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modul în care identitatea şi casa se definesc reciproc. 
În cea de-a doua parte va exemplifica, prin intermediul 
reprezentărilor celor plecaţi, importanţa casei în 
imaginarul celor care deja experimentează o existenţă 
transnaţională. Finalul lucrării va puncta modul în care 
aceste reprezentări se modifică în cazul ultimului val de 
migraţie, odată cu redefinirea propriei identităţi. 

Întrebările de cercetare

Lucrarea îşi propune să urmărească cum au fost 
afectate reprezentările conceptului de casă/acasă de noul 
context al existenţei transnaţionale al familiilor. Pornind 
de la întrebarea formulată anterior, studiul oferă 
pentru partea de început o cartografiere a importanţei 
pe care „casa” o deţine în imaginarul colectiv al 
socialului românesc, trecând în revistă principalele 
repere bibliografice în domeniu. În acelaşi timp voi 
puncta modul în care acest concept rămâne important 
în mentalul populaţiei care emigrează, căutând 
răspunsul la întrebarea: Ce reprezintă acasă pentru 
migranţii români din Belgia? Pentru o articulare a 
întrepătrunderii conceptului de identitate cu cel de 
casă/acasă voi urmări gradul în care aceşti doi termeni 
se restructurează şi se redefinesc reciproc. 

Date și metode

Cercetarea de faţă se bazează pe analiza calitativă de 
date obţinute prin interviuri audio şi video cu membrii 
comunităţii celor care au emigrat din România în 
Belgia. Respondenţii noştri au fost migranţi români, 
în mare parte integraţi în viaţa socială a ţării-gazdă, 
neaflaţi într-o poziţie de marginalizare. Structura 
acestui eşantion se datorează metodei de selectare 
a intervievaţilor – cea a bulgărelui de zăpadă. Astfel, 
eşantionul respondenţilor s-a conturat ca fiind unul de 
migranţi înalt calificaţi, cu vârsta cuprinsă între 28 și 
45 de ani, cu studii superioare, practicând în domeniul 
de formare.3 Răspunsurile lor ilustrează modificarea 
perspectivei asupra termenului de casă/acasă, 
fluidizarea şi hibridizarea acestei reprezentări, care se 
distanţează mai degrabă de o reprezentare materială, 
fizică, apropiindu-se de una afectivă, nelocalizată într-
un anume punct geografic. Chiar şi în aceste condiţii, 
materialul de teren reflectă, în cazul migranţilor din 
Belgia, păstrarea legăturii profunde dintre termenii de 
casă şi identitate, aşa cum remarca şi Heidi Armbruster 
în cazul siriencelor creştine emigrate în Turcia şi 
Germania4.

Analizei interviurilor li s-a adăugat consultarea 
bibliografiei de specialitate (ce aparţine în mare 
parte etnografiei autohtone), materializată printr-o 
trecere în revistă a imaginii pe care casa/acasă o are 
în imaginarul colectiv al societăţii româneşti. Prin 
tratarea diacronică a reprezentării termenului de casă/

acasă am dorit surprinderea schimbării de mentalitate 
datorate procesului de migraţie. Acesta, corelat 
cu alte dimensiuni, precum cele de status, valori, 
comportamente, a influenţat, a separat şi a transformat 
reprezentarea termenilor de casă-acasă. 

Argumentul

În 2004 Shelley Mallett5 nota: „Pe scurt, modul 
în care acasă este și a fost definit în diferite momente 
depinde de ‚caracteristicile locus-ului și întinderii’ 
precum și de contextul social și istoric mai larg.”

În primul rând, am considerat, în baza acestei 
afirmaţii, că o încercare de conturare a reprezentării 
conceptului de casă/acasă pentru imigranţii români 
trebuie să ţină seama de istoria și contextul acestei 
reprezentări pe teritoriul ţării-mamă. În al doilea rând, 
în urma documentării, am realizat că, deși există o 
vastă literatură de specialitate care tratează modul în 
care ideea de casa/acasă s-a conturat și s-a redefinit 
în diferite contexte de migraţie6, nu am găsit lucrări 
care să discute despre această dimensiune în cazul 
migranţilor români.

Casa (tradus aproape în sinonimie cu acasă) 
reprezintă pentru populaţia majoritară a României o 
dimensiune importantă a conceptului de identitate. 
România se plasa în anul 2011 pe primul loc în ceea ce 
privește numărul proprietarilor de locuinţe din Europa, 
cu o pondere de 96,1% din populaţie (Eurostat 2014). 
Acest fapt are o istorie socioculturală cu adânci rădăcini 
în tradiţiile și practicile acestui spaţiu. 

Numeroase studii de etnografie românească 
subliniază atât importanţa casei în mentalitarul 
populaţiei, cât și interconectarea acestui termen cu 
cel de identitate. O mare parte dintre obiceiurile 
și tradiţiile populare românești se leagă de acest 
loc. Monica Budiș (1998) dedică un întreg volum 
microcosmosului gospodăresc, unde pot fi urmărite 
detaliile relaţiei profunde dintre locuinţă/gospodărie 
(în sensul de casă) și întregul complex de practici care 
compun însăși structura vieţii sociale în comunităţile 
tradiţionale românești. La o serie de alţi autori de marcă 
ai etnografiei românești7 apare ca implicită legătura 
profundă dintre practicile, obiceiurile comunităţilor 
tradiţionale românești și spaţiul microcosmosului 
gospodăresc, mai precis al casei. Primele studii de pe 
teritoriul românesc ce au ca tematică înrudirea descriu 
practicile exacte și de neîncălcat legate de acest loc, 
casa traducându-se aproape în sinonimie cu acasă, 
cu pământul pe care aceasta este construită, cât și cu 
familia. Marii etnografi români au dedicat lucrări 
importante sistemului de moștenire a casei părintești și 
a pământului aferent gospodăriei sale.8 

În practica și în reprezentarea socioculturală 
românească, familia însemna, până în urmă cu câţiva 
ani, a te căsători, a face un copil și a avea (a deţine) o 
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dorit de către administraţie. Această practică viza în 
special marile orașe, iar pentru a pătrunde în spaţiul 
lor, românii au dezvoltat chiar strategia de a se căsători 
pentru „buletin de oraș”.13 

Una dintre cele mai vechi scrieri din literatura 
română14 menţionează echivalenţa dintre termenul 
de casă și cel de familie. Iar lucrarea de căpătâi în ceea 
ce privește terminologia înrudirii în limba română15 
plasează termenul de casă în câmpul semantic al 
familiei.

Termenului de casă, în Dicţionarul etimologic al 
limbii române16 îi găsim numeroase sensuri de utilizare, 
iar mai bine de jumătate dintre aceste înţelesuri de 
bază sunt interconectate cu termenul de familie și, 
implicit, de identitate. Sensurile care corelează casa cu 
familia sunt: locuinţă, cămin, (chiar!) familie, pereche 
căsătorită, descendenţă, familie nobilă, reședinţă. Mai 
mult, o serie dintre derivatele acestuia definesc termeni 
care ilustrează concepte ce ţin de sfera familiei. De la 
casă se compune însuși termenul de căsătorie, la care se 
adaugă termeni precum cel de casnic, ce desemnează 
sfera privată, familială, o dimensiune importantă a 
identităţii unui individ. 

Puternica corelaţie ce există în discursul actorilor 
sociali între termenii casă și familie, corelaţie care 
merge adesea până la suprapunerea într-o sinonimie a 
termenilor, poate fi constată în diferite expresii existente 
în limbajul comun. Pentru o succintă ilustrare: „Merg 
la casa mea” (implică sinonimia cu familie), „Să-l văd 
la casa lui” (sinonimie cu familie, să-l văd cu familie, 
nu doar cu o altă rezidenţă), „Fac casă bună împreună” 
(implică faptul că doi parteneri se potrivesc și au o 
familie conformă cu uzanţele sociale), „E bărbat/
femeie de casă” (implică faptul că cineva, indiferent 
de gen, este om de familie, care are grijă de familie, 
gospodar), „Are casă mare” (din nou, pe lângă sensul 
propriu, ce se referă la dimensiunea casei, se utilizează 
în vorbirea curentă și pentru a sugera numărul mare 
de copii ai unui om, cu alte cuvinte dimensiunea 
unei familii). Bogăţia expresiilor existente în limbajul 
curent vis-à-vis de terminologia familiei și a casei, cât și 
modul în care acestea joacă adesea unul pentru celălalt 
rolul de sinonim reflectă puternica legătură existentă 
în realitatea cotidiană, a practicilor cotidiene și a 
mentalitarului social între termenii sus-menţionaţi. 

Nu în ultimul rând, trebuie să supunem puţin 
discuţiei un aspect care are legătură cu perspectiva pe 
care o are populaţia din România asupra casei – privită o 
dată ca şi rezidenţă şi, în acelaşi timp, ca şi cămin. Aflate 
într-o legătură ce pare indisolubilă, casa şi familia par a 
se suprapune în mentalitarul comun într-o sinonimie 
perfectă cu termenul de acasă. Oamenii se gândesc să-şi 
cumpere o casă dacă doresc să-şi întemeieze o familie, 
datorită unei serii de factori ce revendică o natură 
multiplă (economici, culturali, sociali etc.) şi contribuie 
la menţinerea unei anumite atitudini faţă de „a avea o 

casă”. În ciuda tuturor predicţiilor date de prognozele 
economice, în România, faptul de a deţine o casă 
rămâne fundamental întipărit în mentalitarul social. 
Factorii care generează un asemenea comportament 
se bazează în principal pe o inerţie ce derivă din 
mentalitarul societăţii tradiţional rurale din România, 
peste care s-au suprapus diferite procese sociale 
contemporane. Primele valuri de migranţi au plecat în 
străinătate, iar când au început să strângă ceva capital 
material, l-au investit în construcţia sau achiziţionarea 
unei locuinţe. Criza economică ce s-a extins în toate 
sectoarele a impus modificări ale condiţiilor de acordare 
a împrumuturilor bancare, dar a existat şi există şi la 
ora actuală în România practica de a lua un credit de 
la bancă, cu care să achiziţionezi o locuinţă pe care să 
o închiriezi, mai apoi, în schimbul contravalorii ratei 
lunare. O parte a populaţie din zonele rurale sau din 
micile comunităţi urbane, unde costul vieţii zilnice nu 
a fost atât de ridicat ca în marile aglomerări urbane, a 
investit în apartamentele din marile oraşe în ideea că, 
oricum, copiii lor vor urma o facultate şi atunci vor 
trebui să plătească chirii enorme care adesea au început 
să fie mai mari decât ratele prin care puteai achiziţiona 
o astfel de locuinţă. 

O concluzie a recensământului din 2002 este că, 
în ciuda unei scăderi drastice a populaţiei, fondul de 
clădiri destinat locuirii a crescut în ultimul deceniu 
cu aproape 6% (mai precis 5,9%), iar această creştere 
nu s-a înregistrat doar vis-à-vis de cantitatea lor, ci şi 
raportat la calitatea acestora.17 Datele statistice de la 
INS18 arată însă că în anul 2002, încadrându-se într-
un un trend ascendent, numărul de propietari, raportat 
la 1000 de locuitori, a fost de 353 (evoluţia este: 282 la 
1000 de locuitori în 1966, 296 în 1977, 336 în 1992). 
În ceea ce priveşte mărimea medie a unei gospodării în 
2002, aceasta a fost de 2,66 persoane.19 Aşadar, aceste 
date ne indică faptul că românii preferă, înainte de 
orice, să fie propietari, să deţină o casă.

Casa-acasă în reprezentarea migranţilor români

Migraţia românească de după 1990 a reprezentat 
o temă de interes pentru cercetătorii români. Astfel, 
unul dintre studiile dedicate acestui subiect identifica 
trei valuri de migraţie dinspre România înspre alte state 
occidentale: 1990-1995 (un prim val, de „explorare”, 
în care nivelul nu a depășit 5%, în general muncă 
necalificată), 1996-2001 (rata de migrare crește la 
7%, muncă necalificată) și 2002 – începe cu obţinerea 
accesului în spaţiul Schengen și este caracterizat de o 
creștere a emigrării temporare de până la 28%,20 fiind 
bazat în mare parte pe reţeaua de rude deja aflate în 
afară. Acest al treilea val devine un fenomen de masă, 
ajungând un subiect de interes public.21 

După 2007 intră în scenă un al patrulea val de 
migraţie, val care va fi definit de către specialiști ca 
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mult, pentru migranţii români, termenul de casă/acasă 
suferă în unele cazuri o separare inexistentă până la 
acest moment. Utilizarea nediferențiată a acestor doi 
termeni, acasă și casă (construcţie fizică), ajunge pentru 
unii dintre acești migranți să nu mai fie valabilă.

Laura s-a născut într-o mică localitate de frontieră 
şi trăieşte în prezent cu familia compusă din trei copii 
şi soţ în mijlocul oraşului Bruxelles. „Pentru mine acasă 
mă simt acolo unde m-am născut, la Nădlac (...) Acasă 
mă simt acasă, unde m-am născut.” [Laura30, 37 de 
ani, Belgia] Laura nu are planuri de a se reîntoarce în 
România şi nici nu se gândeşte să achiziţioneze o casă în 
ţară, în schimb, cu toate acestea, acasă rămâne pentru 
ea locul unde s-a născut, acest termen netraducându-se 
pentru ea în termeni materiali, ci în unii afectivi.

Cătălina a venit în Belgia urmându-şi soţul după 
o perioadă de aproape un an în care acesta venea tot 
la trei săptămâni în ţară. Aceasta se întâmpla în 2012. 
Însă, chiar şi acum, după mai bine de patru ani, când 
vorbeşte despre acasă, Cătălina spune că se simte acasă 
în Braşov, în apartamentul ei de acolo şi la mama ei, în 
casa părintească.

I: Și unde-i „acasă” pentru tine?
C: Ăăă... complicat! „Acasă” ar fi la mine acasă, dar 

apartamentul l-am închiriat. 
I: Deci la tine acasă stă cineva! 
C: Da! Și „acasă” e la mama. Acum am încercat și 

experiența, ultima oară când am fost în țară, în aprilie 
am stat la socri, pentru că, fiind botezul nepoțelei, 
fratele meu, care stă în București, a stat la mama 
și atunci am stat la socri. Condiții super bune, sunt 
super de treabă socrii și așa, deci n-avem ce comenta, 
dar nu mă simțeam acasă. Era un loc străin. Eram în 
vizită. Sentimentul de casă îl am la mama acasă. Încă! 
Și acuma vreau să merg în august și o să stau la mama. 
Au zis socrii: „Mai veniți la noi!” Mhm, dacă-i mama 
acasă... stau la mama! (râde, n.n.) (...) Și aicea mă simt 
acasă din punct de vedere al faptului că am totul al 
meu, nu... acolo până îți faci toate chestiile... Aici ai 
tot, mașină de spălat, le ai pe ale tale și știi unde sunt. 
Mobila e a ta, patul e al tău, adică na... dar sentimentul 
ăla mai profund, de „casă” e în Brașov. [Cătălina, 38 de 
ani, Belgia]

Deşi aparent oscilează în a se pronunţa unde este 
acasă pentru ea, Cătălina asociază sensul termenului de 
acasă cu locul în care s-a născut şi a crescut, acolo unde 
încă se întoarce anual.

La fel de ilustrativ în ceea ce priveşte modul în 
care se transformă perspectivele asupra termenului de 
acasă este şi cazul lui Raul. El a ajuns în Belgia în urmă 
cu zece ani. Câţiva ani mai târziu prietena de atunci, 
actuala soţie, l-a urmat. Amândoi lucrează în domeniul 
IT, fapt ce le-a uşurat găsirea unui job şi adaptarea 
la noua ţară. De altfel, au ajuns aici tocmai datorită 
acestei meserii în care amândoi excelează, fiind angajaţii 
unei mari structuri internaţionale. Deşi văd extrem 

de clar plusurile şi minusurile statutului de migrant, 
Raul împreună cu soţia sa s-au decis să mai locuiască 
o perioadă în Belgia. Călătoresc des în România – 
practic, la fiecare două-trei luni –, iar anul acesta şi-au 
achiziţionat un apartament în Braşov, oraşul de unde 
amândoi au plecat. Raul vorbeşte mereu despre Braşov 
ca fiind punctul de referinţă pe harta sa afectivă şi 
consideră că acest oraş rămâne acasă pentru el.

Acasă și eu zic că e Brașov. Dar sunt mici părticele 
care au început să se înfiripe și aici. De exemplu, de 
aici ne leagă fetiţa noastră, care s-a născut aici. Deci 
putem spune că o parte de acasă este și în Belgia. Dar, 
totuși, din punctul meu de vedere Brașovul rămâne 
componenta principală. Acolo am copilărit, acolo am 
făcut școala, acolo am făcut facultatea... Deci, pentru 
mine va rămâne un loc de referinţă. [Raul, 34 de ani, 
Belgia]

Un alt caz care reflectă tendinţa de oscilare între 
aici şi acolo atunci când vine vorba despre acasă este cel 
al Taniei. Ea a ajuns în Belgia în urmă cu 25 de ani şi 
este cu partenerul său belgian de mai bine de 9 ani. În 
timp şi-a sprijinit mai multe rude apropiate să vină şi să 
se stabilească în Belgia. Deşi a trăit mare parte din viaţa 
sa în Belgia, practic mai bine de jumătate, atunci când 
vorbeşte despre acasă Tania se simte legată de ambele 
spaţii, atât de cel belgian, cât şi de cel românesc.

Casa mea este aici și acolo. Casa mea ... Trebuie să 
spun că ne-am mutat aici acum opt ani. Înainte, când 
aveam închiriată o casă nu am simțit-o acasă ca aici, 
poate. Dar acum am venit aici, avem doi copii cu noi, 
am făcut renovări, așa că mi-am pus sufletul și inima 
în relația din casă și asta face „puțin mai mult” acasă 
din aici. Era, de asemenea, timpul ... 25 de ani! Ne 
cunoaștem de zece ani unul pe celălalt, deci, pas cu pas, 
aș spune mai puțin „acasă” casei mele în România. Dar 
mama mea este acolo, sora mea este acolo și copiii sorei 
mele, fratele meu. E încă acasă, știi? E încă acasă. (...)

 
[...] Încerc să merg minim 10 zile pe an. Altfel, mi 
se rupe inima când îmi părăsesc familia. E ceva ... ce 
nu ... a mers mai puțin ... sentimentul de a fi parte 
din familia mea acolo. Acolo e casa mea și aici e casa 
mea. Colegii mei, de exemplu, mă aud spunând uneori 
„Oh, vreau să mă duc acasă!”. Dar eu vreau să spun 
că vreau să merg acasă în România și atunci ei spun 
„Du-te acum, ia trenul mai devreme, deci ești cu o oră 
mai devreme acasă”. Și eu le răspund „Nu, de fapt mi-e 
dor de mama! Vreau să mă duc acasă!” (...) Cred că 
rădăcinile sunt prea adânci!

[Tania, 43, Belgia]
Erika, care se află împreună cu întreaga familie, 

compusă din cei doi copii şi soţ, în Belgia, de mai 
bine de 10 ani, are la rândul său o poveste despre casă/
acasă. Deşi în urmă cu câţiva ani au demarat „proiectul 
casa” acasă, au renunţat la el în urmă cu un an din 
cauza birocraţiei stufoase şi a înaintării timide spre 
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1. Există categoria nostalgicului, care își amintește 
de acasă ca fiind locul în care a copilărit, unde se află 
casa părinţilor, asociind termenul cu ţara de origine, 
România. 

2. Există categoria raţionalului, care consideră că 
acasă reprezintă acel loc în care își petrece majoritatea 
existenţei și nu asociază casa cu un spaţiu geografic 
anume. 

3. Predominantă este în schimb categoria pe care 
am numit-o hibridă, în care fiecare dintre respondenţi 
(atât cei nostalgici, cât și cei raţionali) se plasează într-
un fel sau altul; aceea pentru care acasă reprezintă o 
sumă de locuri, de experienţe, de oameni și amintiri. 
În același timp, pentru această categorie de multe ori 
termenul de acasă se traduce prin persoanele dragi – fie 
părinţi, copii, soţi sau prieteni. O sumă de identităţi 
hibride și suprapuse, pentru care casa posedă mai 
degrabă o încărcătură afectivă decât una a locului, a 
spaţiului fizic, așa cum este ea adesea reprezentată în 
mentalul colectiv românesc.

Putem afirma că procesul de migraţie reprezintă 
o forţă extraordinară de modelare și remodelare a 
patternurilor culturale, de construcţie, de configurare 
și (re)configurare a identităţii. Dacă pentru populaţia 
majoritară a României termenul acasă reprezintă o 
construcţie statică, asociată unui anumit spaţiu, unei 
anumite familii sau unui anumit neam, teritoriu și o 
reprezentare fizică (din materiale de construcţie, beton, 
cărămidă etc.), în concepţia respondenţilor acest 
concept capătă o fluiditate aparte, o sferă mai degrabă 
imaterială, afectivă și mai puţin fizică. Deși pentru o 
lungă perioadă de timp și pentru anumite categorii 
de migranţi (în special forţa de muncă necalificată) 
acasă a continuat să reprezinte acel spaţiu de origine, 
locul din care au plecat, astăzi lucrurile par a fi mai 
nuanţate. Migraţia românească atinge într-un fel sau 
altul toate categoriile sociale și astfel au loc schimbări 
de patternuri. Mare parte dintre românii plecaţi, deși 
se simt legaţi de spaţiul de origine, de casa părintească, 
refuză să mai achiziţioneze/construiască case în care 
sunt din ce în ce mai conștienţi că nu vor locui vreodată. 

Acasă devine pentru ei un spaţiu afectiv, simbolic, 
departe de ceea ce reprezintă încă pentru o mare 
parte a societăţii românești. Acasă devine un spaţiu 
imaterial. Casa (ca și construcţie materială), în 
reprezentarea celor migraţi în Belgia, se desprinde 
încet-încet de imaginea a ceea ce a reprezentat cândva 
pentru societatea românească, devenind un loc fluid, 
construit și reconstruit adesea în contextele noi de 
trai, pe coordonatele altor dimensiuni decât cele fizice 
(culturale, afective etc.). 
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