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23 de ani) – interviu de cuplu;
Cristi și Petra (România, Cehia, 3 ani) – interviu 

de cuplu.
Belgia
Tudor și Stanka (România, Bulgaria/Statele Unite, 

1 an) – interviu de cuplu;
Gabi și Edin (România, Belgia, 9 ani) – interviu 

de cuplu.
România 
Elena și Garry (România, Marea Britanie, 4 ani) – 

interviu de cuplu;
Adela și Jeremy (România, Luxemburg, 4 ani) – 

interviu de cuplu.
Partenerul român, a cărui biografie o urmărim, 

constituie criteriul de diferențiere în cadrul acestor 
cupluri sau, mai specific, urmărim statutul profesional 
al acestuia în momentul formării cuplului. Așadar, 
avem două cupluri în care partenerul îl reprezintă un 
migrant ce realizează o muncă necalificată în Marea 
Britanie, două cupluri în care partenerul român 
realizează job-uri ce necesită competențe înalte în 
Belgia; în România avem un cuplu format dintr-un 
partener ce realizează muncă necalificată și un cuplu 
în care partenerul român realizează o muncă înalt 
calificată. Trebuie să menționăm că aceste diferențe 
sunt stipulate doar pentru a ne permite realizarea unei 
clasificări. Un alt criteriu relevant, pornind de la care 
am selectat aceste cupluri pentru prezenta analiză, îl 
constituie motivul pentru care cuplul transnațional s-a 
format2: iubirea (Gaspar, 2012).

Pe de o parte, ne propunem să prezentăm povestea 
a două tipuri de familii care s-au constituit/format în 
Europa de Vest. Prima categorie este reprezentată de 
cuplurile din care fac parte două femei românce ce au 
părăsit țara de destinație în perioada primului val de 

migrație, imediat după revoluția din 1989 și care s-au 
căsătorit cu cetățeni ai țărilor de destinație: Virginia și 
Alexander în Marea Britanie, respectiv Gabi și Edin 
în Belgia. Aceste două cupluri portretizează maniera 
clasică în care cuplurile mixte se formează, în care 
„noul venit” se căsătorește cu „nativul”, devenind 
cetățean al țării de destinație și fiind astfel asimilat de 
către societatea majoritară. A doua categorie include 
români ce au părăsit țara după 2007, deci după 
aderarea României la Uniunea Europeana și care 
formează un cuplu binațional într-o țară europeană, cu 
un partener care nu este cetățean al țării în care cuplul 
își trăiește viața. În mod deliberat am ales cupluri 
formate din est-europeni, cu toate că am întâlnit la 
fel de frecvent și cupluri formate pe o altă structură 
(ex. dintr-un cetățean român și persoane vest-europene 
nonrezidente) care au ales să locuiască fie în Marea 
Britanie, fie în Belgia. Scopul acestei selecții este acela 
de a ilustra diversitatea combinațiilor existente, prima 
categorie nefiind reprezentată în cadrul acestei lucrări, 
cu toate cu după 1989 s-au format numeroase cupluri 
mixte în țările învecinate, datorită migrației spre vest a 
Românilor (de exemplu, în Ungaria).

Pe de altă parte, acest articol urmărește să prezinte 
povestea de viață a două cupluri mixte, care au decis, 
la un moment dat, să petreacă o parte a vieții lor în 
România. Primul tip cuprinde cupluri tinere, aflate 
la început de relație și care au decis să locuiască în 
România; al doilea tip include cupluri apropiate de/
aflate la vârsta pensionării și care, după ce au locuit și au 
lucrat în străinătate, aleg să se stabilească în România. 
Cuplul format din Adela și Jeremy este reprezentativ 
pentru prima categorie, alegând să se stabilească în 
Cluj, iar ilustrativ pentru a doua categorie este cuplul 
format din Elena și Garry, care în prezent locuiesc în 

Sursă foto: https://cnes.fr/fr/andre-brahic-un-planetologue-atypique
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am oportunitatea unei vieți mai bune, în sensul că... 
pensia mea acoperă costurile traiului pentru amândoi... 
Și am vândut casa din Londra și am cumpărat o casă și 
avem și un apartament (Garry, România)

3. Strategii de comunicare

Practicile lingvistice (Morgan 2011 a, b) utilizate 
de către cuplurile mixte sunt definitorii pentru 
funcționarea acestora, contrar situației în care se 
află cuplurile mononaționale, în care nu există miza 
negocierii limbii în care cei doi comunică și se exprimă. 
Sofia Gaspar (2009, 2010) menționează trei tipuri de 
strategii de viață ale acestor tipuri de cuplu, în funcție 
de modul în care se selectează limba sau limbile 
utilizate în cadrul familiei transnaționale: asimilare 
– desemnând situația în care se utilizează o singură 
limbă; strategia binațională – când limbile naționale 
ale ambilor parteneri sunt utilizate, respectiv o strategie 
peripatetică, ce se traduce ca situația în care se utilizează 
mai multe limbi în cadrul aceleiași familii.

De exemplu, atât Virginia cât și Gabi vorbesc fluent 
limba maternă a partenerului lor sau a țării în care 
locuiesc. Astfel, Virginia și Alexander vorbesc limba 
engleză în Marea Britanie, iar Gabi și Edin vorbesc 
flamanda în Belgia, așadar putem spune că cele două 
cupluri utilizează mai degrabă o strategie lingvistică de 
tip asimilaționist în relația lor de cuplu (Gaspar, 2009, 
2010). La polul diametral-opus avem cuplul format din 
Adela și Jeremy, care realizează o combinație între toate 
aceste trei strategii, în diferite grade de intensitate, în 
funcție de contextul în care trăiesc pentru moment, în 
România sau Luxemburg. 

A: Da, bine... din când în când mai ziceam: hai să 
vorbim în germană sau hai să vorbim în franceză, ca 
eu să îmi îmbunătățesc, mă rog, vocabularul, să zicem. 
Dar nu ajungem niciodată să ... nu durează mult. 

J: Bine, A. acum se plânge că zice niște lucruri care 
nu ar trebui să le zică, că eu greșesc tot timpul și se 
supără pe mine.

A: Nu, sunt anumite cuvinte, să zicem, pe care J. le 
folosește într-un anumit mod și mie mi se pare aiurea 
să-l corectez ... în română, pentru o chestie minoră. 
Și apoi, acel lucru minor care se repetă și se repetă, 
îl preiau și eu și-l folosesc! Și vorbim păsărească de-a 
noastră, așa, un fel de limbă familiară. Familială! (se 
corectează, n.n.) În care nu mai seamănă cu ce vorbesc 
cei de afară. 

J: A „meldui”, de exemplu (n.n.)
A: A „meldui”, da? Pentru „a înscrie”. Cuvântul 

este „anmelden” (în germană, n.n.), dar nimeni nu zice 
<<du-te și te înscrie, du-te și îți depune dosarul nu știu 
unde>>, ci „anmelduiește-te”. Și da, bine, numa noi 
putem să folosim, numa noi între noi (Adela și Jeremy, 
România).

Într-un alt studiu, în care analiza se centrează asupra 

cuplurilor binaționale în care unul dintre parteneri este 
român, care locuiește în străinătate (Ducu și Hossu, 
2016), am observat tendința cuplurilor recent formate 
de a utiliza o așa-numită strategie a neutralității, 
pledându-se pentru utilizarea unei limbi neutre, alta 
decât limbile materne ale persoanelor ce formează 
cuplul. Cercetarea noastră a relevat că această strategie 
este aplicată de cele mai multe cupluri binaționale, 
recent formate, din cadrul Uniunii Europene. Pentru 
a ilustra această strategie, devine relevant să descriem 
modul în care au decurs primele luni ale relației dintre 
Petra și Cristi. Inițial, cei doi au comunicat în mediul 
virtual doar în engleză. La un moment dat, Petra a 
acceptat să îl viziteze pe Cristi în Londra pentru câteva 
zile, tocmai pentru a verifica dacă ar putea trăi alături 
de acesta în Marea Britanie. Întâlnirea celor doi a adus 
mult mai multe surprize decât ne-am aștepta de la 
întâlnirea a doi oameni care s-au cunoscut în mediul 
on-line, căci Petra nu vorbea nici limba engleză și, în 
mod evident, nici română, iar Cristi nu cunoștea deloc 
limba cehă. Comunicarea on-line a fost mediată prin 
Google Translate – o aplicație care, de asemenea, a salvat 
și primele luni în care cei doi au început să locuiască 
împreună, însă de această dată cei doi au utilizat și o 
aplicație de iPhone, care traducea în mod automat din 
engleză în cehă și viceversa, pe măsură ce Cristi și Petra 
vorbeau. Încet, Petra a început să învețe limba engleză. 

Cu toate că pare natural pentru un cuplu, 
indiferent de naționalitatea partenerilor, să vorbească 
engleză în momentul în care locuiesc în Marea 
Britanie, am întâlnit aceeași strategie a neutralității 
lingvistice și în cazul lui Tudor și al Stankăi, un cuplu 
ce locuiește în Belgia, situație explicabilă prin faptul că 
această strategie conferă partenerilor o egalitate de forțe 
în cadrul relației (Ducu, și Hossu 2016). 

T: Ea înțelege limba română foarte bine, pentru 
că ea se descurcă excelent cu limbile. Și ea știe deja 
spaniolă, deci îi este ușor să învețe româna. Și vorbește 
un pic de română, dar nu vrea să facă asta, căci eu sunt 
prea leneș ca să învăț bulgară și atunci nici ea nu vrea să 
vorbească românește, căci nici eu nu vorbesc limba ei. 

S: Dar în engleza pe care noi o vorbim... introducem 
multe cuvinte care sunt similare în cele două limbi. 
Am descoperit deja vreo... cincizeci de cuvinte care 
sunt la fel. Așa ca doar le substituim pe acelea (Tudor 
și Stanka, Belgia). 

Chiar și în România, Elena și Garry utilizează 
strategia neutralității lingvistice: pentru ei, limba 
dominantă în cei patru ani de relație de până acum a 
fost italiana, dar așa cum chiar Elena și Garry ilustrează 
într-o manieră plastică, cei doi sunt pregătiți să treacă 
la o strategie binațională. Prin urmare, atât ea cât și 
Garry dau curs unui proces intensiv de învățare: Elena 
învață limba engleză, iar Garry româna. 

G: La început, da, vorbeam în italiană. Acum 
eu vorbesc mai mult în engleză cu E., ca E. să învețe 
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și foarte religios, iubește Biblia, se duce de Paște și de 
Crăciun la biserică, știe „Tatăl Nostru” și în română, 
și în engleză, amândouă bibliile le știe, dar ... nu, e 
ortodox! (Virginia, Marea Britanie).

De fapt, partenerii români sunt foarte dornici să 
păstreze ritul ortodox. Gabi și Edin au făcut o ceremonie 
religioasă ortodoxă atunci când s-au căsătorit, căci au 
găsit un preot care să îi căsătorească fără să îi pretindă 
lui Edin convertirea prin botez la ritul ortodox, acesta 
din urmă fiind catolic3. Cu toate acestea, am observat 
că partenerii români își impun religia în cuplu, chiar 
și atunci când nu sunt căsătoriți. Cristi, un practicant 
religios, a reușit să își determine partenera, pe Petra, 
care anterior fusese atee, să fie botezată în ritul ortodox 
împreună cu fiica lor, ceea ce le-a permis celor doi să 
devină parte activă a comunității ortodoxe din Londra, 
deși nu erau căsătoriți. 

Oh, religia. Ăsta a fost un aspect interesant. Eu sunt 
ortodox, pe când ea nu a fost botezată în nicio religie. 
Totuși, eu am insistat ca ea să investigheze religia și cred 
că a luat în considerare și ortodoxia. I-am explicat toată 
situația. A și citit despre asta, a contemplat asupra ideii 
și... ortodox și ortodox. Așadar, unu plus doi acum. 
(...) Am început să mergem și la biserică (...) (Cristi, 
Marea Britanie).

Pentru Stanka și Tudor, religia nu constituie un 
aspect problematic, devreme ce ambii au fost botezați 
în rit ortodox. Elena și Garry au ales religia bazându-se 
pe faptul că le-ar plăcea să se căsătorească în Catedrala 
Catolică din Timișoara; întâmplarea face ca Garry să fie 
catolic, însă acest cuplu este pregătit să renunțe la ritul 
religios, dacă situația o impune. 

Noi am hotărât, dacă se poate, să ne căsătorim la 
catedrala din Timișoara. Știi, catedrala din Timișoara 
e catolică. Acuma să vedem ce hotărăște preotul. Idee 
e că unul, adică eu practic, trebuie sa renunț la religia 
mea… și dacă cere asta, pur și simplu va trebui să 
renunțăm la partea religioasă (Elena, România).

5. Cuplurile mixte înfruntându-și 
audiența/publicul

A face parte dintr-un cuplu mixt pare a fi o 
alegere pozitivă în context european, devreme ce rata 
divorțialității în rândul cuplurilor binaționale este 
mai scăzută comparativ cu cea înregistrată în cazul 
cuplurilor mononaționale (Nahikari, 2016). Cu toate 
acestea, viața acestor cupluri mixte depășește cu mult 
granițele trasate între și de către cei doi parteneri 
(Sowa-Betane, 2016), influențând mediul social în care 
trăiesc, mediu social care îi va influența la rândul lui 
(von Mol and de Valk, 2014; Koelet and de Valk, 2016). 
În mod particular, maniera în care membrii familiei 
vor accepta sau vor sabota relația cuplului mixt are 
un impact semnificativ asupra modului în care cuplul 
funcționează (Huijnk, Verkuten and Coendres, 2012). 

Cu cât gradul de respingere din partea familiei față de 
cuplul mixt e mai mare, cu atât cuplul tinde să dezvolte 
o relație mai cosmopolită (Ducu, 2016), convergând 
într-o mai mare măsură către o familie globală (Beck, 
2012). Motivele prin care familia justifică respingerea 
partenerului sunt variate, familiile românești fiind 
mai degrabă preocupate de problematica religiei, pe 
când familiile vestice, mai ales după migrația masivă 
a românilor spre Europa de Vest, ce a atras un val de 
stigmatizare, sunt mai rezervate pornind de la modul 
în care dezvoltă stereotipuri și prejudecăți etnice. 
Audiența reprezintă un element-cheie în determinarea 
funcționalității cuplurilor mixte (Finch 2007, 2008, 
2011). 

Cu toate că vorbește fluent românește, intrarea lui 
Jeremy în viața Adelei a ocazionat sau, mai bine spus, a 
facilitat plecarea acesteia din România, stârnind astfel 
dezaprobarea părinților acesteia, mai ales în ceea ce 
privește religia lui. 

A: Da, pentru mama a fost un șoc pentru că nu se 
aștepta la așa ceva. (...) I-am zis după aceea și a fost greu 
pentru ea să accepte. În primul rând, pentru că era din 
altă țară și pentru ea asta însemna că cine știe, plec? Și 
apoi pentru că e catolic. 

J: Nu, ăsta efectiv a fost un avantaj, că mă gândesc 
că dacă era cineva care nu vorbea germană sau vorbea o 
limbă pe care ei o vorbesc mai greu, era mai complicat, 
dar nu știu... nu au avut niciun fel de problemă. Mama 
mea este extrem de latină și... (râde, n.n.) (...) Tata are 
un pic mai multe probleme cu România ca și țară, nu 
neapărat cu locuitorii ei, dar nu e atât de interesat de 
spațiul românesc (Adela și Jeremy, România). 

Această situație este una paradigmatică pentru 
cuplurile binaționale din Europa, mai ales cele care 
trăiesc în țările în care comportamentele discriminatorii 
ce vizează românii sunt o realitate. Sora lui Garry a fost 
foarte rezervată cu privire la relația lui cu Edin.

Ei bine, familia mea... sora mea este foarte 
conservatoare. (...) Pentru mine nu contează atât de 
mult ce crede ea. Pentru mine, asta nu constituie o 
problemă. De fapt, ea a vrut să o întâlnească e Edin, 
așa că vine aici în două săptămâni (Garry, România).

Cu toate acestea, nu doar familiile vestice sunt 
dezamăgite dacă membrii lor aleg ca parteneri de viață 
români; putem sesiza aceeași urmă de dezamăgire și în 
cazul părinților bulgari, îngrijorați de faptul că fiica 
lor cosmopolită, care ar fi avut șansa de a cunoaște 
un partener „mai vestic”, a ales un partener român în 
schimb. 

La șaisprezece ani am obținut o bursă și m-am 
mutat în Thailanda, în Bangkok, la o școală britanică 
internațională. După aceea am studiat în Marea 
Britanie preț de doi ani... apoi m-am mutat pentru 
un an în Spania, ca student în schimb de experiență, 
iar apoi m-am reîntors în Anglia pentru un an. Apoi 
am făcut un master în Olanda. Apoi m-am întors în 
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