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At the present stage, the phenomenon of migration took such a scale that it threatens to transform the European 

countries into multi-ethnic societies. Ethnic mixed marriages raise a wide range of questions related to parents' cultural 
identities, being a meeting spot of two national cultures.  

Each ethnic community elaborates its own representations on how they should be and tends to keep this resulted image 
in the national conscience, to display it in traditions, actions and relations with the representatives of their own people.  

In our multi-ethnic society, marriages between representatives of different ethnic groups are a natural thing. Hence-
forth, there results the necessity to learn about the psychological particularities of cohabitation, both as individual and 
social tasks.  

 
 
Familia reprezintă o formaţiune socială pluristratificată şi constituie celula de bază a societăţii în care sunt 

exprimate calităţile organizării, a comunităţii şi a structurii sociale. Ea se manifestă ca o instituţie socială, ca 
un microgrup, un obiect şi un subiect al salturilor istorice ce păstrează şi transmite din generaţie în generaţie 
cunoştinţele, cultura şi alte valori spirituale şi sociale.  

În viziunea antropologului francez Claude Levi-Strus, familia este un grup organizat, care îşi are originea 
în căsătorie şi constă din soţ, soţie şi copiii născuţi din uniunea lor. Grupul familial este unit prin drepturi şi 
obligaţii morale, juridice, economice, prin alte genuri de răspundere reciprocă şi ataşare emoţională. Familia 
este o comuniune de oameni care îşi apără tainele sale, lumea sa interioară de influenţa factorilor externi. 

În opinia psihologului Daria Mirea, calitatea vieţii familiale este determinată atât de exterior - cadrul social-
cultural, nivelul de satisfacere a nevoilor materiale (hrană, locuinţă, buget, confort, posibilităţi de consum 
cultural), cât şi din interior. Aceasta din urmă poate fi estimată prin intermediul mai multor indicatori al căror 
impact este esenţa în orice predicţie familială: a) climatul socioafectiv; b) bunăstarea sexuală; c) autenticita-
tea comunicării dintre parteneri şi copiii lor; d) păstrarea echilibrului dintre fuziune şi autonomie psihologică; 
e) sănătatea psihică şi somatică a membrilor familiei. 

Datele experimentale şi realitatea confirmă că în familie se formează baza relaţiilor, atitudinilor persona-
lităţii faţă de reprezentanţii altor comunităţi etnice. Omul, de la cea mai timpurie vârstă, devine purtător de 
tradiţii şi obiceiuri, apreciază aspectele pozitive ale naţiunii căreia îi aparţine. 

Istoria, nu de puţine ori, vorbeşte despre acele situaţii, când unele comunităţi etnice, aflându-se în perioa-
de critice, recurgeau la căsătoriile interetnice în scopul reproducerii, împuternicirii potenţialului lor genetic. 

La etapa actuală fenomenul migraţiei a luat o asemenea amploare, încât riscă să facă din ţările europene 
societăţi plurietnice. Căsătoriile etnic mixte pun o serie întreagă de întrebări legate de identităţile culturale 
ale partenerilor, măsură în care ele sunt locuri de întâlnire a două identităţi naţionale. Familiile etnic mixte 
trebuie ocrotite faţă de intoleranţa eventuală a celor din jur. 

În dependenţă de apartenenţa etnică, naţională şi religioasă, pot fi delimitate mai multe tipuri de familii: 
• partenerii cărora sunt apropiaţi după caracteristici etnice şi naţionale au aceeaşi religie, tradiţii şi valori 

asemănătoare; 
• cu parteneri diferiţi din punct de vedere etnic şi naţional, având religie, cultură şi deprinderi de viaţă diferită; 
• în care partenerii au aceeaşi religie, caracteristici culturale asemănătoare, dar naţionalitate sau etnie diferită. 
Fiecare comunitate etnică îşi elaborează propriile reprezentări despre cum ar trebui să fie o familie perfectă, 

care ar trebui să fie comportamentul partenerilor în viaţa de cuplu. Aceste reprezentări sunt menţinute de 
către subiect în conştiinţa naţională, se manifestă în tradiţii, acţiuni şi în relaţiile cu reprezentanţii poporului său.  

Coeziunea şi stabilitatea familiei interetnice, ca şi a celei monoetnice, este influenţată de un şir de factori 
interni (dragostea, toleranţa, încrederea reciprică, sistemul valoric, stereotipurile etc.) şi factori externi 
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(economia, legislaţia, religia, politica statală, teritoriul, mediul înconjurător etc.). Acţiunea acestor factori va 
fi mai intensă din cauza apartenenţei indivizilor la sisteme etnoculturale diferite. Odată căsătoriţi, partenerii 
cuplului conjugal etnic mixt, trec prin următoarele etape:  

I. Cunoştinţa primară cu viaţa de familie şi formarea unor reprezentări comune despre ea, în special dacă 
soţii sunt reprezentanţi ai diferitelor etnii; 

II. Formarea reprezentărilor vis-à-vis de familia proprie ca fiind etnic mixtă; 
III. Realizarea propriilor percepţii despre familiile etnic mixte în căsătoria personală; 
IV. Acumularea experienţei vieţii de familie în mediul mixt; 
V. Îmbunătăţirea continuă a relaţiilor familiale în procesul întăririi legăturilor conjugale. 
La prima etapă a formării relaţiilor conjugale, de obicei se realizează adaptarea rolurilor sociale şi adapta-

rea interpersonală la condiţiile de viaţă familială. Este perioada înţelegerii reciproce, deprinderilor, distribui-
rea rolurilor sociale, aranjarea locului de trai şi organizarea timpului liber. 

Dacă soţii sunt reprezentanţi ai diferitelor etnii, de obicei nu se aranjează totul aşa, precum ar trebui să 
fie; ei se confruntă cu diferite probleme care necesită soluţionarea fără a ofensa apartenenţa etnică a fiecăruia. 

Aceasta este una dintre cele mai dificile şi periculoase etape din punct de vedere al stabilităţii, deoarece 
chiar şi cele mai mici certuri, înfrumuseţate de un specific etnic, pot provoca respingerea între soţi. 

Cercetările au determinat că factorul ce contribuie la menţinerea cuplului conjugal este dragostea, care 
acoperă toate neînţelegerile. 

La cea de-a II-a etapă a formării relaţiilor familiale, după apariţia primului copil, are loc o modificare im-
portantă în relaţiile dintre soţi, care duce la schimbarea în structura rolurilor; apariţia responsabilităţilor paren-
tale, distribuirea bugetului şi timpului. La această etapă nu sunt încă formate interesele comune, înţelegerea 
reciprocă a soţilor şi persistă probleme serioase. 

Cel mai important este că soţii sunt obligaţi să se gândească serios asupra principiilor internaţionale de 
educare în familia lor, nu numai cele referitoare la naşterea copilului, ci şi la dezvoltarea autocunoaşterii, la 
perspectivele adaptării culturale pe viitor la mediul înconjurător. 

O importanţă majoră o are repartizarea obligaţiilor casnice între partenerii de etnii diferite. De exemplu, 
în multe familii numai după naşterea copilului soţul începe să-i ajute soţiei. 

Studiile psihologice efectuate arată că tinerii diferitelor etnii, iubindu-se şi intenţionând să se căsătorească, 
nu se gândesc serios la dificultăţile ce apar în viaţa de cuplu conjugal. 

A III-a etapă se caracterizează prin tendinţa spre stabilitatea şi întărirea relaţiilor maritale. Sunt complet 
repartizate rolurile sociale şi ele încetează să mai fie surse de conflict. Este evidenţiat un lider în fiecare funcţie. 

Însă această perioadă este complicată în ceea ce priveşte educaţia copiilor, care poartă un specific naţional. 
Părinţii realizează, în educarea copilului său, tradiţii, valori specifice ambelor etnii. 

Etapa a IV-a se deosebeşte printr-o stabilitate în relaţiile de familie. Trebuinţele de bază sunt orientate 
spre educarea copiilor. Foarte frecvent copiii influenţează asupra corectitudinii comportamentului adulţilor. 
Pentru soţi este importantă aprecierea faptelor lor, deciziilor, motivele acţiunilor, în timp ce copiii le desco-
peră orice nuanţă posibilă în relaţiile interpersonale. 

Tot în această etapă, soţii îşi acordă mai mult timp unul celuilalt şi recurg la măsuri mai afective în ceea 
ce priveşte nivelul cultural, intelectual, ei încearcă să îmbunătăţească aspectul intim. Pe de altă parte, în 
această etapă soţii încearcă să înţeleagă lumea interioară a persoanei dragi. 

Este important dacă soţii au locuit până la căsătorie în medii etnice omogene sau neomogene. De regulă, 
persoanele, venind din medii multietnice, sunt mai flexibile şi mai deschise pentru înţelegerea sau aderarea la 
valorile altor etnii. 

Cercetările demonstrează că în familie se pun bazele formării atitudinilor faţă de alte etnii. Anume în 
familie, chiar la o vârstă mică fiind, omul devine purtător al tradiţiilor şi obiceiurilor, valorilor culturale şi 
sociale ale propriei etnii. Vorbind însă despre familiile etnic mixte, acest proces diferă, având specificul şi 
subtilităţile sale. Fireşte, la confluenţa a două culturi în viaţa de familie, a două modele etnice de căsnicie şi a 
diferitelor practici educative, pot apărea şi dificultăţi printre care: confruntarea frecventă a părinţilor cu do-
rinţa copiilor de a stabili tranşant care dintre norme, reguli, tradiţii e mai bună, corectă, în timp ce strategia 
părinţilor este de a transmite şi promova ambele modele în cauză, considerându-le egale, bune şi corecte; 
negativismul propriu copilăriei sau adolescenţei poate deveni mai dramatic în astfel de familii. Aceste crize 
tranzitorii se pot explica atât prin gradul mai mare de libertate al copiilor, cât şi prin solicitările crescute faţă 
de ei în familiile respective, care îi fac uneori refractări la formele de comportament social cerute. Este însă 
adevărat că, în fiecare caz, acţionează şi o serie de împrejurări cu totul particulare, deosebit de concrete, 
proprii evoluţiei prin care trece fiecare familie. 
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Depăşirea stereotipurilor, vis-à-vis de funcţiile soţului şi soţiei, datorită schimbărilor survenite în statutul 
social economic al familiei, a condus inevitabil la o restructurare profundă a autoconştiinţei femeii. Acum 
femeia se poate manifesta ca personalitate şi în afara familiei. Acest fapt a influenţat şi statutul bărbatului în 
familie, rolul său încetând de a mai fi dominant în mod necondiţionat. 

În cele mai multe culturi şi societăţi, stereotipiile de sex sunt foarte pronunţate. Cu extrem de puţine 
excepţii, ele sunt în general pozitive în favoarea bărbatului şi mai puţin pozitive pentru femeie. I.Broverman 
şi colaboratorii săi (1970) au demonstrat experimental acest lucru, rugând experţii clinicieni să examineze 
aceeaşi listă cu trăsături bipolare şi să indice: a) care pol e mai dezirabil social; b) care pol caracterizează mai 
mult femeile şi care bărbaţii. A rezultat astfel o asociere predominant pozitivă între „bărbat” şi „dezirabil” şi 
una negativă (chiar dacă nu mare) între „femeie” şi „dezirabil”. 

Asupra familiilor cu parteneri din aceeaşi etnie şi familiilor cu parteneri din diferite etnii influenţează atât 
factori externi, cât şi interni. Doar că în familiile interetnice influenţa lor se va amplifica în dependenţă de 
apartenenţa partenerilor la diferite sisteme etnoculturale. Stabilitatea şi continuitatea cuplului sunt determi-
nate de grupul de factori: externi – se referă la religie, mediul de trai, obiceiuri etc., şi interni – încredere, 
toleranţă, valori, stereotipuri. 

Studierea influenţei factorului etnic în aşteptările de rol, atât în familiile etnic mixte, cât şi în familiile de 
conaţionali, permite a stabili unele date importante despre diferenţele referitoare la montajele femeilor şi bărba-
ţilor faţă de funcţiile familiei. Anume relaţiile stabilite într-un grup marital pot influenţa evoluţia şi dezvoltarea 
societăţii respective, la fel cum şi mediul social îşi poate manifesta impactul asupra existenţei cuplului.  

Corespunzător celor menţionate mai sus, presupunem că există diferenţe între montajele faţă de aspiraţiile 
de rol în familie, la partenerii din familiile etnic mixte şi cei din familiile de conaţionali. 
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Referitor la aspiraţiile partenerilor din familiile etnic mixte, conchidem următoarele: 
- la scala „laturii sexuale” este evident că pentru bărbaţi armonia sexuală serveşte drept condiţie impor-

tantă a fericirii familiale; în timp ce pentru femei această funcţie nu este într-atât de importantă; 
- la scala „identificarea cu partenerul” se observă că femeile consideră foarte important pentru viaţa de 

cuplu compatibilitatea părerilor, intereselor, valorilor, modului de petrecere a timpului liber; 
- la scala „activismul social” am depistat că soţia aşteaptă ca partenerul să se ocupe de relaţiile externe 

ale familiei; soţia apreciază înalt activismul profesional al soţului. 
Rezultatele obţinute la celelalte scale scot în vileag următoarele: 
- atât soţiile, cât şi soţii aşteaptă ca partenerul să se implice în realizarea funcţiei gospodăreşti; dar la 

soţii (ele) sunt mai evidente aceste aspiraţii, ele aşteaptă ca soţii (ei) să asigure familia; 
- la scala „funcţia educativă” observăm că soţiile aşteaptă ca şi partenerul să se implice în îngrijirea şi 

educaţia copiilor. Soţiile consideră această funcţie destul de importantă pentru ambii părinţi în cadrul 
familiei, dar în general şi-o atribuie lor; 

- la scala „funcţia terapeutică” observăm că soţul aşteaptă ca soţia să-şi asume funcţia de lider emoţional 
al familiei; soţia este cea care va crea atmosfera de susţinere morală şi emoţională; dar nici soţul nu 
renunţă în unele situaţii la rolul de terapeut; 

- referitor la scala „exteriorul partenerului”, menţionăm că rezultatele indică dorinţa soţului de a avea o 
soţie simpatică, în schimb soţia se concentrează mai mult asupra propriului exterior. 
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În ceea ce privesc aspiraţiile partenerilor din familiile conaţionale, observăm următoarele: 
- la scala „relaţii sexuale” este evident faptul că pentru bărbaţi armonia sexuală serveşte drept condiţie 

importantă a fericirii familiale; dar spre deosebire de femeile din cuplul mixt, acestea acordă şi ele 
importanţă funcţiei date; 

- la scala „funcţia educativă” rezultă că femeile aşteaptă mai mult decât bărbaţii ca funcţia dată să fie 
atribuită partenerului. Menţionăm că aceasta este una dintre funcţiile cele mai importante în familie 
pentru femei; 

- la scala „exteriorul partenerului” observăm că bărbaţii apreciază mult exteriorul partenerei, în timp ce 
femeile acordă mai multă atenţie propriului exterior şi mai puţin al partenerului. 

Studiul efectuat ne-a oferit posibilitatea să deducem unele concluzii, care pot servi drept repere în cerceta-
rea familiilor debutante privitor la cunoaşterea mai profundă a partenerilor conjugali. 

Pentru construirea eficientă a vieţii familiale, membrii cuplului trebuie să-şi cunoască reciproc atât parti-
cularităţile individuale, identitatea psihologică, cât şi orientările valorice, atitudinile faţă de funcţiile familiei, 
aspiraţiile de rol, trebuinţele, interesele etc. 

O astfel de cunoaştere permite partenerilor orientarea spre celălalt, decentrarea, trecerea de la egocentrism 
la altruism. Fiecare individ devine membru al cuplului familial, având deja unele reprezentări despre rolurile 
familiale, formate în mediul social în care a crescut. Cunoaşterea acestor reprezentări facilitează găsirea nu-
mitorului comun în ceea ce priveşte formarea propriului stil de repartizare a funcţiilor familiale. 

Cunoaşterea partenerului conjugal are loc treptat în cadrul vieţii familiale, realizării funcţiilor familiale. 
Acest proces poate fi facilitat în cazul când membrii diadei familiale sunt plasaţi pe poziţia celuilalt. 
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