
5. Procese de configurare a claselor sociale în România. 
O analiză relaţională a căsătoriilor pentru cinci generaţii

Alina‑Sandra Cucu, Irina Culic

5.1. Introducere 

Reconfigurarea claselor sociale în România ultimelor două decenii, articulată în jurul unor 
profunde procese economice, sociale, culturale şi politice anterioare schimbării evenimenţi‑
ale din 1989, a urmat, pe de o parte, traiectoria comună a ţărilor din Europa Centrală şi de 
Est: adâncirea inegalităţilor economice; „subalternizarea muncii” (Kideckel, 2008), dar şi 
restructurarea clasei muncitoare prin proletarizarea unui segment important al lucrătorilor 
non‑manuali din servicii şi comerţ; emergenţa graduală a unei „clase de mijloc” urbane 
(Domanski, 2000; Ferge, 1997; Slomczynski şi Shabad, 2000; Slomczynski et al., 2007; 
Szelenyi şi Ladanyi, 2000) şi formarea capitalului, strâns legată de posibilitatea antrepreno‑
riatului şi de privatizările fostelor întreprinderi de stat în condiţiile socializării costurilor 
tranziţiei. Pe de altă parte, existenţa unei pături largi de lucrători agricoli cu gospodărie 
proprie, migraţia internaţională accentuată, segregarea socială pe baze etnice şi de clasă, în 
special în rândul etnicilor romi, au marcat în mod specific procesele de cristalizare şi de 
disoluţie a claselor sociale din România.

Acest capitol îşi propune descrierea şi examinarea unor dinamici particulare ale acestor 
procese de clasă: închiderea socială prin omogamie maritală ocupaţională de‑a lungul a 
peste jumătate de secol, ca proces fundamental de generare, reproducere şi transformare a 
inegalităţilor sociale. Căsătoria oferă un punct de observaţie privilegiat pentru investigaţia 
sociologică a proceselor de formare a claselor. Variabil istoric, actul şi determinaţiile soci‑
ale ale căsătoriei dau seama de caracteristici fundamentale ale organizării societăţii şi ale 
modurilor în care se produce schimbarea. Regularităţile de interacţiune generate prin căsă‑
torie ne relevă formele specifice de definire a similarităţii, elementele care structureaza 
habitus‑ul persoanelor, relevante pentru spaţiul social din care fac parte, modul în care sunt 
construite social graniţele între straturile sociale şi semnificaţia acestor graniţe. Analiza 
căsătoriilor permite aşadar accesul la şi posibilitatea de conceptualizare a felului în care 
actorii înşişi îşi reprezintă locul în societate, spaţiul de poziţii şi relaţiile de putere în care 
sunt prinşi, potenţialul de acţiune şi şansele de viaţă.

Folosind datele obţinute în cadrul cercetării „Structură de clasă şi stratificare socială în 
România contemporană”1, analiza urmăreşte cinci cohorte stabilite în funcţie de o serie de 

1. Proiectul de cercetare „Structură de clasă şi stratificare socială în România contemporană” a fost 
finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin programul PN‑II, Grant Nr. 93121/Oct.2008, 
reprezentând un parteneriat între Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş‑Bolyai” 
Cluj‑Napoca, Universitatea din Oradea şi Centrul de Studii Urbane şi Regionale (CURS) Bucureşti 
şi s‑a desfăşurat în perioada 2008‑2011. Datele de anchetă au fost culese în noiembrie 2010. 
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Tabelul 1. Abordări teoretice ale configurării inegalităţilor sociale
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societatea apare ca un sistem de stratificare socială (Grusky, 2001), iar mobilitatea ca o 
mişcare verticală a indivizilor de‑a lungul unei dimensiuni (Sorokin, 2001/1957), care poa‑
te fi expusă în termeni de „mai mult/mai puţin”, într‑o redare strict cantitativă a modifică‑
rii poziţiei sociale a indivizilor. Poziţia socială însăşi devine cuantificabilă pe baza unor 
indici sintetici care cumulează prestigiul ocupaţional, venitul, nivelul de educaţie sau funcţia 
în cadrul ierarhiei organizaţionale.

Abordările relaţionale încearcă să releve diviziunile fundamentale şi procesele de închi‑
dere socială prin care se cristalizează clasele sociale într‑un context istoric particular. Folosind 
atât conceptualizări marxiste, cât şi de provenienţă weberiană, printr‑o profundă analiză a 
formaţiunilor istorice concrete, perspectivele relaţionale identifică sursa lor în sistemul de 
producţie economic (Wright, 1985, 1994; Giddens 1981, 1989; Bourdieu, 1987, 1989; 
Kalb, 1997), dar şi în modul în care aceste relaţii se articulează în sfera puterii politice, a 
interacţiunilor interumane, a vieţii cotidiene sau a ideologiei. Astfel, clasele nu apar ca 
entităţi cu graniţe fixe, mai mult sau mai puţin permeabile, ci ca rezultate contingente isto‑
ric ale proceselor economice, politice şi ideologice care structurează atât relaţii sociale 
fundamentale, cât şi interacţiuni cotidiene intra‑ şi intergeneraţionale. În configuraţii istori‑
ce specifice, barierele ridicate în faţa mobilităţii sociale şi alegerea partenerului de viaţă apar 
ca strategii de închidere (Parkin, 1975) strâns legate de reproducerea relaţiilor de putere şi 
a tipurilor de capital deţinute de diferite categorii sociale (Bourdieu, 1987).

Definirea relaţională a claselor sociale implică faptul că relaţiile dintre ele, nu clasele ca 
entităţi, constituie obiectul central al investigaţiei noastre. În acest context, analiza clasei 
„devine o strategie narativă, concentrată asupra relaţiilor variabile istoric dintre grupuri 
sociale conectate prin producţie şi reproducţie, alternând între nivelurile micro şi macro, şi 
ţinând seama de procesele sociale complexe în care sunt cuprinse – procese care structurea‑
ză şansele şi resursele lor şi care sunt continuu generate prin acţiunile şi interacţiunile lor” 
(Kalb, 1997, p. 9). Relaţiile de clasă au fost mereu conceptualizate din perspectiva unei 
singure dimensiuni, fie ea conflictul, exploatarea, dominaţia, controlul sau relaţia contrac‑
tuală pe piaţă. În această analiză, conţinutul relaţiilor de clasă este conceput contingent, 
marcat de factori economici, politici şi ideologici, însă întotdeauna în relaţie cu forme de 
dominaţie şi acces la putere legate de muncă, de însuşirea surplusului şi de vieţile oamenilor 
care fac parte din aceste relaţii. Într‑o perioadă istorică dată, clasele şi relaţiile dintre ele 
sunt structurate într‑un câmp de putere particular, definit atât de către stat, cât şi la nivel 
local şi în ţesătura fluidă a relaţiilor economice şi politice transnaţionale. Uneori, aceste 
relaţii sunt extrem de difuze şi, ca atare, avem opoziţii şi alianţe fragmentate, locale, insta‑
bile şi deschise între diferite categorii, niciuna dintre ele capabilă să definească entităţi 
structurate la nivel macro, aşa cum sunt în general conceptualizate clasele. Totuşi, există 
puncte de turnură istorice, când aceste relaţii trec printr‑un proces de entitizare (Abbott, 
2001), în sensul că anumite distincţii în cadrul diviziunii muncii devin importante pentru 
modul în care se definesc relaţiile de clasă şi deci pentru însăşi existenţa lor (cum sunt cea 
dintre muncă şi capital, dintre munca manuală şi munca nonmanuală sau dintre muncă ne‑
calificată şi cea calificată). 

5.3. Ocupaţia şi analiza relaţiilor de clasă 

Ocupaţia reprezintă principalul indicator al poziţiei sociale a indivizilor folosit în studiile de 
stratificare. Structura ocupaţională continuă să reflecte sursa inegalităţilor de clasă în soci‑
etăţile industriale şi postindustriale, pentru că accesul diferit la recompense valorizate soci‑
al (financiare, de prestigiu sau de autoritate) este legat indisolubil de diferenţierea poziţiilor 
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Tabelul 2. Distribuţia categoriei ocupaţionale a subiectului la momentul  
căsătoriei/coabitării, în funcţie de cohorte istorice. 
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Agricultor 21,6 12,8 4,9 6,2 5,4 9,0
Muncitor calificat 24,8 32,1 44,7 27,2 14,9 30,7
Operator 8,2 10,5 5,7 5,7 3,6 6,9
Muncitor necalificat 2,9 2,9 2,6 3,5 2,3 2,9
Militar 3,3 1,1 1,5 1,6 2,0 1,7
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sursă: Baza de date STRATSOC 2010. Calculele autoarelor.

5.4. Căsătoria şi harta relaţiilor de clasă în cinci generaţii 

Analiza noastră explorează omogamia maritală dintr‑o perspectivă relaţională, cu rădăcini 
profunde în sociologia clasică. Pornim de la asumpţia că poziţia unui actor în spaţiul social 
este rezultatul relaţiilor care o definesc: de producţie şi de exploatare, în varianta marxis‑
mului clasic, de exploatare sau de dominaţie (Wright 1978, 1980, 1985, 1994), de autoritate 
(Dahrendorf, 1959; Goldthorpe, 1992) sau de piaţă (Weber, 1978; Giddens, 1981). Acordarea 
unui rol central al omogamiei maritale în procesele de închidere socială urmează o linie 
neoweberiană care plasează în dialog concepte ca structurarea relaţiilor de clasă (Giddens, 
1981) sau formarea demografică a claselor (Goldthorpe 1992). Pentru Max Weber, stratifi‑
carea este centrată în jurul noţiunii de putere, clasa, status‑grupul şi partidul fiind forme 
diferite pe care le îmbracă distribuţia puterii în societate. Dacă pentru status‑grup este im‑
portantă distribuţia puterii legale, a prestigiului şi a posibilităţii adoptării unor stiluri de 
viaţă diferite, iar partidele reprezintă manifestarea puterii politice, clasa weberiană este 
legată de prezenţa economicului în societate şi de modul în care acesta structurează relaţiile 
sociale. Weber porneşte de la noţiunea de situaţie de clasă, care reprezintă „probabilitatea 
tipică de a procura bunuri, de a câştiga o anumită poziţie în viaţă şi de a găsi satisfacţie 
interioară, o probabilitate care derivă din controlul relativ asupra bunurilor şi abilităţilor şi 
din folosirea acestora în scopul obţinerii de venituri într‑o ordine economică dată” (Weber, 
1978, p. 302), ca fundament al conceptualizării clasei care, pentru sociologul german, în‑
seamnă „un număr de indivizi care au în comun o componentă cauzală specifică a şanselor 
în viaţă, atât timp cât această componentă este pur economică, determinată de posesia 
bunurilor şi de oportunităţile de venit” (Weber, 1978, p. 302).

Clasa nu este un simplu agregat de indivizi ale căror dispoziţii pentru acţiunea socială 
pot fi „citite” pe baza apartenenţei sau nonapartenenţei la o categorie ocupaţională, educa‑
ţională sau pe baza puterii financiare a acestora, ci este strâns legată de şansele în viaţă ale 
individului şi de procesele decizionale prin care acesta trece de‑a lungul vieţii. Alegerea 
partenerului de viaţă apare ca o decizie legată de strategii determinate în şi de relaţiile fun‑
damentale în jurul cărora socialul este produs şi reprodus continuu. Pe baza omogamiei 
maritale se conturează zone delimitate de actorii înşişi, prin mecanisme specifice asemănă‑
toare cu cele de închidere comunitară sau de închidere a grupului de status. Chiar dacă re‑
laţiile care caracterizează clasa socială nu sunt relaţii complet închise, nu putem vorbi de 
agregate pur teoretice, ci de diviziuni trasate şi, într‑o anumită măsură, „apărate” de înşişi 
actorii sociali care structurează astfel spaţiul social, autopoziţionându‑se în acesta. În con‑
cluzie, o perspectivă relaţională şi procesuală nu porneşte de la un spaţiu social dat, ci îi 
urmăreşte (re)producerea prin acele fenomene pe care sociologia clasică le consideră „efec‑
te” sau „rezultate” ale poziţiilor indivizilor într‑un spaţiu predefinit. Giddens (1981) arată 
că, pentru analiza claselor, important este modul în care relaţiile economice sunt traduse în 
structuri sociale noneconomice, adică acel punct în care economicul se transformă în aspecte 
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Graficele obţinute pentru cele cinci cohorte sunt definite de două axe, reprezentând dimen‑
siunile ce descriu harta perceptuală a relaţiilor de omogamie maritală în termeni de catego‑
rii ocupaţionale. Prima dimensiune, reprezentată de axa orizontală, discriminează categori‑
ile în funcţie de raportul urban‑rural (tabelul 3).

Tabelul 3. Distribuţia raportului urban‑rural în funcţie de cohorte istorice. 

Mediu rezidenţial
Cohorta

–1939 1940‑1954 1955‑1966 1967‑1976 1977‑1989 Total

Urban
339 585 531 486 509 2450
47,9 51,5 56,1 54,0 62,2 54,3

Rural
369 551 415 414 309 2058
52,1 48,5 43,9 46,0 37,8 45,7

Împreună
708 1136 946 900 818 4508
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sursă: Baza de date STRATSOC 2010. Calculele autoarelor.

Cea de‑a doua dimensiune, reprezentată de axa verticală, diferenţiază categoriile în func‑
ţie de nivelul educaţional. Inerţia dimensiunilor ne arată cât din asocierea celor două varia‑
bile (sau din împrăştierea variabilelor în jurul punctului de origine a hărţii) sau, în cazul 
nostru, cât din intensitatea omogamiei maritale în funcţie de ocupaţie este explicată de cele 
două dimensiuni. Poate fi astfel interpretat ca un indicator al gradului de structurare a spa‑
ţiului reprezentat de hartă. Analizând cantitatea totală de inerţie explicată de primele două 
dimensiuni rezultate în urma efectuării analizei de corespondenţă pentru ocupaţia subiectului 
şi a partenerului pe cohortele istorice definite, putem obţine o imagine a modului în care 
procesele de închidere socială reprezentate de omogamia maritală variază în timp.

Tabelul 4. Date sintetice pentru evaluarea analizei de corespondenţă a ocupaţiei subiectului 
şi a partenerului (COR) în momentul căsătoriei, pe cohorte.

Cohorta Procent din inerţia totală explicată de:
Pearson  

Chi‑SquareAnul naşterii… primele două 
dimensiuni (%)

prima dimensiu‑
ne (%)

A doua dimensiune 
(%)

Până în 1939 63,9 41,0 22,9 342,193*
Între 1940 şi 1954 82,2 54,5 27,7 741,018*
Între 1955 şi 1966 72,3 47,8 24,5 561,651*
Între 1967 şi 1976 71,7 44,9 26,9 547,911*
Între 1977 şi 1989 64,4 38,7 25,7 466,027*

*Semnificativ la nivel 0.001
Sursă: Baza de date STRATSOC 2010. Calculele autoarelor.

Astfel, putem observa că structurarea pe baza omogamiei căsătoriei este mai puternică 
în cazul celor trei cohorte ale respondenţilor născuţi între 1940 şi 1976 şi semnificativ mai 
slabă pentru prima cohortă, pentru cei născuţi până în 1939 şi pentru cohorta celor născuţi 
între 1977 şi 1989, în care se manifestă o fluiditate socială mai accentuată. Luând în consi‑
derare vârstele medii la căsătorie, pe sexe, pentru cohorta născută înainte de cel de‑al Doilea 
Război Mondial, datele noastre acoperă aproximativ perioada dintre anii 1940 şi 1965. Cele 
două decenii şi jumătate în care aceşti respondenţi s‑au căsătorit sunt deosebit de turbulente, 
marcate de schimbări istorice fundamentale – războiul, primul val de industrializare masivă 
a perioadei Gheorghe Gheorghiu‑Dej, însoţit de o puternică tendinţă de creştere a migraţiei 
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5.5. Generaţia respondenţilor născuţi înainte de 1939 

În prima cohortă analizată, căsătoriile intelectualilor şi ale agricultorilor se diferenţiază de 
ale celorlalte categorii ocupaţionale (figura 1), din cauza faptului că aceste categorii tind mai 
mult decât alte categorii sociale să se căsătorească în interiorul propriului grup. Agricultorii 
au foarte puţine opţiuni de a se căsători în afara propriei categorii, 72,7% dintre agricultori 
căsătorindu‑se cu alţi agricultori. Distribuţia celor care se căsătoresc în afara categoriei 
ocupaţionale căreia îi aparţin este foarte clar conturată, deoarece bărbaţii din această cate‑
gorie tind să aibă ca partenere de viaţă femei casnice. De asemenea, omogamia maritală este 
intensă pentru intelectuali, 47,8% căsătorindu‑se cu persoane cu ocupaţii intelectuale.

Figura 1. Harta analizei de corespondenţă pentru ocupaţia subiectului 
şi a partenerului (COR) în momentul căsătoriei. Respondenţi născuţi înainte de 1939.

Relaţiile dintre celelalte categorii sociale apar mai puţin structurate în această perioadă, 
în mare măsură din cauza proceselor menţionate mai sus şi a preponderenţei categoriei per‑
soanelor casnice în rândul celor cu nivel scăzut sau mediu de studii. Putem presupune că, 
dacă am folosi o schemă ocupaţională diferită, o parte dintre persoanele casnice ar putea fi 
considerate „lucrători familiali neremuneraţi”. Omogamia maritală a perioadei este descrisă 
satisfăcător de inerţia explicată de primele două dimensiuni: dimensiunea 1 (46,3%) şi 
dimensiunea 2 (25,8%). Cifrele trebuie însă privite cu precauţie, din cauza procentului mare 
de cazuri lipsă: 57,2%. Deşi putem să interpretăm cele două dimensiuni (figura 1), la li‑
mită, ca efect al distincţiilor urban/rural şi nivel de educaţie superior/inferior, efectul de 
potcoavă observabil pe graficul de mai jos ne indică existenţa unei asocieri puternice între 
cele două dimensiuni, corelaţia dintre ele fiind de 61,8%; această relaţie face, practic, se‑
paraţia la nivelul graficului foarte problematică.
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întreprinderile şi din instituţiile socialiste1, dar şi cu o deschidere culturală fără precedent 
în perioada postbelică. Aceste schimbări încep să fie evidente şi în alegerile partenerului de 
viaţă care pot fi văzute ca strategii de cristalizare a unui puternic grup de status al perioadei 
socialiste.

Figura 2. Harta analizei de corespondenţă pentru ocupaţia subiectului şi a partenerului (COR) 
în momentul căsătoriei. Respondenţi născuţi între 1940 şi 1954.

Primele două dimensiuni explică 81,7% din inerţia totală, cu aproape 10 % mai mult 
decât pentru generaţia celor născuţi înainte de 1939, indicând existenţa unor procese inten‑
se de structurare a relaţiilor de clasă la sfârşitul deceniului şapte şi începutul deceniului opt. 
Asocierea dintre cele două dimensiuni scade drastic faţă de prima cohortă analizată (corela‑
ţie de 27,8%), permiţându‑ne să interpretăm diferenţele între profilurile căsătoriilor atât pe 
axa urban/rural, cât şi pe cea care vizează nivelul de educaţie superior/inferior.

5.7. Generaţia respondenţilor născuţi între 1955 şi 1966 

Aparent, datele sintetice pentru generaţia care se căsătoreşte la sfârşitul deceniului al şapte‑
lea şi începutul celui de‑al optulea indică o destructurare a relaţiilor de clasă manifestate 
printr‑o scădere a intensităţii omogamiei maritale. Faptul că anumite categorii ocupaţionale 
sunt considerate separat în analiză are ca rezultat aparenţa destructurării alegerilor partenerului 

1. Inclusiv Academia „Ştefan Gheorghiu” înfiinţează Şcoala de Cadre de Conducere în Industrie şi 
Comerţ, a cărei primă promoţie termină în 1973. 
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importante de reproducere socială se mută din rural în urban, mai ales în fabrică. Acelaşi 
tip de apartenenţă familială ne indică şi faptul că clasa muncitoare imaginată la nivelul par‑
tidului‑stat continuă să treacă prin procese de fragmentare între o aristocraţie a muncii în 
formare (muncitorii calificaţi) şi restul. Nu lipsa calificării în sine constituia bariera între 
muncitorii calificaţi şi cei necalificaţi, ci universurile diferite cărora le aparţineau, de cele 
mai multe ori, aceştia. În timp ce muncitorii calificaţi constituiau forţa de muncă stabilă a 
socialismului, cea legată de întreprindere prin contracte de şcolarizare, locuinţă, credite şi 
reţele de prietenie, rudenie sau vecinătate, muncitorii necalificaţi erau cei care aduceau 
activele de partid la exasperare, din cauza nivelului fluctuaţiei forţei de muncă pe care îl 
produceau. În general foarte tineri, muncitorii necalificaţi îşi schimbau adesea locul de 
muncă, erau navetişti şi munceau în fabrică pentru a completa veniturile familiei aflate în 
localităţi învecinate. Lucrătorii necalificaţi şi operatorii de maşini şi instalaţii reprezentau, 
de altfel, categoriile profesionale cele mai predispuse să nu părăsească niciodată casa părin‑
tească. Astfel, 22,5% dintre cei care erau lucrători necalificaţi la primul loc de muncă şi 
24,7% dintre instalatori şi maşinişti nu au părăsit niciodată casa părintească, faţă de 17,6% 
dintre muncitorii calificaţi. Cei care au făcut‑o însă au făcut‑o la vârste mai fragede decât 
muncitorii calificaţi.

5.8. Generaţia respondenţilor născuţi între 1967 şi 1976 

Generaţia respondenţilor născuţi în anii 1970 ajunge la vârsta căsătoriei la începutul anilor 
1990, fiind generaţia tranziţiei postsocialiste, cohorta care şi‑a trăit tinereţea şi care şi‑a 
desăvârşit maturizarea în perioada nesigură de după 1989. Dacă nivelul omogamiei marita‑
le se păstrează aproximativ constant în raport cu cel al generaţiei precedente, adică 71,7%, 
sursele acesteia sunt diferite pentru această perioadă. În primul rând, persoanele casnice 
ajung aproape la acelaşi nivel cu muncitorii calificaţi. Categoria înregistrată ca „persoane 
casnice” în chestionarul nostru este, aşa cum am mai amintit, o categorie care cuprinde 
lucrătorii familiali neremuneraţi. Mai mult, este o categorie care face mai puţin transparen‑
te procesele de structurare a relaţiilor de clasă într‑o analiză de corespondenţă în lipsa altor 
variabile, ca educaţia sau etnia.

Dacă reproducerea graniţelor sociale în jurul categoriilor intelectualilor şi ale agriculto‑
rilor persistă sau chiar sunt întărite, pe axa urban/rural şi a educaţiei, categoria muncitorilor 
calificaţi se destructurează brusc faţă de generaţia anterioară, ajungând de la un nivel de 
peste 60% de căsătorii în interiorul categoriei ocupaţionale proprii la 37,9%; se marchează 
astfel, fără echivoc şi extrem de repede după 1989, procesul de disoluţie al clasei muncitoa‑
re, fenomen legat de destructurarea economică şi de masiva dezindustrializare postsocialistă, 
de slăbirea reţelelor construite în jurul locului de muncă şi de dispariţia infrastructurii care 
prelungea interacţiunile de la locul de muncă în acel spaţiu cvasipublic, cvasiprofesional, 
cvasipersonal pe care instituţia socialistă îl producea şi îl ocupa în afara programului de 
muncă.

În paralel, asistăm la o „subalternizare” a muncii, care acoperă atât fenomenele legate 
de transformarea structurală a muncii productive în postsocialism, cât şi schimbările funda‑
mentale la nivelul experienţei cotidiene a angajaţilor. La nivel structural, atât sectorul indus‑
trial, cât şi cel bugetar sunt valorizate tot mai puţin într‑o nouă configuraţie dominată de 
inegalităţi majore în interiorul pieţei muncii, şomaj şi insecuritate cotidiană, segmentarea 
intereselor de clasă, absenţa mijloacelor de apărare împotriva angajatorilor abuzivi, depen‑
denţa de ajutorul social a celor consideraţi redundanţi, scăderea nivelului de trai şi a stării 
de sănătate a anumitor categorii, în special a foştilor muncitori deveniţi, peste noapte, săraci. 
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perioadele anterioare să se căsătorească în interiorul categoriei educaţionale proprii. La 
rândul lor, agricultorii ating nivelul de omogamie maritală a generaţiei antebelice, în timp 
ce restul categoriilor profesionale îşi destructurează strategiile matrimoniale. Dincolo de 
faptul că această generaţie încă nu este conturată în ce priveşte traiectoria ocupaţională şi 
formarea unei familii, putem sugera câteva explicaţii pentru scăderea intensităţii omogamiei 
maritale ocupaţionale pentru această cohortă în raport cu cele trei cohorte anterioare. Ea 
indică destabilizarea şi fluiditatea structurilor economice şi a relaţiilor sociale reflectate în 
sistemul ocupaţional şi în ierarhiile ocupaţiilor constituite pe baza percepţiei prestigiului lor.

Tabelul 5. Analiză de corespondenţă ocupaţia subiectului/ocupaţia partenerului la căsătorie 
pentru cohorta 1977‑1989. Profilul categoriilor ocupaţionale, pe linii.

Ocupaţia subiectu‑
lui la căsătorie/ 
coabitare

Ocuaţia partenerului la căsătorie/coabitare
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Casnic 0,305 0,031 0,061 0,023 0,038 0,031 0,092 0,221 0,099 0,084 0,015
Manager 0,750 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intelectual 0,097 0,016 0,661 0,016 0,032 0,097 0,000 0,048 0,016 0,000 0,016
Tehnician, maistru 0,175 0,050 0,150 0,250 0,050 0,100 0,050 0,050 0,075 0,000 0,050
Functionar 0,091 0,045 0,182 0,091 0,273 0,182 0,000 0,091 0,000 0,000 0,045
Servicii şi comert 0,088 0,000 0,105 0,053 0,070 0,246 0,053 0,281 0,088 0,018 0,000
Agricultor 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,708 0,125 0,000 0,000 0,000
Muncitori calificaţi 0,212 0,000 0,015 0,045 0,015 0,152 0,015 0,439 0,061 0,045 0,000
Operatori 0,125 0,000 0,125 0,063 0,000 0,250 0,063 0,250 0,000 0,063 0,063
Muncitori necalif. 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,300 0,000
Militar 0,222 0,000 0,222 0,111 0,111 0,111 0,000 0,111 0,000 0,000 0,111
Mass 0,204 0,018 0,159 0,054 0,050 0,107 0,082 0,206 0,059 0,043 0,018

Sursă: Baza de date STRATSOC 2010. Calculele autoarelor.

Schimbările pot fi sesizate prin analiza tipurilor de căsătorii încheiate între persoane ce 
aparţin unor grupuri ocupaţionale diferite, prin punerea lor în legătură cu condiţiile lor de 
posibilitate. Astfel, alianţe maritale mai puţin probabile înainte şi prezente acum reprezintă 
o manifestare a transformărilor în structurile, formele şi mijloacele de producţie, însuşire, 
acumulare şi reproducere a bunurilor economice şi simbolice ce pot fi şi sunt mobilizate pe 
o piaţă a muncii şi într‑un sistem de distribuţie a şanselor sociale. Vorbim aici în primul 
rând de transformările suferite de sistemul şcolar, de posibilitatea migraţiei interne şi inter‑
naţionale şi a reconfigurării relaţiilor de susţinere în familie, comunitate şi la locul de mun‑
că, de schimbările în structura economică şi de rolul politicului în toate acestea.

Această generaţie are alt tip de şanse educaţionale şi altă perpectivă de intrare pe piaţa 
forţei de muncă. Pe de‑o parte, accesul la învăţământul superior este liberalizat prin expan‑
siunea sistemului de stat şi apariţia unui sistem de educaţie superioară privat, dublate de o 
compresie şi dezorganizare a învăţământului profesional; pe de altă parte, accesul la învă‑
ţământul superior devine din ce în ce mai marcat de situaţia materială a familiei şi reconfi‑
gurat de imperative generate de restructurarea neoliberală a economiei şi a întregului spaţiu 
social. Intrarea membrilor acestei generaţii pe piaţa forţei de muncă are loc într‑un context 
de dezindustrializare masivă, dezorganizare a agriculturii, precarizare a locului de muncă, 
creştere a inegalităţilor veniturilor şi apariţie a migraţiei economice interne şi internaţionale 
ca strategie de viaţă.
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Figura 5. Harta analizei de corespondenţă pentru ocupaţia subiectului şi a partenerului (COR) 
în momentul căsătoriei. Respondenţi născuţi între 1977‑1989.
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economice şi instituţionale prin care familiile îşi asigurau existenţa şi educaţia, îşi construiau 
o traiectorie ascendentă sau îşi apărau poziţiile dezirabile.

Ultima generaţie analizată îşi trăieşte anii de căsătorie chiar acum. Spaţiul social contu‑
rat de căsătoriile acestei generaţii este un spaţiu al fluidităţii, nesiguranţei, instabilităţii şi al 
lipsei de transparenţă şi de consistenţă în relaţiile interumane. Dezintegrarea structurilor din 
perioada socialistă, dezindustrializarea masiva, migraţia, şomajul, agricultura de subzisten‑
ţă, retrocedarea pământurilor şi a locuinţelor, formarea capitalului şi adâncirea inegalităţilor 
sociale sunt reflectate într‑o scădere a coerenţei spaţiului social.

Studiul nostru a urmărit procese specifice de formare şi de destructurare a claselor soci‑
ale pe parcursul a cinci generaţii, ale căror vieţi acoperă mai mult de jumătate de secol. 
Folosind ocupaţia ca indicator al poziţiei sociale a subiecţilor şi analizând aceste demarcaţii 
în termeni de relaţii de clasă, formate sub influenţa schimbărilor în sistemul de producţie 
economic şi al participării politice inegale, am putut remarca tendinţe omogame evidente 
atât din perspectiva statutului ocupaţional (existenţa şi tipul contractului de muncă), cât şi a 
prestigiului profesional. Pornind de la simple categorii ocupaţionale, am lăsat ca alegerea 
partenerului de căsătorie să indice graniţele şi contururile spaţiului social, precum şi schim‑
bările importante ale acestora în ultimii 70 de ani.

Prin cercetarea noastră dorim să deschidem calea unei discuţii metodologice şi episte‑
mologice critice legate de modul în care clasa socială poate fi nu doar conceptualizată, ci şi 
investigată empiric. Mergând pe urmele modificărilor succesive ale structurii sociale, am 
urmărit fenomenele de cristalizare şi destructurare a claselor dintr‑o perspectivă relaţională 
şi procesuală pentru care istoria nu mai apare doar în calitate de context, ci ca substanţă a 
analizei, egală ca importanţă cu datele de anchetă sau de interviu. Considerăm că acei cer‑
cetători care s‑au grăbit în ultimele decenii să anunţe moartea clasei sociale şi să proclame 
inutilitatea acesteia ca instrument analitic (Pakulsky şi Waters, 1996) au avut în vedere ar‑
gumente mai potrivite pentru o critică metodologică a conceptului decât pentru una de 
substanţă. Problema investigării empirice a clasei pe bază de anchetă este aceea că agrega‑
tele ocupaţionale nu pot niciodată să indice clasele în sine, ci doar moduri în care, în timp, 
anumite relaţii între aceste categorii sau atribute se structurează. Putem urmări procese de 
entitizare a diferitelor categorii, putem obţine hărţi ale spaţiului social care ne ajută să în‑
ţelegem structuri fundamentale ale socialului, dar nu „vedem” niciodată clase sociale. Pentru 
a interpreta aceste hărţi în termeni de clasă, cercetătorul are întotdeauna nevoie de o analiză 
istorică complexă, aproape totală, a configuraţiilor spaţiu/timp, în care relaţiile postulate 
teoretic (cum sunt cele de exploatare, de dominaţie, de control, de producţie, de proprietate 
sau de schimb) să fie urmărite în consecinţele lor structurante pentru a descoperi mecanis‑
mele în jurul cărora aceste relaţii se articulează.
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