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Rezumat 
Statutul femeilor migrante din Republica Moldova: 

repere teoretico-metodologice
Obiectivul articolului de față este punerea în valoare a 

abordărilor teoretico-metodologice cu referire la subiectul 
metamorfozei statutului femeilor din Republica Moldova 
marcate de fenomenul migrației. Tema este una recurentă 
și practic foarte puțin abordată în istoriografi e. Având în 
vizor, inclusiv, schimbările generate de simbioza intercul-
turală, autoarea încearcă să clarifi ce lucrurile prin interme-
diul teoriei de „transfrontalietate”, cu cei trei termeni care 
transced din mediul anglo-saxon – boundary, border și 
frontier. Aceasta ajunge la concluzia că impactul migrației 
asupra femeilor din Republica Moldova trebuie privit din 
perspectiva proceselor de diversifi care, diferențiere și inter-
ferare culturală, întrucât în procesul interacțiunilor trans-
frontaliere și de infl uențare culturală reciprocă, femeile pot 
deveni liantul necesar „corespondențelor interculturale”. În 
privința metodologiei de cercetare, deși subiectul permite 
o abordare transcendentă și interdisciplinară, autoarea își 
propune valorifi carea problemei prin intermediul aplicării 
interviurilor și colectării mărturiilor, ceea ce face parte din 
metodologia specifi că istoriei orale, care permite reconsti-
tuirea secvenţelor din istoria trăită și modul în care memo-
ria migrației aranjată în „povești”, poate defi ni și completa 
istoria ofi cială. 

Cuvinte-cheie: statut, migrația de muncă, femei, abor-
dare teoretico-metodologică, istorie orală, Republica Mol-
dova.

Резюме 
Теоретико-методологические ориентиры в 
изучении статуса женщин-мигрантов 

Республики Молдова
Цель данной статьи – осветить теоретические и 

методологические подходы, относящиеся к проблеме 
изменения статуса женщин Республики Молдова, вов-
леченныx в процесс миграции. Хотя проблема является 
существенной, она все же остаeтся малоисследованной. 
Ввиду того, что имеются изменения, вызванные меж-
культурным симбиозом, автор пытается прояснить 
ситуацию с помощью теории пограничья / boundary 
theory, определeнной тремя терминами английского 
языка – boundary, border и frontier. Автор приходит к 
выводу, что влияние миграции на женщин Республики 
Молдова следует рассматривать, исходя из культурной 
диверсификации, различий и взаимовлияний, так как 
в процессе трансграничного взаимодействия женщи-
ны могут стать необходимым звеном «межкультурной 
взаимосвязи». В отношении методологии исследова-
ния, хотя проблема допускает трансцендентный и ме-
ждисциплинарный подход, автор предлагает выделить 
проблему посредством проведения интервью и сбора 
устных свидетельств, которые являются частью мето-
дологии, характерной для устной истории. Это направ-

ление позволяет реконструировать серии событий из 
пережитой истории и организовывать воспоминания 
о миграции в «рассказах», что может определить и до-
полнить официальную историю.

Ключевые слова: статус, трудовая миграция, жен-
щины, теоретико-методологический подход, устная 
история, Республика Молдова.

Summary 
Th eoretical and methodological guidelines in the       

    study of the Moldavian women migrants status 
Th e purpose of this article is to highlight the theoreti-

cal and methodological approaches related to the subject of 
women status changing in the Republic of Moldova marked 
by the migration phenomenon. Th e theme is a recurring 
one and practically little approached in historiography. In 
view of the fact that the changes caused by intercultural 
symbiosis, the author tries to clarify things through the 
«boundary theory» defi ned by three terms from the En-
glish – boundary, border and frontier. He concludes that 
the migration impact on women from Republic of Moldova 
should be considered on the basis of cultural diversifi cati-
on, diff erences and mutual infl uences, since in the process 
of transborder interaction, women can become a necessary 
link in the “intercultural relationship”. In terms of research 
methodology, although the problem allows for a transcen-
dental and interdisciplinary approach, the author proposes 
to highlight the problem through interviews and the collec-
tion of oral evidence, which are part of the methodology 
characteristic to oral history. Th is direction makes it pos-
sible to reconstruct a series of events from the past history 
and organize the memories of migration in “stories” that 
can defi ne and supplement the offi  cial history.

Key words: status, labor migration, women, theoreti-
cal and methodological approach, oral history, Republic of 
Moldova.

Fără a transforma acest început de cercetare în-
tr-o dezbatere în ceea ce privește sensul și încadrarea 
teoretică a conceptului de schimbare a statutului so-
cial al femeilor din Republica Moldova încadrate în 
migrația forței de muncă, este totuși de foarte mare 
importanță să delimităm obiectul cercetării noastre și 
valențele termenilor defi nitorii ale acestuia, precum și 
abordările teoretico-metodologice asupra subiectului.  

După prăbușirea Uniunii Sovietice, o parte în-
semnată de cercetători au început să studieze proce-
sele generate de fenomenul migrației forței de muncă, 
însă tipul migrației raportat la implicarea elementu-
lui feminin, până de curând, nu s-a bucurat de o prea 
mare atenție din partea cercetătorilor (Prisac 2020). 

Dincolo de semnalarea abordărilor teoretice cu 
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referire la migrație (care nu sunt puține, de altfel), 
trebuie să specifi căm că conceptul de statut este unul 
complex și a fost defi nit în Th e New Shorter Oxford 
English Dictionary (Th e New Shorter 1993) ca fi ind 
„poziția sau rolul în societate; rang, profesie; impor-
tanța relativă” și „condiția sau poziția unui lucru în 
raport cu importanța acestuia”.  Defi niția este ase-
mănătoare cu cea pe care o regăsim și în Dicţionarul 
explicativ al limbii române (1998), conform căruia, 
statutul este un „act sau ansamblu de dispoziții cu 
caracter ofi cial, prin care se reglementează scopul, 
structura și modul de funcționare al unei organizații, 
societăți pe acțiuni, asociații etc.” (Dicţionarul 1998: 
1016). În cazul cercetării noastre noțiunea se rapor-
tează la denominația de statut social, care reprezintă 
„poziția indivizilor (a se citi femeilor – n. a.) într-un 
grup social, a grupurilor (de femei migrante – n. a.) în 
sistemul organizării sociale și la un anumit moment; 
status” (Dicţionarul 1998: 1016).

În ceea ce privește conceptul de statut social, 
acesta a fost teoretizat de numeroși autori ca fi ind ele-
mentul defi nitoriu al poziției indivizilor într-un grup 
social, fi ind determinat cu precădere de opinia publică 
(Gheorghe 2016). 

Sociologul, istoricul și economistul german Max 
Weber a utilizat conceptul de statut pentru a lămuri 
procesul de stratifi care socială, identifi când „grupuri 
cu același statut” și defi nindu-le ca fi ind comunități 
care împărtășesc aceleași interese și stil de viață, care 
se bucură de același nivel de respect social.

Potrivit aprecierilor expuse de Linda Hargreaves 
și Julia Flutter (Hargreaves, Flutter 2003: 4), termenul 
de statut se referă la poziția individului într-un grup 
social. De-a lungul timpului au fost depuse eforturi 
serioase pentru ca statutul atribuit (dobândit prin naș-
tere și acordat din partea societății), să fi e înlocuit de 
statutul atins (obținut datorită performanțelor școlare 
și profesional-individuale). În conformitate cu acesta 
din urmă este inclus și stilul de viață, modul în care 
oamenii dezvoltă stiluri culturale pentru a se deosebi 
de alții. 

Trebuie să remarcăm că un statut, de exemplu 
al femeilor, nu poate avea semnifi cație în afara unui 
sistem de statute, întrucât plasate în raport cu anu-
miți factori acestea nu pot deține controlul, statutul 
lor formându-se în funcție de abilitățile dobândite și 
înserate profesional. În circumstanțele migrației, soci-
etatea manifestă față de femei cerințe legate de abilități 
și acțiuni specifi ce acestora, migrația permițându-le 
femeilor să descopere noi oportunități pentru viață 
și dezvoltare, pentru descoperirea unor obiceiuri și 
învățarea unor noi valori și competențe, ceea ce duce 
indubitabil la modelarea și schimbarea propriu-zisă a 
statutului acestora. Mai mult chiar, în contextul mi-

grației forței de muncă femeile și-au dobândit o in-
dependență la care, fără îndoială, n-ar fi  îndrăznit să 
aspire cu treizeci de ani în urmă, demonstrând că sunt 
în stare să preia de pe umerii bărbaților sarcinile, care, 
în mod tradițional, le-ar fi  revenit acestora. Se pare că 
sarcinile prin excelenţă masculine, asumate astăzi de 
femeile migrante, duc la apariția unui tip de femeie 
care nu mai are atributele de altădată ale feminităţii, 
demonstrând astfel, o posibilă masculinizare a rolului 
femeii în societate. 

Portretul femeii migrante antrenate în câmpul 
forței de muncă peste hotarele țării, include trăsături 
care implică asumarea responsabilității și luarea unor 
decizii pe cont propriu, atât în viaţa personală cât și în 
cea care îi aduce existența de zi cu zi. Din acest con-
siderent, se constată o înclinație crescândă a femeilor 
de a trăi și a crește copii singure, în afara căsătoriei, în 
special ca rezultat al ratei tot mai ridicate a divorţuri-
lor1. 

Conceptualizându-ne gândurile, în raport cu mi-
grația forței de muncă a femeilor, prin intermediul 
celor trei termeni în engleză – boundary, border și 
frontier (în traduce însemnând noțiunea de fronta-
lier / transfrontalier), care determină limita nu doar 
între caracteristicile fi zice, ci și imaginare, mentale și 
valorice, această defi nire permite să descriem migrația 
forței de muncă a femeilor din perspectiva proceselor 
de diversifi care, diferențiere și interferențe culturale 
(Haritonovici 2007: 144). Din acest considerent abor-
darea fenomenului migrației de muncă feminine prin 
intermediul teoriei „boundary” necesită o angajare 
interdisciplinară, fapt care presupune implicarea te-
oriilor multiculturalismului, antropologiei culturale, 
post-colonialismului și studiilor de gen. 

Astfel, fenomenul migrației nu poate fi  privit de-
cât din perspectiva interculturalităţii, întrucât caracte-
rizează specifi cul relaţiilor dintre indivizii care posedă 
identităţi socio-culturale diferite (Moraru, Moraru 
2006: 53).

E necesar să specifi căm că femeile din Republica 
Moldova ca subiecți direcți implicați în migrația forței 
de muncă, care reprezintă un proces fi resc de funcţio-
nare a societăţii umane, fi ind purtătoare ale propriilor 
frontiere simbolice generatoare de anumite sentimen-
te de identitate, adoptă în cursul interacțiunii cu alte 
frontiere (din perspectivă culturală), noi abilități ale 
unor culturi specifi ce. Mai mult chiar, întrucât liniile 
de demarcație reprezintă prin sine rezultatul inter-
acțiunii atât a unei culturi cu alta, cât și a diferiților 
factori, în special culturali și economici, aceasta de-
termină construirea de noi modele de coexistență a 
infl uențelor reciproce. Din cele câteva trăsături ca-
racteristice migrației forței de muncă feminine din 
Republica Moldova putem semnala faptul că femeile 
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sunt mai predispuse de a adopta anumite tipare cul-
turale – de exemplu, în mâncare, îmbrăcăminte, obi-
ceiuri și tradiții culturale, inclusiv însușirea unei noi 
limbi străine. Aceste „schimbări” se produc datorită 
transferului radical de la impactul șocului socio-cul-
tural, la adoptarea lui și ulterior transmiterea acestuia 
în spațiul nativ. 

Valenţele interculturale oferă posibilitatea rele-
vării și valorizării elementelor comune, a evidenţierii 
asemănărilor și diferenţelor, pentru a depăși barierele 
ce împiedică pătrunderea într-un mediu străin, pen-
tru a se recunoaște și a se înţelege mai bine în și prin 
„celălat”, pentru a se îmbogăţi din punct de vedere spi-
ritual și, în defi nitiv, pentru a urma o apreciere și des-
chidere. Întrucât conceptul interculturalităţii vizează 
ansamblul reprezentărilor pe care un individ /o comu-
nitate le are despre un alt individ /o altă comunitate, 
acest ansamblu se constituie mai întâi de toate, din 
percepţiile bazate pe acumularea cunoștinţelor despre 
cultura străină. Este fi resc ca aspectele cognitive, care 
presupun, în mod tradiţional, achiziţionarea informa-
ţiilor cu privire la istoria, cultura, obiceiurile străine 
să cuprindă și acumularea cunoștinţelor care vizează 
diferenţele culturale existente.

Potrivit cercetătorul italian D. Antiseri, „întâlni-
rea” cu „celălat”, comportă într-un mod necesar, criza 
imediată ori ulterioară a credinţei indivizilor proveniţi 
dintr-o societate tradiţională, periclitând caracterul 
sacru, absolut, imuabil al acestor tradiţii, adică având 
loc afectarea viziunii asupra lumii, valorilor, compor-
tamentelor, cunoștinţelor etc. (Antiseri 2000: 75). Tre-
buie să avem în vedere și faptul că femeile migrante 
suferă de izolare, fi ind rupte de țara de origine, casă, 
familie, copii, soț etc.

Revenind la subiectul interferențelor transfron-
taliere, aspect aplicabil și în cadrul cercetării de față, 
trebuie să spunem că exemplul cel mai elocvent de 
lucrări care au avut în vizor problema transfrontali-
eră sunt cărțile scrise de cunoscutul geograf politic 
Jhon House, dedicate frontierei dintre SUA și Mexi-
ca. Potrivit cercetărilor sale, situația în zonele trans-
frontaliere sau de margine este determinată de factorii 
structurali economici și sociali (în special interacți-
unile transfrontaliere, care depind, în mare parte, de 
specializarea gospodăriilor agricole), cultura politică 
a populației, subiecții vieții politice (elitele, grupele 
de interes, mișcările sociale, liderii etc.) și instituțiile 
sociale, inclusiv sistemele de educație, sănătate și asi-
gurare socială (House 1982). 

Astfel, Jhon House, a elaborat, practic, tipologia 
tuturor interferențelor transfrontaliere posibile – în 
domeniul imobiliar, al migrației forței de muncă, a 
circulației mărfurilor și a capitalurilor. În domeniul 
relațiilor de muncă acesta a evidențiat migrațiile: zil-

nice, săptămânale, sezoniere, legale, ilegale și profesi-
onale (a specialiștilor califi cați). O atenție deosebită 
acesta a acordat factorilor imateriali – culturii politi-
ce, exprimate în reprezentările colective, sistemului de 
valori, a miturilor și stereotipurilor, precum și mani-
pulării „transfrontaliere” cu opinia publică (la diferite 
niveluri) (House 1982). 

Abordarea novatoare a aspectului transfrontalier 
constă în faptul că esența frontierei, astăzi, trebuie pri-
vită nu doar ca o simplă linie de demarcație a două 
sau mai multe state, linii care apar și le putem vedea 
pe hărți, ci mai degrabă din perspectiva că frontierele 
sunt acelea care delimitează imaginarul persoanelor 
separate unul de altul și totodată le face să interfereze, 
iată, cum ar fi  de exemplu, în contextul migrației.   

În privința celor trei termeni în engleză – boun-
dary, border și frontier, care determină înțelegerea a 
ceea ce numim transfrontalietatea unui sau altui feno-
men, trebuie să specifi căm că fi ecare dintre ele se tra-
duc ca și „frontieră”, însă în același timp conțin nuanțe 
semantice diferite (Breskaia 2007: 159). Anume din 
acest considerent, în spațiul anglo-saxon, există mai 
multe teorii frontaliere, care interacționează constant 
și șterg pe interior propriile hotare, transformându-se 
într-un domeniu difi cil de manevrat din punct de ve-
dere al cercetării științifi ce. 

Prin urmare, termenul, de boundary, refl ectă în-
țelegerea clasică a termenului de frontieră, drept linie 
fi rească de demarcație, care nu tăgăduiește îndoieli și 
nu necesită alte percepții. Aceasta este limita semni-
fi cativă și organică, demarcată de elementele naturii 
sau impusă de anumite evenimente istorice, care nu 
necesită legitimare suplimentară. Termenul de border, 
dimpotrivă, este adesea utilizat în cazurile în care este 
necesar de indicat prezența unei frontiere fi xate din 
punct de vedere legal, între anumite spații, inclusiv, 
între teritoriile a două sau mai multe state. În același 
timp, border, semnifi că o anumită parte de spațiu 
adiacent frontierei fi xate, adică ceea ce noi am numi 
zonă frontalieră. Este evident că în ambele cazuri ca-
tegoria de border diferențiază aspectul politico-juri-
dic, punând accentul și fi xând atenția pe frontieră și 
zona frontalieră din perspectiva organizării și defi ni-
rea unui anumit teritoriu, precum și atitudinea față de 
acesta (Haritonovici 2007: 144).

Al treilea termen, cel de frontier, la fel, indică 
aspectul de divizare a spațiului, inclusiv din perspec-
tiva apartenenței statale și a limitei de demarcație 
frontalieră. Dar, în ambele cazuri această categorie 
presupune opoziția sau rezistența unui teritoriu ra-
portat la altul (celălat). Prin urmare, în semnifi cația 
„frontieră de stat”, termenul de frontier subliniază 
existența liniei de demarcație, cu toate atributele 
necesare de demarcare – vamă, control vamal etc. 
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Iar pentru sensul de „frontalier” mai repede se face 
referire asupra a ceea ce este nedeterminat, aleatoriu, 
în a cărui percepție domină parametrii calitativi și nu 
cei cantitativi (de obicei este vorba despre confuzie, 
incertitudine, inadaptabilitate) (Haritonovici 2007: 
145).

Este necesar de remarcat că aspectele transfronta-
liere nu pot fi  studiate în afara identității ori autoiden-
tifi cării unei persoane cu un anumit grup social și/sau 
teritorial, mai presus de toate etnic/interetnic, cultu-
ral/multicultural. În cele mai multe cazuri, teritoriile 
și zonele de interferare ocupă un loc central în teoriile 
primordialiste ale națiunii.

Acestui tip de teorii, i se alătură și cea care a do-
minat antropologia culturală a anilor 1970 (înainta-
tă de antropologii și sociologii americani) denumită 
meltingpot theory. Potrivit acestea se considera că im-
portanța comunităților etnice și sentimentelor națio-
nale ar putea să se diminueze în contextul proceselor 
de aculturație a minorităților, asimilărilor structurale 
și lingvistice.

În privința identității de grup, de obicei, concu-
rează două forme: culturală (în primul rând etnică) 
și politică, care refl ectă existența unor forme vădite 
de solidaritate. În procesul modernizării post-sovie-
tice foarte des sunt în formare noi realități frontalie-
re și zone transfrontaliere, inclusiv în ceea ce privesc 
relațiile cu aproapele și vecinii. De aceea, punctul de 
plecare în cercetarea „noilor frontiere” suprapuse în 
procesul migrației ar urma să fi e axate pe cercetarea 
apartenenței spațiale, teritoriale și culturale a celor 
emigrați și afl ați în contact direct cu alte frontiere și 
culturi.

Antropologul englez B. Anderson remarca faptul 
că naționalismul este îndreptat spre interior, pentru 
a uni o națiune, dar totodată și în exterior, pentru a 
separa națiunea și teritoriul ei de alți vecini (Ander-
son 2006). Deși identitatea etnică continuă să ocupe 
un loc central în autoidentifi carea teritorială a unei 
persoane, rolul ei treptat a început să scadă. Până nu 
demult o bună parte considera că fi ecare cetățean ar 
trebui să aibă o singură identitate etnică și să locuiască 
în statul său național. Dar, pe parcurs, s-a adeverit că 
mulți, dacă nu chiar majoritatea dintre noi, se identifi -
că simultan cu mai multe comunități teritoriale și/sau 
etnice. De exemplu, în Republica Moldova, am putea 
enumera până la șase niveluri de identifi care etnică/
națională și teritorială: post-sovietică, românească, 
moldovenească, a oricărui alt grup etnic, europeană și 
de ce nu – câteva dintre cele regionale și locale. 

Întrucât identitățile naționale, etnice, regionale și 
locale, în cele mai dese cazuri, se suprapun una peste 
alta (iar unele dintre ele afl ându-se în stare de hiber-
nare), în anumite contexte,  diverși subiecți folosind 

agenda vieții politice, se străduie să activizeze identi-
tățile existente sau pe cele afl ate în stare de „somno-
lență”. Trebuie să remarcăm că fenomenul globalizării 
și al migrației forței de muncă determină apariția unor 
noi identități sau identifi cări ale indivizilor. Regiunile 
transfrontaliere atrag o deosebită atenție. Conținutul 
acestor identități de mai mult timp a început să-i pre-
ocupe pe teoreticieni, inclusiv geografi . Deși identita-
tea europeană este încă relativ slabă, totuși conținutul 
acestea se schimbă de la o țară la țară.

Încă în 1962, politologul american Kenneth E. 
Boulding evidenția un tip special de hotare între ma-
croregiuni, așa-zisele frontiere critice. Teoria acestuia 
era în strânsă corelare cu ideea sferelor de infl uență 
și a intereselor vitale, întrucât fi ecare putere sau su-
praputere avea în afară raza sau doza sa de infl uență 
(Boulding 1963: 349). 

Formarea identității politice și etnice nu poate fi  
prezentată exclusiv ca un proces pe deplin reglementat 
de elitele politice. Acest proces este unul bilateral, în-
trucât comunitățile teritoriale locale joacă un rol sem-
nifi cativ în formarea și consolidarea entității statale. 
În acest fel, identitatea politică (națională sau statală) 
este una vitală dar nu este unica, și de multe ori nu este 
principala. Din punct de vedere istoric, apariția aces-
teia a fost precedată de identitatea locală și regională. 

Frontierele culturale între sistemele teritorial-po-
litice de facto pot să coincidă cu hotarele statelor, 
blocurilor economice și militar-politice, inclusiv cu 
hotarele critice, și pot să nu coincidă, fi ind situate pe 
teritoriile diferitelor țări.

Frontierele culturale îndeplinesc mai presus de 
toate funcțiile externe de contact între culturi, în timp, 
ce frontierele de stat reprezintă liniile de demarca-
ție – simbolurile independenței. Așa cum am specifi -
cat deja, autoidentifi carea unei persoane cu un anumit 
teritoriu – etnic și/sau politic – dintotdeauna a purtat 
și poartă un caracter ierarhic. De regulă, persoana se 
simte concomitent cetățeanul propriei țări și reprezen-
tantul unei anumite regiuni, dar și nativul propriei lo-
calități. În același timp, nivelurile identității teritoriale 
pot juca roluri diferite – de subordonare sau de domi-
nare. Identități eterne și intacte nu există, în funcție de 
diferiți factori, și mai ales în contextul fl uidității popu-
lației marcate de migrația forței de muncă, acestea se 
modifi că constant.

Identitatea etnică sau mai bine zis cea etno-te-
ritorială, este doar una dintre genurile de identități 
ierarhice subordinate, și nu neapărat una din cele mai 
principale.  

Globalizarea și în special, intensifi carea migra-
ției internaționale au dus la creșterea numărului de 
persoane cu identități duble sau multiple. În cele mai 
dese cazuri, diversele identități extrateritoriale coexis-
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tă pașnic în mentalul unei sau altei persoane, dar, une-
ori acestea pot să intre în adevărate confl icte, forțând 
purtătorul identităților să nege orice gen de identitate. 
În spațiul ex-sovietic, inclusiv sub impactul migrației 
forței de muncă, putem enumera sute de mii de per-
soane care dețin identitate dublă sau multiplă.  

Astfel, plecând de la considerațiile teoretice 
enunțate, partea abordării metodologice presupune, 
în primul rând, defi nirea scopului și a obiectivelor 
cercetării. Prin urmare, scopul principal al cercetării 
este cunoașterea impactului migrației forței de muncă 
asupra schimbării statului social al femeilor migrante 
din Republica Moldova. 

Focalizându-ne pe acest aspect, obiectivele urmă-
resc să ofere date, informații, concluzii, recomandări 
și strategii care ar duce la cunoașterea poziției sociale 
a femeilor marcate de migrație și valorifi carea elemen-
telor pozitive ale migrației în termenii unei dezvoltări 
și ordini sociale, o emancipare, o deschidere de noi 
drumuri și posibilități. Totodată, nu putem contesta și 
provocările sau efectele negative ale migrației, cărora 
femeile din zonele de plecare și sosire au fost nevoite 
să le facă față. Grupul țintă al cercetării îl constituie 
individul – femeia, în calitatea ei de migrant, a cărei 
opinii, exprimate în formă de interviuri, vor fi  utilizate 
pe parcursul elucidării problemei.

În mod concret, fenomenul migrației perioadei 
recente, constituie un domeniu de cercetare de actu-
alitate și importanţă majoră, dar care pare a fi  deloc 
facil. Proiectând statutul social al femei din Republica 
Moldova pe fundalul istoriei migrației forței de mun-
că, după 1990 încoace, am plecat de la ipoteza con-
form căreia poziția femeilor marcate de fenomenul 
migrației forței de muncă s-a modifi cat constant, ac-
centul, în raport cu perioadele anterioare (de subapre-
ciere la nivel legal), mutându-se dinspre îndatoririle și 
rolul femeii de soție și mamă, gospodină și stăpână a 
casei, către capacitățile acestea de a lucra în afara țării, 
departe de casă și familie. De precizat că schimbarea 
statutului femeii în contextul migrației forței de mun-
că a generat și alte schimbări în lanț, de genul: mo-
dernizarea modului de viață tradițional; destrămarea 
familiilor; inversarea valorilor în sfera vieții private; 
diversifi carea obiceiurilor și tradițiilor, modelarea in-
terculturală a celor marcați de migrație etc.   

Argumentele care urmează să fi e aduse în expli-
carea ipotezei de lucru, vor merge până la analize și 
critici care vor încerca să pună în lumină nu numai 
natura economică a problemei, dar mai ales pe cea 
socială, și deopotrivă, individuală și colectivă a ges-
tionării istoriei și memoriei fenomenului migrației 
forței de muncă. Pentru analiza impactului migrației 
forței de muncă asupra statutului femeii din Republi-
ca Moldova, obiectivele principale ar fi : cunoașterea 

evoluției migrației din spațiul ex-sovietic și amploarea 
emigrării din Republica Moldova; identifi carea stra-
tegiilor folosite de femei pentru a pleca din Republica 
Moldova la începutul anilor 1990; stabilirea motiva-
țiilor de emigrare ale moldovencelor și nu doar, ci și 
al femeilor din restul segmentelor etnice persistente 
în Republica Moldova; identifi carea destinațiilor pre-
ferate și a traseelor de migrație; evaluarea impactului 
migrației feminine asupra capitalului social din Mol-
dova; cunoașterea trăirilor familiilor rămase acasă; 
reprezentările și comportamentul femeilor migrante 
reîntoarse; adaptarea femeilor revenite acasă și prelu-
area unor strategii de antreprenorial sau modele inter-
culturale; identifi carea migrației duble sau remigrația 
în funcție de severitatea crizei economice, politice sau 
de orice alt gen; caracteristicile țărilor-gazdă; forme 
de acomodare și integrare printre străini; încadrarea 
în rândul comunității de „acasă” (diasporei); repre-
zentările, trăirile și comportamentele femeilor ajun-
se la locul de destinație; comportamentul femeilor în 
țara-gazdă (stabilire, relația cu familia/copiii lăsați în 
Republica Moldova); descifrarea transformărilor ge-
nerate de schimbarea mediului la nivel de mentalitate, 
tradiții, obiceiuri, multiculturalitate etc.

Deși în elucidarea problemei vom utiliza o gamă 
variată de metode, de la cea comparativă (care per-
mite fi xarea statutului femeilor migrante prin rele-
varea trăsăturilor distincte și comune ale femeilor de 
la modul de viață obișnuit (sovietic) la cel modern 
(post-sovietic); istorică (prin intermediul căreia feno-
menul migrației de muncă feminin va fi  examinat în 
contextul evoluţiei fenomenului); sistemică (care face 
posibilă analiza proceselor de constituire a premizelor 
migrației forței de muncă feminine, ca o consecinţă 
a conjuncturii socio-economiсe și politice interne și 
externe); cantitativă (prin analiza statistică putând 
observa evoluția fenomenului migrației la nivel glo-
bal/internațional, în Europa, din Republica Moldova); 
structura și evoluția grupurilor de migranți; statistica 
migrației printre femei; situația demografi că etc.); la 
cea psihosociologică (utilizată în cercetarea transfor-
mărilor la nivel de mentalitate a femeiilor migrante, 
comportamental ori atitudinal), bazându-ne pe extra-
polare, analiză, sinteză, și abstractizare; raţionalizare, 
inducţie și deducţie;  inclusiv pe principiile: interdis-
ciplinar (care ne va permite să evidenţiem corelaţiile 
specifi ce rezultate din impactul migrației asupra va-
lențelor comportamentale, culturale, interculturale și 
de interferare a valorilor în rândul femeilor migrante 
din Republicii Moldova); axiologic (de stabilire, eva-
luare a sistemului de reprezentări și valori ce determi-
nă, infl uenţează și modelează comportamentul feme-
ilor supuse fenomenului migrației forței de muncă); 
al determinismului (care va permite analiza fenome-
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nului generat de o înlănțuire de cauze și efecte, prin 
interacțiuni necesare și repetitive) și al succesivității 
fenomenelor, a cauzei și a efectelor, un alt instrument 
în cercetarea problemei, pe care am vrea să-l punem 
în valoare, face referire la colectarea mărturiilor oferi-
te de femeile migrante. 

Memoria ca mod de raportare la fenomenul mi-
grației a generat interesul opiniei publice pe măsura 
intensifi cării exodului din Republica Moldova. Deși, 
există puține lucrări axate pe restituția memoriei mi-
grației, întâietatea o dețin, totuși, materialele din presa 
timpului, subiectul devenind unul recurent. În același 
timp, putem semnala apariția în literatura artistică a 
unui șir de romane dedicate migrației feminine din 
Republica Moldova (Partole 2009, 2011, 2017; Dun-
ford 2020).   

Dacă am face o trecere în revistă a ceea ce s-ar 
numi memoria migrației la feminin, am putea spune 
că această memorie nu înseamnă, neapărat, o redare 
obiectivă a trecutului, dar prin apelul la experiență 
și rememorare, reprezintă o modalitate mai mult sau 
mai puțin fi abilă de actualizare a fenomenului abor-
dat. În esență, memoria reconstruiește trecutul mi-
grației plecând de la prezent și în funcție de contextul 
social. Această memorie joacă un rol însemnat în de-
fi nirea individului, a grupului, inclusiv a unei comu-
nități întregi. 

În general, memoria fenomenului migrației pre-
supune o serie de procese precum cel de conservare 
și restituție. Celelalte defi niții fac apel la un cod cul-
tural care alocă acestui concept diverse conținuturi 
și roluri în funcție de necesitățile de interpretare ale 
unei comunități sau societăți prinse în vâltoarea aces-
tui proces. Pierre Nora defi nea „memoria colectivă” 
ca: „amintirile <…> unei experiențe trăite de către o 
colectivitate, care fac parte integrantă din identitatea 
unei comunități. Amintiri ale unor evenimente trăite 
direct <…> transmise pe cale orală sau scrisă, memo-
ria colectivă fi ind una de esență activă” (Nora 1978: 
398). 

O formă a memoriei colective împărtășită de co-
munitatea feminină trecută prin experiența migrației 
este memoria culturală, care transformă anumite eve-
nimente din trecut în subiecte ale rememorării publi-
ce ducând la o mitologizare a acestora. În Republica 
Moldova, constituirea unei memorii culturale și co-
lective a migrației forței de muncă este parte a unui 
proces în desfășurare, infl uențat de memoria grupului 
feminin. Reprezentările fenomenului migrației pro-
movat individual sau de anumite grupuri contribuie la 
construcția unei memorii culturale a acestui fenomen.

Specifi cul valorifi cării mărturiilor persoanelor 
migrante este acel de integrare a memoriei individu-
ale a fi ecăruia dintre martori în memoria colectivă 

(Lungu 2003: 81; Radosav 2005: 12; Radosav 2016). 
Martorul (intervievatul) este de fapt un intermediar 
ce vivifi că poveștile nespuse, uitate (sau arhivate în 
scrisori sau fotografi i) și le articulează într-un discurs 
coerent rememorativ. Așa cum se observă deseori în 
viața cotidiană, amintirile noastre sunt departe de a 
fi  atât de precise după cum am dori noi să fi e. Uităm 
frecvent întâmplări banale, fapte ale vieții de zi cu zi, 
dar și evenimente destul de importante. Amintiri-
le legate de anumite evenimente dispar aparent fără 
urmă sau sunt obiectul unor distorsiuni neașteptate. 
Cu toate acestea, dincolo de aceste situații oarecum 
excepționale, experiența de zi cu zi ne confi rmă fap-
tul că putem să ne bazăm pe datele memoriei noastre 
(Constantin 2005: 19-20).  

Cercetarea fenomenului migrației feminine de 
muncă are drept deziderat dimensiunea de arhivare 
a mărturiilor care este importantă, dacă nu imperios 
necesară, pentru completarea cercetărilor efectuate 
până în prezent. Analiza atentă a mărturiilor permite 
descoperirea unor aspecte noi, relevante pentru trecut 
și, în același timp, indispensabile realizării unei „isto-
rii complexe” a acestui fenomen în derulare (Prisac, 
Xenofontov 2019).

Efectuarea interviurilor în adâncime, bazate in-
clusiv pe discuții informale anterioare, face parte din 
metodologia specifi că istoriei orale, care permite re-
constituirea secvenţelor din istoria trăită și modul în 
care memoria migrației aranjată în „povești”, poate de-
fi ni sau completa „o altă istorie”. Raportul dintre „ma-
rea istorie” și experienţele umane din cadrul migrației 
este un domeniu, am zice, practic nou frecventat de 
istoria orală2. Ceea ce reține memoria și imaginarul 
social prin tradiția orală este unicitatea sau evenimen-
tele unice dinspre „marea istorie”, care apoi se conver-
tesc într-o ipostază simbolică ce înscrie durata lungă 
a istoriei. La incidența cu marea istorie, memoria co-
lectivă devine memorie istorică, iar imaginarul o con-
strucție istorică sui-generis. Memoria istorică, fi e și a 
timpului recent, presupune o construcție și o recon-
strucție permanentă a trecutului (Radosav 2005: 11).  

Gérard Genette atenționa că „orice povestire in-
troduce în evenimentul ei o punere în intrigă, care este 
deja o trecere în fi cțiune și/sau în dicțiune” (Gérard 
1994: 111). Eugen Simion susține și el această aborda-
re în Genurile autobiografi cului considerând că, „me-
morialul este și un pariu cu literatura” (Simion 2008: 
20). 

Studierea migrației feminine din perspectiva is-
toriei orale permite depășirea aridităţii cercetărilor 
documentare și statistice. Mai mult chiar, istoria orală 
utilizată în descifrarea memoriei femeilor migrante 
poate deveni una complementară istoriografi ei tra-
diționale. Din acest unghi de vedere, femeile plecate 
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din țară, vor înceta să fi e doar cifre – le vom putea 
surprinde respirând, suferind și bucurându-se, ne mai 
fi ind niște individe oarecare, ci persoane care au do-
bândit sufi cientă încredere pentru a-și împărtăși cele 
mai intime amintiri, încercând să depene o experien-
ță a prezentului cu o altă experiență din trecut, care 
include memoria acelei experiențe trecute, memorie 
care face parte și din experiența prezentului. Aceste 
persoane, cu amintirile lor, sunt cele care vin să răs-
colească sufl etele interlocutorilor, în cazul de faţă al 
cercetătorului care merge în campaniile de cercetare 
de teren.

După „experienţele” înscrise de femeile marca-
te de migrație, cifrele nu pot avea o atât de mare im-
portanţă, e de ajuns un singur om, un singur destin, 
pentru a schimba puncte de vedere, pentru că, deși 
vorbim în numele lor, povestirile acestora se împletesc 
cu ale altor zece, sute, mii de femei (Comănescu 2006: 
128).

Extragerea din noianul de amintiri a informați-
ilor cu referire la migrație nu depinde în exclusivita-
te de memoria martorului sau de capacitatea lui de 
a înţelege ceea ce intervievatorul dorește să afl e, ci și 
de acel din urmă, care prin întrebările sale poate de-
clanșa readucerea în memoria vie a interlocutoarelor 
a unor amintiri latente, în acest caz intervievatorului 
revenindu-i rolul madlenei (prăjiturii) lui Proust, pen-
tru că într-un fel cercetătorul de istorie orală este și el 
în căutarea timpului trecut (Comănescu 2006: 136). 
Cu alte cuvinte, pentru a fi  utilizată, cercetată și va-
lorifi cată, memoria migrației, în esență, trebuie să fi e 
provocată.

În conlucrarea dintre intervievator și martorul 
evenimentelor se relevă și o funcţie „intelectuală” a 
mărturiei, în sensul că ea produce o ordonare, o elu-
cidare și o reconstituire inteligibilă a memoriei și a 
amintirilor. În egală măsură „actor al memoriei”, mar-
torul participă în mod esenţial la un „ecleraj al locuri-
lor” sau argumentează câmpul „vizual” și documentar 
al evenimentelor trăite, realizându-se, astfel, o multi-
plicare a cunoașterii singularităţii evenimenţiale. 

Istoria trăită și narată de exponenții migrației se 
regăsește în cadrul interviurilor de tip povestea vieţii 
[life (hi)story]. Ca metodă fundamentală și consub-
stanţială de investigaţie a universului empiric, inter-
viul permite reconstituirea biografi ilor private ale 
oamenilor mici conectați la evenimentele majore ale 
fl uxurilor migraționale ale sec. XXI. Prin valorifi ca-
rea acestui tip de izvor istoric se poate realiza un gen 
de cercetare-imagine, prin refl ectarea unei abordări 
implicit umanistice marcate de formarea unor norme 
sociale și de confi gurare a viziunii martorilor direcţi 
asupra fenomenului migrației. Interviul vizează mar-
torul sau participantul direct la fenomenul migrației, 

în care martorul este naratorul și actorul acțiunii din 
trecutul recent. „Istoriile” înscrise de fenomenul mi-
grației, eminamente opuse istoriei ofi ciale, reprezintă 
adevărate alternative ale discursului tradițional. 

Pentru cercetarea în curs planifi căm să efectuăm 
și să prezentăm mărturii ale femeilor migrante, ale-
se în mod aleatoriu, din categoria celor câteva paliere 
culturale persistente în Republica Moldova (raportate 
numeric după fi ecare grup etnic), cu diferite vârste și 
profesii, inclusiv din diferite țări recipiente), care pot 
fi  considerate atât sursă de reconstituire istorică, cât 
și refl ecţie asupra momentelor istorice recente poves-
tite, întrucât, peste ani, evenimentele trăite vor oferi 
semnifi caţii nebănuite, rememorarea implicând, în 
felul acesta, atât încercarea de înţelegere, cât și cea de 
justifi care și de (re)interpretare.

Povestirile care vor fi  prezente în această cerce-
tare vor fi  organizate după o structură de două ori 
ambivalentă. Într-o primă instanță, se poate evidenția 
ipostaza narativă a acestora ce se argumentează prin 
propensiunea de a povesti într-un timp al povestirii, 
al retrăirii virtuale, ca prelungire a unui timp al re-
trăirii istoriei-realitate, ca „res gestae” (lat. realizări), 
și a doua ipostază, cea discursivă, ce se poate asocia 
comunicării verbale, gestuale, iconice aferente afi rmă-
rii identității unei comunități, a unei societăți. Astfel, 
povestirea și memoria fi ind singurele ce recompun 
spațiul originar și ereditar, ele convertindu-se într-o 
autoreferențialitate a unui discurs identitar defectiv 
(Radosav 2005: 15-16).       

Memoria fenomenului migrației forței de muncă 
la feminin, valorizată din perspectiva prezentului, este 
una exemplară și tranzitivă, deoarece se deplasează 
dinspre trecutul recent spre prezent, cu scopul de-a 
dezamorsa un fenomen cu procesele sale ireversibile. 
Rememorarea, în felul acesta, produce cel puțin două 
efecte în perimetrul interpretativ și reconstitutiv al 
vieții femeilor marcate de efectul migrației. Pe de o 
parte prezentarea subiectivă a experiențelor umane, 
iar pe de altă parte o reprezentare transistorică a sen-
sului și a viziunii pe care oamenii „prezentului trăit” 
le-au elaborat transsubiectiv asupra orizontului de aș-
teptare pe care l-au construit într-o perioadă sau alta. 
Din acest motiv, istoria (scrisul istoric) se poate repo-
ziționa ca memorie și reprezentare.  

Prin urmare, în cercetarea de față vom încerca să 
prezentăm câteva repere cu referire la încrederea pe 
care putem să o acordăm inclusiv datelor memoriei 
fi ecărui intervievat. Realizăm acest demers nu pentru 
a pune sub semnul întrebării valoarea rezultatelor cer-
cetărilor centrate pe studiul memoriei, ci pentru a ofe-
ri noi repere interpretative în analiza evocărilor refe-
ritoare la impactul migrației asupra destinului poziției 
femeilor din societatea moldovenească. Astfel, având 
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în vedere posibilele interacțiuni transfrontaliere și de 
infl uențare reciprocă, în cercetarea de față vom încer-
ca să evidențiem experiența femeilor migrante afl ate 
în situaţii de interculturalitate, prin evidenţierea ex-
perienţei de realizare a unei veritabile corespondenţe 
dintre culturi, în sensul de transmitere a „încărcăturii 
culturale” proprii, precum și înţelegerii și acceptării 
alterităţii. Totodată vom încerca să identifi căm natura 
(trăsăturile și caracteristicile generale) ale proceselor 
transfrontaliere în condițiile migrației forței de muncă 
a femeilor din Republica Moldova după colapsul regi-
mului sovietic, regim care și-a lăsat amprenta printr-o 
moștenire culturală fragmentar de diversifi cată.

Note
1 Cercetătorii în domeniul socioeconomic și ai 

egalităţii de gen afi rmă că schimbările în relaţiile de 
gen sunt determinate semnifi cativ de paradigma Uni-
unii Europene asupra egalităţii de gen (Participarea 
femeilor... 2013: 6-10). 

2 Demersul științifi c din perimetrul istoriei orale 
are în vizor două abordări științifi ce: una  anglo-saxo-
nă în persoana reconstructorilor în frunte cu istoricul 
englez Paul Th ompson, care consideră istoria orală 
drept formă de developare a trecutului, și alta de sor-
ginte latino-romanică, în persoana instrumentiștilor 
în frunte cu Alessandro Portelli, care apreciază istoria 
orală ca pe un instrument ce studiază memoria soci-
ală, fenomenele de individualizare și de analogie, care 
împreună îl formează pe cel de mentalitate (Th omp-
son 1984; Th ompson 1988; Portelli 1991). 
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