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PARTEA I: CERCETARE 

[această parte rezumă desfășurarea activităților 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 și 2.2.5, 

menționate la pagina 16 a contractului PN-II-RU-TE-2014-4-2650] 

 

În această etapă, fiecare membru al echipei de cercetare a colectat date etnografice pentru 

fiecare sub-proiect, utilizând metodologia elaborată în etapa anterioară (ghidul de interviu 

semi-structurat despre clasa de mijloc și fișa de observație, precum și metode specifice 

fiecarui sub-proiect, de pildă interviuri de istorie de viață prin intermediul îmbrăcăminții 

purtate (sub-proiect 1), interviuri de obiecte (sub-proiect 2), interviuri despre ce înseamnă să 

fi un „foodie‖ (sub-proiect 3), jurnale de familie (sub-proiect 4), observație participativă la 

evenimente caritabile și activitate cotidiană în ONG-uri (sub-proiect 5)).  De asemenea, 

fiecare membru a contribuit la îmbogățirea bazei de date a celorlalți membrii ai echipei, fie 

prin transmitere directă a unor date, fie prin discutarea rezultatelor individuale în cadrul 

sedințelor lunare de proiect. În plus, participarea tuturor membrilor echipei la conferințe a 

contribuit la structurarea datelor de teren și la o creștere a vizibilității rezultatelor individuale 

la nivel de echipă. 

 

Așa cum s-a precizat și în raportul anterior, în activitățile de cercetare care au implicat 

interacțiune directă a fost obținut în prealabil consimțământul informat verbal al 

interlocutorilor. În plus, acestora li s-a explicat că la baza acestei cercetări stă principiul 

confidențialității, doar inițialele lor și date de identificare cum ar fi genul, vârsta și profesia 

fiind folosite în publicațiile proiectului.  

 

Echipa de cercetare a folosit pentru selectarea interlocutorilor săi trei metode:  

a) identificarea de către cercetător/cercetătoare a posibililor interlocutori 

s-a pornit de la indicatori de clasă convenționali—considerând clasa de mijloc ca fiind 

alcătuită din persoane care au studii medii sau superioare, au un venit mai mare decât venitul 

mediu pe economie, sunt ‗gulere albe‘ (white collars) sau desfășoară activități 

antreprenoriale—și a observat, intervievat sau discutat cu persoane care îndeplinesc aceste 

criterii;  

b) identificarea de către altcineva a posibililor interlocutori 

s-a pornit de la reprezentări asupra apartenenței la clasa de mijloc, membrii echipei cerând 

cunoștințelor lor să îi pună în legătură cu persoane considerate de ei ca aparținând clasei de 

mijloc; 
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c) Auto-identificare ca aparținând clasei de mijloc 

s-a interacționat cu sau au fost intervievate persoane care se auto-identifică ca aparținând 

clasei de mijloc. 

 

Concluzii preliminare generale și direcții de cercetare pentru etapa finală 

 

Conceptualizarea clasei sociale 

 

Această etapă de cercetare a conturat și mai clar diferitele conceptualizări ale clasei și 

folosirea lor în funcție de context și interlocutor. O conceptualizare ―neutră‖ a clasei ca 

reprezentând o poziție în structura socială existentă a fost cel mai adesea utilizată în 

conversațiile cu cercetătorii din acest proiect. De asemenea, o conceptualizare culturalistă a 

clasei ca reprezentând stil, bun gust și capital cultural a fost adesea invocată (cu reprezentați 

ai clasei de mijloc imaginați ca fiind activi implicați în acumulare de capital cultural și, prin 

opoziție, ai claselor de sus și de jos deopotrivă gândiți a nu deține capital cultural și a face 

alegeri de consum discutabile). În schimb, o conceptualizare a clasei care aduce în prim plan 

inegalitățile socio-economice structurale a fost utilizată mai rar și în special de către 

interlocutori angajați civic și politic. În etapa finală de analiză și interpretare a datelor de 

cercetare atenție sporită va fi acordată relației dintre biografiile și traiectoriile profesionale 

ale interlocutorilor, inclusiv cercetătorii, și contextul în care au avut loc aceste conversații 

despre clasă. Această cercetare etnografică va putea oferi astfel elemente în completarea 

analizei utilizării noțiunii de clasă în medii intelectuale din România contemporană (conform 

C. Ban 2015). 

 

Relații de clasă 

 

Această etapă de cercetare a permis explorarea relațiilor de clasă, fiecare din cele cinci sub-

proiecte oferind contribuții nuanțate asupra termenilor în care distincția se construiește la 

nivelul vieții de zi cu zi. Acest material etnografic completează observații și remarci din 

timpul interacțiunii directe cu interlocutorii noștri. În general, puțini dintre acești interlocutori 

au abordat direct relațiile de clasă în termeni de inegalități socio-economice. Însă mulți au 

fost dornici să sublinieze probitatea morală a clasei de mijloc (fie explicit, prin discutarea 

meritelor și a muncii cinstite, prin folosirea frecventă adjectivului ―normal‖; fie implicit prin 

asumpția că apartenența la clasa de sus se obține prin recurgerea la mijloace ilicite de 
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acumulare financiară sau prin asumpția că apartenența la clasa de jos este rezultatul lipsei de 

cumpătare economică). În plus, interlocutorii membrilor echipei de cercetare au fost invitați 

să povestească când și cum interacționează cu persoane pe care le-ar include într-o altă clasă. 

 

Identificarea clasei de mijloc 

 

Și această etapă de cercetare a ilustrat conceptualizarea clasei de mijloc ca fiind o categorie 

socială cu dimensiuni și compoziție care variază în funcție de criteriile considerate definitorii 

(venit și/sau educație; studii medii sau superioare) și de perioada istorică la care se face 

referire. De asemenea, a adus noi exemple de raționamentele pe care interlocutori ai 

membrilor acestei echipe de cercetare le folosesc pentru a pune sub semnul întrebării 

existența unei clase de mijloc în diferite perioade istorice și în perioada contemporană. Acest 

material etnografic va fi folosit cu precădere în capitolul introductiv al volumului 

„Introducere în antropologia clasei de mijloc‖.  

 

În plus, dacă acest proiect a pornit de la premisa că în România contemporană clasa de mijloc 

este o categorie socială în proces de formare, cercetarea a nuanțat acest punct de plecare. Prin 

interviuri cu persoane cu vârste, nivele de educație și profesii diferite, echipa a adunat 

material etnografic și despre ceea ce pentru unii dintre interlocutorii membrilor echipei de 

cercetare este un proces de disoluție, iar pentru alții un proces de diversificare (NB. nu doar 

diversificare în sensul sociologic de parte de jos, parte de mijloc și parte de sus a clasei de 

mijloc) și maturizare (conștientizare a drepturilor și responsabilităților; dezvoltare a unei 

conștiințe de clasă; rafinare culturală; reproducere socială). Exemplul cel mai ilustrativ din 

acest punct de vedere este discutarea apartenenței la clasa de mijloc a unui profesor de liceu: 

când referirea s-a făcut la perioada comunistă, profesorul a putut fi plasat cu ușurință în clasa 

de mijloc (existentă, pentru mulți dintre interlocutorii noștri, chiar și într-o societate în care 

ideologic vorbind clasele nu existau); când referirea s-a făcut la perioada actuală, același 

profesor n-am mai putut fi plasat cu aceeași ușurință în clasa de mijloc, însăși criteriile de 

definire ale clasei de mijloc devenind subiect de discuție, dar despre copiii lui s-a presupus că 

aparțin sau vor aparține clasei de mijloc. În etapa finală de analiză și interpretare a datelor de 

cercetare atenție sporită va fi acordată relației dintre biografiile interlocutorilor, reflecțiile 

asupra dimensiunilor și compoziției clasei de mijloc și reflecțiile asupra propriei apartenențe 

la clasa de mijloc. Sub-proiectul 4, care explorează copiii și reproducerea socială a clasei de 

mijloc va oferi o perspectivă biografică complementară. De asemenea, sub-proiectul 5, care 
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investighează relația clasei de mijloc cu un ―celălalt în nevoie‖ va oferi o perspectivă 

relațională complementară acestui material etnografic. 

 

Formarea subiectivității de clasă 

 

Etapa exploratorie a acestui proiect a adus în prim plan faptul că auto-definirea în termeni de 

clasă în general și de clasă de mijloc în particular este mai degrabă rară în viața de zi cu zi.  

Membrii echipei de cercetare au întâlnit cu preponderență persoane care declară că nu s-au 

gândit niciodată la ei înșiși în acești termeni, că o astfel de identificare nu este folosită în 

grupurile sociale din care fac ei parte și că o astfel de identificare este puțin semnificativă în 

viața lor socială. Pentru multe dintre aceste persoane, întâlnirea cu cercetătorii este o primă 

ocazie de a reflecta asupra apartenenței lor la o clasă socială. Proiectele lor personale de viață 

sunt descrise în termeni de ―a trăi bine‖, ―a trăi cu sens‖, ―a face ceva și pentru sufletul tău‖ 

sau ―a trăi confortabil‖. În cazurile de mobilitate socială ascendentă, ele sunt descrise în 

termeni de ―a te ajunge‖, ―a te așeza‖, ―a nu avea grija zilei de mâine‖ sau ―a îți depăși 

condiția‖. 

Ca răspuns, pe parcusul celei de a doua etape, agenda de cercetare a fost extinsă, urmărindu-

se documentarea etnografic formarea subiectivității de clasă prin:  

 explorarea unor proiecte materiale  

[proiecte legate de locuință și decorații interioare; îmbrăcăminte; mâncare; creșterea copiilor; 

donații individuale către ―celălalt în nevoie‖] 

 investigarea modalităților prin care aceste proiecte materiale sunt gândite a fi (și) 

proiecte de distincție de clasă 

[atenție acordată surselor de inspirație și discuțiilor despre cine se implică în proiecte 

asemănătoare sau diferite; evaluarea ―celuilalt‖ semnificativ în formularea acestor proiecte; 

analiza elementelor comune ale acestor proiecte] 

 analiza reprezentărilor asupra clasei de mijloc (ce este și ce ar trebui să fie) 

 [cum este definită clasa de mijloc; cum își imaginează o persoană că ar trebui să trăiască 

cineva din clasa de mijloc, ce fel de surse folosește pentru formularea acestor reprezentări] 
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Caractere aparte 

 

În această etapă de cercetare, echipa a început să strângă material etnografic pentru 

conturarea unor caractere aparte cu relevanță pentru descrierea clasei de mijloc din România 

contemporană, cu preponderență zona urbană activă din punct de vedere economic și cultural. 

Lista curentă de caractere include ―corporatistul‖, ―hipsterul‖, ―creativul‖, ―foodie‖ și 

―oamenii frumoși‖.  

 

 

Date și concluzii preliminare specifice fiecărui subproiect 

 

SubProiect 1 (DP, Dr. Magdalena Crăciun): 

“Belșug la preț redus” 

 

În această etapă de cercetare, am continuat să explorez legăturile pe care bucureștenii le 

stabilesc între îmbrăcăminte și apartenența la clasa de mijloc. Deși preocuparea pentru 

reprezentările asupra ținutei vestimentare adecvate unei persoane din clasa de mijloc a rămas 

importantă, în aceasta etapă am pus accentul pe practicile de consum de îmbrăcăminte. Auto-

plasarea în structura socială și/sau noținea de clasă de mijloc au fost abordate în partea finalăa 

conversațiilor. Am intervievat formal sau discutat informal cu 20 de persoane cu vârste 

cuprinse între 24 și 65 de ani, cu preponderență femei, despre practicile lor de consum de 

îmbrăcăminte, prezente și trecute. În plus, am făcut observații în magazine de haine noi și 

second-hand, în magazine de tip outlet și în mall-uri în perioada reducerilor, la târguri de 

design și modă, la ateliere de stil vestimentar, la evenimente dedicate hainelor ―vintage‖ și la 

evenimente de tipul ―yard sale‖, ―garage sale‖ și ―swap shop‖ (acestea din urmă reprezintă 

modalitate din ce în ce mai populară printre bucureșteni de a valorifica surplusul de haine, fie 

că sunt nepurtate, nedorite sau uzate). De asemenea, am urmărit pagini de Facebook, conturi 

de Instagram și bloguri de modă și stil personal ale unor bucureștence (Aveți și pe roz?, 

Vintage Butter, The Dear hunter, vintage and less, Ana Morodan, Diana Enciu si Alina 

Tanasa), metodele de cercetare incluzând observație etnografică online și salvare și analizare 

de conținut social media relevant.  
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Acest subproiect aduce în prim plan modalități distincte de a discuta ceea ce este definitoriu 

pentru clasa de mijloc și ceea ce face ca o persoană să poată fi categorizată ca aparținând 

clasei de mijloc.  

 

În primul rând, reprezentarea „mijlocului‖—și, prin extensie, a apartenenței la clasa de 

mijloc—apare indexată prin caracteristici materiale ale îmbrăcăminții—croială clasică, 

croiala simplă, croială minimalistă, culori mute sau pale (alb, gri, bej, negru, bleumarin, 

maro), ―materiale cât de cât de calitate‖, ―materiale mai fine, nu chiar plastice‖ sau materiale 

mate.Chiar dacă în feluri diferite, toate aceste atribute sunt opusul excesului localizabil la 

extremele structurii sociale, clasa de jos și, respectiv, clasa de sus. De exemplu, culorile mute 

sunt opusul celor strălucitoare, considerate a fi purtate fie de către cei din clasa de jos, în 

acest caz denotând prost gust, fie de către cei din clasa de sus, în acest caz denotând nu doar 

prost gust ci și dorința de a ieși în evidență. Marcarea distincției de clasă este realizată prin 

sublinierea proprietăților materiale ale obiectelor vestimentare. 

 

„Mijlocul‖ este indexat și prin mărcile de îmbrăcăminte considerate a fi de „mijloc‖ sau de 

„mall‖, de pildă Zara, Mango și H&M. Clasa de sus caută să se diferențieze de clasa de 

mijloc prin consum de mărci de haine neintrate pe piața românească sau consum de haine 

realizate de designeri, români sau străini. În cuvintele unei interlocutoare, fotograf de familie, 

care adeseori lucrează pentru familii pe care ea le consideră din clasa de sus, ―există acest 

trend acuma, toată lumea [cei bogați] se îmbracă cu haine care nu există încă în mall la noi.‖ 

Întrebată cu ce se îmbracă cei din clasa de jos, acceași interlocutoare subliniză ca visul 

acestor oameni este să se îmbrace de la mall, dar sursa cea mai probabilă de haine pentru ei 

rămâne magazinul de haine second-hand sau magazinul de haine chinezești Dragonul Roșu 

din Colentina.  

 

În plus, la nivel discursiv, ideea de „mijloc‖—și, prin extensie, apartenența la clasa de 

mijloc—este exprimată prin adjectivele folosite pentru a descrie îmbrăcămintea pe care o 

poartă o persoană din clasa de mijloc (reprezentare si auto-reprezentare): ―decentă‖, 

―modestă‖, ―clasică‖, ―respectabilă‖, de ―bun gust‖, ―practică‖, ―functională‖ sau 

―minimală‖. De asemenea, ideea de „mijloc‖ este transmisă discursiv prin felul în care 

hainele second-hand sunt renumite și implicit revalorizate ca haine vintage și prin modul în 

care magazinul de haine second-hand este descris nu ca sursă de haine, ci ca sursă de haine 

de firmă, haine de calitate sau haine diferite, o sursă ―alternativă‖ față de mall-ul 
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uniformizator și conformist. Cumpărătorul din clasa de mijloc este astfel prezentat sau se 

auto-prezintă ca deținând un capital cultural (Bourdieu 1984), care îl distinge de persoana 

nevoiașă din clasa de jos, vizitatorul tipic al acestui timp de magazin.  

 

În al doilea rând, apartenența la clasa de mijloc este construită și exprimată prin economisire. 

Multe dintre interlocutoarele mele au început prezentarea unor haine din garderoba lor prin 

sublinierea prețului respectivei piese vestimentare și/sau menționarea locului de unde a fost 

achiziționată. În aceste conversații, accentul a fost pus mai mult pe economisire decît pe 

diferență, individualitate sau gust, criterii care de asemenea pot ghida cumpărătoarele spre 

surse de haine unicat sau de serie mică. 

 

E.D.: Am luat pantalonii ăștia de la reduceri. În loc de 299 de lei, am dat pe ei 129 de lei. 

M.C. De unde i-ai cumpărat? 

E.D.: I-am luat din mall, de la Massimo Dutti, dar când erau reduceri. Cred că nu merită să 

dai atâția bani când e prețul întreg. Dacă îmi place ceva, aștept reducerile. Nu țin să fiu la 

modă, dar țin la calitate. 

 

Am găsit paltonul la MiniPrix cu 168 de lei. Prețul întreg sunt sigură că a fost de câteva sute 

bune de lei. 

 

Eu combin. Adică am în șifonier și haine noi, mai toate luate la reduceri, dar și multe haine 

luate cu câțiva zeci de lei sau chiar câțiva lei când sunt reduceri la Humana [magazin 

second-hand]. 

 

Iau mult de la fabrici, când mă duc acasă la Focșani. Sunt prețuri super ok. Au niște modele 

care mi se pare că sunt un pic diferite. Uite paltonul ăsta l-am cumpărat acum doi sau trei 

ani cu 50 de lei. 

 

Am prietenele mele la Apaca, le mai duc o cafea, o cutie de bomboane, mă anunță când au 

produse noi, au învățat cam ce imi place mie. [râde] 

 

Liechty (2012)subliniază că etnografii și istoricii clasei de mijloc experimentează adesea 

momente de déjà vu: în cazul particular pe care ei îl studiază recunosc discursuri, aspirații, 

preocupări și probleme pe care le au și persoane aflate în poziții de clasă similare în alte spații 
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și perioade. Discuțiile despre economisire ca practică definitorie pentru clasa de mijloc 

(Miller 1998, Gregson & Crewe 2003) reprezintă pentru acest subproiect un astfel de moment 

de déjà vu. Dacă în literatură magazinul second-hand apare menționat cel mai adesea, 

specificul local în termeni de surse de haine este dat de faptul că România este o țară 

producătoare de confecții pentru piața europeană, fabricile vânzând prin magazine proprii la 

prețuri mici stocuri rămase sau obiecte defecte. 

 

Titlul ales pentru acest raport—―belșug la preț redus‖—este idea-manifest a unei bloggerițe 

de modă cu peste 10000 de followers. În cuvintele ei:  

 

Știti deja că-s adepta filozofiei #BelșugLaPrețRedus. Și nu, asta nu înseamnă a cumpăra 

lucruri ieftine, dimpotrivă. Încerc să mă feresc de materiale incerte, de lucruri făcute în 

grabă sau de dragul profitului. Prefer să investesc timp în a căuta lucruri de calitate, care 

chiar mi se potrivesc. [..]#BelșugLaPrețRedus nu este despre bani și etichete simadicoase, ci 

despre cum să fim atenți la ce alegem, la a nu ne mulțumi cu puțin, la a nu cumpăra ceva 

doar pentru ca ne permitem sau este la modă. Iar banii rămași pot fi cheltuiți pe lucruri ce 

contează cu adevărat: mâncare mai bună, investigatii pentru sănătate, abonamente la sală, 

dentist, vacanțe mai dese. Sau poate pentru a face o surpriză cuiva. 

 

Această practică de consum—la fel, dacă nu chiar mai mult decât obiectele achiziționate—

reprezintă o valoare în sine. 

 

În al treilea rând, acceptabilitatea socială a acestui tip de practică de consum, economisirea, 

relevă diferențele care există în interiorul clasei de mijloc. Dacă unele dintre interlocutoarele 

mele au pus accentul pus economisire și pe sursele variate de îmbrăcăminte, alți interlocutori, 

femei și bărbați, au semnalat inadecvarea ei în diferite moduri, de la o recunoaștere șoptită a 

cumpărării (și) în perioada reducerilor până la o menționarea a acestei practici ca semn clar al 

mimării apartenenței la clasa de mijloc (C.M. corporatiștii de care vorbim noi, toți se 

îmbracă cu haine de firmă, toți sunt fițoși. Dar mulți le iau cînd sunt reduceri. Și nu spun 

asta! Dai peste ei întâmplător în mall cînd sunt reduceri. Dai să îți saluți colegul și el e cu 

mâinile pline de pungi.). Și mai puțin acceptabilă este pentru unele persoane cumpărarea de 

articole second-hand (C.I. Eu foarte multă vreme, din cauză cumva a educației și a familiei, 

nu mi-am cumpărat haine second. Era...aveam așa o părere foarte proastă pentru că maică-

mea, mătușă-mea, femeile apropiate din familie sunt genul “totul trebuie să fie nou”, “totul 
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trebuie să fie de calitate”. Mi se părea că doar oamenii foarte săraci se îmbracă de la 

second și e așa…Am început cu târgurile și second-urile târziu, după ce am terminat 

facultatea [..] și după ce am trecut de prejudecata cu țiganii, iei de la țigani, te îmbraci ca 

țiganii.) Economisirea, realizată prin cumpărarea în perioada reducerilor sau prin 

frecventarea magazinelor outlet și de haine second-hand, devine o practică care semnalează o 

distincți intra-clasă între persoane respectabile și persoane responsabile.  

 

Concluzionând, atenția sporită acordată în această etapa a cercetării practicilor de consum de 

haine a permis descoperirea unor modalități distincte de a defini clasa de mijloc. Aceste 

practici nu reflectă o poziție fixă sau pre-existentă în structura socială, ci construiesc 

distincții între clase și în interiorul clasei de mijloc. Îmi propun să continui explorarea 

consumului de haine ca relevant pentru ceea ce Bourdieu (1984) numește ―știința 

pragmatică‖ a clasei în viața cotidiană.  

 

 

SubProiect 2 (Cercetător postdoctoral, Dr. Monica Stroe) 

Gustul de clasă și practicile și politicile transgresiunii 

 

In aceasta etapa de cercetare, am efectuat interviuri cu tineri care se auto-definesc ca 

pasionați de gastronomie (sau foodies, termenul anglo-saxon fiind utilizat în mod frecvent de 

populația studiată) sau care au fost identificați astfel ca urmare a unor comportamente sau 

elemente biografice din sfera gastronomiei (interes manifestat prin frecvența postărilor 

tematice de pe rețelele sociale sau un interes antreprenorial pentru domeniul alimentației). 

Am identificat și intervievat 20 de interlocutori, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 25 și 

40 de ani, profesioniști care activează preponderent în domenii subsumate industriilor 

creative (publicitate, design, creație grafică) sau sunt angajați în companii multinaționale  sau 

în ONG-uri sau cu mici antreprenori sau freelancers care interacționează frecvent cu diferite 

tipuri de servicii alimentare publice (restaurante, cantine de prânz, cafenele, servicii de livrare 

etc) sau mănâncă des în afara spațiului domestic (în oraș sau cu ocazia unor evenimente 

sociale) și care manifestă un interes intelectual activ în materie de alimentație. Selecția de 

interlocutori s-a extins la o serie de foodies mobilă profesional, care au capitalizat 

cunoașterea specializată în domeniul gastronomiei, dobândită ca amatori și au transformat-o 

în diferite angajamente antreprenoriale sau profesionale legate de sfera gusturilor alimentare 
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sofisticate (review-eri sau critici de restaurante, bloggeri culinari, PR de restaurant, asociații 

unor mici localuri sau food trucks, artizanat alimentar). 

 

Opțiunea metodologică a privilegiat interviurile situaționale, pentru care i-am însoțit pe 

interlocutori pentru o masă  în localurile preferate (cafenea, bistro, restaurant), la festivaluri 

de gastronomie, în pauza de prânz sau acasă, în timp ce preparau diverse mese sau în timp ce 

consultam împreună bloguri și reviste culinare. 

 

Cercetarea a cuprins o imersiune progresivă în scena gastronomică locală: participare la 

evenimente și festivaluri gastronomice, familiarizarea cu peisajul emergent al hranei de tip 

street food, cafenele și bistro-uri frecventate de interlocutori. La metodologia cercetării s-a 

adăugat o analiză de conținut semi-structurată a meniurilor unei selecții de 40 de localuri și o 

observație etnografică online (netnografie) a mesajelor din rețelele sociale (Facebook, 

Instagram) – consumatori și comunicare business, bloggeri gastronomici și recenzori de 

restaurante. 

 

Am definit populația studiată (foodies) ca posesori de capital cultural culinar (Lebesco și 

Naccarato 2012), tributar conceptualizării făcute de Bourdieu legăturii dintre gust și 

distrincție și a capitalului cultural. Angajarea într-un anumit tip de practici alimentare care 

reflectă – consideră autorii citați – un anumit set de valori. Aceste atitudini și premise care 

guvernează relația cu hrana pot fi productive: ‖acestea produc cunoaștere, induc plăcere și 

generează putere. În astfel de contexte, indivizii sunt participanți activi la propria lor 

împuternicire prin demersurile de auto-realizare. În acest context ei produc cunoaștere. În 

acest cadru putem citi hrana și practicile alimentare în relație cu proiectele Sinelui și astfel 

capitalul culinar se manifestă activ‖ (2012:5). 

 

Reprezentanții populației studiate cu care am interacționat acumulează capital culinar printr-

un consum semi-profesionist de media alimentară (emisiuni culinare, canale TV cu tematică 

gastronomică, materiale produse de chefi celebri sau guru ai alimentației: cărți de gătit, 

bloguri, pagini de Facebook) sau călătorii cu componentă culinară definitorie. 

 

Orizontul moral care conturează practicile de consum alimentar ale categoriei studiate este 

ghidat de cultivarea unei legături mai intime, mai controlate și mai autentice cu hrana, aceasta 

putând însemna preocuparea pentru locavorism, pentru bunăstarea animalelor (sistemul 
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freerange), practici comerciale corecte și echitabile din punct de vedere social (fairtrade), 

trasabilitate, artizanat. De asemenea, manifestă o atitudine ambiguă față de patrimoniul 

alimentar, oscilând între o apreciere principială a specificului culinar românesc și/sau familial 

și percepția acestora ca elemente identitare inconfortabile. 

 

Majoritatea participanților la cercetare gătesc și cultivă interesul pentru gătit ca pe o 

componentă a timpului liber (relaxare, divertisment, activitate creativă) și își propun forme de 

educare discretă a membrilor cercurilor lor sociale (crearea de experiențe gastronomice). 

Gătitul este atribuit cu calități terapeutice sau chiar spirituale, asociat cu sfera dezvoltării 

personale și a meditației. Gătitul este păstrat în sfera loisir-ului prin strategii precum refuzul 

de a găti cantități de mâncare suficiente pentru mai multe zile (oala cu ciorbă) sau evitarea 

normelor (considerate opresive) încoporate în rețetele cu cantități și ingrediente precise. 

Gătitul spontan, bazat pe inspirație de moment, improvizația sunt motoarele esențiale ale 

entuziasmului pentru gătitul domestic, ceea ce îl păstrează în sfera creativității ludice. 

 

Majoritatea au experimentat cu artizanatul culinar ca formă de experiență creativă (pâine 

coaptă în casă, murături și alte conserve). Cei mai mulți dintre ei revendică un stil de gătit 

mediteranean (particularizat ca italian, grecesc, dar și marocan sau libanez) și o apreciere 

pentru mese simple și ușoare, cu ingrediente puține și preparate la grătar sau în cuptor, tehnici 

privite ca neagresive în comparație cu ciorbele sau tocănițele.  

 

Spațiul de gătit (bucătăria) este curatoriat programatic ca spațiu al expresiei personale (cu 

mirodenii și instrumentar de bucătărie expuse). Majoritatea ritualizează micul dejun ca 

moment al confortului emoțional care rezultă din legătura cu spațiul domestic și cu partenerul 

și transformă prima masă a zilelor de weekend în brunch-uri elaborate. Alternativ, alocă o 

parte din timpul liber din weekend pentru proiecte de gătit, pe care le planifică și le 

documentează din timp (prepararea peștelui sau a burgerilor, de exemplu). 

 

Interlocutorii își exercită capitalul culinar și preferințe ferme în mod particular în materie de 

cafea și de vin, dar interesul pentru cunoașterea berilor artizanale crește progresiv în 

comunitățile de foodies din București. Dintre bucătăriile percepute drept exotice, respondenții 

cultivă un interes predilect pentru cea japoneză, tailandeză și mexicană, dar de regulă aceste 

gusturi, calibrate în alte țări, își găsesc cu greu oferte de calitate în București. Există o stigmă 

percepută a shaormei, mâncarea locală de stradă prin excelență. Poziționarea față de aceasta 
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oscilează de la repulsie la evitare, respectiv la alocarea acesteia pe un teritoriu de hedonism 

culpabil. Delimitarea de consumul de shaorma este repetitiv nuanțată de admirația pentru 

localuri care reabilitează peisajul de street food local prin oferta de rețete conotate ca 

‗autentice‘ (Divan, Calif). Apetitul pentru burgeri – în varianta gourmet și disponibili la 

prețuri care pornesc de la 20 de lei - consumați în burger bars, restaurante, la standuri stradale 

sau preparați în casă conturează o modă alimentară a cărei existențe paradoxale este imposibil 

de ignorat pentru cercetarea antropologică. 

 

Pornind de la această din urmă descoperire, am ales ca în lunile următoare ale cercetării să 

privilegiez o pistă de cercetare care delimitează această dimensiune particulară a gustului 

clasei de mijloc posesoare de capital cultural culinar: interesul pentru mâncare de tip street 

food, în special burgeri. Întrebările de cercetare pe care se va baza această direcție de 

cercetare sunt următoarele: 

 

Care este materializarea explorărilor tinerilor foodies în afara limitelor tipice ale gustului de 

clasă? Cum conturează proiectele de educare a gustului ale clasei de mijloc scena alimentară 

a Bucureștiului? Care sunt strategiile antreprenorilor alimentari de a face gusturile populare 

accesibile gustului clasei de mijloc? Cum relaționează apetitul pentru produse populare a 

segmentului cercetat al clasei de mijloc bucureștene cu gustul clasei de mijloc în ansamblu? 

 

Interpretez aceste atitudini și comportamente de consum ca forme de transgresiune și îmi voi 

fundamenta cercetarea pe baza conceptelor de apropriere, colonizare simbolică, consum 

creativ, divertisment productiv. 

 

 

SubProiect 3  (Cercetător postdoctoral Dr. Bogdan Iancu) 

Aspirații locative ale clasei de mijloc din București 

 

În cadrul acestui subproiect am continuat să investighez construirea și exprimarea 

apartenenței la  clasa de mijloc prin intermediul achiziționării sau construirii unei locuințe și 

a amplasării și decorării spațiului de locuit.  

Cercetarea a presupus interviuri situate, în cele mai multe cazuri în casele interlocutorilor 

pentru putea observa și discuta contextualizat despre finisaje, elemente de mobilier și decor. 

―Biografia culturală‖ (așa cum a indexat-o antropologul Igor Kopytoff) a acestor obiecte sau 
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materialități este estențială pentru înțelegerea în profunzime a valorilor bunurilor ca proces 

cultural și cognitiv (Kopytoff 1986) și pentru a depăşi măcar în parte o analiză din faţa 

―uşilor închise‖ (Miller 2001). Am adoptat aici și opțiunile metodologice utilizate de 

Woodward (2001) - interesul recent pentru obiecte în studierea obiectelor-epifanie/obiecte-

pivot pentru a identifica rolul acestora în generarea semnificaţiilor în cadrul proceselor de 

diferenţiere, obiectificare şi integrare.  

 

În general majoritatea celor pe care i-am contactat pentru a realiza interviuri situate în casele 

lor au acceptat de la bun început acest exercițiu dar, cu două excepții, nu a fost posibil să 

discut simultan ambii membri ai cuplurilor. Deși eram sceptic la început, majoritatea mi-au 

prezentat – la începutul sau la sfârșitul vizitelor – aproape toate încăperile locuințelor și mi-

au furnizat detalii despre funcționalități, re-gândiri și reașezări, mici și mari incidente în 

procesele de construire sau finisare a casei.  Am fost intrigat să constat că în mai toate 

cazurile gazdele mele se scuzau pentru dezordinea cu care mă întâmpinau chiar și atunci când 

în casele lor domnea o ordine compulsivă.  

 

O altă direcție de cercetare a fost reprezentată de incursiuni repetate, în momente diferite ale 

săptămânii, la doi dintre cei mai importanți retaileri de mobilă din București (IKEA și 

MOBEXPERT), identificați de intelocutorii mei ca relevant diferite (venituri, gusturi, status) 

pentru opțiunile de locuire ale diferitelor grupuri care ar alcătui clasa de mijloc. În cadrul 

acestor incursiuni am încercat să observ dispuneri ale elementelor de mobilier în geografii 

imaginate ale unor posibile forme de locuire, dar mai ales traseele parcuse de vizitatori, 

moduri ―de a flirta cu obiectele‖ (Baudrillard 1970) – observații și aprecieri despre acestea, 

discuții trecătoare cu agenții de vânzări etc.  

 

Participarea la două târguri de mobilă desfășurate la complexul expozițional Romexpo a 

devenit sursa unor observații fertile dar și a unor contacte cu producători de mobilier sau 

elemente de decorare a locuințelor cu care intenționez să realizez interviuri în perioada urmă.  

 

Unul din subiectele care mi-au atras atenția în mod special pe parcursul acestui interval de 

cercetare a fost ―casa pe pământ‖: proiectul visat sau materializat al celor mai mulți dintre 

interlocutorii mei, expresie lansată cu aproape un deceniu în urmă (și devenită folclor urban) 

de o firmă de bricolaj în cadrul unei campanii publicitare. Această indexare plastică traduce 

tentația autonomiei și a plasării în proximitatea cu spații naturale care să facă uitate zgomotul 
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și poluarea din oraș. Chiar și atunci când posibilitățile financiare sau alte condiționări specific 

nu le permit majoritatea celor cu care am discutat văd în ‖casa pe pământ‖ una dintre cele 

mai importante manifestări aspiraționale ale clasei de mijloc din București într-atât încât unul 

dintre aceștia, proprietar al unui apratament spațios într-un bloc de trei etaje din zona Griviței 

și-a transformat balconul într-un fel de grădină-surogat: ―numai un câine golden-retriever 

care să alerge pe-aici îmi mai lipsește‖ (râde autoironic). 

 

În ultimul an imaginea unor familii de tineri din clasa de mijloc mutate în case din zone 

periurbane a căpătat din ce în ce mai multă consistență și recurență. Amintesc aici reclama în 

care un cuplu este trezit din somn de zgomotul unei ciurde de vaci care le dărâmă gărdulețul 

frumos dar foarte decorativ care le îngrădea proprietatea sau reclama unui lanț de magazine 

de bricolaj în care, pe un plot cu accente onirice, ―casa pe pământ‖ devine, pentru tânărul 

proprietar, teritoriul unor experiențe de ―do-it-your-self‖ impregnate senzorial.     

 

Poate nu întâmplător am surprins aceste ipostaze și în discursurile interlocutorilor mei. 

Accidentele de parcus s-au constituit într-o adevărată serie și o importantă sursă de relexie în 

măsura în care oferă o imagine despre contradicțiile care pot apărea din cauza unor așteptări 

necontextualizate. Aceastea se înscriu material în biografia caselor devenind cicatrici 

temporare sau permanente dar eufemizabile într-un fel sau altul. George (42 de ani) este un 

tânăr antreprenor care a construit o casă cu două etaje într-o fostă parcelare de case pentru 

muncitori din zona Timpuri Noi (aflată acum în plin proces de transformare prin apariția 

vilelor noi dar și a câtorva complexuri rezidențiale). După ce a fost proprietarul, pentru 

aproape 10 ani, al unui apartament în zona Hala Traian George a apelat la constructor pe care 

âl cunoștea pentru a putea controla personal configurarea casei în conformitate cu proiectul 

pe care îl schițase singur. Totul a mers bine cu excepția parcelelor pe care era inevitabil să le 

delege. Printre acestea, cea mai importantă era scara interioară care, pentru că a fost 

proiectată într-un design cu culori foarte închise a dus la contrastarea luminii care ar fi trebuit 

să alimenteze printr-un luminator din acoperiș zona centrală a casei. Proiectul a fost 

reconfigurat complet și înlocuit cu unul minimalist, în culori deschise, ―mai puțin pretențios‖. 

Ulterior, o altă problemă a apărut la treptele din zona inferioară a scării: câteva bucăți dintr-

un lemn special (recomandat de producător care îi fusese reomandat), insuficient uscat, au 

început să se curbeze în sus și au dus la smulgerea unor bucăți din șapa turnată dedesubt. A 

fost nevoie de intervenția cu sisteme de prindere solide (nituri cu cap de inox) pentru a fixa 

plăcile lemn la locul lor.  O serie de alte mici incidente sunt descrise de George cu autoironie 
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ca parte din înțelegerea că ―o casă nu arată ca în reclame, toate materialele continuă să 

lucreze și să-ți de dea lucru‖ (râde). Un alt interlocutor, Mircea, antreprenor-constructor (39 

de ani), printre ai cărui clienți se regăsesc reprezentanți ai clasei de mijloc spune că în ultimii 

ani aceștia tind să investească mai mulți bani în proiectul de arhitectură a caselor dar că încep 

să facă rabat de la calitatea materialelor sau finisajelor. Motiv pentru care acestea suferă 

incidente cu consecințe mai serioase decât cele relatate de George. Matei completează aceste 

observații cu povestea unui prieten a cărui casă nou terminată a suferit prăbușirea invizibilă 

(un centimetru) a unui planșeu, scurtciruitând – în plină iarnă – una din țevile de apă caldă de 

la parterul vilei. Lucru car avea să fie observat întâmplător abia după o lună într-un subsol 

plin borcane de zacuscă și duceață dar și de apă caldă… O altă sursă de critică – de data 

aceasta îndreptată împotriva constructorilor locali – în această direcție am descoperit-o în 

manifestul postat pe blogul său de Cabral Ibacka
1
, unul dintre cei mai de succes autori din 

social-media autohtonă, cu accente ironice pe contradicțiile între mituri similare celor 

descrise de Caroline Humphrey (2002) în legătură cu fenomenul vilelor ―New Russian‖.  

 

Narațiunile și observațiile din această secțiune alături de altele pe care le-am captat în 

interviuri recente încă neprelucrate vor constitui baza prezentării cu tilul ―Picket fences: 

housing, material aspirations and dead-ends of Bucharest's middle-classes‖ pe care o voi 

desfășura în cadrul conferinței internaționale Société Internationale d´Ethnologie et de 

Folklore – Gottingen (GER) 2017.  Materialul etnografic acumulat în această direție de 

cercetare va constitui baza pentru un articol pe care inteționez să îl redactez în cadrul acestui 

proiect pe parcursul anului 2017. 

 

În final voi ilustra cateva din datele generale ale geografiei locuirii exponenților clasei de 

mijloc din București care optează: 

                                                        
1
Motto O rugăminte pentru dezvoltatorii imobiliari: #numaiconstruiț (cabral.ro) 

O să vorbesc acum în numele câtorva dintre prietenii noștri, cei cu care am vorbit destul de mult în ultimul timp 

despre achiziționarea unei case sau a unui apartament… cam toți au aceleași păreri, toți împărtășesc aceleași idei 

și concluzii.  

Dragii noștri dezvoltatori imobiliari, vă scriu acum liniștit, fără obidă, nu dintr-o pornire dată de frustrare ci doar 

pentru a vă transmite câteva informații ce s-ar putea să vă ajute. Și – în consecință – pe noi: 

Nu mai construiți case de 90 de metri amprenta la sol pe terenuri de… 91 de metri. Ideea pentru care unii se 

chinuie să se mute de la bloc la casă este să aibă măcar cinci metri pătrați de curte. Dacă faci o casă de-ajunge 

câinele să-mi bată obrazul că n-are pic de iarbă și că trebuie să învețe să-și facă nevoile la toaletă… nu e treabă. 

Nu mai construiți la Țuța cu Crăci, anunțând apoi cu surle și trâmbițe că ați dezvoltat mare minunăție în 

Băneasa. Că orice idiot cu un program de navigație știe să vadă că Țuța cu Crăci nu e în Băneasa. Și, în plus, așa 

proști cum suntem… ne-am prins și noi că în Băneasa n-au oi! Și – apropo – știm și că Pipera nu-i Tunari. Și 

nici Apărătorii Patriei nu e IMGB, nici Serele Berceni nu-s la Piața Sudului. 
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1.  pentru zona centrală sau de nord a orașului atunci când vine vorba de închirierea unui 

apartament 

2. pentru fostele parcelări muncitorești din Calea Griviței și Timpuri Noi dar și zone cu 

un aspect aproape rural din cartierele Bucureștii Noi, Laromet, Cățelu, pentru caracteristicile 

lor prietenoase (în special pentru că beneficiază de o proximitate verde și un mediu construit 

vecin cu regim de înălțime mici)  

3. pentru locuințe în gated sau semi-gated-communities aflate la marginea orașului, în 

Corbeanca, Pipera, Rahova și – un caz simptomatic – în zona de Sud a Capitalei, în 

proximitatea fostelor platforme industriale. Acestea din urmă sunt tratate de interlocutorii mei 

cu un fel de condescendență uneori tandră alteori ironică. 

 

 

SubProiect 4 (Cercetător Drd. Alin Savu) 

Copiii clasei de mijloc 

 

În această fază a cercetării, pe baza informațiilor coroborate anterior din discuții preliminare 

cu părinții, desk research și analiză de conținut, am demarat interviuri semi-structurate și în 

adâncime cu părinții din familiile middle-class identificate, dar și cu copiii lor. Am încercat 

în primul rând să clarific dimensiunea conceptului de copilărie și cum poate fi acesta integrat 

în cercetarea clasei de mijloc românești. Am considerat că, folosit ca punct de reper, 

conceptul copilăriei poate oferi o măsură detaliată a societății de-a lungul timpului, reflectând 

evoluția ei istorică, pentru că este un loc și un timp unde structura și agentivitatea converg, 

așa cum afirmă și William Corsaro (2001) – deși membri ei se schimbă continuu, iar natura ei 

și concepțiile ei variază de-a lungul istoriei, copilăria – această perioadă construită social în 

care copiii își trăiesc viața – este o parte permanentă a structurii sociale. Nu este așadar, de 

mirare, că urmărind ramificațiile și legăturile conceptului de copilărie ajung ușor la noțiuni de 

clasă, mobilitate socială, consum, spații relaționale sau administrarea timpului în familie. 

 

Astfel, în următoarele pagini voi prezenta în primul rând cum clasa de mijloc bucureșteană 

este imaginată prin alegerile legate de activitățile extracurriculare ale copiilor și rolul pe care 

părinții cred că acestea îl au pentru viitorul copiilor lor. În vreme ce studii academice s-au 

concentrat considerabil pe rolul școlilor, al familiei și al educației în reproducerea claseri 

(Bourdieu, 1986), ceea ce este mai puțin explorat este experiența subiecților principali ai 

acestor procese. De aceea, cea de-a doua direcție de cercetare vizează modul în care clasa de 
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mijloc este trăită prin experiența copiilor antrenați în astfel de activități 

educaționale/recreaționale: Ce înseamnă, din postura unui copil, să fii subiectul unor aspirații 

de clasă de mijloc? Cum arată rutinele și cotidianul acestor copii? Este evident, pregnant 

idealul de clasă în ceea ce fac? Dar în ceea ce au? 

 

Discutând despre alegerile părinților și relevanța lor pentru construcția clasei mijlocii în 

București, un bun punct de pornire este ideea de personalizare a educației cu ajutorul 

activităților extracurriculare – chiar dacă nu sunt neapărat văzute drept calea spre 

performanță, ele reprezintă, după cum consideră interlocutorii „un adjuvant la ceea ce școala 

nu poate să le ofere […] generează competențe auxiliare‖ (Camelia, mamă, 35 de ani) sau „o 

ajută să dezvolte acele activități pe care în general școala le pune pe planul doi.‖ (Paul, tată, 

42 de ani). Așadar, scopul este de a accesoriza, de a îmbunătăți un sistem de educație inert, 

oferind copiilor ceva mai bun decât media. 

 

Această tendință este în concordanță cu publicitatea consistentă a acestor instituții 

educaționale adresată părinților, sugerând că este o competiție constantă și acerbă nu doar 

între adulți, dar mai ales între copiii lor, viitorii cetățeni. Astfel, fraze de tipul: „give your 

child a head start‖, „open up a world of opportunities‖ sau „profesorii noștri dispun de o 

pregătire bazată pe metode moderne și au o vastă experiență‖ rezonează cu viziunea părinților 

despre viitor și cu ideea de prestigiu emanat de instituție: „Am avut momente anul trecut când 

zicea că face destulă engleză la școală, de trebuie să mai meargă și la AB? Și i-am explicat și 

ei care e diferența și în afară de asta, certificările pe care le obține de acolo cred că o să o 

ajute în viitor.‖ (Andreea, mamă, 40 de ani). 

 

Pe de altă parte, părinții simt că mai-sus amintita competiție segregă, împarte copiii pe baza 

abilităților lor, a capitalului cultural acumulat și că asta ar crea mai degrabă niște grupuri 

reduse, închise. Pe cale de consecință, aceiași părinți tind să încurajeze copiii să meargă la 

diverse cursuri precum echitația, cricketul, tenisul sau diverse forme de artă, așa încât să le 

fie facilitată integrarea în grupuri cu alte copii sau pentru ca viitorii adulți să poată să fie 

împreună: „Eu cred că o să aibă mai multă încredere în ea pentru că atunci când va fi într-un 

context de viață o să aibă și ea opțiunile ei. Adică o să poată să participe spre exemplu la o 

excursie în care lumea face sport că și ea face și știe ce înseamnă asta și îi place. Sau o să 

poată să vorbească despre ceva la un moment dat pentru că...știi...o să se simtă cumva inclusă 

și nu exclusă și o să fie în pas cu lumea în care trăiește.‖(Maria, mamă, 34) 
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Integrare, incluziune, prietenie, „socializare‖ în sens de sociabilitate – acestea sunt de 

asemenea teme recurente în discursul părinților în legătură cu activitățile extracurriculare și 

mă voi întoarce la acest subiect în a doua parte a textului, din perspectiva copiilor. Este 

important aici de menționat și părerea părinților despre oraș ca periculos, necontrolabil, fără 

copii și un loc în sine neprietenos cu copiii, în opoziție totală cu spațiul asigurat de instituțiile 

pentru activități extracurriculare – organizat, supravegheat, sigur, prietenos în așa fel încât 

copiii pot deveni prieteni acolo. Mai mult decât atât, prețurile prohibitive ale acestor activități 

definesc din prima un anumit segment de familii care își pot permite să participe, asigurând 

astfel că prietenii pe care copiii și-i fac sunt în mare din același strat social. Afară este 

nesigur, necunoscut, plin de obiecte și persoane periculoase: „Noi nu mai putem să-i lăsăm 

liberi să se joace. Trebuie tot timpul să fie sub supraveghere, nu putem... Eu am copilărit în 

cartierul ăsta, pe stradă [râde] și părinții ne lăsau să ne jucăm acolo, nu era niciun pericol. Noi 

nu mai putem, noi îi ducem noi după program, în parc, unde să se joace și asta e...Ne întâlnim 

mai mulți copii în casă și se joacă cu părinții de față […] pentru că sunt tot felul de pericole 

pe stradă, nu găsești loc de joacă.‖(Ioana, mamă, 32 de ani) 

 

„De exemplu, le las singure acasă, dar nu mai mult de o oră că Irina e încă mică și Elena nu o 

poate stăpâni. […] Asta fac, dacă le știu aici și că sunt safe, am încredere în ele și n-am nicio 

problemă. De exemplu, am trimis-o în tabără și n-am nicio problemă să meargă în tabără într-

un cadru organizat unde știu că...știi?‖ (Maria, mamă, 34 de ani) 

 

Dacă aceste argumente par valide cel puțin în anumite părți ale Bucureștiului, există și 

cealaltă față a acestei monede justificatoare, cea în care părinții discută munca și pierderea 

timpului. Copiii din clasa mijlocie „nu aleargă toată ziua prin spatele blocului sau stă pe 

calculator‖ (Paul, tată, 42 de ani), ci au nevoie de ceva util care să le umple timpul – mai ales 

dacă e ceva sigur, organizat temeinic și cu un rezultat măsurabil – „Andreea, într-a 4-a, 

citește Harry Potter în original, deci e absolut independentă în momentul ăsta, dar este așa 

pentru că face engleză de 6 ani. Nu e ca și cum este o extraordinară surpriză. Profesoara ne 

spusese că o să ajungă acolo.‖(Diana, mamă, 38 de ani). Partea mai puțin strălucitoare a 

acestui fenomen, pe care o simt și părinții, e că timpul de lucru al părinților ajunge de multe 

ori să fie oglindit în timpul pe care copiii lor îl petrec în instituții extracurriculare: „Era tot 

fără noi, fără părinți, singură, asta e. Petrecea mult mai puțin timp cu părinții. Și-acum, după 

ce termină școala, se întâmplă la fel. Neavând cine să o ia de la școală la ora 12 și noi fiind 
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singuri, soția lucrând, eu lucrând, ea neavând bunici, neavând pe nimeni, merge la afterschool 

și e aceeași problemă: nu e cu noi.‖ (Alexandru, tată, 41 de ani). 

 

Acum că au fost trasate niște linii mai clare privind familia bucureșteană din clasa de mijloc, 

voi detalia pe marginea experienței copiilor în ce privește fenomenul studiat. Folosind 

desenul operaționalizat, jurnale pentru urmărirea din perspectiva copiilor a rutinelor și 

practicilor familiei din clasa mijlocie, am reușit să îmbin o imagine mai largă din fragmente 

ale vieții cotidiene a zece copii din București. Derulând acest film al rutinelor copiilor, una 

dintre cele mai pregnante trăsături ale experienței lor este ceea ce Helga Zeiher (2003) 

numește insularizare – copiii sunt purtați în mașină dintr-o parte în alta a orașului, între insule 

create pentru activități particulare: „Marțea și joia ajunge acasă pe la 7.30, 8 fără un sfert și 

sunt zile complicate, da, că e și drumul. La 3 practic mă duc s-o iau de la școală, o aduc la 

AB, ajungem la 4, stă o jumătate de oră și o iau de-acolo.‖ (Maria, mamă, 34 de ani). 

 

Fiind pe drum o parte considerabilă din zis, mașina devine, pe lângă vehicul, un spațiu pentru 

copil și părinte. Intimitate, tranziție și pasivitate ar fi cele trei cuvinte care ar surprinde esența 

acestui spațiu nou-creat: „Îi place în mașină. Doar vorbim – ăsta e timpul când vorbim despre 

orice. El alege subiectul‖ (Cristina, mamă, 37 de ani). „Când pleacă de la engleză, se schimbă 

în mașină în echipament. Deja intră în starea de sport și îi face foarte bine.‖ (Maria, mamă, 34 

de ani). „Nu prea îmi place în mașină. Nu pot să fac nimic cu centura pusă și tata mă întreabă 

mereu de școală‖(Iulian, 9 ani). 

 

Insularizarea implică o fragmentare a timpului și spațiului în care copiii își petrec ziua. Asta 

conduce și la o lipsă de sincronizare cu ceilalți copii din cartier și astfel geografia prieteniilor 

se schimbă. Cei mai mulți prieteni ai copiilor vin din cadrul acestor instituții extracurriculare 

care, în acest sens, devin locuri ale sociabilității – dar, este important de marcat faptul că nu 

instituțiile în sine încurajează copiii să-și facă prieteni mai ușor sau mai bine decât spațiile 

din cartier, ci faptul că instituțiile au un program care îi aduce pe aceeași oameni, din diferite 

părți ale orașului, în mod regulat, în același loc, ceea ce oferă posibilitatea desfășurării 

relațiilor. 

 

 „Alin: Ai în jurul casei prieteni sau colegi cu care te poți juca? 

Daniel (10 ani): Nu, n-am colegi în jurul casei. Ori vin ei la mine, ori mă duc eu la ei.‖ 
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„Alin: Ea iese de exemplu pe aici prin spatele blocului? 

Alexandru (tată, 41 de ani): În spatele blocului nu iese, dar e un parc aici aproape. Cei care 

stau acasă pe aici au bunici și vin si-i iau de la școală. Și-atunci ei vin de la școală, își fac 

temele, se culcă o oră sau nu știu ce și-apoi pot să iasă p-afară, dar ei ies afară când vine 

Cristina de la after[school],când trebuie să mănânce, să-și facă baie, să-și facă ghiozdanul, 

mai face ceva la mate, nu știu ce.‖ 

 

Copiii nu sunt însă actori pasivi și simpli subiecți ai proiectelor și aspirațiilor părinților pentru 

viitor. Deși o parte din inițiativă vine din partea adulților, copiii se adaptează rapid la mediul 

oferit și împing ei înșiși granițele. Corsaro (2001) amintește că de fapt copiii sunt agenți 

activi în definirea propriei experiențe a copilăriei, dar și mai concret de atât, Gary Cross 

(2009) argumentează că ei devin agenți de consum sub presiunea altor copii, a publicității 

agresive sau în virtutea prieteniilor deja formate pe care ar dori să le păstreze, să le 

alimenteze: „Șahul, ne-am apucat de el la școală pentru că e o modă – toți copiii de la școală 

fac șah. Ăștia toată ziua mai fac câte o partidă. El nu știa șah și-a contribuit la un fel de 

presiune socială.‖ (Bianca, mamă, 36 de ani). 

 

„Mai e și cineva care mă necăjește – Edi și Robert. Edi mă enervează că e prieten cu Robert 

și el mă enervează că el cântă la pian și eu nu știu, într-un fel sunt gelos și Robert tot mă 

necăjește.‖ (Ionuț, 8 ani) 

 

„Ce fac copiii mei în plus nu sunt neapărat lucrurile pe care mi le-aș fi dorit eu, deci nu e 

vorba de noi, dar sunt cu siguranță inspirate de modelele altor copii – prietenul meu știe să..., 

deci trebuie și eu să...‖ (Camelia, mamă, 35 de ani) 

 

Coroborând toate aceste informații și indicii, în momentul de față al cercetării, imaginea 

clasei de mijloc în București pare a fi dominată în același timp de competiție și nesiguranță, 

un context în care educația personalizată e văzută ca soluția ambelor probleme – give your 

child a head start/oferă-i copilului un atu în competiție și asigură-i cel puțin integrarea sau 

incluziunea cu ceilalți din clasa de mijloc, sau poate chiar un pas mai sus pe scara socială – 

de altfel, o situație observată și de Vincent și Ball (2006) în Marea Britanie. Cu toate acestea, 

din punctul de vedere al copiilor, copilăria în clasa de mijloc ca experiență este fragmentată, 

de mult ori chiar izolată de oraș într-o măsură considerabilă și de familie pentru cea mai mare 

parte a zilei. Apropierea de casă a celorlalți copii nu este factorul principal care determină 
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formarea prieteniilor, ci sincronizarea programului, a veniturilor și a aspirațiilor părinților. 

Mai mult, în timp ce familia din clasa de mijloc încearcă să rămână în control asupra copiilor 

prin instituții certificate care promit avansarea lor intelectuală, copiii înșiși devin agenți ai 

procesului de consum, punând presiune pe părinți, încercând să-și impună propriile alegeri și 

definind astfel linia foarte fină dintre muncă și consum. Pentru a rezuma, oportunitatea e în 

unele cazuri, ca și în acesta, cea mai bună formă de exploatare.
2
 

 

 

SubProiect 5 (Cercetător Drd. Ștefan Lipan)  

Obiecte morale: moralitate si clasa de mijloc in Bucuresti 

 

Acest subproiect incearca sa inteleaga ideea de clasa de mijloc in Bucuresti prin intermediul 

obiectelor daruite, date in acte de compasiune. Punctul de plecare este o conceptualizare a 

clasei de mijloc ca fiind o categorie instabila, a carei compozitie nu a fost inca stabilita si a 

carei frontiere sunt poroase. Clasa este privita ca un grup social care adera (sau cauta sa 

adere) la un anumit mod de viata ce il distinge fata de celelalte grupuri din structura de clasa. 

Clasa de mijloc care capata semnificatie la nivel local nu doar prin retorica comerciala sau 

statala, ci si prin proiectele de viata individuale (Foster 2002; O‘Dougherty 2002; Liechty 

2003; Patico 2008)  . Un alt punct de plecare este cultura materiala, o abordarecare 

sublinieza ca obiectele sunt importante, exprima valori si cristalizeaza viziuni asupra lumii in 

moduri care nu sunt posibile in formulari explicite. Obiectele sunt facute de persoane, dar si 

ele la randul lor fac persoane. Prin procese de schimb, manufactura, folosire, consum, 

daruire, pe scurt, traind cu obiectele, persoanele se creaza, se definesc prin intermediul 

obiectelor (Miller 1987; Miller 2005). 

                                                        
2
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Al treilea punct de plecare este legătura strânsă dintre formarea clasei de mijloc, actele de 

caritate și sentimente morale precum compasiunea (Moore 2008; Sznaider 1998; Berlant 

2004). În secolul XIX, femeile din clasa de mijloc erau considerate a avea o 'capacitate 

specială pentru simpatie și simtire' care se credea că se manifestă într-o dispoziție a acestora 

de a 'avea grija' de ceilalți (Jones, 1990). De aici și numărul crescut al organizațiilor de 

caritate care își aveau originile în clasa de mijloc  (Barker-Benfield, 1992). Persoanele din 

clasa de mijloc au revendicat o autoritate morala asupra clasei muncitoare si a incerca sa ii 

invete pe acestia ce inseamna viata buna si cum sa-si imbunatateasca vietile. In acest proces, 

s-au reprezentat pe ei insisi ca ocupand o pozitie mai buna in structura sociala, traind vieti 

mai bune, fiind coloana vetebrala a societatii si fiind capabili si dornici sa demareze 

schimbare sociala.  

 

O clarificare a termenului de compasiune este necesara aici pentru a arata utilitatea si 

fecunditatea acestei abordari. Atunci cand punem sub semnul intrebarii termenul de 

compasiune in cele din urma ajungem sa realizam ca nu e nimic simplu in ceea ce priveste 

compasiunea, in afara dorintei de a fi considerata ca adevarata, simpla expresie a 

atasamentului uman si a recunoasterii (Berlant 2004)  . Este ea o trasatura ‗naturala‘, 

universal umana (Schopenhauer 1915)  , sau  este una care trebuie cultivata (Pinson et al. 

2010)? Perioade istorice diferite cu diferite intelegeri a acestui termen. In ceea ce numim 

modernitate, compasiunea e pusa in termeni de ‗drepturi‘ ale celorlalti (Weil 1970)  , ca o 

preocupare pentru suferinta celorlalti, acompaniata de impulsul de a ajuta (Sznaider 1998), 

sau ca o dispozitie, un mod de a fi care este mereu inter-personal, directionat catre celalalalt 

(Williams 2008)  . 

 

Intrebarea pe care vreau sa o adresez aici este cine este acest ‗celalalt‘? Si care este suferinta  

sa, suferinta la al carei spectacol suntem expusi (Sontag 2003)   24 de h prin intermediul 

media? Si cine sunt acesti ‗noi‘ care, asa cum spunea Virginia Woolf, daca nu ar fi miscati de 

aceste imagini ale suferintei, daca nu ar fi miscati sa adreseze cauzele acestui dezastru, ar 

putea fi considerati ‗monstri morali‘? Woolf completeaza intrebarea cu un raspuns spunand 

ca: ‗noi nu suntem monstri, suntem membrii clasei educate‘ (Woolf 1938)  . 

Multi dintre cei pe care i-am intrebat daca cred ca apartin clasei de mijloc au raspuns printr-o 

intrebare sau au reflectat asupra intrebarii. De pilda: ―Sunt clasa din mijloc?”„Care clasa” 

„Cui ii pasa?”„Poate sunt… Trebuie sa fiu. Sunt?” „Clasa e asa un termen vechi, nu m-am 

gandit la el din liceu.”Acest fel de raspunsurisunt in concordanta cu o conceptualizare a 
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clasei de mijloc drept o categorie aspirationala, care este parte a unui repertoriu cultural 

global de moduri de viata si de practici. 

 

In general, termenul de clasa este rar utlizat in conversatiile de zi cu zi ale interlocutorilor 

nostri. In acelasi timp, un sondaj national (Compania de Cercetare Sociologica si Branding 

2012)   realizat in 2012 arata cum 80% din populatia tarii se situeaza undeva la mijloc. Nici 

prea saraca, nici pre bogata. Clasa de mijloc. Aspirand sa fie clasa de mijloc. Notiunea de 

clasa de mijloc a fost puternic promovata la inceputul anilor ‗90 in mass media si de catre 

politicieni, insa a fost treptat inlocuita de alte elemente de distinctie precum ‗valoare‘, 

‗succes‘, ‗viata buna‘, ‗cu de toate‘.  

 

Avand aceste lucruri in minte dar si ideile ce tin de performarea compasiunii, am inceput sa 

intreb pe acei interlocutori care se identificau cu clasa de mijloc despre implicarea lor sau a 

persoanelor cunoscute lor in ‗acte de compasiune‘ si despre obiectele pe care le dau, daca le 

dau. Intrebari precum: cine merita compasiune?, cui ii ofer?, cum ii ofer?sau ce ii ofer? au 

fost puse unor persoane intre 20 si 50 de ani,care proveneau din medii destul de diferite, cu 

traiectorii de viata diferite.  

  

Extrase relevante din interviuri: 

 

As vrea sa cred ca clasa de mijloc este implicata astfel de actiuni. Ei doneaza haine si bani. 

Dar cred ca asta se intampla doar de Craciun si de Paste.  

Cred ca ei (clasa de mijloc) ar trebui sa fie implicati in astfel de acte. Dar cred ca e o lipsa 

de incredere. Ce se intampla cu banii, cu hainele? Deci cred ca in realitate, clasa de mijloc 

este egoista si actioneaza doar atunci cand interesele ei sunt afectate.  

 

Lucrurile se misca foarte repede. Problema cu aceasta schimbare continua a clasei de mijloc 

este ca nu mai avem un cod moral.  

 

Persoanele din clasa de mijloc sunt acele persoane care au nevoie de baza asigurate. Stii, 

piramida lui Maslow. Si mai au si ceva in plus pe care pot sa-l foloseasca sa creeze, sa 

investeasca sau sa ajute.  
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Referitor la actele de caritate, cred ca unii le fac doar ca sa fie vazuti. Ca sa arate partea 

umana a capitalismului. Dar daca te duci mai jos, vei gasi ca aceste acte sunt facute de 

undeva dinauntru, din suflet si au acea incarcatura emotionala pe care actele caritabile ar 

trebuie sa le aibe.  

 

Cred ca ei au un fel de constiinta sociala. Simt nevoia sa dea inapoi ceea ce au primit. Dar e 

si ceva egosit in asta. Sunt, totusi, mult mai activi decat cei din bughezia comunista care era 

doar pentru ei.  

 

Da, sunt mult mai implicati in astfel de acte. Mult mai mult decat clasa superioara. Acestia o 

fac doar pentru faima, in timp ce clasa de mijloc si cea de jos o fac mai sincer.  

 

Cred ca au un fel de constiinta. O constiinta a existentei, stii? Dar nu neaparat una de clasa. 

Suntem toti clasa de mijloc, putem sa schimbam lucrurile. Nu exista un set de valori morale 

comune care sa aduca impreuna acesti oameni.  

 

Da, cred ca majoritatea dintre ei s-ar implica in chestii umanitare. Doneaza. Jucarii vechi, 

lucruri vechi, chestii. Lucruri pe care nu le mai folosesc.  

 

Daca donezi doar de Craciun si de Paste, asta nu e caritate. Si pana la urma ce dai de 

obicei? Lucruri pe care nu le mai folosesti. Asta nu e o implicare reala. Deci nu, nu cred ca 

clasa de mijloc se intereseaza prea mult de aceste aspecte. Sunt prea preocupati sa faca bani, 

nu sa-i dea.  

Nu e niciun fel de obligatie de a da. E doar un trend. E la moda. Si cine face aceste trenduri? 

Nu clasa de mijloc. Nici clasa de jos. Clasa de sus le stabileste. Si, de exemplu, o corporatie 

multinationala e condusa de oameni din clasa de sus. Și ei sunt cei care zic: noi donam, iar 

clasa de mijloc angajata doneaza și ea.  

 

Cred ca clasa de mijloc nu e foarte implicata. Sunt adormiți în propriul lor comfort.  

 

Cred ca doneaza mai mult obiecte și bani. N-au timp pe care să-l doneze. Mai mult haine. 

Haine care nu le mai vin, sau haine care nu mai sunt la moda.  
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Așa cum se observa din exemplele de mai sus, aceste persoane au perspective foarte diferite 

atunci când vine vorba despre acte de caritate sau donatii. Unii considera ca a darui, a da în 

acte de compasiune este un lucru specific pentru clasa de mijloc, alții cred ca doar epatare, în 

timp ce alții cred ca e doar un trend dezirabil. Suspiciunea sinceritatii alterneaza cu 

sinceritatea actelor de caritate. Aceasta diversitatea poate fi legată de inconsistenta de status 

(Stoica 2004)  prezenta in contextul romanesc – mai precis unde intampinam persoane cu 

educatie inalta care au venituri mici si persoane care cu o educatie scazuta si venituri mari 

care se considera a fi clasa de mijloc. Cu toate astea, fundamentul comun pe care aceste 

perspective sunt exprimate este cel al unei pierderi a moralitatii in societatea romaneasca. 

Insa, asa cum spunea Schopenhauer, moralitatea nu e niciodata pierduta, doar trece printr-un 

proces de transformare. Asadar, in aceasta inconsitenta de status si aceasta tesatura de 

contradictii morale, ceea ce diferentiaza clasa de mijloc devine moralitatea ei, codul sau 

moral. 

  

Nu banii sau educația sunt principalele carecteristici ale clasei de mijloc. Moralitatea este. 

 

Una dintre modalitatile prin care persoanele ce se identifica cu clasa de mijloc își regasesc 

acest simt pierdut al moralitatii e prin daruirea în acte de compasiune. A da, a darui, e deseori 

considerat a fi o datorie morala, ceva care ‗ar trebui‘ făcut. Însă, alegerea celor ce primesc 

aceasta compasiune arata diferitele preferințe morale ale clasei de mijloc. Un comentariu este 

relevant aici: 

 

Da, clar, copiii au atractie la donatori. Cand faceam voluntariat la un ONG si vorbeam 

despre persoane care sunt dependenti de droguri injectabile, persoane care practica sexul 

comercial si persoane bolnave de HIV sau persoanele de etnie roma erau scosi din 

preferintele lor pentru donatii. Pe motiv ca sunt urati si nu vrei sa incurajezi sa se drogheze. 

Peste tot unde am lucrat, toata lumea vroia sa doneze unor copii mai mult... Se cauta si 

experienta asta de a integra angajatii in aceste activitati caritabile ori prin a merge la casele 

de copii ori prin a aduce un grup de copii la sediul firmei si organiza o petrecere cu masa 

plina si cadouri pentru acesti copii poate chiar prin infiintarea unui wishlist prin care fiecare 

copil sa primeasca exact ce isi doreste... Se fac targuri caritabile, maratoane, competitii, iar 

banii donati se duc catre copii... Fie ca sunt copii institutionalizati, de la case de copii sau 

bolnavi de cancer, copiii prind... 
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Unul dintre locurile unde îmi desfasor cercetarea este o organizație non-guvernamentala care 

are ca scop aducerea unei schimbari în viața copiilor institutionalizati care locuiesc în 

apartamentele de tip ‗familial‘. Aici este locul unde am întâlnit acest apetit ridicat pentru 

donatii în sectorul ONG și diferitele strategii utilizate pentru a promova astfel de donatii. De 

asemenea, prin participarea la diferite evenimente de caritate precum o degustare de vin sau 

una în care tricouri și alte obiecte hand-made erau vândute, am observat ca aceasta categorie 

a ‗copilului‘ este una mult mai dezirabila pentru donatii decât altele.  

 

Alte exemple relevante legate de copii:  

 

Lucrez pentru o companie foarte mare și avem programe din astea speciale cu diferite ONG-

uri. Mai ales cu copii. Putem sa petrecem niște timp cu ei sau sa le cumpăram diferite lucruri 

de care au nevoie sau pe care și le doresc dintr-o lista din asta cu dorințe. Anul trecut a fost 

o fetița care voia un microfon iar colega mea s-a dus și i-a cumpărat unul adevărat, 

profesional. 

 

Da, bineințeles ca doneaza. E un „must‟. Cumpăram lucruri pentru copii. Jucarii, cărți, 

haine. Odată am vrut sa dau niște bani la un orfelinat și au fost foarte sceptici. Ca trebuie sa 

completam nu știu ce formular...ca nu știu ce. Doamna, am niște bani și vreau sa ii dau. Ce 

trebuie sa cumpăr, dacă nu puteți sa primiti bani? Mâncare, paturi, spuneți-mi. Pana la 

urma am renunțat.  

 

Participa dacă știu de diferite programe speciale. De exemplu, în anumite corporații 

departamentul de HR ii ia la un orfelinat și fac o poza cu un copil fericit și ursuletul pe care 

l-au cumpărat pentru acel copil.  

 

Obiectele care sunt donate variaza de la haine, cărți, paturi și alte obiecte ‗de baza‘. Acestea 

sunt diferite fata de cele ‗neutre‘ de care ‗toată lumea are nevoie‘. ‗Atentiile‘ (vezi si Patico 

2008) sunt importante în procesele de recunoaștere a celor diferiți fata de ei și a celor 

asemănători lor. Din acest punct de vedere ele se aseamana cu obiectele donate, aceste 

‗obiecte ale compasiunii‘. Putem totuși sa adaugam aici și faptul ca acestea din urma arata 

faptul ca persoanele care se identifica cu clasa de mijloc au incorporat ideea ca bunastarea lor 

și cea a altora, este ceva pentru care ei, și nu statul, sunt responsabilii principali  (Larner 

2000) . Mai mult decat atat, aceste daruri sunt considerate a fi acele tipuri de daruri care nu 
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asteapta nimic inapoi, care nu cer nimic in schimb. Scriind despre orfanii din India, Erica 

Bornstein mentioneaza ca orfanii sunt o categorie buna pentru donatii pentru ca in acest caz 

nu se asteapta nimic inapoi, nu exista un interes propriu. Cand un dar presupune ceva inapoi, 

sub forma unei dobanzi sau a unei datorii sociale, nu mai e un dar. Acesta devine schimb, 

comert, sau un drept. Darurile pure, in schimb, sunt gratioase si nu asteapta nimic inapoi 

(Bornstein 2011) .  Aceasta parere pare totusi sa fie contrazisa de Fassin in lucrarea sa unde 

acesta arata cum darul aparent dezinteresat asuma un contra-dar sub forma unei obligatii din 

partea celor care primesc de a-si spune povestea, de a-si schimba modul de viata sau de a 

arata recunoastere (Fassin 2012)  . Un eveniment la care am participat este relevant pentru 

aceasta discutie. Acest eveniment a fost organizat de un ONG care lucreaza cu copiii 

institutionalizati si incearca sa ii puna pe acestia in contact cu mentori in vederea dezvoltarii 

unei cariere. Pe langa acest cadou de natura imateriala, copiii au mai primit si diferite obiecte 

precum creioane, caiete, rechizite necesare pentru scoala. Discursurile unora dintre mentori 

erau similare cu ceea ce descrie Fassin. De la copii se astepta ca ei sa mearga la scoala, sa fie 

cuminti si sa ia note bune, sa asculte de adultii din jurul lor si mai ales, sa creada in ei insisi.  

Concluzionand, pentru persoanele care se identifica cu clasa de mijloc pe care le-am intalnit 

pana acum, actul de a da obiecte cu compasiune e ceva pe care ‗ar trebui‘ sa-l faci, un act 

moral dezirabil. Obiectele pe care acestea le doneaza reflecta intelegerea pe care o au acestia 

despre ‗nevoile de baza‘ ale altora si pozitiile morale pe care le asuma sau le atribuie altora. 

De asemenea, centrarea predominanta pe categoria de ‗copil‘ ca receptor al compasiunii arata 

si ca alte categorii nu sunt atat de ‗morale‘ si nu merita aceeasi atentie, in timp ce copiii sunt 

‗puri‘ sau cel putin ‗transformabili‘.
3
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PARTEA II: DISEMINARE 

 

 Blog 

Echipa de cercetare a creat un blog de diseminare a rezultatelor preliminare a 

cercetăriihttps://clasamijloc.wordpress.com/ 

 

[conform activităților 2.3.4 și 2.3.5 din planul de realizare a proiectului, menționate la pagina 

16 a contractului PN-II-RU-TE-2014-4-2650] 

 

Până la data de 4 decembrie, blogul a avut 2016 de vizionari. 

 

 Diseminare publică 

Doi membri ai echipei de cercetare au prezentat proiectul unei audiențe largi prin intermediul 

unui interviu acordat revistei Scena9. 

http://www.scena9.ro/article/in-cautarea-clasei-de-mijloc 

 

 Conferințe 

Membrii ai echipei de cercetare au prezentat rezultatele cercetării în cadrul a trei conferințe 

internationale. 

[conform activității 2.3.7 din planul de realizare a proiectului, menționate la pagina 16 a 

contractului PN-II-RU-TE-2014-4-2650] 
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1) 14th European Association of Social Anthropologists Biennial Conference: 

Anthropological legacies and human futures 20-23 July 2016, University of Milano-

Bicocca, Milan, Italy 

 

 Panel P113: Middle-class subjectivities and livelihoods in post-socialist Europe 

 http://nomadit.co.uk/easa/easa2016/panels.php5?PanelID=4341 

Convenor – Magdalena Craciun 

Participanți 

Alin Savu – Children‘s Extracurricular Activities and Constructions of Middle-Class in 

Bucharest 

Stefan Lipan – ‗Objects of compassion: preliminary findings on morality and middleclassness 

in Bucharest‘ 

 

Discussant –Jennifer Patico 

(autoare a unor texte de referinta despre clasa de mijloc in Europa de Est; de exemplu, 

―Culturedness, Responsibilty and Self-Help: Contexts of Middle Classness in Postsocialist 

Russia.‖ In The Middle Class in Emerging Societies: Consumers, Lifestyles and 

Markets. Leslie Marsh and Hongmei Li (eds.) Routledge University Press(2016) 

sauConsumption and Social Change in a Post-Soviet Middle Class. Standford University 

Press (2008)).  

 

2) Balkan Life Courses: Family, Childhood, Youth and Old Age in Southeast Europe 

(15-18 septembrie 2016) 

Stefan Lipan – Caring morally:the case of institutionalized children in Bucharest, Romania 

Dumitru-Alin Savu – Urban Childhoods 

http://inasea.net/?page_id=35 

 

3) Conferinta Internationala a Societatii Romane de Sociologie  

„New Societies, Old Minorities/ New Minorities, Old Societies?‟  

29 septembrie-1 Octombrie 2016, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, România 

http://societateasociologilor.ro/docs/RSS_Conference_Book_of_Abstracts_2016.pdf 

 

Panel Cherchez la... classe! The Relevance and Contours of Social Classes in Post- 

Communism 
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Chair: Cătălin Augustin Stoica – SNSPA 

 

Participanți 

Ștefan Lipan – The morals of objects: middle-class subjectivities in Bucharest 

Alin Savu – Middle-Class Childhoods in Bucharest 

Magdalena Crăciun – Subjective definitions of Class 

Bogdan Iancu – Picket Fences: Housing and Material Aspirations of Bucharest‘s Middle-

Classes 

Monica Stroe – The Foodie Scene as a Project of Middle Class Authentication 

 

ANEXA IVDiseminare – conferințe internaționale 

 

 Workshop 

[conform activității 2.3.6 din planul de realizare a proiectului, menționate la pagina 16 a 

contractului PN-II-RU-TE-2014-4-2650] 

 

În data de 15 decembrie 2016, echipa de cercetare organizează un workshop de prezentare a 

proiectului în instituția gazdă, invitații principali fiind cadre didactice și studenții masterului 

de antropologie.  

 

ANEXA V – Flyer workshop 

 

 Planificarea publicațiilor 

[conform activității 2.3.1 si 2.3.2 din planul de realizare a proiectului, menționate la pagina 

16 a contractului PN-II-RU-TE-2014-4-2650] 

 

Număr special de revistă―Middle-class subjectivities and livelihoods in post-socialist 

Europe‖.  

Magdalena Crăciun, directorul de proiect, pregătește un număr special de revistă împreună cu 

Anca Simionca (UniversitateaBabes-Bolyai), co-organizatoarea panelului despre clasa de 

mijloc la EASA 2016. Cinci dintre participanții la panel, printre care și Alin Savu, membru al 

acestei echipe de cercetare, au fost invitați să contribuie la acest număr. Discussant-ul de la 

conferință, Assist. Prof. Jennifer Patico (Georgia State University, US), a acceptat să scrie 
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articolul de încheiere (afterword). Propunerea de publicație va fi trimisăla începutul anului 

următor revistei EastEuropean Politics & Societies (http://eep.sagepub.com/) 

 

Volum ―Introducere în antropologia clasei de mijloc‖ 

În urma discuțiilor preliminare cu unul dintre coordonatorii colecției de antropologie și 

sociologie a editurii Polirom, Liviu Chelcea, și a preferinței editurii pentru volume de tip 

manual sau introductive într-o tematică anume,echipa de cercetare a decis extinderea 

proiectului principal de publicație prin includerea altor contribuții din interiorul 

departamentului de sociologie de la SNSPA (Vintilă Mihăilescu (capitolul final, afterword), 

Elena Trifan și Andrei Mihail) și din departamentul de sociologie de la Universitatea Babes-

Bolyai (Anca Simionca, Norbert Petrovici și Gabriel Troc). Propunerea de publicație va fi 

trimisă editurii la mijlocul anului următor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


