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PREFAŢĂ
Cartea de faţă, la origine teza de doctorat în sociologie
realizată de Viorica-Cristina Cormoş, susţinută cu succes la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în septembrie
2011, are ca obiect schimbările identitare produse de migraţia
internaţională, atât la nivel colectiv, cât şi individual, în
rândurile unei bune părţi din populaţia României. Tema este nu
doar actuală şi sensibilă, ci şi gravă. Conform datelor
disponibile la nivel european, românii constituie grupul
migrator cel mai numeros provenit dintr-una dintre ţările
membre Uniunii Europene în interiorul acesteia, în jur de două
milioane (doar marocanii şi turcii par a-i depăşi ca număr, dar ei
vin din ţări exterioare Uniunii). Acest lucru spune multe despre
poziţia ţării noastre în actuala configuraţie geopolitică,
economică şi culturală a continentului. Desigur, cauzele, durata,
experienţele migraţiei sunt multiple, populaţia migratoare, aflată
de altfel în număr important şi în afara Europei, nu este una
omogenă, neputând fi inclusă într-o formulă exclusivă gen
„căpşunarii” sau „fuga creierilor” (brain drain), a „elitelor”.
Fenomenul nu este nici unul exclusiv românesc şi nici măcar
nou în istoria naţională, chiar dacă învăţasem la şcoală că
românii sunt un popor statornic, care a făcut faţă de veacuri
altor popoare migratoare.
Cercetarea întreprinsă de Cristina Cormoş intervine
într-un moment în care cunoştinţele privind migraţia s-au
îmbogăţit şi nuanţat în mod semnificativ. O vastă literatură nea instruit până acum asupra celor două sensuri ale migraţiei, ca
emigraţie şi ca imigraţie, constituind o specializare importantă
din perspectiva mai multor discipline – economie, sociologie,
antropologie, ştiinţe politice... Studiile româneşti, conectate la
literatura internaţionlă, nu lipsesc nici ele, câţiva autori
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specializându-se în domeniu şi devenind referinţe
inconturnabile în cercetările asupra migraţiei. Între timp,
cercetările cele mai recente, între care se înscrie şi aceasta,
constată că migraţia s-a integrat în modul de viaţă „obişnuit” al
comunităţilor, nemaifiind vorba doar de cazuri marginale.
Meritul Cristinei Cormoş este de a fi abordat cu mult
curaj o asemenea temă, nelăsându-se descurajată de obstacolele
multiple care i-au stat în cale – mulţimea şi diversitatea studiilor
anterioare, terenul geografic extins la nivelul unui continent,
mobilitatea subiecţilor care, prin însăşi condiţia lor de migranţi,
nu stau locului şi sunt greu de supus unei observaţii continue.
Impresionează în această lucrare, de la primele capitole,
calitatea şi diversitatea literaturii ştiinţifice consultate,
deopotrivă străină şi autohtonă. Explorarea bibliografică pare
exhaustivă, fiind consultate un număr semnificativ de titluri şi
referinţe bibliografice din literatura română şi străină, precum şi
site-uri specializate în domeniu. La rândul lor, terenurile
cercetării sunt adecvate obiectivelor propuse – prin investigarea
atât a unor comunităţi şi familii din ţară, din judeţul Suceava,
cât şi din ţările de destinaţie, în sânul unor comunităţi
româneşti din Franţa şi Belgia.
Pentru a depăşi aceste dificultăţi, Cristina a ales de la
început două repere conceptuale majore (ele însele
problematice), identitatea şi schimbarea, gândind în acelaşi
timp migraţia ca dublă schimbare, atât la plecare, cât şi la
revenire, din perspectivă individuală şi comunitară. Migrantul
se schimbă şi în acelaşi timp schimbă mediul din care provine,
mai întâi prin absenţă, apoi prin ceea ce aduce cu sine la
întoarcere, valori, bunuri, mentalităţi şi conduite.
Alegerea unei teme atât de dificile se datorează în
primul rând experienţei profesionale a Cristinei, ca asistent
social în judeţul Suceava, cunoaşterii familiilor migranţilor şi a
problemelor lor, a modurilor de viaţă între două ţări, a
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bucuriilor şi a dramelor provocate de aceste experienţe. Astfel,
deşi cercetarea ei are ca obiect un singur segment al populaţiei
migratoare, acesta este cu siguranţă cel mai numeros şi, în acest
sens, eşantionul investigat, restrâns la un singur judeţ al ţării, nu
este lipsit de reprezentativitate în ansamblu. Ancheta prin
interviu, la care au răspuns 30 de persoane care au făcut
experienţa emigraţiei în străinătate, şi ancheta prin chestionar,
cu 350 de respondenţi din 12 localităţi din judeţul Suceava, au
condus la rezultate semnificative. În ceea ce priveşte rolul
familiei în cariera morală a emigrantului, principala concluzie se
referă la faptul că, pentru marea majoritate a emigranţilor,
familia constituie un factor de susţinere şi motivare, numărul
problemelor de cuplu şi al despărţirilor fiind relativ mic. În
privinţa menţinerii identităţii culturale, rezultatele apar ca
paradoxale, fără a fi şi surprinzătoare: manifestarea, în
majoritatea cazurilor, în mod pregnant a „dorului de casă”, de
prieteni şi de rude, ceea ce pare să nu-i împiedice pe emigranţi
să ia în considerare stabilirea lor pe o perioadă îndelungată sau
chiar definitiv în ţara de migraţie. Nici constrângerea
reprezentată, în majoritatea cazurilor, de schimbarea profesiei
sau a meseriei nu pare a fi un obstacol, ci e privită ca o
oportunitate („un plus pentru emigranţi din punct de vedere economic,
personal şi profesional, atât în ţara de migraţie, cât şi în cea de origine la o
posibilă reîntoarcere”).
„Schimbările identitare” ale emigranţilor sunt
examinate pe mai multe dimensiuni – mentalitatea, stima de
sine, principiile de viaţă, stilul de viaţă, percepţiile şi valorile,
inclusiv percepţia de sine, a familiei şi a comunităţii de origine,
relaţionarea şi raportarea la ceilalţi (familie, comunitatea de
origine, comunitatea gazdă), atitudinea faţă de muncă şi faţă de
profesie etc. O atenţie aparte este acordată identităţii globale,
schimbărilor intervenite în reprezentarea naţionalităţii raportate
atât la ţara de destinaţie, cât şi la cea de origine: „În general,
9
Extras din volumul: Cormoş, V. C. (2015).
Schimbări identitare în lumea migraţiei internaţionale.
Iaşi, România: Lumen.

Viorica-Cristina CORMOŞ

emigranţii sunt mândri de naţionalitatea lor, însă se regăsesc situaţii când
şi-o ascund şi le este ruşine că sunt români. Unii dintre ei se luptă pentru
păstrarea unei imagini pozitive a românilor, imagine de altfel deteriorată
în contexte neadecvate.”
„Teoria identitar-migraţionistă” propusă de autoare
încearcă să evidenţieze faptul că schimbarea identitară
constituie un „filtru” situat între reprezentarea familiei şi a
comunităţii de origine şi cea a comunităţii de destinaţie.
Schimbarea orientează comportamentul, prin diversificarea
oportunităţilor, a posibilităţilor şi a resurselor materiale, ceea ce
este revelat, „obiectivat” în cazurile unei absenţe îndelungate,
ca şi în situaţiile migraţiei de revenire. Pentru a evita efectele
cele mai brutale ale schimbării este preferabilă conservarea pe
cât posibil a datelor identităţii iniţiale ale emigrantului, Cristina
Cormoş insistând pe rolul care revine în acest sens instituţiilor
româneşti, societăţii civile şi nu în ultimul rând bisericii.
Biserica şi instituţiile româneşti abilitate sunt privite ca
factori decisivi în limitarea schimbării identitare, în ţară ca şi în
străinătate, prin reintegrarea emigranţilor în familie şi
comunitate, respectiv prin menţinerea unor legături identitare.
Cel de-al treilea studiu realizat în cadrul cercetării de teren,
Rolul Bisericii Româneşti din străinătate la păstrarea identităţii
emigranţilor români, insistă tocmai asupra importanţei Bisericii
Ortodoxe Române în activitatea ei misionară din străinătate, în
rândurile emigranţilor români. Studiul a fost realizat prin
observaţie şi interviu în trei parohii ortodoxe române din
Franţa şi Belgia, punând în evidenţă, pe lângă activităţile de cult
specifice bisericii, şi pe cele culturale şi sociale, de sprijin a
emigranţilor români aflaţi în dificultate.
Închei prin formularea unor deziderate de natură
critică, în ceea ce priveşte modul de abordare a bogatei
literaturi prezentate, o lectură critică, nu doar una descriptivă,
putând pune mai bine în evidenţă calităţile contribuţiei proprii.
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Ar fi fost îndeosebi necesară o critică a conceptului de
„identitate”. Apoi, dintr-un unghi critic aş vedea şi rolul
Bisericii şi afirmarea necesităţii „conservării identităţii”, o
perspectivă ea însăşi „conservatoare” asupra fenomenului
migrator. Schimbarea socială pe care o presupune migraţia, deşi
are la origini stări critice, situaţii de criză, şi este purtătoare de
riscuri majore, nu este neapărat negativă prin efectele ei. O
distincţie ar fi fost aici necesară între critica socială a
fenomenelor asociate migraţiei şi critica sociologică a
preconcepţiilor şi prejudecăţilor legate de acest fenomen. Ar fi
fost de accentuat în acest sens situaţiile paradoxale – acolo
unde comunitatea şi familia susţin activ emigrarea, deşi apar în
postură de principale „victime” ale fenomenului.
Acestea fiind zise, trebuie salutată acum publicarea
lucrării şi confruntarea autoarei cu publicul ei, un public
specializat, expert şi exigent, şi un public larg, interesat de
rezultatele unei cercetări riguroase asupra unui fenomen social
major şi acut. Dialogul dintre autoare şi public va fi, sunt
convins, profitabil tuturor.

Prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
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INTRODUCERE
Prezenta lucrare este o selecţie revizuită şi adăugită a
cărţii Migraţie şi identitate. Schimbări identitare, colective şi individuale,
ca urmare a migraţiei internaţionale1 care a redat teza de doctorat
susţinută în anul 2011 unde am analizat fenomenul migraţiei
internaţionale din perspectivă psiho-socială, urmărind
schimbările identitare ale emigrantului, respectiv schimbările
apărute în familie şi în comunitatea de origine.
Migraţia a existat de la începuturile omenirii şi nu a
încetat în timp. Schimbările apărute ca urmare a acestui
fenomen au fost analizate în mod deosebit din perspectivă
economică, demografică, socială şi politică. Astfel, s-au
identificat modificări la nivelul conţinutului, a sferei de
cuprindere şi a formelor de manifestare a migraţiei. Fenomenul
migraţiei internaţionale este un factor al schimbării sociale, ca
urmare a mişcării populaţiei, a integrării şi adaptării în zona de
primire, prin reorientarea în noul mediu social în ce priveşte
locul de muncă, profesia, relaţiile sociale şi comunitare, prin
redistribuirea rolurilor şi raporturilor familiale. În mod direct
sau indirect, schimbarea apare la nivelul tuturor elementelor
implicate în fenomenul migraţiei. Fie că această schimbare
apare ca urmare a unor mişcări a populaţiei, fie că apare în
sisteme bine închegate şi înrădăcinate, ca urmare a unor reacţii
individuale sau de grup, schimbarea apare ca o condiţie
naturală şi normală a vieţii ce caracterizează realitatea socială.

Cartea cu titlul Migraţie şi identitate. Schimbări identitare, colective şi individuale, ca
urmare a migraţiei internaţionale a fost publicată în anul 2011 la Editura
Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava. Cartea a redat în totalitate teza
de doctorat cu titlul Schimbări identitare, colective şi individuale, ca urmare a
migraţiei internaţionale - coordonată de Prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu
şi susţinută în anul 2011 la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
1
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Migraţia internaţională are un rol important în
transformările sociale contemporane. Este atât un rezultat al
schimbărilor globale, cât şi o forţă pentru viitoarele schimbări
în statele de origine şi în cele de primire. Fenomenul migraţiei
constituie o schimbare simultană în spaţiul fizic şi sociocultural, care implică nu numai deplasarea dintr-o comunitate
în alta, ci presupune şi distrugerea ataşamentelor structurale din
zona de plecare, reorganizarea sistemului naţional de destinaţie
şi asimilarea culturală a mediului de primire. Cei implicaţi în
acest fenomen, până la adaptarea şi integrarea în societatea de
primire, s-au întâlnit cu anumite situaţii de respingere sau
apreciere, de acceptare sau excludere, de înţelegere sau
neînţelegere, de discriminare sau nondiscriminare. Unele
dificultăţi întâmpinate au fost învăţarea limbii, asimilarea şi
acceptarea culturii ţării respective, noul stil de viaţă, reacţiile
diferite ale comunităţii. Aceste situaţii pot determina schimbări
identitare, individuale şi colective. Individul poate suferi
schimbări la nivel de mentalitate, percepţie, comportament,
atitudine, stil de viaţă, stimă de sine etc., iar în acest context pot
apărea modificări în relaţiile cu familia, cu partenerul de viaţă şi
cu membrii comunităţii de origine. Toate aceste schimbări se
fac remarcate mult mai bine la reîntoarcerea emigrantului în
ţară, temporar sau definitiv.
Pornind de la aceste aspecte, cercetarea vizează o
analiză a schimbărilor emigrantului pe tot parcursul procesului
de migraţie, factorii care stau la baza acestor schimbări,
consecinţele, respectiv implicaţiile acestora la migraţia de
revenire. De asemenea, voi analiza schimbările apărute în
cadrul familiei şi comunităţii de origine, ca urmare a lipsei unuia
dintre membri, respectiv ca urmare a influenţei schimbărilor
identitare suferite.
Cercetarea de faţă are drept scop identificarea
schimbărilor produse la nivelul identităţii persoanelor care au
14
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emigrat în străinătate şi repercusiunile acestor schimbări asupra
familiei şi a comunităţii de origine, respectiv analiza impactului
schimbărilor identitare la migraţia de revenire.
Obiectivele cercetării sunt următoarele:
O1. Identificarea cauzelor schimbărilor identitare ca
urmare a migraţiei internaţionale;
O2. Identificarea efectelor schimbărilor identitare ca
urmare a migraţiei internaţionale;
O3. Analiza schimbărilor identitare ca urmare a
migraţiei internaţionale;
O4. Analiza impactului schimbărilor identitare asupra
familiei şi comunităţii de origine;
O5. Analiza impactului schimbărilor identitare la
migraţia de revenire;
O6. Identificarea posibilităţilor de readaptare şi
reintegrare a emigranţilor la migraţia de revenire.
În vederea demarării acestei cercetări, am pornit de la
următoarele ipoteze:
I 1. Migraţia internaţională a românilor este la originea
mai multor categorii de schimbări identitare;
I 2. Schimbările identitare intervenite sunt efectul
dificultăţilor de adaptare şi integrare în societatea de primire;
I 3. Preluarea unor modele sociale şi profesionale se
află, de asemenea, la originea unor schimbări identitare
(personale, sociale şi profesionale);
I 4. Noile relaţii sociale stabilite în procesul de inserţie
în societatea de primire se află la originea unor schimbări
identitare (personale, sociale şi familiale);
I 5. În absenţa unuia sau altuia dintre membrii familiei,
se produc schimbări în structura şi compoziţia acesteia;
I 6. Schimbarea identităţii individuale este şi un efect al
transformării relaţiilor cu comunitatea de origine, ca urmare a
integrării într-o altă comunitate;
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