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CAPITOLUL 2
SFERA CONCEPTUALĂ A STILULUI DE VIAŢĂ

Fiind un concept atât de generos în semnificaţii este utilizat adesea interşanjabil 
cu altele precum „mod de viaţă”, „subcultură” sau „consum”. În acest capitol prezint 
diferenţele dintre acestea.

1. MOD DE VIAŢĂ

Modul de viaţă este denumirea sintetică a felului în care trăiesc locuitorii unei 
comunităţi. Este mai puţin important ce îşi doresc aceştia, care le sunt planurile de 
viaţă; contează mai mult care le sunt condiţiile de viaţă.

În raport cu stilul de viaţă, modul de viaţă este mai degrabă un factor important 
care contribuie la apariţia şi adoptarea celui dintâi. Zamfir (1989: 34) distinge între 
„mod” şi „stil” de viaţă, apreciind că aceşti termeni reflectă perspective distincte 
asupra vieţii: „modul de viaţă tinde să se refere la viaţa oamenilor considerată ca un 
fapt exterior determinat de alte fapte sociale, care trebuie descris şi explicat”, pe când 
„stilul de viaţă se referă la totalitatea activităţilor care compun viaţa unei persoane, 
grup, colectivitate, dar dintr-o perspectivă nu descriptiv-explicativă ci                    
intern-structurală şi normativă. Stilul de viaţă este asociat cu încercarea de a evidenţia 
unitatea structurală, profilul modului de viaţă, identificarea principiului organizator 
intern” (Zamfir, 1993). Aşadar deosebirea dintre cele două concepte derivă din 
perspectiva asupra vieţii sociale: modul de viaţă vizează viaţa oamenilor în nişte 
condiţii date, spre exemplu viaţa unui sat izolat versus viaţa într-o metropolă sau viaţa 
ţăranilor versus viaţa muncitorilor ori a intelectualilor, unde accentul cade pe condiţiile 
de viaţă, deci pe structuri. Modul de viaţă pare a fi un concept mai degrabă potrivit 
pentru a descrie sistemele sociale: „stabilitatea mare a procesului de producţie 
generează o ridicată stabilitate a modului de viaţă, facilitând cristalizarea unor modele 
de organizare a vieţii înalt elaborate” (Zamfir, 1982: 66).

Cred că stil de viaţă şi mod de viaţă pot avea semnificaţii similare în comunităţile 
slab dezvoltate şi implicit nediversificate. Din punctul meu de vedere este pragmatic să 
nu căutăm distincţia între aceste concepte aici. Astfel putem concilia cercetătorii care 
consideră că nu există stil de viaţă în societăţile sărace cu cercetătorii care sunt de 
partea cealaltă a acestei idei. Stilul de viaţă, definit ca şi seturi de comportamente, în 
cazul indivizilor a căror preocupare majoră este satisfacerea nevoilor primare se 
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identifică cu strategia de viaţă: ce este de făcut pentru a trăi mai bine aici şi acum. 
Aceştia se definesc prin tangibilitate, adică „atenţia sporită acordată mai degrabă 
lucrurilor materiale, palpabile, decât celor ‘intelectuale’, lipsa posibilităţii de a 
abstractiza, de a vedea situaţiile într-o manieră generală, cuprinzătoare bazată pe 
procese intelectuale, ci mai degrabă de a se funda pe senzaţii şi observare” (Dan, fa). 
Din punctul meu de vedere, diferenţa dintre cele două concepte stă în cât de 
importantă credem că este influenţa mediului socio-economic asupra calităţii vieţii 
individului: în cazul modului de viaţă este clar că resursele care pot fi accesate (slujbe, 
alte oportunităţi de câştig, diversitate culturală etc.) joacă un rol covârşitor.            
Dacă trăieşti într-un sat sărac atunci vei fi expus mai puţinor oportunităţi de educaţie, 
informare, angajare într-o slujbă cu prestigiu social şi implicit calitate a vieţii mai 
ridicată decât dacă locuieşti într-un oraş mic, la fel cum cel care locuieşte într-un oraş 
mic are expunere mai mică la cele enumerate anterior şi la altele decât cel care 
locuieşte într-un oraş mare. Aşadar, dacă eşti expus la mai multe oportunităţi de orice 
natură atunci ai libertate mai mare de a alege ce comportamente şi atitudini să ai, adică 
ai un stil de viaţă. Ambele concepte includ ideea de strategie de viaţă, numai că aceasta 
din urmă are un substrat diferit: în cadrul modului de viaţă strategia de viaţă este mai 
degrabă impusă de mediul socio-economic în care individul trăieşte, pe când în cadrul 
stilului de viaţă strategia de viaţă este mai degrabă aleasă de individ deoarece mediul 
socio-economic în care individul trăieşte îi permite acest lucru.

2. SUBCULTURĂ

Prin contrapunerea conceptelor „subcultură” şi „stil de viaţă”, Bennet (1999) 
afirmă că cel din urmă nu impune limite clare între practicile şi atitudinile „membrilor” 
unui stil de viaţă sau a altuia, şi nu opune un grup minoritar majorităţii. Stilul de viaţă 
este o sensibilitate a individului, o orientare interioară către diferite forme de 
manifestare socială (valori, atitudini, comportamente): individul este un consumator 
activ ale cărui opţiuni sunt expresii ale identităţii pe care şi-o atribuie. Identitatea pe 
care şi-o atribuie nu este obligatoriu depedentă de poziţia sa socială: imaginea despre 
sine este contruită şi prin interacţiunea cu mass-media şi alte entităţi sociale. Din acest 
motiv, este posibil să remarcăm inconsistenţe între poziţia socială a unui individ    
(clasă socială) şi comportamentul (de consum al) acestora.

Cele două concepte sunt deseori echivalate. Un exemplu clasic îl constituie 
ambivalenţa interpretărilor vieţii unor grupuri cum ar fi „The Mods” sau „modiştii”. 
Aceştia erau tinerii din clasa muncitoare, care locuiau în Londra şi noile oraşe din Sud 
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putând fi uşor identificaţi după caracteristici precum coafură, vestimentaţie etc. 
(Hebdige, 1979: 87). Viaţa ideală a unui The Mod este definită de următoarele axe: 
comportament antisocial, petrecerea timpului liber în cluburi/discoteci luxoase, 
libertinaj sexual. Viaţa reală a unui The Mod este însă destul de departe de cea ideală: 
se pare că majoritatea adepţilor acestui stil de viaţă avea educaţie medie, lucrau în 
slujbe de nivel scăzut (vânzători, slujbe în servicii dar în poziţii ierarhice mici); de 
asemenea, se pare că aceştia nu aspirau la îndeplinirea unor obiective măreţe acest 
lucru fiind dedus incorect din preocuparea lor excesivă pentru imagine. Deşi consumă 
mult, The Mod nu este compulsiv şi pasiv; alege ceea ce consumă pentru a-şi defini şi 
accentua stilul. Stilul este esenţial pentru The Mod; nu este un eclectic. Stilul este o 
reconstrucţie a lumii în care trăieşte şi care îl constrânge – lumea adulţilor şi a 
normelor acestora. Tocmai căutarea stilului duce într-un final la dispariţia The Mods: 
societatea de consum anulează tocmai unicitatea.

Subculturile sunt mecanisme de gestionare a condiţiilor de viaţă dificile şi 
purtătoare de schimbare socială „studiul acestora fiind mai eficient decât investigarea 
culturii întregi a societăţii, oferind posibilitatea detectării elementelor concrete care 
alcătuiesc o cultură şi care o definesc ca o realitate dinamică, eterogenă, complexă, 
strâns legată de condiţii sociale şi istorice concrete” (Schifirneţ, 2004: 197). Subcultura 
poate include stilul de viaţă: „individul se află într-o situaţie culturală complexă: pe de 
o parte, el aparţine unui sistem cultural al societăţii şi acceptă valorile acestuia, pe de 
altă parte, cunoaşte, ca membru al diverselor grupuri, stiluri de viaţă, norme, tradiţii 
diferite de cele de la nivelul culturii globale a societăţii. Aşadar, concomitent cu o 
cultură a tuturor membrilor societăţii fiinţează culturi specifice grupurilor –
subculturile. Ele derivă din contextele particulare de manifestare a modului de viaţă 
caracteristic unor structuri sociale, profesionale sau etnice. În consecinţă, sunt 
subculturi etnice, religioase, de vârstă, ocupaţionale, teritoriale etc.” (Schifirneţ,     
2004: 194).
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3. CONSUM

Stilul de viaţă este puternic legat de consum, în multe studii din domeniul 
marketingului fiind destul de greu chiar să distingem cele două concepte. Acest lucru 
se întâmplă datorită asumpţiei că „suntem ceea ce consumăm”. Pe de altă parte, 
consumul poate fi determinat de stilul de viaţă. Aceasta este o problemă standard a 
studiilor care lucrează cu stilurile de viaţă, un tip de dilemă „cine a fost primul: oul sau 
găina?”. Stilul de viaţă în sine conţine comportamente de consum; de exemplu, deseori 
grupurile sunt identificate utilizând indicatori de consum cultural: cât de des citeşte 
cărţi, tipul cărţilor citite, cât de des merge la cinematograf, operă, teatru, concerte, 
festivaluri, cât de des se uită la televizor, la ce tip de programe ş.a.m.d. O soluţie la 
această situaţie circulară constă în măsurarea stilurilor de viaţă folosind preferinţe, 
interese, opinii, valori. Apare însă altă problemă: în ce măsură toate aceste variabile 
subiective, care conţin un înalt grad de dezirabilitate („aşa aş vrea să fie viaţa mea”) 
sunt consecvente cu realitate: contiţiile sociale şi personale poate nu permit punerea 
acestora în aplicare.

Deoarece consumul joacă un rol important în studiile despre stilurile de viaţă 
consider importantă înţelegerea conceptului motiv pentru care dedic câteva pagini 
acestuia.

A. Consumul este bun sau rău? Perspectiva normativă

În anumite teorii, cu precădere spre începutul secolului XX şi o revitalizare în 
anii 2000, consumul este analizat dintr-un punct de vedere mai degrabă normativ.     
Se porneşte de la teoriile nevoilor umane, cel mai frecvent sintetizate sub forma unei 
piramide (teoria lui Maslow), lucrurile care pot fi consumate fiind împărţite în necesare 
şi inutile. Adepţii acestui curent sunt caracterizaţi deseori de oponenţii lor ca purişti 
sau cu tendinţe extreme. Este interesant că, deşi susţin în principiu acelaşi ideal, 
normativiştii pot avea valori şi motivaţii diferite. Un astfel de exemplu ar fi, să îi 
numim, tradiţionaliştii iar alţii ar fi ecologiştii. Tradiţionaliştii sunt adepţii unei vieţi simple, 
adeseori ghidate religios: consumul individual are un rol de supravieţuire, deseori fiind 
subsumat nevoilor mai largi ale comunităţii. Ecologiştii nu sunt de acord cu 
consumerismul datorită impactului probabil negativ asupra mediului înconjurător; valorile 
şi motivaţiile lor sunt însă cu totul altele faţă de cele ale tradiţionaliştilor: comunitatea 
are un rol redus prin comparaţie cu nevoile individuale, iar credinţa că viaţa poate fi 
trăită simplu nu este motivată religios ci chiar raţional prin analizarea trebuinţelor 
zilnice şi identificarea mijloacelor cele mai adecvate cost-beneficiu în acest sens. 
Aşadar, este eronat să atribuim acest normativism doar unei perioade, unor valori etc.
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Contrar ideii din paragraful anterior, perspectiva „(extra)consumul este nociv” 
este atribuit deseori perioadei fordiste. Fordismul se caracterizează prin producţia de masă 
a unor bunuri dintr-o gamă restrânsă. O altă trăsătură a fordismului este reglementarea 
de tip top-down a activităţilor, principiile tayloriste fiind baza organizării din orice 
domeniu al vieţii sociale. În ceea ce priveşte viaţa personală, rolurile indivizilor sunt 
clar definite fiecare având responsabilităţi  moştenite, adică determinate doar de 
simplul fapt că este femeie sau bărbat, tânăr sau bătrân, dintr-o clasă socială inferioară 
sau dintr-o clasă socială superioară. Producţia fordistă satisface nevoile de la baza 
piramidei acoperind astfel cererea extinsă a unei vieţi de calitate după aceste criterii 
fundamentale. Din acest motiv, în fordism, consumatorul cumpără ceea ce i se oferă, 
producătorul fiind interesat de maximizarea cantităţii şi a utilităţii primare nu de ceea 
ce astăzi este designat frecvent cu denumirea de „extraopţiune”.

Pentru reprezentanţii Şcolii de la Frankfurt, precum Herbert Marcuse (1968) şi 
Adorno (1974), modelele de consum sunt rezultatul unui proces de
manipulare/persuasiune din partea producătorilor, devenind forme de control social. 
Prin întemeierea unor forme standard de prezentare şi diseminare de tipul muzeelor 
(Guggenheim) sau parcurilor de distracţii, cultura, în general şi arta, în particular, se 
standardizează şi masifică. Astfel industria culturală devine o formă de control social. 
Modul în care indivizii îşi petrec timpul liber nu este rezultatul unei alegeri libere ci 
sunt îngrădiţi într-o anumită măsură. Pentru reprezentanţii acestui curent importante 
sunt nevoile „reale” ale indivizilor şi cum pot fi ele satisfăcute. Pentru aceştia nu este 
interesant consumul semnificaţiilor, adică satisfacerea nevoilor „ideatice” pentru că 
acestea sunt construite prin instrumente manipulatoare de marketing de către 
producătorii interesaţi doar de realizarea profitului. Nu produsele sunt diferite ci doar 
imaginile asociate lor (Paterson, 2006), exemplar în acest sens fiind pentru societatea 
contemporană conceptul vintage.

B. Consum de idei şi emoţii

Orientările teoretice mai recente, adesea clasificate drept postmoderniste, 
atribuie o importanţă ridicată satisfacerii nevoilor superioare (clasificarea piramidală). 
Acest tip de consum coincide cu perioada postfordistă care are următoarele trăsături: 
societăţile au atins un grad de dezvoltare socio-economică ridicată ceea ce este 
echivalent cu înmulţirea oportunităţilor de satisfacere a nevoilor primare deci, implicit, 
cu reducerea timpului şi resurselor investite în acest sens. Având în vedere că a fost 
atins un nivel ridicat al calităţii vieţii după aceste criterii fundamentale îi este acordată 
prioritate perspectivei individului ca fiinţă socială. Individul are nevoie de afirmare 
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personală şi recunoaştere socială. Acesta vrea să fie cunoscut mai degrabă prin 
lucrurile care îl fac unic sau cel puţin distinct, decât prin apartenenţa la un anumit grup 
social de tipul claselor sociale. Pentru a-şi satisface aceste nevoi individul trebuie să 
consume lucruri care îi etalează poziţia distinctă în societatea sau comunitatea în care 
trăieşte. Din acest motiv s-a dezvoltat producţia diferenţiată: poate alege produse care 
constituie o gamă largă. Triumfă produsele tip unicat. În postfordism, individul 
consumă extraopţiuni.

Pentru Featherstone (2007), reprezentat de seamă al acestei paradigme, 
consumul implică atât emoţii cât şi raţionalitate. Raţionalitatea transcende însă situaţia 
propriei persoane: individul este interesat să obţină cel mai bun raport preţ/calitate dar 
este conştient că are o şi o responsabilitate socială, aspectele etice ale consumului fiind 
vizibile în societatea contemporană. Una dintre întrebările specifice acestui tipar de 
gândire este: ce efecte are modul în care consumăm asupra mediul înconjurător?

Semnificaţiile conceptului cultură se transformă în postmodernim: această 
paradigmă minimalizează concepte precum high art sau highbrow culture. Astfel există 
street-artistul Pisica pătrată5, creaţia Poneiul roz6, graffiti7 şi alte forme de exprimare. 
Este mai probabil ca această idee să se materializeze în marile oraşe datorită resurselor 
educaţionale, informaţionale şi culturale multiple, situaţie asociată cu un nivel mai 
ridicat al exprimării de sine. În postmodernitate aproape orice este artă: „aceasta este 
postmodernitatea ... cultura are o nouă semnificaţie prin saturarea cu mesaje şi semne 
până la punctul în care putem considera că totul din viaţa socială a devenit cultură. 
Această lichefiere a semnelor şi imaginilor efaţează distincţia dintre cultură înaltă şi 
cultură de masă” (Featherstone, 2007: 15). Din acest motiv trebuie să căutăm 
distincţiile dintre indivizi nu numai pe verticală conform teoriilor clasice ale claselor 
sociale ci şi pe orizontală conform teoriilor moderne ale stilurilor de viaţă.

Astăzi viaţa este estetizată (aestheticization of everyday life). A fi înseamnă a avea un 
stil. Estetizarea este definită prin trei proprietăţi: a) sunt şterse graniţele dintre artă şi 
viaţa obişnuită - totul poate fi artă; b) viaţa este privită ca o operă de artă - ea trebuie 
construită astfel încât să fie cât mai frumoasă, cât mai împlinită; c) viaţa este invadată 
de semne şi imagini care se succed rapid lăsând mereu loc altora şi altora.                   

                                                
5 http://undergroundbd.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/Pisica-Patrata/47193907147#!/pages/Pisica-

patrata/47193907147?v=info
6 http://theponyslife.blogspot.com/
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Graffiti
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În postmodernitate consumul este un dialog permanent cu ceilalţi într-un context 
cultural.

Societatea contemporană dezvoltată pare a fi dominată de fenomenele şi 
procesele desemnate prin termeni precum McDonaldizare, McDisneizare, McDisneificare
sau Glocalizare. Primele trei sugerează importul dinspre societăţile occidentale (nu doar 
SUA) a instituţiilor, valorilor, comportamentelor etc. în cadrul procesului de 
globalizare. Ultimul termen sugerează că trăsăturile locale nu dispar prin imitarea celor 
importate ci că se îmbină cu acestea din urmă rezultatul fiind specific spaţiului analizat.

Conceptul „McDonaldizare” (Ritzer 1998) vine de la modul de organizare al 
activităţii din lanţul fast-food McDonalds recunoscut pentru gradul ridicat de 
standardizare a produselor comercializate şi regulilor de funcţionare şi organizare 
internă. Generalizând, Ritzer apreciază că acest mod de a privi viaţa organizaţională se 
extinde şi în cazul vieţii sociale, aproape orice element al acesteia căpătând o fomă 
standard ceea ce duce la un tipar standard de consum. Ilustrative în acest sens sunt 
spaţiile de consum cum ar fi Mall-urile care conţin aceleaşi tipuri de produse fie ele de 
vestimentaţie, alimentare sau de divertisment. Deoarece foarte multe persoane sunt 
cuprinse în această spirală a omogenizării modelelor de consum, criteriul de distincţie 
pare a deveni cantitatea: consum cât mai divers, în cantităţi cât mai mare şi, dacă se 
poate, cât mai ostentativ. „Mai mare” poate însemna aşadar: a) dimensiune – cumpăr o 
maşină mai mare; b) prestigiu – cumpăr o maşină produsă de un brand mai renumit; 
c) diversitate – consum mai multe game de produse, elocvent în acest sens fiind 
consumul cultural, unde poate exista un eclectism al produselor consumate. 
McDonaldizarea este sinonimă cu lipsa de răbdare, cu dorinţa de a satisface rapid 
nevoile. „Pe scurt, McDonaldizarea este procesul prin care principiile de funcţionare 
ale restaurantelor de tip fast-food ajung să domine din ce în ce mai mult diferite 
sectoare ale societăţii americane şi chiar ale întregii lumi” (Ritzer, 1998: 3). 
McDonaldizarea este diferită din anumite puncte de vedere de fordism. Spre deosebire 
de fordism, McDonaldizarea încorporează şi consumul primar de semne. De exemplu, 
lanţul McDonalds a avut succes în ţările în curs de dezvoltare, nu datorită produselor 
comercializate în primul rând, ci ideii de „lume liberă” pe care îl transmitea. Clienţii 
McDonalds nu consumau în primul rând hrană ci libertate: modelul de viaţă american. 
Interesant este că raţionalizarea excesivă, de tip McDonalds, a tututor proceselor, în 
scopul eficientizării maxime duce la manifestări iraţionale, denumite de Ritzer 
„iraţionalitatea raţionalităţii”. Printre astfel de manifestări se numără: cozile foarte mari 
de la drive-in sau chiar în interiorul magazinului fast-food, timpul câştigat prin 
utilizarea alimentelor de tip fast-food este în defavoarea sănătăţii, standardizarea 
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materiilor prime pentru obţinerea aceluiaşi produs finit poluează prin modificările 
genetice, ambalatul excesiv poluează etc.

Ulterior, au apărut alte concepte care să completeze imaginea societăţii de 
consum de tip occidental: McDisneizare şi McDisneificare. McDisneizarea (Bryman, 
1999a, 1999b, 2004) se deosebeşte de McDonaldizare prin tematizarea consumului. 
Exemplul clasic din literatură îl reprezintă parcurile tematice de tip Disneyland unde 
individul consumă divertisment dar limitat la tematica desenelor animate create de 
Walt Disney. Standardizarea are două surse spre deosebire de McDonaldizare: regulile 
de organizare şi tema propusă spre consum. McDisneificarea este combinaţia dintre 
McDonaldizare şi McDisneizare plus simplificarea prin restrângere a realităţii şi 
sensurilor ei: de exemplu, simplificarea vieţii antice la desenele animate Hercules. 
Consumul, privit ca şi context, este definit aşadar de trei axe: standardizare, tematizare 
şi simplificare. În aceste condiţii poate fi adresată întrebarea firească dacă 
postmodernismul nu generează o restrângere a identităţilor mai puternică decât 
modernismul? Paradigma postmodernistă oferă un răspuns: modul în care indivizii 
combină lucrurile, care în fond sunt consumate de marea majoritate, oferă aceste 
distincţii - creează stilurile de viaţă. Iar aceste moduri de a combina lucrurile 
consumate reprezintă tot atâtea semnificaţii pe care indivizii le atribuie acestora. 
Glocalizarea (Robertson, 1997) desemnează efectele culturii locale asupra produselor 
standardizate globalizate (de exemplu, ni se oferă caşcaval pane la McDonalds, dar 
doar în România şi Moldova, sau hamburgerii vegetali atât de întâlniţi în Olanda).

Pentru Paterson (2006) consumul implică, aproape întotdeauna, ceva iraţional, 
poate chiar inconştient. Consumul nu este doar actul de a cumpărare şi utilizare, ci 
include şi brandingul, advertisingul şi altele asemenea.

Extras din volumul @ Vasile, M. (2010). Stiluri de viata in Romania
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4. CONCLUZIILE CAPITOLULUI

- Stilul de viaţă este deseori echivalat cu modul de viaţă, subcultura sau consumul. 
Această abordare nu este tocmai corectă.

- Modul de viaţă se referă la condiţiile de viaţă şi la cum influenţează acestea viaţa de 
zi cu zi. Este un concept care nu implică ideea de preferinţă. Modul de viaţă este 
mai degrabă antecedent stilului de viaţă.

- Subcultura impune limite clare între practicile şi atitudinile celor care o adoptă. 
Stilul de viaţă nu presupune o identitate colectivă. Totuşi, modul în care se 
comportă cei care aderă la o subcultură poate fi considerat stilul lor de viaţă în
măsura în care se reflectă în toate domeniile vieţii de zi cu zi.

- Consumul este deseori definit ca bun sau ca rău. Consumul este bun dacă satisface 
nevoile reale adică hrană, adăpost, securitate. Consumul este rău dacă satisface 
nevoi fabricate ca de exemplu menţinerea în tendinţele modei. Literatura stilurilor 
de viaţă ignoră ideologizarea consumului şi este interesată de acesta în sine: ce 
spune despre consumator? Cei din marketing sunt interesaţi să îl sporească 
privindu-l ca un mecanism al pieţei libere. Cei din ştiinţele sociale sunt interesaţi să 
îl înţeleagă pentru a-l sustenabiliza. De exemplu, în contextul ipotezei încălzirii 
globale au fost declanşate adevărate campanii prin care populaţia este învăţată să 
protejeze natura fără a le afecta nivelul de trai.

- Consumul este atât raţional cât şi emoţional. Consumul se transformă odată cu 
cultura. Aceste două axiome sunt importante pentru studiul stilurilor de viaţă 
deoarece: a) un studiu complet ar presupune măsurarea cantitativă a consumului 
dar şi un studiu calitativ de comensurare a semnificaţiilor consumului; b) când în 
cultura unei societăţi graniţele dintre cultură înaltă şi cultă de masă se dizolvă 
trebuie să căutăm distincţii de stil de viaţă nu numai pe verticală, în cadrul claselor 
sociale, ci şi pe orizontală, inclusiv în inconsistenţele de status. Stilul de viaţă 
înseamnă să îţi estetizezi viaţa acordând importanţă mai mare, de exemplu, nu 
numai confortului fizic din propria locuinţă, ci şi designului care te defineşte în 
cercul de cunoscuţi, îţi atribuie un status, o etichetă de stil de viaţă.

- Definirea identităţii este o afacere globală. Concepte precum McDonaldizare, 
McDisneizare sau McDisneificare arată ce efecte au specializarea şi raţionalizarea 
consumului, reducerea semnificaţiilor vieţii la câteva mituri şi simplificarea acesteia 
prin oferirea unor reţete general valabile.

- Cultura locală „ripostează” prin procesul de glocalizare: transformarea modelelor 
de viaţă importate în funcţie de specificul locului.

Extras din volumul @ Vasile, M. (2010). Stiluri de viata in Romania
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CAPITOLUL 3
STAREA SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI

Analiza stilurilor de viaţă capătă sens cunoscând contextul socio-istoric.         
Aşa cum am văzut în paginile anterioare, sunt autori care contestă existenţa stilurilor 
de viaţă în societăţile nedezvoltate. Concepte precum „strategie de viaţă” par a fi mai 
adecvate acolo. Ar trebui să analizăm setul de decizii, respectiv factorii care îl 
modelează, cu privire la asigurarea unui trai decent. Pe de altă parte, sunt autori care 
consideră că indivizii exprimă opţiuni şi fac alegeri indiferent de starea lor materială.
Individualităţile sunt puternice, viaţa „făcându-se şi desfăcându-se” în funcţie de 
interese.

În acest capitol descriu starea societăţii româneşti din anii 2000 aşa cum reiese 
din diferite studii şi analize proprii. Informaţiile prezentate relevă mai degrabă spaţiul 
social românesc în termeni de oportunităţi decât ca o simplă descriere pe diferite 
dimensiuni ale sale. Voi utiliza aceste informaţii în momentul în care voi încerca să 
explic de ce am identificat anumite stiluri de viaţă în România. Opţiunea este justificată 
de asumpţia teoretică întâlnită, în principiu, în orice teoretizare a stilurilor de viaţă, că 
acestea variază în funcţie de oportunităţi. De exemplu, mă aştept ca persoanele cu 
resurse puţine să aibă un stil de viaţă nediversificat şi cu o probabilitate scăzută de a îl 
transforma.

1. O IMAGINE DE ANSAMBLU

A. Condiţii materiale

România anilor 2000 pare a fi una a oportunităţilor limitate în ceea ce priveşte 
ocuparea datorită unui sistem de politici în domeniu ineficient, cu roluri distincte 
prescrise bărbaţilor şi femeilor, dar cu o dorinţă ridicată de a primi educaţie formală şi 
training. Împărţind viaţa în trei cicluri generale - intrare pe piaţa muncii (entrance phase), 
perioada de mijloc a vieţii în care munca ocupă mare parte din timp dar este 
constituită şi familia care include şi copii (rush hour of life), perioada premergătoare 
pensionării în care adulţii se regăsesc singuri deoarece copii îşi constituie propriile 
cămine (late phase), autorii raportului First European Quality of Life Survey: Time use and 
work-life options over the life course (2007), Analia Torres, Rui Brites, Barbara Haas şi Nadia 
Steiber, caută posibile soluţii pentru elaborarea unor politici de ocupare prin care viaţa 
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