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 Acest proiect de cercetare a abordat critic idealizarea politică post-socialistă a clasei 

de mijloc, oferind o analiză diferită, dar complementară preocupărilor sociologice și 

jurnalistice de identificare și măsurare a acestei clase. Proiectul nu a căutatsă răspundă la 

întrebările „există clasă de mijloc?” sau „cât de mare este clasa de mijloc?”, cele frecvent 

puse în mass media și în academie, sau să confirme importanța economică și politică 

ideologic atribuită clasei de mijloc. Dimpotrivă, proiectul a fost ghidat de un alt set de 

întrebări precum „cum sunt definite ‘clasa de mijloc’ și ‘clasa’?”, „cum sunt reprezentate și 

trăite ‘clasa’ și ‘mijlocul’?” „cine se poziționează sau poate fi poziționat în clasa de mijloc?”, 

„ce înseamnă să aparții sau să aspiri să aparții clasei de mijloc?” sau „cum este produsă și 

reprodusă clasa de mijloc în viața de zi cu zi? ”.Pe scurt, principalele subiecte abordate în 

acest proiect au fost definirea și experiența subiectivă și structurală a clasei de mijloc, un 

demers invers celui sociologic și jurnalistic de identificare și măsurare pornind de la un set 

prestabilit de indicatori obiectivi.  

 

 La baza acestui proiect a stat o conceptualizare a clasei în termeni procesuali și 

culturali tipică unui demers antropologic (Leichty 2003,Heiman, Freeman & Liechty 2012, 

Donner 2016). Clasanu este înțeleasă ca locație într-o structură predefinită, eventual de 
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umplut cu un „conținut” cultural, sau ca o categorie socială clar definită și fixă, ale căror 

contururi pot fi trasate cu ajutorul unor indicatori precum venitul, educația sau ocupația. 

Clasa nu este doar o categorie economică, ci și una culturală. În plus, clasa nu are doar o 

dimensiune materială, ci și dimensiuni afective și simbolice, acestea interacționând în 

producerea subiectivităților și relațiilor de clasă. 

 

 Proiectul a documentat etnografic cum clasa de mijloc se „întâmplă” în Bucureștiul 

contemporan în relațiile dintre persoane care ocupă poziții similare sau diferite în societate, 

cum presupune formulare, negociere, acceptare și contestare de valori, proiecte și 

circumstanțe, cum implicătrasare de granițe simbolice pentru separarea de un Celălalt plasat 

mai sus sau mai jos în structura socială, cum se constituie prin experimentarea situării în 

„mijlocul” societății, atât în termeni de distincție, cât și în termeni de aspirație, atât la nivel 

individual, cât și la nivel colectiv. 

 

 Proiectul a demarat cu o problemă metodologică: daca subiectele de cercetare sunt 

definiții și experiențe locale subiective și structurale ale clasei de mijloc, atunci o definire a 

priori a membrilor clasei de mijloc și selectarea interlocutorilor dintre aceștia sunt strategii 

metodologice nepotrivite. Deși această problemă metodologică a fost recunoscută, selecția 

inițială a interlocutorilor noștri a fost făcută apelând la indicatorii obiectivi utilizați în 

cercetările sociologice, în special ocupația și educația. Problema inițială a fost însă 

fructificată etnografic. Cei invitați să participe la cercetare s-au arătat surprinși („de ce m-ați 

ales pe mine?”, „fac eu parte din clasa de mijloc?”, „ce este clasa de mijloc?” sau „cum 

definiți clasa de mijloc?”), discuțiile care au urmat  generând utile reprezentări asupra clasei 

de mijloc. Pe parcursul cercetării au folosite alte strategii de recrutare: participanții la 

cercetare sau alți bucureșteni au fost rugați să îndrume cercetătorul/cercetătoare către 
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persoane din clasa de mijloc, strategie care a furnizat noi date despre cum este înțeleasă clasa 

de mijloc; această strategie a fost folosită în special în sub-proiectele realizate de Bogdan 

Iancu și Magdalena Crăciun); alte criterii de identificare a potențialilor interlocutori au fost 

educația copiilor în școli private (sub-proiectul realizat de Alin Savu), participare la târguri 

de haine de tip yard sale(sub-proiectul realizat de Magdalena Crăciun) și preferințele culinare 

și identitate asumată de foodie (sub-proiectul realizat de Monica Stroe). 

 

 Metodologia folosită este calitativă, specifică unei cercetări antropologice,arhiva de 

dateprin aceste metode obținute incluzând în jur de 50 de interviuri semi-structurate centrate 

pe sensurile și semnificațiile locale ale clasei de mijloc cu femei și bărbați între 25 și 45 de 

ani, alături de interviuri și conversații centrate pe temele sub-proiectului cu aproximativ 75 de 

persoane, observații și discuții privind experiența trăită a clasei de mijloc, și arhivele 

personale ale fiecărui cercetător din proiect constând în note de teren, articole din mass media 

și comentarii de pe social media. 

 

 Prima parte a acestui raport se centrează asupra modalităților în care clasa de mijloc 

este definită discursiv, iar a doua parte prezintă concluzii referitoare la modalitățile în care 

clasa de mijloc este trăită. 

 

 În ansamblu, datele etnografice demonstrează că în Bucureștiul contemporan clasa de 

mijloc este în formareîn sens conceptual, identitar, social și cultural (sensuri 

interdependente). Concluzia aceasta nu confirmă însă crezul tranzitologiei potrivit căreia 

clasa de mijloc va fi pe deplin dezvoltată și stabile, în alte cuvinte va fi formată, atunci când 

tranziția la capitalism se va fi încheiat cu succes, ci este rezultatul unui demers de cercetare 

etnografică a clasei de mijloc și a dinamicilor de clasă într-un timp și într-o locație 
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particulară, și anume Bucureștiul la mijlocul celui de al doilea deceniu al secolului XXI, 

bazată pe o înțelegere a clasei ca fiind un proiect cultural continuu (Leichty 2003).  

 

• Clasa de mijloc este în formare în sens conceptual: noțiunea de clasăeste timid 

folosită în conceptualizarea societății; nu există un consens asupra cum poate fi 

înțeles„mijlocul” pe care îl ocupă clasa de mijloc 

 

 Clasa/clasa de mijloc este trăită, dar această experiență este rareori conceptualizată cu 

ajutorul noțiunii de clasă. Schröder (2008) și Ost (2015), printre alții,subliniază că dispariția 

conceptului de clasă din discursul public și academic în societățile post-socialiste are loc în 

paralel cu folosirea frecventă a noțiunii de clasă de mijloc. Pe de o parte, noțiunea de clasă 

este considerată o rămășiță ideologică a regimului comunist și a gândirii marxiste și astfel 

nepotrivită pentru analiza societății post-socialiste. Pe de altă parte, clasa de mijloc este 

omniprezentă în discursul mediatic și politic, formarea și consolidarea ei fiind prezentate 

drept o condiție esențială a transformării țării într-un stat democratic stabil și a unei 

„tranziții” de succes la o economie de piață prosperă. În plus, clasa de mijloc este singura 

categorie a cărei prezentare în termeni de clasă este considerată neproblematică, tocmai 

pentru că în acest caz noțiunea de clasă este „curățată” de referințe la putere, exploatare și 

inegalitate socială. Ban (2015) notează pentru România reintroducerea timidă în analiza 

societății a noțiunii de clasă, enumerând grupuri academice și jurnalistice angajate în astfel de 

analize, în primul rând platforma CriticAtac.  

 

 Datele etnografice adunate în acest proiect nuanțează concluziile acestor studii. 

Interlocutorii noștri folosescrar și circumstanțial noțiunea de clasă, însă acest lucru se 

datorează unei înțelegeri a acestei noțiuni ca fiind legată nu doar de comunism, ci și de 
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capitalism și neoliberalism. În plus, rara și circumstanțiala folosire nu înseamnă că nu sunt 

familiari cu această noțiune (paginile următoare detaliază înterpretări individuale ale 

noțiunii). Noțiunea de clasă trimite la ierarhie economică, inegalitate socială, distribuire 

neechitabilă a resurselor, relații de putere și conflicte, adică la realitatea unei societăți 

capitaliste cum este acum România pe care puțini dintre interlocutorii noștri o 

problematizează public. Angajamentele lor politice sunt mai degrabă coagulate în jurul luptei 

anti-corupție și sunt ilustrative pentru modul în care „mijlocul” este conceptualizat în termeni 

morali. Ele sunt însoțite și motivate de indignare morală împotriva corupției generalizate și 

îngrijorare pentru viitorul lor și al copiilor lor într-o societate din ce în ce mai competitivă și 

insensibilă. În plus, date fiind conotațiile sale comunitare și asocierea cu determinismul 

economic, noțiunea este uneori explicit considerată nepotrivită și irelevantă pentru 

înțelegerea societății actuale, în care efortul individual și succesul socio-economic sunt 

considerate definitorii. Pe scurt, tendința motivată ideologic din discursul public și politic de 

a evita folosirea a noțiunii de clasă se manifestă în paralel cu sau generează folosirea timidă 

și circumstanțială, incapacitatea sau refuzul de a folosi aceastănoțiune în reflecții individuale 

asupra societății actuale. 

 

 
 De asemenea, situarea în „mijlocul” societății este experimentată la nivel individual și 

colectiv, însă înțelegerea acestui „mijloc” diferă de la o persoană la alta sau în funcție de 

circumstanțe. „Mijlocul” poate fi definit în termeni economici și cu referire la standarde 

materiale. În acest caz, societatea este gândită ca fiind structurată ierarhic în funcție de 

capitalul economic, polii opuși fiind un „jos” unde se situează săracii, cei care „nu au nimic” 

sau cei care „trăiesc de azi pe mâine”,și un „sus” unde se situează bogații, cei care „își permit 

orice” sau cei care „nici nu mai știu cât și ce au”. „Mijlocul” este ocupat de către cei care „au 

ceva ceva”, sunt deci relativ înstăriți, își permit mai mult decât necesitățile de bază. 
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„Mijlocul” poate fi definit și în termeni morali. Este așadar mai mult decât un anumit venit, o 

categorie de ocupații sau un nivel de consum. „Mijlocul” este ocupat de oameni cinstiți, 

diferiți de cei pe care deprivarea și dorința de a se îmbogăți îi împinge spre acte imorale 

și/sau ilegale și de cei pe care puterea și dorința de și mai multă putere îi face să acționeze în 

moduri imorale și/sau ilegale (politicienii corupți fiind exemplu cel mai des folosit pentru a 

sublinia această idee). „Mijlocul” este ocupat de oameni civilizați și decenți, departe de 

excesul și vulgaritatea celor de jos și celor de sus, diferiți de cei care nu cunosc și/sau nu 

respectă normele de comportament social. „Mijlocul” este ocupat de oameni harnici, diferiți 

de cei care dependenți de ajutoare sociale și de cei care plătesc pentru munca altora. 

„Mijlocul” este ocupat de oameni moderați și modești, diferiți de cei pe care sărăcia îi 

împiedică să consume și de cei cărora bogația le permite consumul excesiv.  Pe scurt, 

„mijlocul” este moral și „mijlocul” este superior din punct de vedere moral atât celor de 

„sus”, cât și celor de „jos”. 

 

(Astfel de reprezentări ale „mijlocul” în termeni morali și în termeni etici și estetici sunt 

delimitate etnografic în special în sub-proiectele realizate de Ștefan Lipan și Magdalena 

Crăciun). 

 

• Clasa de mijloc este în formare în sens identitar: clasa/clasa de mijloc este rar și mai 

degrabă circumstanțial folosită ca o categorie de auto-identificare 

 

 O înțelegere a clasei drept o categorie definită în termeni materiali rezultă adeseori în 

evitarea auto-identificării ca aparținând clasei de mijloc pe motiv că venitul și bunurile de 

carepersoana respectivă dispune nu sunt suficiente pentru a sejustifica o astfel de încadrare.O 

înțelegere a clasei de mijloc în termeni de morali, mai precis responsabilitate civică (clasa de 
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mijloc este cea care susține economic țara prin taxele plătite; în contrast, clasa de jos este 

susținută, iar clasa de sus este preocupată de propria soartă și de creșterea proprii averi prin 

mijloace mai mult sau mai puțin legale), determină uneori auto-identificarea în termeni de 

clasă de mijloc. În plus, o înțelegere relațională a clasei ca depinzând de existența celorlalte 

clase și, mai precis, de existența unui Celălalt clasat mai jos în structura socială, sărac, lipsit 

de privilegii și chiar nedorit, și de existența unui Celălalt clasat mai sus în structura socială, 

privilegiat, dar de o moralitate îndoielnică și de un exces condamnabil, determină uneori 

evitarea auto-identificării publice în termeni de clasă. Într-un caz, o astfel de identificare ar fi 

sinonimă cu admiterea existenței inegalitățiilor sociale și recunoașterea propriei poziții 

privilegiate. În celălalt caz, o astfel de identificare ar fi sinonimă cu declararea atitudinii 

ambigue, în care acest Celălalt este simultan admirat, copiat și disprețuit. De asemenea, o 

înțelegere a clasei ca fiind un grup cu interese economice și politice comune, unit de o 

conștiință de clasă, rezultă, în funcție de circumstanțe, atât în evitarea,cît și în proclamarea 

auto-identificăriipublice în termeni de clasă.În primul caz, o astfel de identificare nu este 

posibilă pentru că, subliniază unii dintre interlocutorii noștri,nu există o conștiință de clasă 

și/sau un sentiment al apartenenței la un grup similar poziționat economic și social. În alt 

doilea caz, o astfel de identificare este posibilă, creată/întărită,prin participare la evenimente 

și acțiuni de interes comun. Protestele din ultimii ani (Roșia Montană și Pungești (2013), 

Colectiv (2015), #rezist (2017)), sunt proclamate și recunoscute public ca fiind declanșate și 

susținute de clasa de mijloc.  

 

 În acelați timp, un sens subiectiv al localizării sociale proprii în „mijlocul” 

societățiieste larg răspândit. Această locație este declarată prin referire la unul sau mai multe 

dintre elementele economice, sociale și culturale care fac posibilă o astfel de situare socială, 

de la securitatea serviciului, constanța venitului, proprietatea mobiliară și imobiliară, contul 



	   8	  

de economii până la educația de calitate, o anumită ușurință a consumului, timp liber și 

cultivarea de interese culturale. În plus, această locație este adeseori un motiv de mândrie, 

conotândmerite și realizare personală, cât și o sursă de anxietate, standardele culturale și 

morale (auto)impuse fiind resimțite în viața de zi cu zi.  

 

• Clasa de mijloc este în formare în sens social:existența clasei de mijloc este disputată; 

apartenența la clasa de mijloc este afirmată sau recunoscută după criterii diferite, 

uneori opuse; eterogeneitatea clasei de mjloc este recunoscută, dar interpretată ca 

dovadă a inexistenței acestei clase 

 

 Existența socială a clasei de mijloc este disputată. Uneori este negată, societatea 

contemporană fiind împărțită între săraci și bogați, între aceste două categorii neexistând un 

„mijloc”. Alteori „mijlocul” este imaginat ca fiind nesemnificativ numeric și într-o situație 

precară. În al doilea tip de reflecție sunt luate în considerare, și percepute ca fiindinsuficiente 

și inconsistente, elementele care fac posibilă o situare în „mijlocul” structurii sociale, de la 

securitatea serviciului, constanța venitului, proprietatea mobiliară și imobiliară, contul de 

economii până la educația de calitate, o anumită ușurință a consumului și cultivarea de 

interese culturale. Precaritatea este resimțită existențial ca „frică de a cădea”, criza financiară, 

ratele la bancă, imposibilitatea de a consuma la un nivel așteptat social de la cineva din clasa 

de mijloc fiind exemplele cel mai des menționate pentru a explica acest sentiment. De 

asemenea, „mijlocul” este imaginat ca fiind un loc în structura socială unde cineva se poate 

instala prin propriile eforturi. Mobilitatea socială ascendentă este dorită și imaginată ca 

posibilă.  
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(Un sentiment al fragilității apartenenței la clasa de mijloc este surprins etnografic în special 

în sub-proiectul realizat de Alin Savu). 

 

 În plus, nu există un consens despre cineface parte din clasa de mijloc și despre cum 

cineva este recunoscut ca făcând parte din clasa de mijloc (clasa este înțeleasă ca fiind 

relațională, produsă în interacțiunile cotidiene; identitatea de clasă este simultan afirmată și 

atribuită). Discuțiile sunt de multe ori centrate pe tipul de capital care permite încadrarea 

cuiva în clasa de mijloc. Pentru unii, capitalul economic este singurul care permite o astfel de 

poziționare, de aici și reprezentarea clasei de mijloc ca fiind alcătuită din antreprenori și 

„corporatiști”. Pentru alții, și capitalul cultural și educația permit o astfel de poziționare (cei 

care afirmă acest lucru fie sunt ei înșisi educați dar cu venituri declarate a fi modeste, fie își 

susțin afirmația cu exemple din mediul social înconjurător, amintindu-i pe bugetarii din 

învățământ sau producătorii din industriile creative). 

 

• Clasa de mijloc este în formare în sensaspirațional: în măsura în care apartenența la 

clasa de mijloc este înțeleasă ca fiind sinonimă cu a trăi bine, atunci a face parte din 

această clasă este o aspirație larg răspândită 

 

 Situarea în clasa de mijloc—traiul bun—este considerată o posibilitate pentru cei care 

depun eforturi susținute,generatoare de profit și comfort. Astfel de explicații sunt propuse nu 

doar de către cei investiți în traiectorii de mobilitate socială ascendentă, care spun despre ei 

înșiși „m-am ajuns”, „mi-am depășit condiția”,„sunt mult mai bine decât părinții mei care au 

fost muncitori și ai căror părinți au fost țărani”sau „eu am învățat ca să am o viață mai bună”, 

dar și de către cei investiți în menținerea și afirmarea poziției sociale a familiilor din care 

provin, care spun despre ei înșisi „trăiesc un pic mai bine decât părinții mei, dar mult din ce 
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am azi am avut și când eram copil” sau „eu am crescut într-o casă plină de cărți spunându-mi 

că dacă învăț o să îmi fie bine”. 

 

 În plus, o parte din experiența apartenenței la clasa de mijloc este o stare mentală, 

afirmație care se bazează pe frecventele referiri în discuții la un standard ideal de viață al 

clasei de mijloc, la vise și dorințe și la viitor, mai ales al copiilor.  

 

• Clasa de mijloc este în formare în senscultural: practici culturale și proiecte materiale 

ale distincției intra-clasă și inter-clase sunt în continuu formulate, negociate, acceptate 

și contestate în viața de zi cu zi 

 

 Clasa de mijloc se construiește discursiv și practic prin proclamarea superiorității sale 

culturale atât față de cei din clasa de jos, cu gusturi îndoielnice, lipsiți de maniere, puțin sau 

deloc educați, cât și față de cei din clasa de sus, care, în astfel de momente, sunt portretizați 

ca parveniți care au acumulat averi prin mijloace ilegale, dar ai cărori bani nu pot compensa 

pentru lipsa rafinamentului cultural (sub-proiectul realizat de Monica Stroe scoate în evidență 

un proces de constituire a graniței culturale față de clasa de jos prin apropierea și 

aesteticizarea unor produse și practici culinare specifice acestei clase; sub-proiectele realizate 

de Bogdan Iancu și Magdalena Crăciun exemplifică materiale și aestetici considerat potrivite 

clasei de mijloc din punct de vedere cultural). Distincțiile intra-clasă sunt la fel de importante 

și ilustrative pentru continuul proces de formare a clasei de mijloc, eterogeneitatea 

recunoscută a clasei de mijloc fiind redusă la omogeneitate prin declararea unor persoane ca 

fiind mai reprezentative pentru clasa de mijloc decât altele. Totodată, clasa de mijloc se 

construiește prin raportare mai puțin la munca depusă și mai mult la consum și la bunurile și 

proprietățile pe care le deține (acest aspect este vizibil mai ales în sub-proiectul realizat de 



	   11	  

Bogdan Iancu). In fiecare dintre aceste cazuri, practicile culturale maschează privilegiul de 

clasă (economic, chiar și politic) sub retorica non-economică a manierelor, 

meritelor,valorilorși rafinamentelor. 

 De asemenea, apartenența la clasa de mijloc se exprimă prin capital cultural, de aici 

intense preocupare cu achiziția de capital observabilă în Bucureștiul actual (de pildă, 

programul de masterat în antropologie de la SNSPA și cursurile oferite de fundația Calea 

Victoriei sunt populare printre „corporatiști”, adică cei care „au muncit din greu până acum, 

de fapt, și nu au făcut atâtea alte lucruri pe care le-ar fi plăcut sa le facă”; iar fundația 

Societatea muzicală oferă „cursuri de cultură universală pentru manageri, corporatisti si 

copiii oamenilor bogati... ”; la fel de populare sunt cursuri de design interior și vestimentar, 

caligrafie, degustări de vinuri, bune maniere sau confecționare de bijuterii, toate promițând, 

în schimbul unui preț piperat, transformarea participanților în connoisseurs).  

 

 În concluzie, în Bucureștiul contemporan, clasa de mijloc este în formare: o categorie 

socială și culturală care este definită și trăită, afirmată și recunoscută, care se coagulează 

conceptual, identitar, social, aspirațional și cultural printr-o intensă preocupare cu formularea 

și promovarea distincțiilor materiale și simbolice și printr-o dialectică a realităților, 

posibilităților și aspirațiilor.  
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Rapoarte sub-proiecte 

Clasa de mijloc: etnografia experiențelor cotidiene 

 

“Mijlocul” și clasa de mijloc: Definiri materiale și simbolice prin intermediul 

îmbrăcăminții  

 

Magdalena Crăciun 

 Din punct de vedere teoretic, îmbrăcămintea este un gen al culturii materiale care 

joacă un rol esențial în articularea unui sens al eului și al poziției sociale. O garderobă 

individuală conține în formă materială diferite fațete ale eului (Tarlo 1996; Banim & Guy 

2001), iar apartenența la o clasă socială este una dintre aceste fațete. În plus, alcătuirea unei 

garderobe sau a unei ținute vestimentare anume prilejuiește o reflecție asupra propriului sine 

și, în același timp, o anticipare a întâlnirii cu “celălalt”, a posibilităților sale materiale și 

culturale de a se auto-prezenta și disponibilităților de a interacționa, și a contextului social în 

care acea ținută va fi purtată (Miller 1987; Woodward 2007). Clasa socială este unul dintre 

aspectele luate în considerare în această ajustare dintre material și social, iar “celălalt” este 

imaginat fie ca cineva din aceeasi clasă, fie un membru al altei clase, iar întâlnirea cu el 

anticipată pe baza unei cunoașteri implicite sau explicite a clasei (Bourdieu 1984). Pe baza 

acestui fel de cunoaștere, oamenii decid ce îmbrăcăminte, manieră de a vorbi sau de a se 
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comporta sunt potrivite și acceptabile din punct de vedere social pentru poziția lor socială și 

emit judecăți despre îmbrăcămintea, maniera de a vorbi și comportamentele celorlalți.  

Afirmația aceasta este pertinentă chiar și pentru o țară ca România, unde oamenii sunt mai 

puțin dispuși să vorbească despre clasă și să reflecteze asupra diferențelor de clasă, dar sunt 

dornici să împărtășească comentariile lor apreciative sau disprețuitoare despre gustul lor și al 

celorlalți. 

 

 Această cercetare a explorat construirea subiectivitătii de clasă și formularea 

materială și simbolică a distincțiilor de clasă în Bucureștiul contemporan prin intermediul 

îmbrăcăminții. Atenția s-a îndreptat asupra spațiilor de achiziție și practicilor de consum, 

preferințelor materiale și stilistice și viziunilor despre îmbrăcăminte și clasă. O atenție 

deosebită a fost acordată unui fenomen cu o popularitate în creștere printre cei care structural 

fac parte din clasa de mijloc, și anume organizarea de târguri de tip Yard Sale, pe care cele 

mai populare spații de socializare pentru tinerii din clasa de mijloc le-au inclus în programul 

lor de evenimente cu precădere în ultimii ani, designers’ pop-up stores, magazine de haine 

second-hand și outleturi).  

 

 Elementele recurente în conversațiile despre relații individuale cu îmbrăcămintea și 

elementele comune acestor relații individuale, alături de observațiiale spațiilor, practicilor, 

preferințelordespre îmbrăcăminte și de analize ale unor postări și comentarii de pe bloguri de 

modă populare printre interlocutorii cercetătoarei pot fi ordonate în jurul următoarelor teme: 

 

a) compoziția “echilibrată” a țesăturilor (o preferință declarată pentru materiale din fibre 

naturaleeste însoțită de o precizare a dificultăților de a găsi și achiziționa astfel de 
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haine și o subliniere a suplinirii lor cu haine din materiale în combinații  “echilibrate”, 

însemnând de fapt cât mai puțin poliester, materialul asociat cu clasa de jos) 

b) “echilibru” stilistic (valorizarea combinării de haine “obișnuite”, o categorie care 

include piese de bază precum tricouri și pantaloni blue jeans, cu haine “mai puțin 

obișnuite”, o categorie care include haine scumpe, de designer sau marcă celebră, 

haine vintage, haine din materiale și cu croieli particulare; scopul este de a crea 

combinații care nu sunt nici plictisitoare, dar nici ostentative,și care nu au aspectul 

sărăcăcios al hainelor celor din clasa inferioară,aspectul standard al clasei de mijloc 

alcătuită din funcționari și manageri,sau aspectul încărcat și exagerat al clasei 

superioare) 

c) garderobe de mărime medie (o preferință declarată pentru și o dispoziție subliniată de 

a investi mai mult în haine de calitate este însoțită de o specificare a rezultatului 

inevitabil, si anume garderobe mici sau de dimensiuni medii, dar care pun în evidență 

gustul și poziția socială a celui/celei care le poartă) 

d)  prețuri “bune” (valorizarea cumpărăturilor în spații alternative și la prețuri mici, 

precum târguri de obiecte folosite, designers’ pop-up stores, magazine de haine second-

hand, outleturi și magazinele fabricilor de confecții; și prezentarea acestor practici de 

consum drept o alegere etică, nu doar una economică; idea aceasta este elaborată prin 

referire la consumatorul deștept care recunoaște valoarea lucrurilor și investește 

responsabil, la sprijinirea producătorilor și designerilor locali, la respingerea produselor 

de masă ale unei industrii poluante și exploatatoare, la consumul de obiecte folosite ca o 

practica de salvare a mediului). 

 

 Temele acestea se referă atât la practici, cât și la idealuri, iluminează deci atât ce fac 

aceste persoane, cât și ce și-ar dori să facă și ce și-ar dori să rezulte din actele lor. Cu alte 
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cuvinte, ele sunt manifeste vestimentare, articulate zilnic în practici de achiziționare și 

purtare a hainelor sau făcute publice prin intermediul blogurilor și rețelelor de comunicare 

socială. Aceste manifestele nu sunt reprezentative pentru clasa de mijloc în totalitatea ei. Ele 

pun în evidență existența unor diferențe intra-clasă și relevă contruirea distincției între clase 

la nivel material și ideațional. 

 

 Cercetarea aduce astfel în prim plan diferite modalități prin care persoane care 

subiectiv și structural se situează în clasa de mijloc conceptualizează “mijlocul”. Este un 

“mijloc” înțeles ca o condiție, cea a echilibrului, realizată la nivel material (compoziția 

“echilibrată” a țesăturilor) și la nivel estetic (“echilibrul” stilistic al ansamblurilor 

vestimentare). De asemenea, este un “mijloc” înțeles ca o trăsătură, cea a cumpătării, 

rezultând în garderobe mai mici, dar conținând haine mai bune calitativ și mai originale 

stilistic, și în acte de consum care au și o componentă etică.Echilibrele stilistice efemere din 

sfera esteticului și efectele durabile ale actelor din sfera eticului se potențează reciproc. În 

plus, este un “mijloc” înțeles ca un spațiu populat de oameni care arată bine și fac bine. 

Punerea în evidență a acestui mod de a defini “mijlocul” permite o mai bună înțelegere a 

clasei de mijloc din București. 

	  

Clasa de mijloc, o categorie de "oameni frumoși"  

Stefan Lipan  

 

 Ca în majoritatea țărilor post-socialiste din Europa Centrală și de Est, în discursul 

public românesc, noțiunea de clasă a fost înlocuită cu cea a "normalității", a democrației, a 

națiunii și a "tranziției" și a devenit o noțiune puțin folosită în viața de zi cu zi pentru auto-

identificare și în reflecțiile cotidiene despre relațiile cu ceilalți și societatea înconjurătoare. În 
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acest context, îngrijirea copiilor instituționalizați prin donații și activități în care se implică 

persoane care structural fac parte din clasa de mijloc a reprezentat o fereastră către experiența 

clasei de mijloc în România.  

 

 Obiectele care sunt donate variază de la haine, cărți, pături și alte obiecte considerate 

ca răspunzând unor "nevoi de bază". Sunt obiectele "neutre" de care "toată lumea are nevoie" 

(descrise și de Jennifer Patico (2008) în analiza sa despre clasa de mijloc din Rusia). La polul 

opus sunt "atențiile", obiecte importante în procesele de recunoaștere a celor diferiți, dar și a 

celor asemenea lor. Același lucru este valabil și pentru ceea ce eu numesc "obiecte ale 

compasiunii", dar ele arată că oamenii din clasa mijlocie au absorbit ideea că bunăstarea lor și 

cea a altora este ceva pentru care ei, și nu statul, sunt în primul rând responsabili (Larner 

2000).  

 

 În plus, aceste daruri sunt considerate a fi un fel de daruri la care nu se așteaptă ceva 

în schimb. Scriind despre orfanii din India, Erica Bornstein menționează că orfanii sunt buni 

pentru a primi donatii, pentru că nu cer nimic inapoi, nici o relație și nici un interes propriu. 

Atunci când o donatie cere ceva în schimb, sub formă de dobândă sau datorie socială, de 

exemplu, nu mai este un dar. Ea devine schimb, comerț sau drept (Bornstein 2011). Cu toate 

acestea, așa cum arată Fassin, "darul aparent dezinteresat presupune un contra-dar, sub forma 

unei obligații asumate de către receptori, uneori, de a-și spune povestea sau, mai des, de a-și 

modifica comportamentul și întotdeauna de a-și arata recunoștința" (Fassin 2012a).  

 

 Un eveniment la care am participat în timpul muncii mele de teren este relevant aici. 

Acest eveniment a fost organizat de un ONG care lucrează cu copii instituționalizați și a 

marcat etapa finală a unui proiect de un an. Acest proiect a încercat să conecteze copiii cu 
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diferite căi de carieră prin mentorat. Pe lângă acest dar de natură imaterială, cel legat de 

mentorat, copiii au primit și obiecte din donații, cum ar fi creioane, pixuri, lucruri necesare 

pentru școală. Discursurile unor mentori erau similare cu cele despre care scrie Fassin. De la 

copiii era asteptat să meargă la școală, să fie buni și să se descurce bine în școală, să asculte 

de adulții din jurul lor și, mai presus de orice, să creadă că pot face tot ce vor, să creadă în ei 

înșiși. 

 

 Printre donatiile oferite s-au numarat și activitățile extracurriculare. Acestea sunt 

văzute ca elemente de accesare a educației oferite de stat care este "nepotrivită pentru piață", 

oferind astfel copiilor un avantaj în calitate de viitor actori sociali pe piața muncii. După cum 

arată și alte etnografii ale clasei de mijloc din întreaga lume, părinții de clasă mijlocie și 

experții ONG-urilor pe care i-am intervievat au exprimat îngrijorări similare cu privire la 

viitor și la incertitudinea de a-și menține poziția socială. În timp ce în cazul părinților de clasă 

mijlocie și al copiilor lor, capitalul economic al părinților devine extrem de important, 

deoarece permite suplimentarea capitalului cultural moștenit cu cel achiziționat prin aceste 

activități, în cazul copiilor instituționalizați, acest capital initial, cel mostenit, lipsește. 

Cursurile și ingrijirea sunt oferite împreuna cu un accent deosebit pus pe importanța educației 

ca modalitate de a-și îmbunătăți situația în clasă. De exemplu, cursurile sunt personalizate, 

individualizate, certificate, unele vin chiar cu o garanție și, în timp ce pentru copiii de clasă 

mijlocie și părinții lor, acționează ca o investiție împotriva "fricii de cădere", pentru copiii 

instituționalizați acționează ca o ieșire din poziția decăzută în care sunt deja. 

 

 Pe scurt, pentru persoanele de clasă mijlocie pe care le-am întâlnit în timpul cercetării, 

actul de a dona obiecte din compasiune este ceva ce ar trebui să facă, un act moral dezirabil. 

Obiectele pe care le dau reflectă modul lor de a înțelege "nevoile de bază" ale celorlalți și 
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pozițiile morale pe care le asumă și le atribuie. De asemenea, accentul predominant asupra 

copiilor ca destinatari de compasiune arată că alte categorii sunt mai putin "morale" și nu 

merită aceeași atenție, în timp ce copiii sunt "puri" sau cel puțin "transformabili". În acest 

proces, ei înșiși devini oameni morali, devin "oameni frumoși". 

 

Educație	  și	  clasa	  de	  mijloc	  

Alin	  Savu	  

	   Acest	  proiect	  a	  urmărit	  clasa	  de	  mijloc	  românească	  din	  perspectiva	  particulară	  a	  

practicilor	  educaționale	  personalizate.	  Sunt	  abordate	  în	  amănunt	  două	  forme	  adiacente	  

de	  investiție	  și	  implicare	  a	  familiei	  middle-‐class	  bucureștene	  în	  educație.	  Una	  dintre	  

acestea	  este	  înscrierea	  copiilor	  la	  diverse	  activități	  extracurriculare	  și	  ateliere	  (limbi	  

străine,	  sporturi	  individuale	  sau	  de	  echipă,	  arte,	  dezvoltare	  personală,	  etc.).	  Cealaltă	  se	  

referă	  la	  homeschooling	  (educarea	  acasă)	  prin	  care	  părinții	  își	  asumă	  conștient	  și	  

integral	  educarea	  copilului,	  sub	  umbrela	  unei	  școli	  internaționale,	  neînscriindu-‐l	  sau	  

scoțându-‐l	  din	  sistemul	  public	  sau	  privat	  de	  educație.	  

	  

	   După	  cum	  explică	  Bourdieu	  (1984),	  orice	  individ	  ocupă	  o	  poziție	  în	  structura	  

socială	  în	  virtutea	  capitalului	  social,	  economic	  și	  cultural	  acumulat.	  Practicile	  

educaționale	  comparate	  –	  extracurricularele	  intensive	  și	  homeschoolingul	  –	  subliniază	  

interdependența	  dintre	  aceste	  forme	  de	  capital	  și	  diferitele	  niveluri	  la	  care	  poate	  ajunge.	  	  

	  

	   Pe	  de-‐o	  parte,	  extracurricularele	  scot	  în	  evidență	  utilizarea	  capitalului	  economic	  

pentru	  acumularea	  altor	  tipuri	  de	  capital	  și	  așteptarea	  că	  această	  acumulare	  va	  genera	  

pe	  termen	  lung	  un	  nou	  capital	  economic.	  Indivizi	  cu	  studii	  superioare	  și	  relativ	  afluenți,	  

precum	  cei	  întâlniți	  în	  București	  în	  cadrul	  cercetării,	  fac	  investiții	  considerabile	  de	  
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capital	  economic	  în	  educația	  copiilor	  lor	  prin	  extracurricularele	  care	  sunt	  considerate	  în	  

aceste	  cazuri	  indispensabile	  pentru	  cultivarea	  talentelor	  „înnăscute”	  (părinții	  fiind	  

conștienți,	  dacă	  nu	  chiar	  înclinați	  să	  detalieze	  în	  conversații	  despre	  cum	  privilegiul	  

poziției	  sociale	  îmbogățește	  aceste	  talente)	  și	  formarea	  unor	  deprinderi	  de	  clasă	  

potrivite.	  Mai	  mult	  decât	  atât,	  sunt	  considerate	  necesare	  pentru	  suplimentarea	  educației	  

de	  stat	  „nu	  chiar	  potrivită	  pentru	  piața	  muncii”	  (cum	  o	  numește	  un	  interlocutor)	  și	  pe	  

care	  oricine	  o	  poate	  primi.	  Speranța	  este	  că	  aceste	  investiții	  le	  vor	  oferi	  copiilor	  un	  atu,	  

le	  vor	  înlesni	  angajarea	  într-‐o	  piață	  a	  muncii	  din	  ce	  în	  ce	  mai	  competitivă	  și	  

schimbătoare,	  garantând	  un	  statut	  social	  similar	  cu	  al	  lor,	  dacă	  nu	  chiar	  mai	  bun.	  În	  

același	  timp,	  așteptările	  părinților	  legate	  de	  aceste	  investiții	  de	  capital	  economic	  sunt	  că	  

le	  vor	  oferi	  lor	  înșiși	  oportunitatea	  de	  a	  demonstra	  și	  deci,	  de	  a	  menține,	  apartenența	  la	  

clasa	  lor	  socială.	  Astfel,	  părinții	  și	  copiii	  din	  această	  categorie	  nu	  sunt	  doar	  pe	  drumul	  

spre	  reproducerea	  de	  clasă,	  ci	  și	  spre	  producerea	  de	  clasă.	  Pe	  lângă	  resursele	  economice	  

și	  abilitățile	  organizaționale,	  acest	  drum	  de	  multe	  ori	  le	  consumă	  familiilor	  și	  energia	  

fizică	  și	  tonusul	  emoțional.	  Dintr-‐un	  alt	  unghi,	  aceste	  investiții	  par	  a	  fi	  făcute	  de	  „teama	  

căderii”1.	  	  

	  

	   De	  cealaltă	  parte,	  homeschoolingul/home-‐education	  subliniază	  un	  alt	  tip	  de	  

investiție	  –	  timpul	  petrecut	  împreună.	  Timpul	  este	  forma	  de	  capital	  pe	  care	  acești	  

părinți	  o	  investesc	  în	  educarea	  copiilor	  lor,	  în	  așteptarea	  unei	  generații	  ce	  „va	  schimba	  

fundamentele	  sociale”.	  Asumarea	  conștientă	  și	  totală	  a	  actului	  educației	  copiilor	  vine	  pe	  

filiera	  individualist-‐neoliberală,	  însă	  încearcă	  să	  depășească	  acest	  context.	  Copiii	  nu	  

sunt	  pregătiți	  pentru	  piața	  muncii,	  ci	  pentru	  „viața	  reală”,	  iar	  scopul	  nu	  este	  de	  a	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ehrenreich, Fear of Falling: The Inner Life of the Middle Class; Ball, Class Strategies and 
the Education Market Place.  
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acumula	  atuuri	  într-‐o	  competiție	  care	  venerează	  abstractul	  pieței	  muncii,	  ci	  de	  a	  

descoperi	  și	  respecta	  unicitatea	  (și	  implicit	  distincția)	  fiecărui	  copil.Deși	  în	  majoritatea	  

cazurilor	  profilul	  socio-‐economic	  al	  familiilor	  este	  similar	  cu	  al	  celor	  ce	  întreprind	  

activități	  extracurriculare	  intensiv,	  abordarea	  homeschoolerilor	  este	  diferită.	  Distincția	  

pe	  care	  încearcă	  să	  o	  afirme	  sau	  să	  o	  mențină	  nu	  se	  manifestă	  în	  cadrul	  categoriilor	  sau	  

etichetelor	  deja	  existente,	  ci	  este	  una	  sui-‐generis	  –	  sunt	  o	  comunitate	  aparte	  a	  clasei	  de	  

mijloc	  ce	  nu	  caută	  recunoașterea	  sau	  reproducerea	  acestui	  statut,	  însă	  încearcă	  să	  

producă	  unul	  nou	  prin	  educație	  personalizată.	  În	  acest	  context,	  investiția	  de	  capital	  

temporal	  nu	  aduce	  cu	  sine	  așteptări	  de	  conversie	  în	  capital	  economic	  pe	  termen	  lung,	  

fiindcă,	  poziționându-‐se	  în	  afara	  competiției	  pentru	  viitor,	  aceste	  familii	  pun	  mai	  presus	  

libertatea	  cât	  mai	  mare	  de	  alegere	  în	  privința	  persoanei	  proprii.	  

	  

	   Contrar	  tendinței	  de	  a	  împărții	  românii,	  la	  fel	  ca	  și	  alți	  cetățeni	  ai	  post-‐

socialismului,	  în	  câștigători	  și	  pierzători	  ai	  tranziției2	  de	  la	  socialism	  la	  capitalism,	  și	  o	  

înclinație	  de	  a-‐i	  considera	  pe	  cei	  din	  clasa	  mijlocie	  printre	  câștigători,	  rezultatele	  

cercetării	  de	  față	  aduc	  în	  prim	  plan	  o	  luptă	  mundană	  de	  a	  produce	  și	  reproduce	  poziția	  

de	  clasă.	  „Mijlocul”	  în	  care	  interlocutorii	  mei	  susțin	  că	  trăiesc	  este	  mai	  degrabă	  un	  

„între”,	  o	  poziționare	  precară	  în	  ierarhia	  socială,	  pentru	  care	  menținerea	  distincției	  

sociale	  este	  esențială3.	  Așadar,	  argumentul	  este	  că	  fragilitatea	  clasei	  de	  mijloc	  ar	  putea	  fi	  

legată	  nu	  doar	  de	  capitalul	  economic	  –	  cu	  cât	  are	  mai	  puțin,	  cu	  atât	  mai	  fragilă	  este	  

poziția	  sa	  –	  ci	  și	  de	  capitalul	  educațional	  și	  cultural	  pe	  care	  se	  străduiește	  să	  îl	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2I. Schröder, “The Classes of ‘89: Anthropological Approaches to Capitalism and Class in 
Eastern Europe”, in Changing Economies and Changing Identities in Postsocialist Eastern 
Europe, ed. I. Schröder and A. Vonderau (Berlin: Verlag, 2008): 3- 26. 	  
3S.	  Schielke,	  ‘Living in the future tense’, p. 46-47.	  



	   21	  

acumuleze,	  chiar	  și	  când	  nu	  sunt	  garanții	  că	  efortul	  lor	  se	  va	  traduce	  din	  nou	  în	  capital	  

economic.	  

	  

Apartamente cosy și “case pe pământ”: proiecte materiale și aspirații locative ale clasei 

de mijloc din București 

Bogdan Iancu 

 

Bazată pe un set de exemple etnografice, cercetarea mea a explorat universul domestic ca 

spațiu central al definirii locuirii și consumului clasei de mijloc din București, prin 

cartografierea arhipelagului locativ pe care aceasta îl populează, de la apartamente în 

blocurile construite în perioada socialistă la complexe rezidențiale de tip gated community și 

continuând cu “casele pe pâmânt” care par să fie locul geometric al aspirațiilor clasei de 

mijloc autohtone. Am acordat atenție felului în care “standarde materiale respectabile” 

(Patico 2008) articulează condiția socială a interlocutorilor mei, dar și barierele pe care le 

întâmpină când proiectele și aspirațiile locative sunt subminate: de la descoperirea că 

infrastructura locală e precară, la subestimarea costurilor întreținerii sau constatarea că școlile 

și grădinițele din zonă nu corespund exigențelor.  

 

Într-o lucrare dedicată materialităților postsocialiste ale caselor ridicate de clasa de mijloc în 

periferiile unui oraș maghiar Fehervary (2011) investighează trecerea de la “visurile utopiei 

moderniste încorporate în materiale-miracol "făcute de om" (deci mai bune decât natura)” ale 

perioadei socialiste, la “o ordine socială neoliberală încorporată în materiale "naturale" (de 

fapt supranaturale) precum țiglele acoperișului Bramac”. În România ferestrelor termopan 

(din aluminiu sau lemn) și obiectele din constelația care gravitează în jurul acestora, 

revigorând apartamentele construite în perioada socialistă, li se adaugă recent un set de 

obiecte vintage (ceasuri, ibrice, fiare de călcat, sifoane), cumpărate de la târgurile de 

vechituri, care îl pun pe proprietar în poziția de “curator” al spațiului domestic (Halle 1993), 

configurând materialități încărcate cu semnificații similare. 

 

Ca și în alte mari orașe din Estul Europei, Bucureștiul se confruntă cu o răspândire în creștere 

accentuată a comunităților închise (gated communities - Setha M. Low 2001) cu diferite 

grade de permeabilitate care reprezintă una dintre cele mai importante și impredictibile 
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provocări ale dezvoltării urbanistice din ultimele decenii. Printre efectele acestei evoluții se 

numără privatizarea spațiilor publice, segregarea socială pe scară largă, generarea unor zone 

geografice specifice, site-urile de noi contraste sociale noi (Bodnar 2007, Hirt 2012). 

Pionierii de clasă de mijloc ale acestor privatopii și ecotopii (Harvey 2000) și-au văzut 

diminuat recent statutul de clasă privilegiată datorită densificării locuințelor prin afluxul de 

rezidenți de clasă mijlocie care exercită presiuni asupra infrastructurilor colective și aduc cu 

ei comportamente considerate nedorite.  

 

Bodnar (2007) observa că în Budapesta “Dorința naivă de eliberare de alienarea lumii 

moderne într-o într-o viață de familie și colectivă mai bună și într-un mediu mai natural s-a 

bazat pe excludere: excluderea muncii din gospodărie, industriei din natură, a femeilor de 

pericolul ochiului public, dar cele mai important a caselor de jos din preajma burghezei”. 

Autoarea completează această idee cu observația lui Harvey că acest tip de utopii are mai 

mereu în centru excluziunea și cu cea a lui Fishman care argumentează ca o astfel de utopie 

este mai mereu “un paradis parțial” și de aici concluzia că astfel de dezvoltări devin “utopii 

degenerate”. Aceste “privatopii”, accentuează Bodnar, “înlocuiesc comunitatea cu 

omogenitatea de clasă și cu un foarte restrictiv regim privat de reguli și convenții menite să 

securizeze valorile proprietății”. O mare parte dintre aceste observații sunt valide și pentru 

cazul cmunităților închise situate în special în zona de Nord a Bucureștiului, în special pentru 

contrastele pe care acestea le creează cu vecinătățile. Cei mai mulți dintre interlocutori 

privesc proiectul de locuire într-un astfel de “cartier” ca pe o evadare spre natură și sunt, în 

general, mulțumiți cu decizia luată. Doar că nu în foarte puține cazuri, aceștia descoperă 

semnele unui paradis parțial (Fishman 1987). Nordul a devenit un fel de arhipelag care pare 

să se desprindă treptat de corpul orașului, fenomen pe care îl atestă atât dinamicile locative 

dar mai ales reprezentările pe care le furnizează imaginarul de marketing care promovează 

locuirea în ansamblurile rezidențiale răspândite în afara orașului: “departe de zgomot”, 

“departe de mizerie”, “departe de poluare”. Este o independență pe care aceste ansambluri 

încearcă să o sugereze și prin metabolizarea câtorva funcțiuni esențiale ale orașului dezirabil 

de la grădinișe și școli, până la spațiile de shopping și supermarketuri. Limitele acestei 

“subzistențe” sunt eufemizate tandru. 

 

Noii veniți sunt sunt familiarizați în primă instanță, de către colocatari, cu formele de auto-

guvernare pe grupurile de facebook dedicate iar de cele mai multe ori acestea sunt 

materializate sub forma unor reguli de bună vecinătate înscrise pe indicatoare de plastic. O 
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recurență de funcționare a grupurilor de facebook este frecventa eliminare a vocilor 

(auto)critice sau de plasare a acestora într-un orizont de iresponsabilitate. 

 

În această secțiune voi descrie două dintre cele mai importante surse de anxietate ale 

locuitorilor din ansamblurile rezidențiale de tip gated community din zona de Nord a 

Bucureștiului. Prima se referă la funcționarea precară a unora din stațiile de epurare care fac 

parte din proiectul de autonomie spațială și infrastructurală a acestora. Cauzele pot fi regăsite 

în dispariția dezvoltatorului intrat în insolvență și, deci, a finanțatorului serviciilor de 

întreținere a stațieie de epurare sau în redimensionarea continuă a ansamblurilor fără 

recalibrarea stației de epurare. În ambele cazuri stația de epurare începe să funcționeze prost 

sau să nu mai funcționeze deloc și să răspândească în preajmă mirosuri insuportabile și / sau 

să inunde terenurile limitrofe. În acest caz locuitorilor nu le mai ramâne decât să apeleze la 

serviciile unor vehicule cu vidanjă care să rezolve situația pentru moment. Pentru unii dintre 

rezidenți imaginea vidanjei care trece prin cartierul paradisiac devine emblematică premisele 

eșecului proiectului de locuire “green, iar aceste premise sunt formulate plastic, de multe ori 

cu autoironie.  

 

O a doua sursă de neliniște este dată de infrastructura de transport precară și supra-

aglomerată iar în cazuri extreme de închiderea unui drum. A fost cazul recent al cartierului 

Greenfield, care de la începutul lunii februarie a pierdut în urma unui proces în justiție 

dreptul de a mai utiliza drumul forestier Vadul Moldovei. Cazul este emblematic forme de 

desenare a orizontului de responsabilitate așa cum reise el atât din protestul pe care locuitorii 

din cartier l-au desfășurat în fața Guvernului dar și din discuțiile recurente pe care membrii 

grupurilor de facebook le-au avut în ultimele luni. Unul dintre cei mai activi  participanți 

afirma, de sub umbrela care îl proteja de ploaia măruntă din timpul protestului, amar 

autoironic: “Parcă suntem pensionarii de la Cotroceni!”. Găsesc emblematică această 

interpretare cu trimitere la decăderea dintr-o poziție de clasă cu valori civice mai presus de 

cele materiale, ajunsă în stradă pentru a revendica o cale de acces obținută ilegal de către 

dezvoltator. Această situație specifică a dinamitat consensul local pentru că o serie de 

rezidenți dar și de non-rezidenți au început să chestioneze poziționarea bizară în geografia 

conflictului: de vreme ce vina stă la dezvoltator de ce se pune această presiune pe guvern, 

primărie și – recent – reprezentanții politici asumați printre consilierii USR să o rezolve 

reiterând soluția (posibil) ilegală? Iar asta cu atât mai mult cu cât cei mai mulți dintre aceștia 

participaseră la amplele proteste anti-corupție declanșate de ordonanța 13 din ianuarie 2017.  
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Case pe pământ 

În același timp, dorința de autonomie și de apropiere de natură s-au tradus, de asemenea, în 

anumite aspirații de locuit de clasă mijlocie, de exemplu, deținând o casă de familie 

autonomă ("casă pe pământ") în cartierele de destinate explicit clasei de mijloc sau în fostele 

parcelări muncitorești din periferia orașului (cea mai mare parte rurală).  

 

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 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 ultimii ani 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 
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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 

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 Ibacka4, unul dintre cei mai de succes autori din 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4Motto	  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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social-media autohtonă, cu accente ironice pe contradicțiile între mituri similare celor 

descrise de Caroline Humphrey (2002) în legătură cu fenomenul vilelor “New Russian”.  

 

O ultimă observație este aceea că în cazul proprietarilor de case pe pământ, mai mari sau mai 

mici, apare o predilecție pentru o invetiție de timp și costuri în realizarea unei grădini nu 

numai frumoase dar și productive, cu fructe și legume fotografiate și postate pe rețelele de 

socializare. 

 

Balcoane inchise vs balcoane deschise 
 
Optiunea frecventă pentru un balcon deschis sau terasă amplă, plină cu flori și mobilier care 

sugerează spații dedicate relaxării, marchează o schimbare radicală față de opțiunile din 

jumătatea anilor 2000 la locuirea clasei de mijloc autohtone. Apariția ferestrelor termopan a 

declanșat atunci un fenomen la scală mare de închidere a balcoanele și loggi-ilor. În cele mai 

multe cazuri când cineva cumpărase un apartament, primul pas al renovării sale a început (și, 

uneori, s-a încheiat) cu geamul termopan, apoi a facut un pas similar pentru închiderea 

balconului, o practică comună în România socialistă. Dupa 2005, geamurile termopan au 

devenit un indicator de stare socială atat de valoros, încât a intrat în cultura pop prin 

intermediul unui hit muzical din acele vremuri: "Termopane, termopane!" al artistului Florin 

Chilian. 

 

Odată ce această eră s-a încheiat, cu câțiva ani în urmă, aceste balcoane devin parte a unui 

univers mai amplu al culturii materiale domestice pe care reprezentanții clasei de mijloc 

încep să abandoneze, uneori explicite pentru o marcă o despărțire la materialitățile specifice 

tranziției post-socialiste considerate stricte ca optimizări de circumstanță ale locuințelor 

socialiste) dar mai ales pentru îndeplinirea reveriilor pe care le declară vizitele în magazinele 

de bricolaj și în special la Ikea, luând în considerație recurența obiectelor acestui comerciant 

pe care am remarcat-o în timpul cercetării. 

 

În unele cazuri, balconul devine metaforă confortabilă pentru un grădină absentă. Unul dintre 

interlocutorii mei a dezvoltat un proiect de bricolaj de interior verde pe balcon, început cu 

pavarea cu un lemn rezistent la apă și terminat cu amplasarea de flori și plante aromatice. În 

același timp, balconul devine locul de refugiu pentru cei care încearcă să-și protejeze, mai 

nou, copiii de fum de țigară. Am remarcat, de-a lungul perioadei de cercetare, că în astfel de 
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balcoane / terase spațiile de depozitare sunt lipsite sau sunt restrânse și migrează spre garaje 

sau cămări improvizate. Colocatarii care încalcă acest tip de discurs de reprezentare sunt 

aspru criticate pe grupurile de facebook prin ritualuri de rușine publică. În final, nu vreau să 

sugerez că decizia de abandonare a apartamentelor blocurilor sociale pentru construcțiile noi 

cu balcoane terase este unicul șofer de schimbare a locuințelor, dar declarațiile 

interlocutorilor indică faptul că balconul închis cu termopna nu mai încapsulează astăzi 

"standardele materiale respectabile" (Patico 2008) - de identități și aspirații de clasă mijlocie. 

 

 

 Alimentația clasei de mijloc 

Monica Stroe 

 

Ca parte a subproiectului de cercetare care privește alimentația clasei de mijloc m-a interesat 

investigarea rolul hranei ca graniță materială a clasei. Mi-am propus să descriu un segment al 

clasei de mijloc din București care se angajează explicit și manifest într-un raport de 

reprezentare identitară cu alimentația și pentru care consumul din sfera alimentară se 

dublează ca formă de cunoaștere și de divertisment creativ. 

 

Am elaborat patru direcții de cercetare, dintre care două fac deja obiectul a două articole 

distincte: formarea și reproducerea gustului acestui segment al clasei de mijloc; evoluția 

practicilor domestice asociate valorilor și noilor gusturi ale clasei de mijloc; geografia și 

discursul estetic al spațiilor de consum din București care se adresează clasei de mijloc; 

formele de antreprenoriat din sfera alimentară. Mi-am propus ca prin cele patru direcții de 

cercetare să descriu și să explic formarea unui peisaj alimentar (foodscape) urban post-

socialist, ca dimensiune constitutivă a materialității clasei de mijloc emergente. 

 

Unul dintre câmpurile de practică ale clasei, membri ai clasei de mijloc bucureștene se 

angajează în cultivarea cunoașterii și interesului pentru hrană ca formă de capital cultural. 

Pentru analiza fenomenului alimentar utilizez, pe filiera bourdieuiana, conceptul de capital 

culinar (Lebesco și Naccarato 2012), care este materializat în practici și obiecte alimentare în 

care indivizii se angajează pentru auto-actualizare și auto-afirmare: practici și exerciții 

precum reluarea unor forme de artizanat alimentar domestic, reactualizarea competitivă a 

rețelei de locuri de aprovizionare și consum, consumul de literatură și media gastronomică și 
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chiar forme de producție de conținut gastronomic online se articulează ca sumă de proiecte 

ale sinelui. 

 

Între concluziile pe care le indică cercetarea, amintesc evidențe pentru conturarea unei 

mișcări a consumatorilor tineri, de obicei profesioniști din industriile creative, din mediul 

corporatist sau mici antreprenori și liber profesioniști, care își direcționeaza comportamentul 

și opțiunile alimentare într-o direcție anti-elitistă, manifestată prin exersarea gusturilor 

populare și întreținerea (competitivă) a unei geografii alimentare urbane bazată pe re-

descoperirea periferiei urbane și alimentare.  

 

O altă direcție de cercetare care mi-a permis să observ recurențe și tendințe comportamentale 

este examinarea gătitului domestic, care se poziționează, în repertoriul cotidian al 

interlocutorilor observați și intervievați, în sfera divertismentului și a timpului liber. Gătitul 

ca formă de creativitate și de producție materială devine asociat cu dezvoltarea personală. 

 

O altă componentă a relației cu hrana în sfera domestică, ce a făcut obiectul cercetării, este 

amenajarea bucătăriilor, preocupare care face de asemenea obiectul auto-reprezentării. Tipul 

de materiale folosite, tipul de obiecte de mobilier achiziționate sau considerate dezirabile, 

precum și inventarul de obiecte specializate, precum și funcționalitățile atribuite bucătăriei 

indică o serie de comportamente aspiraționale.   

 

În privința capitalului culinar ca formă de cunoaștere, categoria de populație studiată 

acumulează cunoaștere care își găsește formele expresive în evenimente publice cu specific 

culinar (festivaluri de street food), degustări și evenimente tematice construite în jurul unui 

produs sau unei categorii alimentare (printre produsele care fac obiectul cultivării manifeste a 

acestui gust de clasă amintesc vinul, berea, whisky, gin, burgerii, fructele de mare, peștele dar 

și categoriile de „mâncare etnică”) și forme de afișare a acestei cunoașteri: bloguri culinare, 

canale de Instagram și grupuri de discuții tematice. Aceste teritorii de expresivitate personală 

au fost de asemenea investigate.   

 

O preocupare particulară, care a apărut pe parcursul cercetării, este fenomenul migrării 

profesioniștilor din categoria avută în vedere către diverse forme de angajament profesional 

în domeniul alimentației (de la bloguri profesionalizate, la furgonete alimentare, magazine 

online sau mici restaurante. 
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Posibile direcții de continuare a cercetării vizează afilierile ideologice la diverse categorii de 

identități alimentare: vegetarianismul, veganismul, alimentația fără gluten, alimentația 

organică etc, cu examinarea universului valoric mai larg al adepților dar și a încorporării 

acestor identități dietare în identitatea de clasă.  


