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Rurală  
 
O vorbă din bătrâni, presupus românească, spune așa: “Cine n-are bătrâni, 

să-și cumpere !”. În vreme ce mesajul este în general decriptat ca referindu-se la 
înțelepciunea persoanelor de vârsta a treia, evoluțiile demografice actuale și 
problemele de sănătate asociate acestora în România contemporană – ca și în U.E. 
– pot oferi noi (re)interpretări acestei vorbe.  

Luând drept studiu de caz un proiect de cercetare colectiv nou demarat, 
despre Îmbătrânire, Memorie și Sănătate în Comunități Locale, această prezentare 
va trece în revistă cîteva dezbateri contemporane despre îmbătrânire și pierderile de 
memorie pentru a interoga limitele cunoașterii în “problema memoriei” și a 
intersubiectivităților acesteia cu discursul biomedical românesc asupra memoriei și 
seniorilor.  
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Dr. Lorena Anton este CSIII în antropologie socială (Marie Curie-CIG Fellow, 2013-
2017) la Universitatea din București (Facultatea de Litere), unde conduce proiectul 
de cercetare REPROAB. Printre temele sale de cercetare curente se află memoria 
socială și culturală a socialismului în Europa, politicile europene în domeniul 
reproducerii și politicile românești dedicate înaintării în vârstă, memoriei și stării de 
bine. 

 
 



Seminar ICUB-H: Memory: From Brains to Narratives 
Convenor: Dr. Lorena ANTON (CSIII in Social Anthropology, University of Bucharest 
- Letters) 

 
 
 
 
Tuesday, June 14 (15h30 – 17h30):  
Dr. Lorena Anton - Ageing, Memory and Wellbeing in Rural Romania  
 
 
An old proverb, coined as Romanian, says ‘Who does not have seniors should 

buy them!’. While the saying is generally decrypted as referring to the wisdom of old 
people, current demographic trends and associated health issues in contemporary 
Romania – as in the entire E.U. - can offer new (re)interpretations to it.  

By taking as a case study a newly implemented research project on ‘Ageing, 
Memory and Health in Local Communities’, this presentation will map up some of the 
contemporary debates on ageing and memory-loss in order to interrogate the 
boundaries of knowledge on the ‘memory-problem’ and their intersubjectivities with 
the Romanian biomedical discourse on ageing and health.  
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Dr. Lorena Anton is CSIII in social anthropology (Marie Curie-CIG Fellow, 2013-

2017) at University of Bucharest (Faculty of Letters), where she is developing 
REPROAB, a research project on the relations between past and present 
when dealing with biopolitics in a post-totalitarian regime. Her current research 
interests include social and cultural memory of socialism in Europe, European 
politics of reproduction, and Romanian politics on ageing, memory and 
wellbeing.  

 
 

 


