce înseamnă modern/modernizare în 
general; există în acest sens o bibliografie bogată în care discuţiile şi criticile 
abundă... vreau să fac referire la ce înseamnă modern/ modernizare pentru cei din 
mediul rural, cum percep ei şi ce influenţează în viaţa lor conceptele respective.

Suntem în plin post-modernism, sau cel puţin aşa susţin majoritatea teoreticienilor, 
modernismul este aspru criticat, există o întreagă bibliografie asupra subiectului 
în care fie suntem moderni fie nu am fost niciodată moderni, dezbateri întregi 
privind triada Dumnezeu – Societate – Natura, pentru a putea decela modernul de 
tradiţional. (Alain Touraine, 1992, Bruno Latour, 1991, Claude Karnoouh, 2001, 
Marie-Odile Geraud, 2000). Dezbateri care ramân undeva suspendate deasupra unei 
lumi reale (rurale), care, se încăpăţânează să rămână „modernă”, mai bine zis să 
rămână modernă în ce crede ea ca înseamnă modern, dar şi tradiţională. Lumea 
rurală, atât cât o pot defini eu ca cercetator în urma celor câteva sate studiate 
prin anchete orale de teren, nu a auzit de post-modernism, pentru aceasta, câmpul 
dezbaterilor a rămas undeva între tradiţional şi modern. De menţionat ar fi şi că 
ambele concepte pentru această lume nu prezintă chiar coerenţa internă la care 
ne-am putea gândi de dragul demonstraţiei.

Şi atunci, luând societatea ţărănească drept obiect de studiu, pentru perioada să 
zicem a ultimilor 80 de ani, ajungem ca „izolare” să devină sinonim cu „tradiţional” 
iar tot ce este „deschis” să devină sinonim cu „modern”, unde în conjuncţie cu 
afirmaţia de mai sus, „modern” devine capacitatea de a asimila ceva nou, ceva ce nu 
a mai fost utilizat, practicat înainte şi mai ales care nu-şi are originea în realitatea 
socială/economică/politică a spaţiului studiat.

O altă ecuaţie modern-tradiţional este cea industrie-agricultură, în care agricultura 
devine polul tradiţional iar industria cel modern. Tot în acest sens putem spune 
că avem într-o reprezentare grafică a problematicii, mici cercuri de modern în 
marele cerc tradiţional şi mici cercuri de tradiţional în cel mare al modernului, 
dacă ne referim strict la modul în care funcţionează practic cele două concepte la 
nivel societal. Putem astfel privi colectivizarea ca pe un proces de modernizare a 
agriculturii iar industrializarea ca pe un proces de modernizare a societăţii româneşti 
per ansamblu?! Răspunsul poate fi unul afirmativ.

În aceeaşi ordine de idei, cele două concepte în discuţie atrag o paralelă nou-vechi 
în care tradiţional = vechi şi modern = nou, fiecare termen însă având atât o durată 
scurtă cât şi o durată lungă. Ambele concepte au în fond două coordonate temporale 
pentru că la fiecare putem vorbi despre durata lungă – cea a cercetătorului având 
o perspectivă teoretică, şi de o durată scurtă – cea a realităţii sociale/economice/
politice date – respectiv, având perspectivă practică.

La un alt nivel, cel al mentalului colectiv, ecuaţia tradiţional/ modern se transpune 
în cea generaţională, în care generaţiile tinere devin generaţiile moderne sau cele 
care facilitează pătrunderea modernului iar cele vârstnice apar ca susţinătoare ale 
tradiţionalului, sau a ceea ce ajunge să fie considerat tradiţional. La nivel comunitar, 
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luând drept exemplu comunitatea unui sat sau a unei comune – pentru că spaţiul 
luat în discuţie aparţine mediului rural – modern devine ceea ce este preluat de la 
oraş, ceea ce este „împrumutat” de la oraş prin intermediul celor care fac legatura 
între cele două spaţii. Tradiţional devine tot ceea ce este „moştenit” din sat, în 
sensul că a existat în sat înainte de a fi „aplicat” sau „utilizat” de o persoană din 
comunitatea respectivă, realizându-se de fapt aici alte două dihotomii: împrumutat 
– moştenit, şi sat – oraş.

Aşadar pornim de la premisa că pătrunderea modernităţii în lumea rurală este 
un fapt incontestabil. Vom lăsa deoparte dezbaterile teoretice privind existenţa 
modernului, a modului lui de funcţionare la nivelul societăţilor ca să aruncăm 
privirea doar asupra societăţii rurale româneşti, şi doar pentru o perioadă de 
aproximativ 80 de ani, atât cât poate urmări un demers de natură etnologică.

Orice cercetare de teren în orice sat s-ar efectua demonstrează pătrunderea 
modernului. În perioada interbelică şi chiar înainte de aceasta, armata şi şcoala 
erau două căi de pătrundere a noului, a modernului în lumea rurală, pentru că 
reprezentau comunicarea cu o altă realitate decât cea cunoscută. Legăturile cu oraşul 
erau mult mai rare decât acum. După colectivizare, serviciul, naveta în special a 
bărbaţilor la şi de la locul de muncă, a făcut posibil ca legăturile comunităţii rurale 
cu urbanul să fie mai dese şi astfel să se producă o mult mai rapidă penetrare a 
modernului. Situaţia s-a schimbat în ultimii 10 ani mai ales pentru că nu mai există 
mijloace de transport în comun care să facă legătura între oraşe şi sate, în multe 
situaţii rămânând doar un autobuz pe săptămână - caz fericit de altfel – producân-
du-se astfel o „re-izolare” a satelor. Spun re-izolare pentru că este cu totul diferită 
de cea de dinainte de cel de al doilea război mondial de exemplu. Acum există 
câteva autoturisme personale în sat care fac serviciul de transport la sau de la oraş 
şi apoi aproape în fiecare casă există televizor sau radio sau amândouă. Faptul că 
s-a micşorat atât de mult numărul mijloacelor de transport în comun se datorează 
lipsei navetiştilor datorită concedierilor în masă din ultimii ani dar şi a migraţiei 
tinerilor către oraş. 

Întotdeauna a existat o penetrare a modernului în civilizaţia rurală sau a anumitor 
lucruri/aspecte moderne. Acest lucru se realiza însă mai încet, mai lent, necesita un 
timp mai îndelungat de filtrare de către social şi se producea fără rupturi majore, 
sau cel puţin aşa ne place nouă să credem. În a doua parte a secolului al XX-lea 
situaţia s-a schimbat foarte mult în sensul că procesul s-a accelerat. Acest lucru 
se datorează în mare parte şi mass –mediei dar şi a faptului că se circulă mai mult 
în afara satului. În trecut ieşirea din sat se făcea la anumite intervale de timp(care 
erau lungi intervale de timp), de exemplu la târguri care aveau date relativ fixe. 
Toată această periodicitate s-a pierdut acum când se pleacă din sat atunci când este 
nevoie. Au dispărut şi târgurile în mare măsură, ceea ce face ca oamenii să „margă 
la oraş” atunci când au nevoie de unele lucruri în gospodărie. 

Tot ca o reprezentare a modernului în comunitatea rurală este şi faptul că în sate 
(cum este situaţia unei comune studiată de mine foarte mulţi ani) de exemplu, în 
ceea ce priveşte organizarea interiorului localnicii au două camere „curate” după 
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cum spun ei: una pă domneşte şi anume cu covoare persane pe jos, pe pereţi şi 
fotolii şi care se vrea o copie a sufrageriilor de la oraş şi una pă ţărăneşte - aşa cum 
arăta mai demult o cameră curată şi care de facto în cazul nostru seamănă foarte 
mult cu cea pă domneşte. În rare cazuri, în camera aranjată pă ţărăneşte avem o 
etalare a patului miresii, a colţului cu blide (aranjament de 3 sau 4 rânduri de blide 
de jos până sus în colţul dintre ferestre) a mesei cu câteva tipuri de faţă de masă 
pe ea (bumbac şi lână). Esenţial mi se pare că şi această încercare pare să fie una 
modernă întrucât aranjarea camerei „pă ţărăneşte” seamănă foarte mult unui demers 
de natură muzeologică (Bruno Latour, 1991, p. 93) 

Cercetarea de teren reprezintă în sine o perpetuă pendulare între ATUNCI şi 
ACUM. Întotdeauna se va spune „pe vremea mea...” o comparaţie ce implică o 
valorizare a trecutului.

Pentru cercetător vechi (atunci) înseamnă aproximativ 100 de ani sau mai mult, 
pentru ţăran vechi este ceva de când era el/ea tânăr/tânără sau acum 20, 30 de ani.... 
cercetătorul se situează în durata lungă, are o percepţie din afara sistemului, ţăranul 
are percepţia din interiorul sistemului, el gândeşte în durata scurtă prin raportare 
la viaţa lui, a părinţilor sau a copiilor săi, iar diferenţa o exprimă prin „amu” şi „ 
mai demult”, chiar dacă trăieşte într-o oralitate absolută şi-şi aminteşte cu acurateţe 
membrii a patru sau cinci generaţii din familie. Memoria lui are o cronologie „cât 
de cât” clară până la vremea tinereţii lui, după care tot celălalt trecut devine o masă 
temporală omogenă în care este inclus tot ce nu a fost inclus până atunci. Pe de 
altă parte oralitatea acestei lumi ţărăneşti memorizarea şi transmiterea aspectelor 
culturale ale acestei societăţii permite de facto o actualizare constantă a trecutului. 
Prezentul în sine este interpretat prin intermediul tradiţiei. Am putut asista şi la 
inventarea unor tradiţii – în cazul cercetării mele de teren a fost cazul apariţiei unei 
sărbători recente a satului căreia i s-a creat efectiv o identitate tradiţională. „Tradiţia 
intervine pentru a da sens noului” (Marie-Odile Geraud, Olivier Leservoisier, Richard 
Pottier, 2000, p. 53), aş continua eu pentru a legitima şi a face mai uşor de acceptat 
noul de către o comunitate dată.

Aşadar putem spune că pătrunderea modernului se realizează la toate nivelurile, 
în proporţii diferite însă:

1. se schimbă aranjamentul interior:” d-apăi amu lângă masă or’ punem laviţă or’ 
punem scaune. Cam laviţă era obiceiul să pui ştii lângă masă. D-apăi amu cum 
îs amu se dau şi pun patu’ lângă pe de lături şi masa în mijloc. Da’ mai demult 
punea laviţe roată pân’ casă şi punea masa ş-apăi punea un pat acolo de-o lature 
şi făcea cum era mai demult un podişor şi-l punea acolo mai de cătă sobă une 
punea vasele” (M.V., n. 1944). Pe de altă parte icoanele pe sticlă au fost înlocuite 
cu cele de hârtie, apar diferite alte lucruri de expus pe pereţii interiori: diplome, 
fotografii, şi chiar afişe electorale.

2. se schimbă materialele de construcţie şi tipul constructiv, în loc de lemn se 
foloseşte cărămidă, în loc de şindrilă, ţiglă, iar casele sunt mult mai mari, cu 
mai multe camere, deşi familia continuă să trăiască într-una singură. 
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3. se schimbă îmbrăcămintea: „cum o fost ia amu-s 50-60 de ai, atuncia n-ave cecă 
pantaloni să deie pă... nici pe copii cică cu chimeşă lungă îi purta până era şi 
de 10 ai, copii, că n-avea, nu căpăta ştii pantaloni aşe cum sunt amu... „A’ma 
cumpăram şi de la târg de-aiestea de carton. Da’ pânzături d-estea de pă pat şi sac, 
lepedeauă şi de-aestea, făcem, ţesem, draga me’ c-avem cânepă... şi torcem cât 
era iarna de mare, torcem de... tătă noptiţa şi-ncă nu durmnem. Torcem şi făcem 
pânză. Ne făcem chimeşi la prunci. D-esta la bărbaţi...Izmene! Făcem din pânză şi 
le cosem cu mâna, nu merem la maşină! Cămeşi de jorj d-astea de carton nu purta 
că n-ave bani să cumpere” (G.V., n. 1920). Tot la acest capitol ar fi de menţionat 
că se schimbă aproape radical atitudinea despre nuditate/goliciune. Dacă până în 
1989 era de neconceput să vezi o fată/femeie în costum de baie la muncile legate 
de fân, astăzi devine un peisaj constant, la fel şi fustele şi maieurile foarte scurte 
lăsând buricul şi genunchii la vedere purtate de nepoatele venite în vacanţă de la 
oraş. Desigur fiecare generaţie va continua să păstreze stilul vestimentar cu care 
a fost obişnuită, dar tot va încerca să aducă ceva schimbări, minore, acestuia (de 
exemplu purtarea hainelor de culoare roşie după vârsta de 60 de ani). Pe de altă 
parte, la capitolul îmbrăcăminte tradiţionalul joacă o „festă” modernului, la nivel 
structural aş spune eu. Chiar dacă se schimbă materialele, culorile, croiul, nu se 
schimbă stilul, şi anume, nu se va renunţa la ideea de deux-piece, mai exact fustă 
cu bluză, sau fustă cu pantalon şi niciodată rochie, nici măcar pentru ocaziile 
festive. Întotdeauna obiectele căutate vor fi fustele şi bluzele, pantalonii şi bluzele, 
dar nu rochiile. Undeva, în profunzime, această alegere rămâne structurală. 

4. se schimbă modul de purtare a părului la femei: „Atunce’ nu le tunde (pe fetiţe). 
Amu se tund da’ atunce’ nu! Aşa era mai demult d-apăi amu, amu nu vezi că 
nici o fată nu vezi cu păru’ mare. Rar care au coade amu. Şi dacă are păru’ mare 
pân-aci, da’ nu-l mai împleteşte nima’. Amu-l lasă aşe despletit acolo! Amu-i 
bine numa’... mai demult nu e, că nu-i lăsa. Aşe era obiceiu’ atunci. D-apăi 
râde’ de cine se lăsa aşe. Zâce că s-arată ca o buhă. Despletită!” (M.V., n. 1944). 
Da, purtarea părului devine clar o emblemă a unui alt timp. Noua generaţie de 
femei de la sat, nu mai acceptă sub nici o formă părul lung, iar baticul, accesoriu 
obligatoriu pentru mamele lor, este purtat de acestea doar la biserică. 

5. se schimbă munca la câmp: ”(secara) o seceram cu secera or cosa cu cosa, ştii. 
Amu au combaine nu mai taie cu cosa”. ”Bărbatul ara cu boii. Atuncia nu era 
tractoare şi...numa’ plug şi cai şi boi” (T.M., n. 1914)

6. se schimbă metodele de înfrumuseţare: „E şi da aşa cum ar fi pă umăraşu’ 
obrazului. Aşe se făcea de roşii de... d-apăi d-alea căpăta... oare unde? În librărie. 
Hârtie d-asta roşie de şin. Se ia dac-o uzi. Apăi aşa se ia de... cu aia se rumene’ 
fetele mai demult”. (M.V., n. 1944). Generaţia tânără are astăzi la îndemână 
şi-l foloseşte până la abuz, un întreg arsenal de produse de înfrumuseţare – lac 
de unghii, ruj, farduri, spray-uri, din păcate însă de cea mai joasă calitate. Din 
păcate accentul este pus pe cantitatea acestora şi nu pe calitatea lor.

7. muncile feminine se schimbă şi ele: dispar torsul, ţesutul: „D-apoi fătucile de 
la 10-12 ai începe’! Da’ amu nu ştii nici o fată ni să toarcă, nu să ţasă! C-amu de 
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când nu sămănăm cânepă nu mai ştie nime’. C-amu îs şi tri-patruzeci de ai... 
Amu pune o fată ia şi pă asta să toarcă că astă-iarnă o avut... ia vezi cât îi de 
mare. Şi nu ştie a toarce!” (G.M., n. 1927). Într-adevăr muncile feminine şi nu 
numai, mai multe aspecte ce au în centru femeia au cunoscut o modernizare 
accentuată, de la dispariţia multor activităţi extenuante până la schimbarea de 
statut în cadrul comunităţii. Proces desigur pozitiv până la impactul avut asupra 
vieţii intime a acesteia şi implicit a familiei în general.

8. s-a pierdut şi jocul de fiecare duminică care a fost înlocuit cu mare succes de 
discotecă: „de obicei tinerii aieştia mărg, este sâmbătă nopte’ discotecă aici. Şi 
până dimineaţa” (G.M. n. 1927) spre profunda dezaprobare a generaţiei vârstnice. 
Nimic din ce se petrece la discotecă nu mai are vreo cât de mică legătură cu 
ceea ce se petrecea „pe vremuri” la jocul de duminică.

Toate aceste exemple pot fi culese la o privire fugară asupra unui sat românesc, 
în cazul meu în perioada anilor de după 1989. Se spune că mentalităţile se schimbă 
cel mai greu. Adevărat! Paşii sunt atât de mărunţi încât nici n-ai putea spune în 
cât timp s-a schimbat ceva anume...O contribuţie majoră în acest sens este adusă 
de evenimentele majore la care o comunitate/ societate este supusă: războiul, 
colectivizarea, deportarea schimbarea regimului politic, revoluţia... Toate aceste 
evenimente produc rupturi în mersul considerat firesc al lucrurilor astfel încât 
sentimentul major şi profund generat de acestea – frica, va fi cel mai rapid stimulent 
în a schimba lucrurile. Va fi creat cu fiecare astfel de eveniment un moment zero de 
la care totul trebuie făcut altfel, şi mai ales, altfel decât înainte de acesta. Structural, 
principiul rămâne acelaşi, se aplică un nou sistem antagonic, avem din nou un 
„înainte” şi un „acum”. În funcţie de acestea vom încerca să denumim pe înainte 
şi pe acum. Pentru perioada dintre cel de-al doilea război mondial şi 1989 aveam 
un înainte ce era denumit prin tradiţional şi aveam un acum ce era denumit prin 
modernizare, şi care reprezenta tot ceea ce dorea regimul comunist să schimbe la 
toate nivelurile societăţii româneşti. Nu cred că mai are cineva vreun dubiu că s-a 
încercat pătrunderea în absolut toate nivelurile societale. Oare cum altfel am putea 
explica pătrunderea în mentalul colectiv a sintagmei „acum ne-am modernizat”, 
repetată la nesfîrşit mai ales în mediul rural pentru a desemna că acum lucrurile 
trebuie să fie făcute altfel, pe un ton jumătate ironic, jumătate serios?! Desigur toti 
cei am trăit aici acea perioadă ştim de unde vine sloganul. Interesant este că, după 
1989, acesta nu mai este folosit decât rar, până şi la acest nivel, al ruralului, se simte 
nevoia de a schimba conceptul, e nevoie de un alt cuvânt pentru a desemna ce se 
întâmplă după 1989. Şi acesta vine, tot de „sus”, evident prin intermediul mass-
mediei, este asimilat fără probleme, cu toate că de data aceasta nimeni nu mai este 
obligat să o facă aşa cum fusese cazul anterior (nu intrăm aici în detalierea a cum 
erau sancţionate înainte de 1989 folosirea unor altor expresii decât cele agreate, sau 
a folosirii excesive a „limbajului de lemn”). Noul concept este cel de democraţie şi 
începe să-l înlocuiscă cu succes pe cel de modernizare. Acesta devine răspunsul 
pentru tot ceea ce se întâmplă, ajunge să fie repetat la nesfârşit, se constituie într-o 
umbrelă excesiv de largă care acoperă absolut toate problemele. Claude Karnoouh 
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surprinde foarte bine fenomenul: „ În momentul în care constrângerile dezvoltării 
tehnologiei industriale au necesitat o clasă muncitoare mai instruită, dar şi în urma 
luptelor sindicale şi a acţiunii partidelor de stânga, modernitatea s-a preschimbat 
în democraţie de masă” (Karnoouh, Claude, 2001, p. 40).

Palierul cel mai important însă referitor la funcţionalitatea celor două concepte 
în discuţie este cred – de aici şi justificarea titlului acestui studiu – cel generaţional. 
Cred că ruptura dintre cele două concepte se observă cel mai bine în ruptura 
generaţională. Fiecare generaţie vine cu ceva nou, şi încearcă să se rupă, să uite, să 
lase în urmă ceva vechi. Fiecare generaţie trăieşte un acum care trebuie să fie diferit 
de un atunci. Fiecare generaţie va avea în egală măsură o percepţie a modernului 
dar şi una a tradiţionalului, pentru că opţiunea pentru unul capătă legitimitate prin 
excluderea celuilalt. Potrivit logicii expuse anterior, acum devine modern si atunci 
devine tradiţional, pentru că ambii termeni au fost serviţi comunităţii rurale timp de 
mai bine de 40 de ani. Mă întreb cum va mai fi exprimată în viitor această ruptură 
când termenul de modernitate a fost înlocuit de cel de democraţie, dar care are o 
gamă mult mai mică de aplicabilitate?

Iată deci cum copiii vor fi întotdeauna moderni, iar părinţii vor fi mereu 
tradiţionali printr-o, hai să-i spunem o simplă convenţie a percepţiei timpului, 
a cărui curgere este întotdeauna dinspre părinţi spre copii, şi nu invers. Copiii 
vor merge la şcoală spre deosebire de părinţii lor din perioada interbelică care nu 
mergeau, sau în situaţia în care şi părinţii au făcut şcoală, diferenţa se va face între 
lucrurile învăţate. Copiii se vor îmbrăca altfel decât părinţii lor chiar dacă activităile 
rămân aceleaşi cum este cazul muncilor agricole, vor avea o percepţie cu totul 
nouă despre nuditate sau sexualitate, despre rolurile în familie, despre violenţă sau 
despre modul de a se distra (vezi cazul discotecii), arborând tot timpul o atitudine 
de neînţeleşi, de luptători pentru un viitor creat aşa cum îl doresc ei, în vreme 
ce părinţii parcurg un drum în sens invers spre trecut, cu o atitudine ce exprimă 
resemnarea că tot ceea ce reprezintă sau au încercat să dureze ei se va stinge odată 
cu dispariţia lor din această lume.

Am discutat până acum pătrunderea modernităţii, cum s-a făcut, ce s-a schimbat, 
cum a fost percepută... Dar cum rămâne cu tradiţionalul? A dispărut aşa pur si 
simplu, peste noapte, doar pentru că aşa a fost impus de vreun regim sau altul, doar 
pentru că aşa au impus evenimentele sociale derulate în ultimul secol? Nicidecum. 
Putem spune că a existat întotdeauna o „rezistenţă” la pătrunderea modernului. 
Întotdeauna pentru mediul rural (şi nu numai) cel mai simplu şi cel mai uzual mod 
de a face ceva, cel mai confortabil din punct de vedere psihologic, a fost cel ştiut 
(de dinainte aş completa eu), şi mai important a fost cel transmis din generaţie în 
generaţie – acest procedeu al transmiterii a fost actul de creere a unei tradiţii. A 
rezultat de aici o permanentă bătălie între a păstra ceea ce era ştiut, probat, dovedit 
ca fiind eficient, şi a arunca toate acestea pentru a prelua ceva nou, necunoscut, 
neprobat şi pentru comunitatea respectivă încă ne-dovedit a avea vreo eficienţă. Din 
acest motiv, femeile preferă deux-piece-ul în locul rochiei, continuă să folosească 
încă multă vreme ţesăturile de casă şi nu cumpărate, folosesc baticul atunci când 
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merg la biserică, dar mai ales, nu doresc un WC. în casă, deşi sunt perfect conştienţi 
de importanţa acestuia...

În concluzie, sunt ţăranii români tradiţionali, sunt moderni? Niciuna sau 
amândouă. Esenţial este din ce unghi priveşti problema, asemeni paharului umplut 
pe jumătate. El este în aceeaşi măsură gol pe jumătate dar şi plin pe jumătate. Fie 
că sunt tradiţionali fie că sunt moderni, acest lucru presupune o devenire şi nu o 
atitudine statică/ pasivă. Aşa că închei aici cu un citat din Bruno Latour care susţine 
cred eu cele enunţate anterior:

„Suntem tradiţionali? Nicidecum. Ideea unei tradiţii stabile este o iluzie căreia 
antropologii i-au făcut demult dreptate (...) Nu ne naştem tradiţionali ci alegem să 
devenim asta inovând mult. Ideea unei repetiţii identice şi cea a unei rupturi radicale 
cu tot trecutul sunt două rezultate simetrice ale aceleiaşi concepţii despre timp. Nu 
putem reveni la trecut, la tradiţie, la repetiţie, pentru că aceste mari domenii imobile 
sunt imaginea inversată a acestui pământ care nu ne mai este permis: fuga în viitor, 
revoluţia permanentă, modernizarea.” (Bruno Latour, 1991, p. 103)
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