
CERCETĂRI * KUTATÁSOK * RESEARCHES 
 

 
EDITURA FUNDAŢIEI DESIRE, 2001 

 

FEMEI ŞI BĂRBAŢI ÎN CLUJUL MULTIETNIC 

NŐK ÉS FÉRFIAK A MULTIETNIKUS KOLOZSVÁRON 

WOMEN AND MEN IN THE MULTIETHNIC CLUJ 

 
VOLUMUL II 

II. KÖTET 
VOLUME II 

 
 

INTERVIURI APROFUNDATE 
MÉLYINTERJÚK 

IN-DEPTH-INTERVIEWS 
 

Szerkesztette és a Bevezetőt í rta 
Editat şi cu o Introducere de 
Edited and Introduction by 

 

ENIKŐ MAGYARI-VINCZE 
 

 
 

 
 

 
 

MONITORIZAREA PRESEI 
SAJTÓMONITORIZÁLÁS 
PRESS MONITORING 

 

BARBARA BUTTA



EDITURA FUNDAŢIEI DESIRE * A DESIRE ALAPÍ TVÁNY KIADÓJA * DESIRE PRESS 
 

 

Această publicaţie a apărut cu sprijinul Centrului pentru 
Diversitate Etnoculturală din Cluj. 

Ez a kiadvány a kolozsvári Etnokulturális Sokféleségért 
Központ támogatásával jelent meg. 

 
This publication was supported by the Centre for Ethno-

Cultural Diversity from Cluj. 
 
 
 
 

COLECŢIA „CERCETĂRI” 
„KUTATÁSOK” SOROZAT 
“RESEARCHES” SERIES 

 
1. 

 
 
EDITURA FUNDAŢIEI DESIRE, prin diversele colecţii ale sale î şi propune pu-

blicarea unor materiale originale şi traduceri din domeniul ştiinţelor sociale, î n 
speţă antropologie socială, culturală, vizuală şi istorică, studii feministe, şi studii 
culturale  critice. Cărţile din Colecţia „Cercetări” prezintă rezultatele investi-
gaţiilor desfăşurate sub egida Fundaţiei.  

Különféle sorozatok keretében, a DESIRE ALAPÍTVÁNY KIADÓJA eredeti í rá-
sokat és fordí tásokat jelentet meg a társadalomtudományok, nevezetesen a társa-
dalmi, kulturális, vizuális és történeti antropológia, valamint a feminista tanulmá-
nyok és a kritikai kultúrakutatás területéről. A „Kutatások” Sorozat könyvei be-
mutatják az Alapí tvány égisze alatt készült kutatások eredményeit.  

Through several collections, the DESIRE PRESS focuses on original works 
and translations on social sciences, in particular on social, cultural, visual and his-
torical anthropology, feminist studies, and cultural studies. The “Researches” Se-
ries are introducing the results of the investigations done under the umbrella of the 
Foundation. 

 
 

 DESIRE, 2001 
Str. Rapsodiei nr. 10/17, 3400, Cluj, Romania 
Director: Ovidiu Pecican 

 
ISBN:  
DTP: Módi István-Hunor 



 

Cuprins 

Volumul II 

Despre volumul II al cărţii „Femei şi bărbaţi î n Clujul Multietnic” _____________________ 7 
 
ENIKŐ MAGYARI VINCZE 

Note introductive la interviurile aprofundate despre viaţa femeilor şi bărbaţilor ____________ 9 

 
FRAGMENTE DIN INTERVIURI 

Femeile despre… _______________________________________________________________ 17 

1. … viaţa femeilor şi a bărbaţilor _______________________________________ 17 

2. … femeia ideală şi bărbatul ideal______________________________________ 45 

3. … viaţa de cuplu_____________________________________________________ 57 

4. … relaţia cu copiii ___________________________________________________ 81 

Bărbaţii despre… ______________________________________________________________ 119 

1. … viaţa femeilor şi a bărbaţilor ______________________________________ 119 

2. … femeia ideală şi bărbatul ideal_____________________________________ 135 

3. … viaţa de cuplu____________________________________________________ 144 

4. … relaţia cu copiii __________________________________________________ 160 

 
BARBARA BUTTA 

Imagini despre femei şi feminitate ________________________________________________ 185 

 

SUMMARY_______________________________________________________________________ 209 

ÖSSZEFOGLALÓK ________________________________________________________________ 215 

CONTENTS _____________________________________________________________________ 222 

TARTALOMJEGYZÉK _____________________________________________________________ 223 





Fundaţia DESIRE 
 

 

7 

Volumul II al cărţii „Femei şi bărbaţi î n Clujul multietnic” prezintă materia-
lele prelucrate î ntr-o primă fază, care au rezultat din interviurile aprofundate şi 
monitorizarea presei, ca părţi integrante ale cercetării noastre.  

 
INTERVIURILE APROFUNDATE se adresează problemei condiţiei femeilor şi băr-

baţilor prin î ntrebări legate de experienţele „oamenilor mici”. Prin ele am scos la 
iveală naraţiuni dezvăluite î n bogăţia detaliilor şi prin sensurile atribuite experien-
ţelor „feminine” şi „masculine” legate de viaţa de cuplu, de relaţia cu copiii şi părin-
ţii, de alegerea şi profesarea unei meserii, precum şi de opiniile despre viaţa femeilor 
şi bărbaţilor. Ni s-a relevat multitudinea ordinii de gen (caracterizate prin diviziu-
nea sexuală a muncii, relaţiile de putere î ntre parteneri, precum şi concepţiile des-
pre feminitate, masculinitate şi egalitatea î ntre sexe), diferenţiate î ntre ele atât î n 
funcţie de vârstă şi statut profesional, cât şi î n funcţie de etnie.  

 
MONITORIZAREA PRESEI focalizează atenţia pe unul dintre aspectele dimensiu-

nii instituţionale a fenomenului investigat, câmpul discursiv mediatizat. Acest mo-
ment al cercetării se alătură interviului de grup şi talk showului, care, şi ele, relevă 
procesele de constituire a discursului public despre „problemele femeilor” şi tratarea 
lor î n societatea noastră. Prin monitorizare s-au identificat clişee şi stereotipuri le-
gate mai ales de reprezentarea feminităţii, dar în parte şi a masculinităţii, teme so-
ciale cu care se asociază „femeia” şi „feminitatea”, criterii de angajare a femeilor î n 
diverse posturi, similitudini şi diferenţe î ntre ziarele de limbă maghiară şi română, 
precum şi î ntre cotidiene şi reviste. Dincolo de a fi reprezentări mediatice, ele contri-
buie la formarea şi naturalizarea ideilor despre „femeia ideală” a vremurilor noas-
tre, deci sunt expresii simbolice care influenţează relaţii şi poziţii materiale şi socia-
le. 

 
Atât prin materialele reproduse î n volumul de faţă, cât şi prin cele din Volu-

mul III ne putem da seama de modalităţile prin care, î n România post-socialistă, se 
desfăşoară negocierile publice şi private despre „femei” şi „bărbaţi”, aceste identităţi 
fiind observabile î n acest fel ca şi construcţii sociale produse la intersecţia dintre 
discursurile/practicile instituţionale şi experienţele individuale.  
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ENIKŐ MAGYARI-VINCZE 

NOTE INTRODUCTIVE LA 
INTERVIURILE APROFUNDATE 

DESPRE VIAŢA FEMEILOR ŞI BĂRBAŢILOR 

1. UTILIZAREA INTERVIURILOR APROFUNDATE ÎN CERCETAREA 
„CONDIŢIA FEMEILOR ŞI BĂRBAŢILOR ÎN CLUJUL MULTIETNIC”  

Scopul utilizării interviurilor aprofundate î n cadrul cercetării despre condiţia 
femeilor şi bărbaţilor î n Clujul multietnic a fost să descriem şi să î nţelegem î n de-
talii experienţele legate de ordinea de gen1 şi sensurile atribuite acestora de către 
persoane de etnie, sex, vârstă şi statut ocupaţional diferit.  

După cum bine se ştie, termenul de „interviu” are o acoperire foarte largă î n 
metodologia cercetării socio-culturale, fiind utilizat ca şi tehnică de cercetare empi-
rică î n sociologie, antropologie, istorie orală, socio-lingvistică, studii folclorice etc. 
Dincolo de consensul asupra faptului că interviurile scot la suprafaţă aspecte ale 
vieţii sociale care rămân ascunse î n faţa anchetei prin chestionar, există o multitu-
dine de modalităţi de a le realiza şi de a le î ncadra î n interpretarea datelor culese 
prin metode multiple, căci – până la urmă – viziunea teoretică2 asupra fenomenu-
lui abordat le conferă semnificaţii diferite î n cadrul diverselor investigaţii.  

În cercetarea noastră am delimitat ancheta prin chestionar de interviurile 
aprofundate. Prin prima am generat răspunsuri la î ntrebări prin a-i ruga pe cei 
chestionaţi să aleagă unul sau două dintr-un număr de răspunsuri posibile tocmai 
pentru ca, prin codificarea lor, să identificăm frecvenţa unor concepţii şi practici 
raportată la populaţia investigată. Prin a doua am scos la iveală povestiri articula-
te prin termenii şi limbajul familiar al intervievaţilor şi chiar dacă prin î ntrebările 
noastre le-am „atras” atenţia asupra unor probleme despre care am vrut să aflăm 
prin intermediul experienţelor lor, nu le-am „forţat” să se autointerpreteze prin 
sensuri limitate. Astfel, metoda cantitativă şi cea calitativă au fost tehnicile com-
plementare ale cercetării noastre socio-culturale, care şi-a propus să identifice, des-
crie şi interpreteze practici sociale şi concepţii culturale - atât din punctul de vede-
re al ocurenţei lor statistice, cât şi din perspectiva sensurilor individuale trăite –, 
aşa cum se susţin ele reciproc î n constituirea unor identităţi şi ierarhii sociale.  

Am realizat 65 interviuri semi-structurate, utilizând acelaşi set de î ntrebări 
la toţi respondenţii noştri, cu posibilitatea ca intervievaţii să aibă libertatea de a 
povesti şi despre acele aspecte ale vieţii lor, pe care noi nu le-am identificat prin 
î ntrebările noastre definite î n prealabil, şi cu posibilitatea ca operatorii de interviu 

                                                           
1 Despre termenul de „ordine de gen” vezi Enikő Magyari-Vincze „Reperele conceptuale şi metodologice 
ale cercetării Condiţia femeilor şi bărbaţilor în clujul multietnic”, în volumul I 
2 Despre viziunea teoretică asupra fenomenului identitar vezi op.cit. 
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să aducă schimbări î n formulările iniţiale ale întrebărilor. În unele cazuri am reu-
şit să ne î ntoarcem la respondenţii care au fost chestionaţi î n cadrul anchetei prin 
chestionar, dar î n multe cazuri i-am identificat î n afara eşantionului respectiv, ur-
mărind să intervievăm persoane din categoriile vizate (femei şi bărbaţi români, 
maghiari, romi având statut ocupaţional diferit şi aparţinând unor categorii de 
vârstă diferită). Oricum s-au ales intervievaţii, majoritatea interviurilor au fost 
realizate acasă la ei. Î n fiecare caz, etnia operatorilor de interviu şi a celor intervi-
evaţi a coincis, avem discuţii î nregistrate î n limba română şi î n limba maghiară, 
interviurile cu romii fiind şi ele realizate î n limba română. În cele mai multe cazuri 
interviurile cu femei au fost făcute de către operatorii de sex feminin, iar cele cu 
bărbaţi cu cei de sex masculin. Desigur, suntem conştienţi de faptul că prin regulile 
urmărite n-am evitat prejudecăţile şi aşteptările legate de etnia, vârsta, sexul ope-
ratorului de interviu şi a celor intervievaţi, şi că, naraţiunile induse de î ntrebările 
noastre au fost produse î n contextul acestui eveniment comunicaţional specific, ni-
cidecum natural al interlocutorilor noştri. Dincolo de a fi metode adecvate pentru a 
scoate la iveală povestiri şi a le asculta din punctul de vedere al intervievaţilor, in-
terviurile sunt şi probleme î n sine, fiind situaţii ale î ntâlnirilor inter-culturale şi 
ipostaze ale interacţiunii sociale î ntre persoane de obicei străine. 

2. INTERVIEVAŢII ŞI TEMATICA INTERVIURILOR  

În „eşantionul” nostru (care nu se consideră a fi „reprezentativ” pentru oraşul 
Cluj î n sensul reprezentativităţii anchetei prin chestionar3) au intrat următoarele 
categorii de persoane: pensionare, casnice, şomere, studente, angajate î n sfera eco-
nomiei de stat şi a economiei private, patroane/directoare de firmă/instituţii, per-
soane cu profesii liberale – femei şi bărbaţi români, maghiari şi romi născuţi î ntre 
1936-1956, 1956-1966 şi 1966-1976.  

Interlocutorii noştri au fost rugaţi să ne povestească despre viaţa lor, 
ghidându-se după câteva î ntrebări generale şi specifice, care focalizau atenţia pe 
anumite teme şi momente cruciale ale vieţii, dar au fost lăsaţi să vorbească liber 
despre fiecare temă şi să povestească cât doresc. De-a lungul interviului am menţi-
nut un echilibru î ntre nevoia de a genera – prin intermediul î ntrebărilor directe şi 
indirecte – reflexii personale asupra problemelor care ne interesau, precum şi î ntre 
importanţa de a-i lăsa ca ei să conducă discuţia. Astfel, naraţiunile colectate diferă 
î ntre ele atât î n lungimea cât şi adâncimea lor î n raport cu diversele teme, căci – 
după cum se putea presupune – ele comportă semnificaţii şi valori diferite pentru 
diferite persoane, fiind încorporate î n ansamblul istoriilor personale. 

În ansamblu, cele mai multe povestiri au fost redate î n legătură cu aprecierea 
vieţii femeilor şi bărbaţilor, (inclusiv î n termeni comparativi, precum şi î n legătură 
cu imaginea despre femeia ideală şi bărbatul ideal, cu avortul, cu mamele singure, 
cu concepţii despre trăsăturile ce trebuiesc educate la fete şi la băieţi), precum şi cu 
viaţa de cuplu (referitoare la idei despre căsătorie, despre luarea deciziei î n familie, 
despre femeia cu multiple responsabilităţi, despre bărbatul care se ocupă cu trebu-
rile casnice şi cu creşterea copiilor).  

                                                           
3 Vezi Volumul I al cărţii „Femei şi bărbaţi în Clujul multietnic” 
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Pe lista „celor mai povestite teme” urmează relaţia cu copiii (î n legătură cu 
care s-au exprimat convingeri despre diferenţele î ntre viaţa copiilor intervievaţilor 
şi a propriei copilării, despre importanţa de a avea copil – fată şi/sau băiat, şi des-
pre dorinţele legate de viitorul copiilor).  

Pe următorul loc se situează nararea amintirilor despre viaţa dinainte de 
1990 (inclusiv a schimbărilor petrecute după), a experienţelor şi opiniilor legate de 
alegerea şi profesarea meseriei, a evenimentelor importante (plăcute şi neplăcute) 
ale vieţii.  

Tot î n funcţie de lungimea povestirilor, urmează naraţiunile referitoare la 
descrierea unei zile obişnuite de muncă şi la relaţia cu părinţii (inclusiv la observa-
rea unor diferenţe î ntre generaţii), apoi relatările despre petrecerea timpului liber 
şi opiniile despre femeia î n ipostaza de şef. La sfârşitul „topului de povestiri” se si-
tuează cele care exprimă experienţe şi convingeri legate de discriminarea pe bază 
de sex. De fapt, cea mai mare dificultate de a conceptualiza şi adresa problemele 
care ne interesează, am î ntâlnit-o la acest capitol. Dar cel puţin acest lucru ne-a 
convins î ncă o dată despre faptul că „discriminarea negativă” (şi cea pozitivă, desi-
gur, pe orice bază s-ar întâmpla ea) este o construcţie socială. Ea comportă diverse 
sensuri î n diferite contexte sociale şi implică relaţii de putere atât la nivelul defini-
rii a ceea ce se consideră a fi discriminare, cât şi la nivelul clasificării persoane-
lor/grupurilor şi excluderii unora din anumite domenii şi de la anumite resurse 
materiale şi culturale. Indivizii se socializează î n a-şi percepe situaţia şi 
oportunităţile lor şi î n a discuta î n public despre ele î ntr-un anumit fel, î nvaţă să 
articuleze explicaţiile date la eşecurile personale şi la experienţa excluderii î n 
diferiţi termeni. Şi asta nu numai datorită acomodării la modelele societăţii î n care 
trăiesc, dar şi datorită sancţiunilor (şi fricii de sancţiuni) care rezultă de pe urma 
discursurilor şi practicilor „nepermise” de către acestea. Pe de altă parte, 
î ntâmplările trăite sunt apreciate î n raport cu imaginea despre sine şi cu 
concepţiile despre „normalitatea” de a fi, de exemplu, femeie sau bărbat, care, la 
rândul lor, şi ele se formează sub influenţa consensului social dominant referitor 
la, de exemplu, ce „trebuie” acceptat ca „normal”, „natural” î n materie de relaţii de 
gen. Astfel, ceea ce î n anumite contexte sociale se recunoaşte ca „discriminare pe 
bază de sex” – pentru că acolo reprezentarea publică a acestui fenomen are o rutină 
cotidiană şi excluderea femeilor şi a persoanelor cu orientare sexuală ne-dominantă 
din anumite drepturi şi poziţii este definită ca fiind inacceptabilă –, î n alte condiţii 
se interpretează ca aparţinând „ordinii naturale a lucrurilor”.  

3. INTERPRETAREA INTERVIURILOR 

Interviurile aprofundate au scos la iveală naraţiuni despre aspecte ale vieţii 
subiecţilor noştri, despre teme relevante pentru condiţia lor de femeie şi/sau bărbat 
(cum ar fi viaţa de cuplu, relaţia cu părinţii, creşterea copiilor, profesarea meseri-
ei). Prin ele am putut identifica moduri de gândire şi practici sociale legate de iden-
tităţile, diferenţele şi relaţiile de gen, precum şi de schimbările acestora produse 
după 1990. Trăite î n diverse sensuri şi exprimate î n limbaje diferite, le interpretăm 
pe cele din urmă ca şi modele de practici sociale şi concepţii culturale genizate, ca 
modele de comportament, experienţe şi convingeri, articulate şi î n funcţie de pozi-
ţia socială a indivizilor determinată şi de sexul lor.  
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Interpretarea interviurilor va consta, î ntr-un pas următor, î n elucidarea su-
poziţiilor şi convingerilor care informează şi coordonează auto-interpretarea 
subiecţilor, dar şi prin lecturarea acestora ca şi povestiri prin care se relevă şi con-
textul lor socio-cultural aşa cum este el perceput/trăit de către ei. Bazându-mă pe 
naraţiunile culese, î n paragrafele următoare schiţez punctele majore ale analizei 
ipostazei femeii care lucrează î n afara familiei, aşa cum se î ncadrează aceasta î n 
studiul ordinii de gen intrafamiliale. Punctul de vedere din care le reconstituim es-
te cel al femeii, mai precis al unei femei, care î ncearcă să se definească ca o fiinţă 
autonomă la răscrucea unor discursuri şi practici contradictorii referitoare la crite-
riile aprecierii „femeii ideale” î ntr-un anumit loc şi timp.  

Naraţiunile culese despre condiţia femeilor şi bărbaţilor care aduc venit î n 
casă, relevă modalităţile concrete î n care genul organizează viaţa socială şi 
itinerariile individuale, fiind afectat la rândul său de către starea materială şi so-
cială a persoanelor î n cauză. Ca şi construcţie socială, genul se dovedeşte a fi un 
principiu care distribuie indivizii de sex diferit î n diverse roluri, care, pe bază de 
sex - ierarhizându-i î n acelaşi timp - asociază anumiţi indivizi cu anumite caracte-
ristici, comportamente, activităţi, care include/exclude anumiţi indivizi î n/din 
anumite sfere, şi care astfel transformă diferenţa î n inegalitate, legitimănd-o pe 
cea din urmă cu „deosebiri biologice”. Cercul vicios al concepţiilor culturale şi prac-
ticilor sociale ni se relevă şi cu această ocazie: concepţiile culturale asociază femeile 
şi bărbaţii cu anumite ipostaze, şi astfel legitimează anumite practici sociale de 
convieţuire î n cadrul cuplului, la fel cum practicile respective se legitimează prin 
anumite concepţii despre normalitatea „feminină” şi „masculină” şi reproduc cre-
dinţa î n valabilitatea lor.  

Din povestirile prezentate î n volumul de faţă reiese clar că ordinea de gen ca-
racteristică unui cuplu este marcată de condiţii materiale, concepte culturale şi re-
laţii de putere. Ea nu este o ordine definibilă prin perfecţiunea generată din com-
plementaritatea estetică a celor două sexe, ci este un regim politic, structurat de 
nevoi materiale, de strategii de negociere asupra poziţiilor, de relaţii de putere î n 
care miza convieţuirii constă î n menţinerea unui echilibru î ntre impunerea unei 
ordini care avantajează pe cel/cea cu putere şi între acceptarea nevoii celuilalt de a 
avea satisfacţia respectării propriilor interese.  

Căsătoria şi/sau găsirea unui partener de viaţă, procrearea şi angajarea pe 
piaţa muncii sunt factori cheie î n viaţa fiecărui individ, care structurează şi limi-
tează posibilităţi, creionează itinerarii de viaţă. La rândul lor, acestea din urmă se 
desfăşoară î n cadre social-istorice (î n cazul nostru cel socialist şi post-socialist4) 
marcate de practici şi concepţii instituţionale care definesc, printre altele, şi cadre-
le generale ale formării indivizilor ca femei şi ca bărbaţi, adică î n contextul unor 
factori socio-culturali care afectează (şi) rolurile de gen. În aceste itinerarii, „socie-
tatea” adeseori apare ca o mână invizibilă care impune nevoi şi modalităţi pentru 
satisfacerea lor, şi/sau ca un set de opinii care obligă la anumite comportamente 
feminine şi masculine, chiar dacă, după cum se afirmă, persoana ar face altfel şi 
altceva. Sau, se poate spune, apare ca un „colac salvator” pentru a reveni la „ordi-
nea firească a lucrurilor”.  

                                                           
4 Despre cadrul macro-social socialist şi post-socialist şi modul în care se tratează „problematica femei-
lor” în aceste regimuri, vezi Enikő Magyari-Vincze „Reperele conceptuale şi metodologice ale cercetării 
Condiţia femeilor şi bărbaţilor în clujul multietnic”, în volumul I 
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În opiniile despre participarea femeilor şi bărbaţilor la treburile casnice se 
poate depista un paradox ai cărui soluţii se caută şi ele: paradoxul se generează 
î ntre recunoaşterea nevoii de a participa î n mod egal la aceste activităţi (deci î ntre 
acceptarea unor modele de comportament care ies din tiparele tradiţionale ale „fe-
minităţii”, „masculinităţii” şi despărţirii tranşante a lor), precum şi î ntre presupu-
nerea că „societatea” sancţionează comportamente şi î nsuşiri androgene. Soluţia la 
acest paradox trăit se găseşte de multe ori î n definirea participării bărbaţilor la 
treburile gospodăreşti în termenii „ajutorului” pe care soţul î l dă soţiei, şi nu î n 
termenii definirii acestor activităţi ca fiind adecvate bărbaţilor. Dintr-un alt punct 
de vedere, sintagma „acasă soţii trebuie să-şi ajute soţiile” reproduce convingerea 
de bază, conform căreia, î n fond, treburile gospodăreşti ţin de obligaţiile naturale 
ale femeilor, care, cel mult, pot fi asistate î n aceste activităţi de către bărbaţi. Mai 
mult, de multe ori această gândire se reflectă în şi se reproduce şi prin argumente-
le aduse î n favoarea copiilor fete: „este bine să ai fată, pentru că ea î şi poate ajuta 
mama”. În aceste condiţii, rolul definiţiei relaţiei î ntre soţ şi soţie ca unul de ajutor 
dat de către soţ soţiei este de a menţine de fapt graniţele î ntre roluri, este, s-ar pu-
tea spune, o etapă de tranziţie de la delimitarea tradiţională clară a rolurilor mas-
culine şi feminine la o stare î n care caracteristici, comportamente, activităţi consi-
derate tradiţional a fi feminine şi/sau masculine se regăsesc amestecate la ambele 
sexe fără a se considera că acest lucru este ceva „anormal”. 

Privind condiţiile materiale î n care se ia decizia ca femeia să lucreze în afara 
familiei, din povestirile culese putem identifica două ipostaze extreme: 

 
• î n condiţii materiale sărace femeii i se impune să lucreze, argumentul 

adus accentuează că, fără banii aduşi de ea î n casă, familia nu s-ar des-
curca (î n aceste situaţii „şansa” femeii de a lucra este definită î n terme-
nii nevoii materiale, a obligaţiei economice faţă de familie); 

• î n condiţiile bunăstării economice femeii i se recunoaşte dreptul să lu-
creze de dragul de a lucra, importanţa câştigului material fiind uneori 
chiar banalizată. 

 
Pe lângă termenii economici, alte categorii, cele de ordin moral şi spiritual î n 

primul rând, sunt utilizate şi ele atunci, când se discută despre importanţa prezen-
ţei femeii pe piaţa muncii. Î n acest sens se afirmă: 

 
„femeia are nevoie de independenţă faţă de bărbat”; 

 „este un sentiment minunat dacă femeia câştigă la fel de bine ca şi 
bărbatul”; 

„femeia de azi nu poate să stea numai lângă cratiţă, aşa cum a stat 
bunica ei”. 

 
Însă oricum s-ar motiva, recunoaşterea nevoii şi posibilităţii ca femeia să câş-

tige venituri din activităţile prestate pe piaţa muncii nu neapărat este dublată de 
schimbarea concepţiilor culturale despre tradiţionala diviziune a muncii î n cadrul 
familiei. În acest sens este important de văzut care este impactul prezenţei femeilor 
pe piaţa muncii asupra diviziunii muncii î n familie, şi - î n aceste condiţii - dacă se 
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schimbă, cum se schimbă concepţiile despre trăsăturile/activităţile asociate cu „fe-
meia adevărată” şi despre valoarea diferitelor tipuri de munci. De obicei, treburile 
casnice sunt considerate ca fiind la fel de importante şi valoroase ca şi munca pres-
tată î n afara familiei. Totuşi, cele două tipuri de munci sunt asociate cu stări dife-
rite: cel de acasă fiind definit ca unul de rutină şi de plictiseală, iar cel î n afara ca-
sei ca unul care aduce satisfacţii personale (inclusiv materiale) şi recreeare socială 
– astfel cele două se evaluează diferit şi î n această ierarhie femeile sunt cele 
dezavantajate, fiind puse î n situaţia de a alege î ntre a lucra numai acasă şi î ntre a 
lucra şi î n afara casei, dar cu condiţia de a satisface rolurile lor domestice. Î n fine, 
experienţa care marchează viaţa femeilor şi î n acest ultim caz este caracterizată 
prin dorinţe şi idei de genul:  

 
„să-mi văd familia bine şi copiii bine şi dacă ei sunt bine, eu sunt 

mulţumită”; 

„când se mărită, femeia trebuie să ia î n calcul că s-ar putea să aibă 
doi copii, soţul ei şi copilul pe care-l naşte”; 

„femeia trebuie să se gândească la treburile casei şi să organizeze şi 
timpul soţului şi treburile sale”. 

 
În aceste condiţii, sursele puterii femeii sunt definite ca şi constând din „abili-

tatea lor de a duce greul” şi de „a lucra de două ori mai mult ca bărbaţii”, din „do-
rinţa lor de a dovedi că şi ele sunt la fel de capabile ca şi bărbaţii”, dar şi din capa-
citatea de a-şi exploata frumuseţea şi intuiţiile pentru „a aranja până la urmă lu-
crurile aşa cum vor ele”, precum şi din tendinţa de „a trăi cu mai multă sensibilita-
te toate î ntâmplările vieţii”. Faţă-n faţă cu aceste provocări, bărbaţii exprimă ade-
seori păreri contradictorii despre „femeia care face carieră”, gândindu-se, probabil, 
şi la „primejdiile” inerente schimbării poziţiei lor î n familie, precum reflectă urmă-
toarele afirmaţii:  

 
„femeia cu carieră este o şansă pentru bărbatul care este partenerul 

unei astfel de femei, cu condiţia ca femeia să nu aibă î n acelaşi timp şi 
temperamentul unui lider dominator, pentru că atuncea ar transforma 
un asemenea partener într-o anexă”; 

„ideal ar fi, mi-ar plăcea să o ţin pe soţia mea acasă, să-mi pot permi-
te să se dedice mai mult î ngrijirii, educării copilului şi să nu aibă stresul 
de astăzi”. 

 
Oricum ar fi privită şansa şi dreptul femeii de a lucra î n afara familiei, faptul 

că bărbatul nu se ocupă mai mult de treburile casnice este adeseori „explicat” prin 
faptul că soţia are un „spirit mai pragmatic”, are „mai multă î ndemânare”, sau „nu 
te lasă să te bagi”, de aceea, trebuie „să-i dai mână liberă, să ai î ncredere î n ea î n 
treburile casei”. Deci - chiar dacă există un consens cu privire la principiul conform 
căruia se realizează diviziunea muncii î n familie („dacă femeia şi bărbatul lucrează 
la fel î n afara casei, atunci femeii nu i se poate pretinde să facă toate muncile cas-
nice precum a făcut bunica sa care a stat acasă”) – , există oarecare dubii referitoa-
re la natura pozitivă a schimbării vieţii de cuplu tradiţionale: 
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„sunt cazuri î n care femeia aduce mai mulţi bani î n casă şi dictează 
î n casă, deci ea poartă pantalonii î n casă şi sunt bărbaţi care nu au ce 
face, deci dacă ei nu-s capabili să aducă mai mult, să fie î n competiţie, 
nu au ce face, deci ei trebuie să tacă, să accepte, şi asta î ntoarce lumea 
pe dos”; 

„femeia trebuie să fie supusă bărbatului, cum scrie şi î n Biblie, dar 
supunere aşa, să nu o transformi pe ea î n roaba casei, dar totuşi, să ce-
deze la nevoie… iar bărbatul să aducă cât mai mulţi bani şi totuşi să ţi-
nă cont de minimele pretenţii feministe şi să înţeleagă că femeia pe lân-
gă părţi materiale, mai are nevoie şi de spirit, să nu o blocheze î n a-şi 
face micile tabieturi”; 

„femeile care lucrează au putere, î n sensul că stimaţii bărbaţi nu mai 
pot să-şi aroge că eu te ţin, eu te fac şi de aici cred că şi ambiţia femeii 
de a fi egală cu partenerul ei, ca să scape de reproşurile acestea”; 

„soţul meu este capul familiei şi trebuie să î şi asume mai multe res-
ponsabilităţi pe care chiar şi le asumă… e firesc să fie mai dificilă viaţa 
lui şi prin munca pe care o desfăşoară, programul lui e mai î ncărcat… 
invers n-ar fi bine, femeia trebuie să aibă mai mult timp liber decât 
bărbatul, cred că este firesc şi pentru casă, şi pentru sine, şi pentru co-
pii.” 
 
Situaţia materială a familiei este şi ea amintită ca factor important, care 

structurează condiţia femeii muncitoare, poziţia ei faţă de bărbat, posibilitatea 
unei vieţi de cuplu egalitariste. Uneori câştigurile mai bune, maşina personală, 
aparatura casnică, alteori angajarea unui baby-sitter, iarăşi alteori facilităţile care 
ar trebui acordate de către stat (cum ar fi asigurarea mesei de prânz la locul de 
muncă, dotarea mai bună a creşelor, grădiniţelor, şcolilor, sau chiar discriminarea 
pozitivă) sunt considerate a fi soluţiile la inegalitatea domestică la care sunt supu-
se femeile. Există, deci, o percepţie a diferenţei î ntre femei şi bărbaţi care se 
transformă î n dezavantajul femeii, chiar şi î n cazurile î n care „tuturor le merge 
greu î n această sărăcie”. Dar ea nu este acompaniată î ntotdeauna de dorinţa băr-
baţilor (şi a femeilor) de a schimba principiile diviziunii muncii î n familie, astfel, 
din nou, ajutorul se aşteaptă din partea „societăţii” şi „statului”, nu se realizează 
conexiunile dintre lumea patriarhală din interiorul şi din exteriorul familiei. As-
pect, care, este poate şi mai puţin conştientizat î n condiţiile bunăstării materiale, 
î n cazul unor cupluri care, bazându-se financiar pe veniturile bărbatului, nu consi-
deră cum se transformă inegalitatea domestică (uneori asociată cu dependenţa fe-
meii de soţ) î n neşansa femeii de a se afirma î n afara familiei asemenea parteneru-
lui. La baza acestor situaţii stă de fapt percepţia stărilor proprii ca fiind de inegali-
tate, de dezavantajare sau, din contra, ca fiind compromisuri şi/sau normalităţi ac-
ceptate, care asigură „înţelegerea” şi convieţuirea paşnică a celor doi. Dacă, î n une-
le cazuri, se vorbeşte despre neî mplinirile femeilor pe plan profesional, şi pentru a 
„salva”, poate, status quo-ul familial, care asigură un oarecare echilibru î n viaţa 
lor, acestea se văd a fi soluţionate prin schimbarea unor mentalităţi şi practici î n-
tâlnite la locul de muncă: 
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„este important ca femeile să nu se eticheteze ca incapabile, să nu se 
considere mai puţin competitive şi profesionale la locul de muncă din 
cauză că au copii” ; 

„femeia trebuie să fie ajutată să se simtă importantă la locul de mun-
că, să i se aprecieze munca la fel ca şi cea a unui bărbat” ; 

„unde majoritatea sunt femei la o societate sau î ntreprindere, ele 
sunt prost plătite, dar acolo unde majoritatea sunt bărbaţi, acolo sărace-
le femei mai au noroc să se strecoare cu acelaşi salariu ca şi bărbaţii”. 

 
Întotdeauna există un risc î n transformarea naraţiunilor subiecţilor intervie-

vaţi î ntr-o naraţiune a cercetătorului care vorbeşte despre „femei” şi bărbaţi”, pre-
cum există şi o incertitudine î n legătură cu cine anume sunt „bărbaţii” şi „femeile” 
invocate î n povestirile adunate. Personajele unor î ntâmplări şi scene concrete, cu 
î nsuşiri sociologice şi personale identificabile la o privire mai atentă, î n naraţiunile 
relatate se transformă în categorii mai mult sau mai puţin abstracte.  

Prin construirea unei povestiri singulare – precum cea din paragrafele de mai 
sus –, articulată după o anumită logică, precum şi de propriile experienţe/aşteptări 
legate de domeniul investigat, se pierde nuanţa şi contextul detaliilor care caracte-
rizează povestirile de la care se porneşte. De asemenea, lectura diverşilor cititori va 
fi şi ea, cu siguranţă, o grilă prin care se apreciază sensul celor expuse şi prin care 
interpretările multiple se reduc la una care are semnificaţie î n viaţa celor î n cauză. 
Important î n acest dialog al interpretărilor este şansa de a vorbi despre aceste as-
pecte ale vieţii şi mesajul de a avea tăria de a-l asculta pe „celălalt” şi de a privi 
propriile satisfacţii şi avantaje şi din perspectiva neî mplinirilor şi dezavantajelor 
lui/ei.  

 
 Volumul II al cărţii „Femei şi bărbaţi î n Clujul multietnic” oferă tocmai po-

sibilitatea de a lua parte la acest dialog. Prezintă fragmente din interviurile î nre-
gistrate, grupate î n jurul unor teme comune, printre altele şi cea tratată mai sus. 
El este, deci, nici mai mult nici mai puţin decât un montaj tematic al extractelor. 
Ca atare, oferă cititorilor şansa de a privi î ndeaproape o lume a experienţelor per-
sonale, exprimate prin aceste texte, ca obiectivări simbolice ale condiţiilor materia-
le „obiective” dar şi ale reflexiilor „subiective”. Cu această ocazie am selectat şi vă 
prezentăm naraţiuni feminine şi masculine despre: 

 

• Viaţa femeilor şi bărbaţilor 

• Femeia ideală şi bărbatul ideal 

• Viaţa de cuplu 

• Relaţia cu copiii 
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FRAGMENTE DIN INTERVIURI 

FEMEILE DESPRE… 

1. … VIAŢA FEMEILOR ŞI A BĂRBAŢILOR 

54 de ani, pensionară, căsătorită, doi copii 

Unii bărbaţi zic că ei nu prea trebuie să facă nimic, numai serviciul şi 
vin acasă… unii aşa zic… Viaţa bărbaţilor e mai uşoară decât a femei-
lor… n-au atâtea griji… Dar ca să fii pensionară, nu-i mai greu pentru 
femei… mai greu e pentru bărbaţi… că bărbaţilor le este mai greu sin-
guri acasă… sau dacă-i mai bătrân bărbatul şi femeia î ncă mai lucrea-
ză, pentru el e ceva foarte greu de suportat… că el nu-i î ndemânatic, 
nici să lucreze ceva î n casă nu prea poate, sau să gătească mâncare, 
chiar dacă-s mulţi care fac asta… Şi chiar văduvă, dacă rămâne un băr-
bat văduv, e vai de el… dar o femeie se descurcă mai uşor… 

23 de ani, angajată la firmă particulară, necăsătorită, fără copii 

Cred că, totuşi, cu o nuanţă, viaţa femeilor este mai grea decât a băr-
baţilor… Acuma nu mi-e uşor să mă pun î n locul lor şi să dau răspunsul 
ăsta… Prima chestie care mi-a venit î n minte, mă gândeam la interviu-
rile pe care le-am făcut… Nu ştiu, tot timpul se leagă de tine, de chestia 
asta că eşti femeie… adică pentru ei suntem aşa, o chestie, care cum să 
spun, ca şi o bucată de teren pe care o iei şi dup-aia faci ce vrei cu ea… 
Dacă eşti femeie î nseamnă că eşti expusă unor astfel de tratamente… şi 
asta mă enervează cumplit… 

Bineî nţeles, este foarte bine ca o femeie să lucreze… Eu nici nu mă 
pot imagina să stau toată ziua acolo, î ntre cratiţi şi oale, chestia asta nu 
ştiu, vreau să zic că nici nu ştiu să gătesc ca lumea până-n ziua de azi, 
şi nici nu m-ar atrage o viaţă din asta aşa, super de casnică şi de domes-
tică, nu, nu… Poate odată pe săptămână dac-aş găti, ar fi suficient… 
Clar, undeva î n afară şi activitate cât mai solicitantă, din toate punctele 
de vedere. Pentru mine competiţia şi chestiile astea mă incită. 

Cred că este bine pentru femei ca, î n primul rând, să fie ele mai bine 
pregătite, să facă tot posibilul. Eu de exemplu mi-am pus chestia asta în 
cap şi am intrat la facultatea asta. Dar nici nu ştiu, stăteam aşa să mă 
gândesc, ideea asta mă cam frământă de-o vreme î ncoace, că de-atâta 
vreme de când am intrat la facultatea asta, nu sunt cu nimic mai deş-
teaptă decât atunci când am intrat… şi asta mă bâzâie cumplit. Şi acu-
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ma nu ştiu, m-am enervat şi am zis că m-apuc să î nvăţ ca lumea engle-
za, că fără ea nu faci nimic, calculatoare am mai î nvăţat, pentru că am 
lucrat la un Internet şi cât am putut am î nvăţat şi am predat informati-
că la copii şi m-am mai pus la punct, deci totul e să te pregăteşti cât de 
bine şi pe cât posibil î n cât mai multe domenii, pentru că se cere, şi să fii 
î ntotdeauna cu un pas înainte faţă de ceilalţi. Şi un pic mai deştept, cu 
fiecare zi care trece să fii mai deştept, asta e. 

Ca un bărbat să stea acasă şi să facă muncile domestice, î n timp ce 
femeia se duce şi câştigă bani? Asta ar fi o chestie… Bineî nţeles că ar 
putea, dar mi s-ar părea jenant, adică nu văd bărbatu' ăla care să stea 
lângă mine… Adică cum, eu să aduc bani î n casă?… E ciudată chestia 
asta… nicicum nu-mi pot imagina… poate că prea, prea mi-e î ntipărit în 
minte imaginea aceea, eventual de soţie casnică, dar soţ casnic… mai 
rar, aşa ceva n-am mai auzit, dar oricum, sunt deschisă tuturor posibili-
tăţilor… deci chestia asta nu pot să zic c-o neg aşa, din start, dar nu 
ştiu, ar fi chiar o chestie ciudată… dar interesantă î n orice caz, o să-i 
spun la L. de chestia asta…    

48 de ani, sondagistă la fabrica Terapia, divorţată, un copil 

Viaţa femeilor este mai grea, este mult mai grea pentru că prea pu-
ţini bărbaţi sunt cei care î şi ajută soţiile. Acum vorbesc despre familii 
integre. Prea puţini bărbaţi sunt cei care î şi ajută soţiile, şi acele soţii 
care mai şi lucrează, şi mai vin ş-acasă şi trebe să facă totul pentru fa-
milie, şi spălat, şi călcat, şi mâncare, şi copii, şi teme, şi toate să le pună 
pe tavă tuturor, este ceva de neacceptat, practic este de neacceptat. Şi 
totuşi, multe o duc aşa. Şi pot să spun că multe dintre colegele mele au 
o cruce foarte grea de dus… 

În primul rând, noi românii avem o mentalitate destul de î nvechită 
î n ceea ce priveşte familia, chiar şi ordinea celor din familie, a impor-
tanţei lor, să spun. Şi populaţia ar trebui, dacă nu se autoeducă, cel pu-
ţin să accepte să fie educată. Bine, nu prin televiziune cu toate mizeriile 
pe care le arată… ci chiar să fie emisiuni atrăgătoare î ncât să î ncerce 
să-i educe atât pe femei, cât şi pe bărbaţi. Pentru că nu pot să spun că 
nu există şi femei care î ngreunează mult viaţa familiei, şi sunt bărbaţi 
care sunt trup şi suflet pentru familie, şi deci asta depinde de educaţie 
şi de mentalităţi. 

30 de ani, profesor de şcoală generală, necăsătorită, fără copii 

Categoric este o ordine care a supravieţuit, şi care mie mi se pare că 
abia acuma ajunge să se schimbe, de câtva timp î ncoace. Şi sunt clar 
nişte canoane, nişte limite î n sensul acesta, că se spune că mişcarea fe-
ministă din America, din Franţa, din Anglia, centrele feminismului şi al 
doilea război mondial, cu emanciparea femeii care a luat locul bărbatu-
lui, pentru că trebuia să facă inclusiv muncile agricole, inclusiv să intre 
î n domeniile î n care până atunci n-a avut acces, pentru că trebuia să 
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suplinească lipsa bărbatului, inevitabil, ş-apoi ulterior, emanciparea ca-
re porneşte de la vestimentaţie… vezi, iar ne î ntoarcem, Coco Chanel, şi 
până la paradele actuale şi tot ce ţine de asta. Nu ştiu dacă se poate să 
se schimbe acest destin. Categoric, există o diferenţă clară î ntre femeie 
şi bărbat, şi aicea nu ştiu, nu cred c-ar fi cazul să facem caz de feminism 
sau de misoginism, că tot vorbeam î nainte de aşa ceva, dar dacă bărba-
tul se bazează mai mult pe raţiune şi trebuie să recunoaştem că logica 
lor este de obicei mult mai solidă, femeile sunt din punct de vedere intu-
itiv, categoric superioare. Şi eu zic că ar merita să mizăm pe lucrul ăsta, 
şi să ne orientăm şi să-l exploatăm î n sensul ăsta şi nu să ne văicărim 
mereu că suntem exploatate sau suntem subapreciate, î n momentul în 
care nefiind genii î n domeniile consacrate lor de obicei sau î n care inevi-
tabil ei sunt mai tari, în partea de raţiune, de calcul, de ştiinţe exacte. 
Sunt atâtea profesii, atâtea lucruri care pot fi făcute mult mai bine de 
femei şi poate că-n asta stă distincţia, î n a-ţi recunoaşte limitele, şi în 
acelaşi timp î n a-ţi explora posibilităţile. Şi probabil de aicea se poate 
vorbi de un destin separat, doar î n sensul ăsta, şi nici î ntr-un caz î n 
termeni de ierarhizare: suntem mai buni sau suntem mai bune sau 
există clar o scară a valorilor pe care o au ei, şi o scară a valorilor pe ca-
re o avem noi şi a noastră este superioară sau a lor este superioară, deja 
asta pe mine mă depăşeşte î n sensul că nu î nţeleg genul ăsta de ierarhi-
zări. 

Viaţa mea este categoric mai uşoară decât a femeilor căsătorite, cu 
familie… categoric. Deşi nu pot să spun că am un moment sau că am 
momente de pauză, î n care mă simt bine cu mine, pentru că sunt singu-
ră, chiar î mi lipsesc la un moment dat genul ăsta de momente pe care le 
aveam mai demult. Nu mai am timpul acela al meu, î n care să pot să 
stau cu mine, să văd ce mi s-a mai î ntâmplat, să rememorez nişte lu-
cruri, î mi fuge viaţa pe dinainte, uneori simt aşa, că sunt î ntr-un vârtej 
şi că nu mă mai găsesc nicăieri. Dar mă gândesc ce-ar î nsemna să am în 
toată nebunia asta o familie, sau cum aş putea să mă echilibrez 
atuncea, î n contextul ăsta. Şi mă sperie puţin gândul de a avea o fami-
lie, tocmai din punctul ăsta de vedere. Că sunt foarte multe responsabi-
lităţi şi nu ştiu dacă am puterea să le plasez şi altcuiva. Poate că am 
tendinţa asta nebună de a mă î nhăita la o sută de lucruri, şi de a le face 
pe toate pentru că aşa cred că se cuvine, ţi-am spus că sunt foarte tradi-
ţionalistă î n sensul ăsta. Şi nu ştiu să-mi echilibrez munca sau nu ştiu 
s-om-part, să m-ajut pe mine î nsămi.  

66 de ani, pensionară, divorţată/văduvă, doi copii  

Nu cred că pentru bărbat e mai greu î n ziua de azi, nu poate să fie 
mai greu, pentru femeie, da. Şi nici pentru toate femeile. Eu am ajuns 
la concluzia că sunt femei aşa, nepăsătoare, nu pun bază pe familie, pe 
nimic, ele să se simtă bine şi se duc. Eu niciodată n-am fost aşa, eu mi-
am pus sufletul pentru casă, pentru copii, de când mă ştiu eu, aşa am 
fost, niciodată nu am făcut un abuz sau să mă duc eu să mă simt bine. 
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Să-mi văd familia bine şi copiii bine şi dacă ei sunt bine, eu sunt mul-
ţumită.  

Le este mai greu femeilor pentru că muncesc mai mult şi bani nu 
sunt î n sărăcia asta şi te zbaţi mai mult ca un bărbat, pe un bărbat nu-l 
interesează ce mănâncă mâine, ce face mâine. Sunt î ntr-adevăr bărbaţi 
pe care î i interesează. Sunt de exemplu cum e ginere-meu, ăia unul fără 
altul nu fac nimica, ăia aşa ştiu să-şi organizeze şi aşa se interesează, el 
mai mult ca o femeie Ce facem de mâncare? Ce cumpărăm? Uite cum 
î mpărţim banii. Dar sunt bărbaţi care nici capul nu-i doare, vin acasă, 
î ncă mai fac şi scandal că femeile nu le fac de mâncare cum le place lor. 
Femeia î ntotdeauna a fost mai oropsită de Dumnezeu, ea î ntotdeauna a 
trebuit să fie mai muncită. O femeie vine acasă de la servici şi lucrează, 
spală, calcă, fă mâncare, fă piaţă, bate-ţi capul cum să î mparţi banii pu-
ţini pe care î i ai. Eu nu cred că există astăzi î n lume oameni care au 
moştenire sau care o avut bani puşi de dinainte la o parte, ăia poate că o 
duc bine, dar din salar nu pot să cred că cineva o duce bine care să  
n-aibă nici o problemă. Fie că sunt copii la mijloc, fie că are un bărbat 
care n-o î nţelege, fie că nu ştie să-şi organizeze viaţa. Sunt fel şi fel de 
lucruri dintr-astea.  

Se pare că lucrurile se schimbă chiar î n mai rău, î n mai rău. În bine 
î n nici un caz. Că zici că va fi preşedintele ăsta mai…nu ştiu ce o să fa-
că. Nu-i adevărat, toţi profită să-şi facă lor situaţia şi neamurile. Pro-
mit, sute de mii de oameni minţesc şi î nşeală şi vai, ce vom face noi, şi 
ce vom da noi. Ce-o făcut şi ăştia? Ce-o făcut, că am zis că-l votăm pe 
Iliescu că o mai fost şi că, vai de mine ce bine o fi. Ce naiba o făcut 
Iliescu de când…Ne dă 7% mărire şi la şomaj şi la muncitori nimic? Ce-i 
aia 7%? Şi o zis că ne măresc pensiile ca să ajungem şi noi ca ăştia care 
o ieşit acuma. Când anu’ viitor? Poate anul viitor eu mor până atuncea. 
Şi sunt unii destul de bolnavi şi bătrâni până anul viitor mulţi mor din 
ei şi se curăţă. De ce nu fac acuma? Acuma să facă şi să ajute când are 
nevoie.  

52 de ani, pensionar gradul doi, lucrător comercial magazin propriu,  
căsătorită, un copil 

În orice caz, viaţa unei femei e mai grea. Pentru mine a fost mai 
grea, că eu am fost tot timpul şi la greu şi la bine, deci mai mult tot eu 
am fost, tot ce s-a î ntâmplat, eu am fost cu toate. Totuşi, viaţa noastră 
n-ar fi chiar grea dacă am avea posibilităţi să ne permitem medicamen-
te, doctori. 

Noi suntem mai puternice. De exemplu, eu vin acasă la ora 6-7, toată 
lumea mă aşteaptă, trebuie mâncare, trebuie să mă gândesc când vin de 
acolo ce mai am acasă şi să pun î n plasă şi să completez de la complex şi 
ce-mi trebuie şi aşa se face ora 10-11-12 şi dimineaţă din nou muncă.  
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55 de ani, cercetătoare la Institutul Oncologic, căsătorită, fără copii 

E posibil ca, ştiu eu, viaţa unor femei să se schimbe de la o generaţie 
la alta, de exemplu î n mediul rural, femeile care au plecat de la ţară şi 
au venit la oraş, e posibil ca pentru aceste femei să se fi schimbat viaţa, 
dar pentru o orăşeancă nu ştiu dacă foarte tare. N-aş prea crede. Pentru 
mama mea s-a schimbat î n sensul că a făcut facultate, dar n-a lucrat şi 
atuncea î n momentul în care a murit tatăl meu, a trebuit să lucreze, a 
făcut croitorie, e o persoană foarte î ndemânatică, a trebuit să ne ajute 
pe noi, pe mine ca să-mi fac studiile.  

În general, viaţa femeilor la noi e mult mai grea î n sensul că lucrează 
cam de două ori pe atâta. Soţul meu, mă rog, nu toţi bărbaţii sunt neîn-
demânatici, soţul meu nu este prea î ndemânatic şi atunci el a stat şi vi-
aţa lui a fost ceva mai simplă din punctul de vedere al treburilor gospo-
dăreşti. Eu mă ocup de mai multe lucruri, adică î mi place să fac gospo-
dărie, trebuie să recunosc, î mi place şi să fac mâncare că asta ţine î ntr-
un fel de meseria mea, fiindcă eu sunt chimist şi lucrez cu plăcere î n bu-
cătărie. Aşa că pentru el e totuşi mai uşor. 

38 de ani, asistent universitar, căsătorită, un copil 

Viaţa femeilor de la o generaţie la alta se schimbă dar nu fundamen-
tal, pe aici pe acolo, adică: femeia de astăzi nu mai stă nici ca mămica, 
nici ca bunica la cratiţă ca timp, tinde să facă excursii să respire aer cu-
rat. Restul e firesc, face copii, î i creşte, ajutată sau neajutată, regulile 
de bază a naturii nu se schimbă. Dar se schimbă modul de viaţă, modul 
de gândire de la o generaţie la alta. Se schimbă astfel viaţa şi se schim-
bă î n bine. Femeia ştie să aleagă, să-şi croiască destinul, apar alte pre-
tenţii, ştie mai bine ce drum să î şi aleagă, să discearnă mai bine ca î na-
inte ce e bine pentru ea şi ce e rău, poate să îşi alegă altfel partenerul. 
Să fie mai sigură de ea. Ştie să aleagă mai bine datorită informaţiei mai 
multe şi atunci conexiunile noastre nervoase lucrează mai bine şi mai 
eficient. Dar sunt şi alţii, evident contemporani cu noi care rămân nişte 
tradiţionalişti. Asta depinde de cultură, de optică. Există oameni de 
modă veche, dar nu foarte mulţi tineri mai acceptă aceasta. Deja au pă-
rerile lor şi ştiu ce au de făcut î n viaţă.  

Din punct de vedere profesional viaţa femeilor este mai grea. Eu am 
mai puţin timp de lucru. Acasă aproape de fifty-fifty. Global este mai 
uşoară viaţa mea, căci el este capul familiei şi trebuie să î şi asume mai 
multe responsabilităţi pe care chiar şi le asumă. E firesc să fie mai difi-
cilă viaţa lui şi prin munca pe care o desfăşoară, programul lui e mai în-
cărcat. Invers n-ar fi bine, femeia trebuie să aibă mai mult timp liber 
decât bărbatul, cred că este firesc şi pentru casă, şi pentru sine, şi pen-
tru copii. 

Viaţa femeilor care lucrează ar fi mai uşoară, dacă ar fi mult mai bi-
ne plătite, dacă ar putea circula cu maşina personală, să intre î n maga-
zin şi să poată să se aprovizioneze sau la sfârşit de săptămână la un 
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magazin mai mare gen Metro. Să aibă aparatură casnică prin care să îşi 
uşureze munca î n gospodărie. Cred că e nevoie de şansă pentru a obţine 
un loc de muncă mai bine plătit.  

34 de ani, medic Clinica de Psihiatrie, căsătorită, un copil 

Viaţa femeilor se schimbă de la o generaţie la alta şi asta se şi vede. 
Mama spre deosebire de bunica, a avut un loc de muncă. Eu acum am şi 
eu loc de muncă, dar încerc să î mi asum şi alte roluri î nafară. Să am 
mai mult timp pentru mine, să recuperez ce nu am făcut î n urmă, î nain-
te de 1990. De exemplu nu am î nvăţat limba engleză şi acum î ncerc să 
mă pun la punct. Aş vrea să mă descurc mai bine la calculator, dar până 
acum nu m-a atras. Acum î nsă sunt prinsă î n vâltoarea lucrurilor. Mulţi 
colegi ştiu toate lucrurile astea şi simt că trebuie să pot discuta cu ei de 
la acelaşi nivel şi de aceia cred că trebuie să ţin pasul cu timpul. De 
aceea fac cursuri de engleză şi calculatoare. 

Nu pot să zic că viaţa mea este cu mult mai dificilă sau mult mai di-
ficilă pentru că de la î nceput ne-am obişnuit să ne ajutăm unul pe altul. 
Şi î n ceea ce facem ne ajutăm, mai ales cu treburile casei care î ţi iau 
atâta timp, ne î mpărţim, ne ajutăm, scăpăm repede de ele şi avem mai 
mult timp pe care să ni-l petrecem î mpreună. Totuşi, parcă e mai dificil 
pentru mine, pentru că totuşi eu trebuie să mă gândesc la treburile ca-
sei şi să le organizez, deci nu este iniţiativa lui, eu trebuie să iau iniţia-
tive î n ceea ce priveşte copilul, să î i insuflu mai multă răbdare pentru 
educarea copilului nostru, am şi un program mai î ncărcat şi de aceea 
trebuie să mă gândesc cum să organizez mai bine timpul nostru şi pe cel 
alocat educaţiei copilului. Din acest punct de vedere mi se pare un pic 
mai dificil, dar atât.  

Femeia ar trebui să fie ascultată mai mult, şi să i se ia mai mult pă-
rerile î n considerare. Să fie ajutată să se simtă importantă la locul de 
muncă, să i se aprecieze munca la fel ca şi cea a unui bărbat. Cei din ju-
rul ei ar trebui să nu o sancţioneze ca femeie, că femeia se pricepe nu-
mai la crescut copii, că femeia nu poate face faţă şi la servici şi acasă, 
deci să facă bine să-şi vadă lungul nasului. 

47 de ani, muzeograf, necăsătorită, fără copii 

Destinul femeii se schimbă şi asta î n contextul î n care se schimbă si-
tuaţiile sociale. Destinul femeii se schimbă î n bine şi constat că î n timp 
el va fi mai bun odată cu introducerea tuturor facilităţilor care vor fi in-
troduse treptat pentru femei şi mame pentru a face faţă la toate cerinţe-
le familiale şi profesionale. Să facă faţă la toate muncile pentru realiza-
rea profesională cât şi cele pentru î mplinirea unei familii consolidate. 
Căci trebuie să fii şi mamă şi soţie şi un foarte bun om profesional. Şi 
acest din urmă aspect este important, căci nu te mai î ntreabă nimeni 
dacă eşti bărbat sau femeie ci dacă eşti realizat profesional. Cred că vor 
apărea toate acele facilităţi şi că acestea se vor face din mers. Mai tre-
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buie să se rezolve şi economic nişte lucruri. Acum de exemplu, la noi o 
femeie trebuie să consume o mare parte din timp şi pentru gătit, să facă 
o economie la domiciliu. Pare un lucru foarte simplu. A face mâncare 
acasă î nseamnă a asigura o economie î n casă. Şi atunci tu trebuie să 
munceşti ca să faci asta şi astfel de venituri salvate să fie alocate î nspre 
o altă direcţie. Dar dacă veniturile ar fi mai mari, ţi-ai putea permite să 
lucrezi mai puţin î n bucătărie sau pentru alte lucruri casnice sau să te 
ajute cineva şi î n acest caz î ţi mai rămâne timp pentru a-ţi rezolva pro-
blemele profesionale.  

E important ca femeia să fie puternică. Şi cred că puterea ei provine 
din lungile secole când a stat acasă şi de atunci s-au adunat nişte rezer-
ve care ies la iveală acuma când are nevoie de atâta putere pe care o 
cheltuieşte acuma. Azi e important î nsă, să i se pună la dispoziţie posi-
bilităţi de a-şi economisi timpul şi energia. Mă gândeam cum vezi în 
străinătate la programul de lucru de la 9 la 5, la mesele care sunt luate 
î n oraş, cele de prânz , acasă se ia o cină. La noi se mănâncă cel puţin 
două mese după î ntoarcerea de la servici. O mâncare gătită î nseamnă 
de fapt o economie şi î n mod automat ai luat o sarcină de pe umerii ei, 
acele treburi casnice uşurate prin aparatură, maşini de spălat şi tot res-
tul. Toate astea ar lua de pe umerii ei o povară mare, la fel şi aspiratoa-
rele. Şi e importantă, desigur, foarte importantă, recunoaşterea muncii 
femeii. 

39 de ani, tipăritor la fabrica Iris, divorţată, doi copii 

Viaţa unui bărbat este mult mai uşoară, căci a scăpat de responsabi-
lităţi, şi trăieşte liber, nu mănâncă ce apucă, se descurcă şi pentru el î şi 
face, cred, că tot ce-i trece prin cap. Nu-şi asumă responsabilităţi, nici 
datorii. O femeie fără copii şi divorţată o duce şi mai greu, suferă mai 
mult neî mplinirea ei. 

Femeile ar trebui să fie plătite mai bine. Acum salariile cele mai mici 
sunt cele ale femeilor. Munca e foarte prost plătită. Eu iau un sfert din 
salariul soţului meu, deci atât cât primesc pensie alimentară, este şi sa-
lariul meu şi nu cred că este logic ca salariul meu să fie atât de mic. Eu 
ştiu că şeful meu are un salariu mai mare ca mine şi nu mă refer la in-
demnizaţia de şef, ci efectiv la acordarea salarizării numai pe munca ca-
re o face. Unde majoritatea sunt femei la o societate sau î ntreprindere, 
ele sunt prost plătite, dar acolo unde majoritatea sunt bărbaţi, acolo să-
racele femei mai au noroc să se strecoare cu acelaşi salariu ca şi bărba-
ţii. La mine î n î ntreprindere bărbaţii au un salariu ceva mai mare ca 
mine. 

80 éves, nyugdí jas, özvegy, unokájával él 

Hát én nem tudom, ha a nők élete meg tud változni. Mert most már 
nagyon el van fajulva a nép. A fiatalság nem éppen úgy van, ahogy én 
szeretném. Aztán lehet hogy ez a helyes, én nem tudom. Én csak így 
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mondom magának, aztán nem tudom, hogy í gy a jó, nem í gy a jó, én, az 
idős, másképpen bí rálja el. Én másképpen bí rálom. Ez felfogástól függ. 
Van idős is, aki azt mondja, hogy í gy kell, s úgy kell, én nagyon sok 
mindent ellenzek a mai fiatalságba, és nem csak, í gy általába. Nagyon 
szabadok. Nálunk nem í gy volt. Mi voltunk öt lányok, öt lányok testvé-
rek, és három fiú, de hát mi úgy megosztottuk egymást mindenbe. De 
régen nem volt az a nyí ltság, mint most ahogy, jaj, mindent elmonda-
nak, szóval elmondtuk egymásnak, de nem olyan volt, mint mostan. 
Mostan nem sokat törődnek. Beszélnek, hogy beszéljenek.  

Most annyiból nem olyan könnyű a nőknek, hogy dolgoznak. Régeb-
ben nem dolgozott minden nő. De viszont volt család és a családjának 
élt. Máma már nem úgy van. Máma már elmegy dolgozni, és a dolog 
megoszlik. A férfi és a nő között van olyan, tudok olyan családot, hogy 
éppen úgy dolgozik a férfi, mint a nő.  

A mai nőknek azért nehezebb, mert kevés a pénz, van ahol van most 
is pénz, amennyi kell éppen, de talán, nagyon drágaság van, nehézség, 
több a nehézség mint eddig. Én úgy gondolom. Régebb elégedettebbek 
voltak az emberek. Mert igénytelenebbek voltak. Most már nagyon, 
egyik a másikától elkapják ezt a nagy fennhéjázást, meg mit tudom én 
mit csinálnak ezek. Mert máma már egymástól tanulják meg. Én í gy 
gondolom, aztán nem tudom. Idős vagyok én már ehhez, én már nem is 
tudok tanácsot adni. De az biztos, hogy régebb a férfiak udvariasabbak 
voltak. Én látom azt most, akinek udvarol. Mi velünk, ha egy férfi, vagy 
egy fiú, vagy valaki nem beszélt volna úgy ahogy kell, hăi doamne, soha 
nem álltunk volna szóba többet avval a fiúval, vagy valami. Hát máma 
már nem sokat törődnek. Máma olyan nyí ltan beszélnek és minden. 
Máma nem sokat törődnek. Én í gy látom. Lehet, hogy én tévedek, nem 
tudom.  

50 éves, munkanélküli, özvegy/elvált, egy gyerek  

A munkahelyemen, ahol dolgoztam, nagyon jó volt. Megértettük 
egymást, indiferens, hogy románok, magyarok, összetartottunk. Nagyon 
jó közösségbe voltam. Hát nem maradtam volna ki, ha nem lett volna 
sok problémám. Lehet, hogy nem is tettek volna ki engemet. De hát az 
anyám le volt, hogy mondják magyarul… skleróza, érelmeszesedése 
volt. S aztán muszáj volt ott legyek vele. 84-től én csináltam kertet, az 
anyámat, háztartást, plusz dolgoztam, plusz a gyermek, minden rajtam 
volt. Tehát férfi, női munka egyaránt. Csak a Jóisten segí tett. 

Az a nőtől függ, hogy milyen az élete. Mert vannak olyan nők, akik 
úgy érzik magukat egyedül, hogy meglegyen a szabadságuk. De annyi-
ból változott meg az életük, hogy a mai világban egy nő nincs úgy rá-
utalva egy férfira. Mer’ valahogy változott. Nem érzelmileg, ugye, mert 
a magányosság az nem jó senkinek, de viszont változott, hogy mondják 
annak, önállóságból. Tehát önállóbb egy mai nő. Például a nagyanyám 
az, az is elvált és a gyermeket, mármint az apámat az apjának adták, 
mert fiúgyermek volt. Mert abban az időben a nőnek nem adtak mun-
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kahelyet. Utána a nők, mármint az anyám korabeliek, azok már önálló-
bak voltak, de ugye, még abba az időbe volt, hogy egy férfi eltartotta a 
családját, hogy egy nő nem kellett menjen dolgozni. Megengedhette ma-
gának. De, hát most ezt nem engedheti meg egy családba. De igaz, hogy 
az igények is változóak. Mondjam el… ott a kertes házba volt gyümöl-
csösöm. Rengeteg nyári almám volt. Vittem a piacra eladni, és akkor 
kértem érte nem is tudom hány lejt, potom áron, hogy adjam el. Nem 
vették potom áron az almát, a nyári almát, pedig nagyon finom volt, in-
kább megvették a banánt és a narancsot. Habár annak háromszorosa 
volt az ára. Itt az emberi felfogás, az igények.  

Tudok olyan férfit is, aki egyedül nevelte a gyerekét. Én is egyedül 
neveltem, de neki se volt könnyű. Annak sem könnyű. Egy férfinek az, 
hogy főzzön a gyermeknek, az is probléma. De viszont van olyan, aki fel-
találja magát a női munkába. Mert van olyan, tudok olyan férfit aki 
mos, együtt a feleségével, közösen, mindent megosztanak. De viszont 
tudok olyat is, aki azt mondja, hogy a női munka, az női munka. Meg-
eszi az ennivalót, lerakja, nem mossa ki, mert az női munka. Nem fogja 
ő a kezét mosogatólébe rakni. 

Most, amikor egy nő férjhez megy, akkor úgy kell férjhez menjen, 
hogy számí tson arra, hogy lehet, hogy két gyermeke lesz. A gyermek és 
a férj. A mi időnkbe muszáj volt, hogy a férfiak menjenek dolgozni. De 
most nem muszáj. S visszaélnek a helyzettel. S nagyon sok férfi van, aki 
a nőknek a nyakán él. És kihasználja a nőket, ami ma meg van enged-
ve, akkor nem volt megengedve. Mert ha nem ment dolgozni, akkor el-
vitték kényszermunkára. A nők gyengébbek. Meg aztán vannak nagyon 
sokan olyan nők, akik inkább tűrnek, eltartják a férjüket, minthogy el-
váljanak. Hogy ne í téljék el, hogy elvált asszony. Már csak azé’, hogy 
doamna. Nagyon sokan szenvednek a doamna névér’. S aztán meg a la-
kásprobléma, az ami összeköti őket. Mert hiába, ugye, elválnának, vagy 
valami, de hova? Vagy ha eladják a lakást, most például egy 
apartamentnek az árából nem vesznek külön két apartamentet. Ez egy 
szempontból jó, ugye, mer jobban összeköti őket, lehet, tehát még van 
esély a kibékülésre. De viszont vannak olyan helyzetek, ugye, hogy tra-
gédia lesz belőle. Tudok olyan nőt, amelyiknek a férje, amikor ő is ott-
hon volt a kicsi gyermekkel, oda vitte az egyik szobába a nőt. Még nem 
voltak elválva. Válás előtt.  

40 éves, állami vállalatnál alkalmazott, egyedülálló, gyerektelen 

Azt hiszem, van olyan, hogy női sors, ha nem is mindig száz száza-
lékban. Mert azért az ember alakí tja is a sorsát, hogyha… Attól függ, 
hogy kinek mi a prioritás, tehát egy olyan nő, aki mondjuk felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik, például és ő a karrierjét épí ti és nem fektet-
het vagy nem fektet annyi hangsúlyt a családjára, akkor hát ugye, azt 
nem lehet összehasonlí tani. Aztán meg a mai generációt sem lehet ösz-
szehasonlí tani azzal, ami volt azelőtt.  
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Amit erre gyorsan rávágnék az az, hogy a férfiak élete könnyebb. Ott 
is valószí nű, hogy vannak kivételek. Attól függ, hogy mennyire, ki 
mennyire kapcsolódik bele, mit tudom én, a gyerekek nevelésébe. Mert 
van olyan férfi is, aki egyedül nevel gyereket. De azért több az ilyen nő. 
A női sors nehezebb, valószí nű. Azért, mert a szakma mellett a nőknek 
a háztartásban is sokkal szélesebb a tevékenységük, meg minden féle. 
Több minden hárul rájuk. Mi még egy olyan generáció vagyunk, ame-
lyik, úgy tanulta, hogy ez í gy kell legyen. Vannak persze már olyan nők, 
akik emancipáltabbak ilyen szempontból, de azért még a többsége, az 
átlaga a nőknek még vállalja ezt a dolgot, aztán kí nlódik, hogy megállja 
a helyét a munkahelyen is, meg otthon is. Az nagyon jó, hogyha érzi azt, 
hogy a férje is beszáll és segí t és az otthoni dolgokat is együtt látják el. 
Mert végül is az nem mehet, hogy csak ő lássa el otthon is, meg a mun-
kában is helyt álljon. Nem méltányos.  

Sokat könnyebbedne a nők élete, ha a társadalom is segí tene, például 
a mindennapi ebéd megoldásában. Ez előtt sok évvel, 1983-ban jártam 
Magyarországon, aztán még egyszer a változások után, már akkor meg-
volt ott az, hogy az iskolás gyerekek az iskolában ebédeltek és délután 
leckét tanultak és úgy mentek haza. Nálunk azért ez egy alapvető prob-
léma. Ha az iskolás gyerekek az iskolában tudnának ebédelni és esetleg, 
akinek szüksége van, két órát ott felügyelnének rá, a szülőnek, az 
anyáknak az lenne a nagyszerű. És egyéb dolgozóknak is. Tehát, ha ezt 
a problémát megoldanák, én nem hiszem, hogy ez egy olyan óriási nagy 
gond. Mert ez az igazság, hogy szerintem azért egy kutyadolog az, 
hogy… lehet, hogy én túlzásba viszem, meg nagyon sokan mások is, de 
ez a napi, mindennapra való főzőcskézés, meg mit tudom én, egy csomó 
energiát és időt elvesz. Ahelyett, hogy kulturális dolgokkal foglalkozna, 
járna mit tudom én milyen tanfolyamokra délután, tehát tanulna, meg 
felfrissülne, a nő ül és főzőcskézik otthon. Ez egyik alapvető problémája 
ennek a társadalomnak. Hogy eltelt í me tí z év és ilyen téren még egy fél 
lépés sem történt. 

58 éves, nyugdí jas, férjezett, két gyerek  

Nekem nem volt iskolám. Annak idején nem tudtam menni iskolába, 
mert olyan helyzetben voltunk, de örültem, hogy elmentem dolgozni, és 
kereshettem, hogy tudjon az ember venni egy ruhát magának, egy akár-
mit. Estibe feliratkoztam, húsz éves, tizenkilenc éves voltam, akkor 
férjhez mentem s akkor már nem mentem az estibe. S azután már bán-
tam.  

Egy nőnek mindig jó, ha dolgozik, mert ki tudja magának követel-
ni…, szóval nem függ attól a férfitől. Hogyha én nem vagyok jól azzal a 
férjjel, akkor hagyom ott, amikor akarom. Ha van egy keresetem, nem 
függök attól a férfitől. A házimunka ezzel együtt az én kötelességem és 
én ezt megcsinálom. Persze, ha sok a munkám, vagy várok vendéget, 
vagy mit tudom én, akkor elvárom, hogy segí tsenek, besegí tsenek, mert 
na, akkor már nehezebb egyedül elvégezni. De én tudom, hogy mi a kö-
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telességem, nincs ebbe semmi. Az ember kell főzzön, kell egyen. Nem? 
Mert arra, hogy kantin, vagy vendéglőbe egyen, nincs olyan fizetés. Per-
sze könnyebb lenne a nőnek, ha a férj segí t otthon, egyenjogúan, szóval 
ugyanazt csinálja mint a nő. Besegí t főzésbe, gyereknevelésbe, házi-
munkába, mindenbe. Nem?  

A gyerek szempontjából az a jó, ha az anyja van otthon vele. Régebb 
csak hat hét szülési szabadságot adtak. Előtte is hat hét, és utána is hat 
hét. De aki nehéz munkán volt, mint például én, nehéz munkán voltam, 
én kellett emelgessek mindenféle bándamunkát, nyolc órát a bánda 
mellett ülni, de nem lehetett már. Úgyhogy volt, aki kidolgozta egész 
szülés előttig, de én nem tudtam. Én kivettem az előtt a hat hetet és 
utána – hat hetet voltam itthon szülés után. Nagyon kevés volt. És na-
gyon nehéz volt. Mentem négy órát dolgozni, az meg volt engedve, hogy 
négy órát dolgozhatsz. S akkor a férjem dolgozott délelőtt és én mentem 
hattól tí zig. 

45 éves, magánvállalatnál dolgozik, férjezett, egy gyerek  

A nők élete változhat, persze, egyik generációról a másikra, főleg a 
technikai fejlődésért, lehet itt a lakhelye és dolgozhat az egész világon. 
Nálunk még nincs í gy, de Magyarországon már í gy van, hogy itt a mun-
kahelye, de egyik nap itt tart előadást, másik nap következő helyen.  

Nem is tudom, azt hiszem, hogy Simone de Beauvoirnál olvastam, 
hogy olyan érdekes, hogy miért is alakult ez pont í gy. Mert lehetett vol-
na fordí tva is, hogy a férfi legyen az, akinek mosogatni kell, főzni kell és 
hogyha a nő besegí t, akkor jaj de kedves. Mert í gy van, a női sors az úgy 
van, hogy ő kell elvégezze ezeket, ha a férj besegí t, akkor nagyon ked-
ves, ha meg nem csinálja, az se gond. Tehát ő neki nem köteles. Nem 
tudom. Meg aztán az is van, hogy a nők tulajdonképpen ezzel a nagy 
egyenjogúságukkal tulajdonképpen ők akarták, igaz, de még egy terhet 
vettek magukra. Mert ugyanazokat a családi teendőket mint anya, mint 
feleség továbbra is el kell látniuk. Ugyanakkor meg dolgoznak. Viszont 
azt mondom, hogy ez í gy jobb, mint hogy egész nap a kályha mellett ül-
jön az ember. Meg aztán ha olyan anyagi helyzetben van, nem kell ak-
kor főzőcskézni. 

Háztartási gépekkel sokat lehet segí teni a nőkön. És ha még az isko-
lában és a munkahelyen is megoldódna az étkezés, az nagy dolog lenne. 
Ez a legnehezebb, hogy hazajönni és másnapra főzni. Mert akkor az 
ember már tényleg csak élvezetből főzicskézne, vagy szombat, vasárnap, 
amikor aztán bőven van ideje rá. De ez itt nálunk most nem igazán old-
ható meg. Persze ha gazdasági fellendülés lenne, akkor biztos. De olyan 
kevés vállalkozó szellemet látok az emberekben, hogy mondjuk egy isko-
lában is biztos megoldható lenne, de senki sem fog hozzá. Egyelőre nem 
fog. Biztos az elkövetkező évtizedben. 
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60 éves, magánvállalatnál dogozik, férjezett, egy gyerek  

A férjek élete könnyebb. Hát én megmondom… Jó, hogy nehéz mun-
kakörbe volt a férjem, amivel mi számoltunk, hogyha ő téved, bekerül-
het a tömlöcbe, a börtönbe. Tehát akkor kellett vigyáznunk reá, hogy 
tudjon pihenni, tudja a munkáját végezni, nyugodt legyen itthon. Hát ez 
természetes. Nálunk. Nem tudom, másol. Mert nálunk ez volt. Na, most 
a tata, a tatám hazajött, mert nagyon fáradt, most kell pihenjen, s majd 
kell végezze a dolgát, mert holnap ugyanúgy kell menjen, s nem jön ha-
za egy pár napig. Tehát kell legyen egy olyan, hogy vigyázzunk egyik a 
másikára. De ugyanúgy a szülők tisztába kell legyenek avval, hogy ha 
egy gyermek fáradt, ne macerálja, hanem hagyja pihenni azt a gyerme-
ket, mert most ő fáradt, ki kell pihenje magát és majd jön és nyugodtan 
visszajön a családhoz. De nem mindig, na, ezt csináltad, azt csináltad, 
hát avval nem lehet egy gyereket nevelni. Hanem kell tudni, hogy mire 
képes egy gyermek, mennyi idő kell a játékra, menyi idő kell a pihenés-
re. Evvel tisztába kell lenni.  

24 éves, egyetemet végzett, kutatóintézetben vezető pozí ciót betöltő nő, 
élettárssal, gyerektelen  

Igen, abszolút, úgy gondolom, hogy a nők élete az egyik generációról 
a másikra megváltozhat. Tisztázódnak a jogaik egy idő után. Az hogy, 
na jó, hogy ez a feminizmus is kezd azért divatjamúlttá válni, de nálunk 
azért még szükséges. Tehát az, hogy te nem vagy az ő rabszolgája, a fér-
finak, í gy értem és, hogy tulajdonképpen ha te reggeltől estig dolgozol 
épp úgy, mint ő, akkor te nem vagy köteles pont úgy mosogatni, mint a 
nagyanyád, aki nem csinált mást, mint csak otthon ült és főzött és mo-
sogatott. Tehát ez egy plusz megterheltség és ezt a munkát meg kell 
osztani. Ez az én véleményem. És ez azért most már kezd í gy lenni, sze-
rintem. 

Nálunk azért a férfiaknak még mindig könnyebb. Mert nem vállal-
nak éppen annyi felelősséget magukra, mint a nők. Tehát ezt úgy is ér-
tem, hogy ha például megszületik a gyereke akkor sokan úgy gondolják, 
hogy a nő az, akinek kötelező módon föl kell a gyereket nevelnie. Jó, 
hogy ez most megint egy olyan dolog, amit nem lehet általánosí tani, 
mert tudok ellenpéldákat is hozni, hogy közösen vállalják ezt a felelős-
séget.  

Ha a nőnek családja van, akkor az azt jelenti, hogy van egy férfi is a 
családban, és akkor elvárhatja, hogy a férj szellemileg, meg mindenkép-
pen támogassa őt és a családot. Nem lehet az, hogy a nőt teljesen magá-
ra hagyni. Meg kell szervezni a programot, mit tudom én, ha vannak 
gyerekek, akkor azt nem csak a nő viszi el az óvodába és nem csak a nő 
főz rá, és nem csak a nő veszi ki az oviból, és nem ő mossa ki a koszos 
pelenkákat tök egyedül, hanem meg kell osztani a munkát. S hogyha 
van egy kis szabadidő, akkor el kell menni együtt valamerre. Hogy ezál-
tal is érződjön, hogy együvé tartoznak azok az emberek. 
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44 éves, vegyes vállalatnál alkalmazott, egyedülálló, gyerek nélkül  

A nőnek nehezebb, de azért nem cserélném el az életemet a férfi éle-
tével. A nők sokkal érzékenyebben élik meg a változásokat az életük-
ben. S az energiájuk nagyon nagy része azzal megy el, hogy mérlegel-
nek, izgulnak, a gyerekekért, a munkahelyért. Nem is annyira attól fél-
nek, hogy állás nélkül maradnak, mert ez ugyanúgy érvényes a férfiak-
ra is, bárki bármikor utcára kerülhet, de a nőkben most, azt hiszem, 
van egy olyan bizonyí tási kényszer, bizonyí tani akarnak, hogy igenis 
nagyon sok mindent el tudnak végezni, amit a férfiak is el tudnak vé-
gezni. És ők is maximálisan meg akarnak felelni a munkahelyükön. Na 
most, ha otthon van segí tség, a családban, ha a férfi segí t, akkor ez 
könnyű. Ha nem segí t, akkor nehéz, mert akkor a gyerekeket is külön 
rendezni, az óriási energiát vesz fel. 

Óriási különbség van köztem és azok között a nők között, akiknek 
gyerekük van. Én ezért is csodálom a barátnőimet, hogy mindamellett, 
amit én a munkahelyemen elvégzek, mindamellett ők hazamennek és 
nevelik a gyerekeket, sőt pici korban, azt látom, hogy amióta megvan-
nak a gyerekek nyugodt, átaludt éjszakájuk nem nagyon van. Nem tud-
nak délig aludni. Én sem szoktam délig aludni, de azért sokkal nagyobb 
stressznek vannak kitéve. 

32 éves, egyetemet végzett, zenész, férjezett, két gyerek  

Persze, másabb az én életem, mint a férjemé, az biztos, mert mások 
vagyunk, szakmailag ő sikeresebb, ez egyértelmű. Annak ellenére, hogy 
nagyon sokat segí t, tényleg nagyon sokat segí t, a gyereknevelésben is, a 
házimunkában is bármire meg tudom kérni, de ritka az, hogy ő kérés 
nélkül nekilásson. Tehát még mindig rám hárul a házimunkának a na-
gyobb része. De azért nem mondhatom azt, hogy sokkal nehezebb az 
életem, mert eléggé egyformán dolgozunk. 

A férjem többet keres, mint én, majdnem dupláját. És ez í gy van évek 
óta, ami engem nagyon zavart mindig. Ő olyan helyzetben volt, hogy 
mivel idősebb mint én három évvel, hamarabb volt meg a diplomája, 
ezért nagyobb kategóriát kapott, nagyobb fizetést, de mikor én is odaju-
tottam, nekem lassabban haladtak a kategóriák. Nem azért, mert nő 
vagyok, hanem mert akkor pont egy olyan helyzet volt, akkor lassabban 
haladtak a dolgok. De zavart. Annak ellenére, hogy sose volt téma és 
mindig közös volt a borí ték. Sose volt ilyen, hogy az én pénzem s a te 
pénzed. Bármennyit keresett ő vagy bármennyit kerestem én, mindig 
egy helyre raktuk a pénzt. Közösen költöttük. De azért én szeretném, 
hogyha egyformán keresnénk. Néha nem bánnám, ha többet keresnék. 
Legalább egyszer, kétszer jólesne, például a legutóbbi turnén, amikor 
ajándékot tudtam neki venni, úgy éreztem most önállóbb vagyok, nem 
vagyok rászorulva. Pedig ezt ő mindig mondja, hogy ez marhaság, de 
jólesik, hogy többet tudjak keresni, vagy legalábbis egyformán. 
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Szerintem nagyon fontos dolog egy nő életében, hogy ha családja van 
és gyerekei vannak, akkor dolgozzon mellette, de ugyanakkor ez nagyon 
nehezen összeegyeztethető. Tehát egyre inkább azt mondom, hogy egyre 
nehezebben összeegyeztethető. Magasak a munkahelyen a követelmé-
nyek, nem jöhetsz ilyen kifogásokkal örökké, hogy kicsi a gyerek, haza 
kell menjek, kevesebbet dolgozom. Nagyon nehéz. Vagy, vagy, hát sokan 
a pénzért dolgoznak, én azért dolgozom, mert szeretem csinálni. De ha 
megnézem azt a pénzt is, tehát anélkül, anélkül nem tudnánk megélni. 
A férjem nem keres annyit, hogy eltartsa csak ő egyedül a családot. Ez 
biztos. Tehát ha én nem dolgoznék, akkor nagyon nehéz lenne. De fon-
tos, hogy dolgozzon. 

Sok esetben mind a nők mind a férfiak helyt állnak mind a két he-
lyen, családban és munkahelyen. Jó, ők könnyebben azt mondják, hogy 
na, én most ezt meg kell csináljam, és nem érdekel, hogy mi van otthon. 
Ha választani kell, akkor egy nő könnyebben azt mondja, hogy első a 
gyerek és az otthon és akkor nem megy be dolgozni. Férfinál nem biztos. 
A férfi ilyen esetben inkább külső segí tséget kér, valahogy elintézi, de 
akkor is bemegy dolgozni. Ezt én í gy látom. Kollegáknál. Például a gyes. 
De két olyan konkrét esetet tudok zenész kollegáknál, hogy férfi vette ki 
a gyereknevelést. Az egyik azért, mert a felesége többet keresett, tehát 
a felesége nem zenész és akkor ő maradt otthon a gyerekkel. Ügyvéd 
vagy valami bí ró, mit tudom én, mivel foglalkozik. Másik eset pedig: 
azért vette ki a gyereknevelést, mert megsértődött épp az opera vezető-
ségére, nem kapta meg a szólamvezetői státust, akkor azt mondta, na, 
én elmegyek gyereknevelésre. És két évet otthon ült. Én nem tudom 
biztosan, hogy mennyiben vigyázott a gyerekére. Ez inkább egy kapasz-
kodó volt neki, hogy most megmutassa, hogy otthon tudok ülni. De tu-
dom biztosan, hogy nem ő intézte az otthoni teendőket. De ezzel együtt 
meg vagyok győződve, hogy egy apa is pont olyan jól tud vigyázni a gye-
rekére, mint egy anya.  

Fontos az, hogy ne úgy kezeljék a nőket, mint az elí télteket, a megbé-
lyegzetteket, hanem ellenkezőleg. Ez mentalitás kérdése. Tehát a veze-
tőség tehernek érzi azt, hogyha a női alkalmazottnak gyereke van. Amíg 
ez fennáll, addig nagyon-nagyon nehéz ezen változtatni. Ez, ez, amíg 
nincs olyan szociális háló, hogy a gyerekedet be tudjad nyugodt lélekkel 
adni óvodába, napközibe, tudjál fogadni valakit mellé azért, mert te dol-
gozni szeretsz, vagy rugalmas munkaidőt tudjál kialakí tani magadnak, 
addig nagyon nehéz. Hacsak nincs olyan nagy család, aki segí tsen, de 
kevés embernek van. Még itt a világnak ebben a felében azért akadnak 
a nagymamák és nagynénik és satöbbi. De máshol, látom, még nehe-
zebb. Tudok például magyarországi kollegákat, vagy még nyugatabbra 
zenészeket, akiknek nagyon nehéz ebből a szempontból. Főleg amikor el 
kell menni turnézni hónapokra, nagyon kevesen vállalnak gyereket, 
egyre kevesebben. 
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62 éves, nyugdí jas tanárnő, özvegy, négy gyerekek 

Hát a férfiaknak sokkal könnyebb, de a nők élete sokkal szí nesebb. 
Szerintem. Sokkal értékesebb. Mert nekik, hogy is mondjam, más az ér-
zelmi görbéjük, mint a miénk. Nem tudnak minden rezzenésre odafi-
gyelni, amit mi igazán elvárnák tőlük. De ez mondjuk megbocsátható, 
ilyen az alkatuk, í gy vannak teremtve. Szerintem. 

44 de ani, casnică, căsătorită, şase copii 

Mi-aş dori să am o casă cu grădină, animale, bucătărie, să gospodă-
resc pe afară. Apartamentul de aceea l-am vândut că m-am gândit că în 
timp copiii cresc şi o să-mi iau o casă cu două-trei camere, o grădină, 
mai construiesc ceva. Fetele erau multe, le-aş fi dat o casă. Aş vrea să 
fie copiii lângă mine să-i ajut, să ştiu mereu ce fac, cum o duc. 

Acum nu lucrează nici soţul meu şi nu prea ne ajung banii că suntem 
mulţi. Ne limităm să putem supravieţui. Pentru o casă micuţă, amărâ-
tă, la ţară ne-ar ajunge, n-am mai fi î n stradă. Ar fi un caz grav că nu ar 
putea copiii să mai meargă la şcoală. Cu opt clase ce poţi să faci. Una 
din fete e î n clasa a opta, iar băiatul, î n a şasea. Pe Angela şi Lorena le-
am scos î n clasa a doua, m-am mutat î n Mănăştur, la română nu mai 
era loc numai la maghiară şi unde dacă copilul nu ştie o boabă maghia-
ră. Au rămas şi ele cu patru-cinci clase de aceea nu-şi pot găsi servici. 
Sper ca acum Dana şi Daniel să facă şcoală. 

Nu stăm cu chirie, că am fost la primărie şi ne-au dat asta pe două-
trei luni. Ne-am mutat aici, iar î n septembrie când am fost să facem 
contractul a câştigat proprietarul procesul. Nu am avut nici o hârtie şi a 
vrut să ne dea afară. De atunci, de patru ani suntem î n proces. Probabil 
că va câştiga el, că noi n-avem nimic, e casa lui, nu avem ce face. La 
primărie î ţi spun să aştepţi. Noi suntem pe locul 1146. Nu ne mai ascul-
tă nimeni când spunem câţi copii avem. Soluţia este strada. 

Înainte de ‘90 aveam servici, locuinţă, alocaţie, ne puteam achita da-
toriile toate. Stăteam într-un mod mai civilizat. Copiii puteau să mear-
gă la şcoală curat î mbrăcaţi, acum suntem amărâţi. 

În curtea asta sunt români toţi, dar nu fac diferenţă. Pot să iau bani 
cu î mprumut, î mi dau. De patru ani locuim aici şi sunt oameni mari, 
avocaţi, profesori universitari, pensionari, telefonistă, n-avem probleme. 
Copiii sunt respectuoşi, nu suntem gălăgioşi, nu chefuim să deranjăm 
pe cineva. Ne-a bătut soarta de ne-a luat şi ce am avut, casa.  

Soţul î şi caută de lucru, dar nu prea e. Pe şantier locurile-s ocupate. 
Are acum o promisiune să meargă î n Ungaria după sărbători. Ar fi foar-
te bine.  

Înainte era mai bine, ne puteam î mbrăca şi pe noi şi copiii, perdele, 
covoare acum folosesc de şapte ani aceiaşi perdea. Nu mai poţi lua ni-
mic. Pentru omul sărac cinstit era bine pe vremea lui Ceauşescu, salar 
ai avut, muncă ai avut, copiii la şcoală şi nu prea ai auzit să strige cine-
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va ţigan sau cioroi că le era frică. Acum e bine pentru oamenii care fac 
afaceri, se-mbogăţesc peste noapte.  

Eu nu m-aş mai î mbrăca, dar copiii cer că-i văd pe alţii. Te doare 
inima când vezi că şi ei ar vrea şi n-ai cum. Cheltuielile sunt foarte 
mari, nu am chiuvetă că au luat-o î nainte de ne muta noi că a fost un 
atelier de bobinat maşini de spălat. Am aici o cămăruţă acolo-n cameră 
şi vreau să o î nchid să facem baie să nu avem probleme cu ieşitul afară 
unde toaleta se î nfundă. Am vrut şi să zugrăvesc cu frate-meu, dar dacă 
nu e a noastră nu m-am apucat de nimic. Şi aşa s-au stricat toate lucru-
rile şi e umezeală. A fost inundaţie aici şi s-a luat parchetul cu totul . 
Eu plătesc apa la fel ca şi ăia care au baie î n casă. Cred că suntem trei-
patru familii care nu avem baie. Câtă apă consum eu? Dar nu-i intere-
sează, şi eu plătesc apa, deşi nu am condiţii. 

 Am fost la primărie pe 4 aprilie, eram î nscrisă la viceprimar şi am 
mers la primărie cu emoţii. Înainte cu o seară m-am gândit cum să vor-
besc cât mai frumos. Când am mers î n audienţă era plecat î n America. 
Am fost şi data următoare şi iar era plecat î n ţară. Urmează pe trei mai 
să mă mai î nscriu î n audienţă. Dacă vrea să mă primească. Şi aici e du-
pă cunoştinţe. Mai demult dacă mergeai la primărie te primea imediat 
şi-ţi dădea locuinţă. Când a fost fata bolnavă mi-au dat pe două luni 
pensie de handicap de gradul I. N-am avut timp de umblat că trebuia 
să-i fac injecţiile, şi noaptea stăteam lângă ea că era supărată, ştiind că 
se î ntâmplă ceva cu ea. La primărie nu m-a luat nimeni î n seamă. I-am 
explicat doamnei că vor să mă scoată afară din locuinţă. S-a ajuns la 
tribunal, iar preşedinta s-a certat cu pârâtul că voia să ne scoată în 
stradă. S-a obţinut o amânare. E greu, foarte greu. 

24 de ani, studentă, necăsătorită, fără copii 

Am ales facultatea asta că vreau să devin profesoară, î n special, de 
religie. Cred că mi se potriveşte. Fiind o persoană credincioasă am vrut 
să-mi clarific unele probleme legate de religie şi de alte ştiinţe oculte. 
Am avut probleme din cauza naţionalităţii de câteva ori, dar nu le-am 
luat î n considerare. Nu mă afectează. Cu colegii mei mai puţin.  

În viitor î mi doresc să fiu sănătoasă, să termin cu bine facultatea, să-
mi găsesc un loc de muncă, o familie cu copii. Speranţa mea cea mare e 
să-mi găsesc un loc de muncă. S-ar putea să plec î n străinătate, dacă aş 
avea ocazia şi-acum aş pleca. Poate după facultate o să fac o pauză de 
câţiva ani să plec şi apoi să mă î ntorc să lucrez î n domeniul meu.  

23 de ani, angajată la î ntreprindere de stat, căsătorită, fără copii 

Nu prea ne ajunge ce câştigăm, că acum toate sunt scumpe. Plătim 
garsoniera 700000 şi cheltuielile. Mâncarea-i scumpă, numai pâinea… 
De fumat nu fumăm, doar bem cafea. Nu ne ajung banii să cumpărăm şi 
altele. Mai facem noi economii şi odată la 2-3 luni ne luăm ceva î n casă. 
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Eu lucrez la confecţii şi am î nvăţat să-mi fac o fustă, să nu dau banii 
la croitor că e foarte scump, mai primesc de la servici materiale şi 
alimente şi e important pe lângă salar. 

Cred că a fost bine î nainte de ‘90. Chiar dacă nu au fost atâtea î n 
magazine, dar salariul avea putere. Puteai să-ţi iei o mobilă sau un te-
levizor î ntr-o lună jumătate. Acum î ntr-un an de abia î ţi poţi cumpăra. 
Se dădeau case de la stat că şi noi am primit casă. Era mult mai bine. 
Dacă am vrut libertate acuma o avem şi răbdăm. Înainte femeile se 
mulţumeau cu ce aveau, nici nu erau atâtea. Acuma cu cât are omul 
mai mult cu atât vrea mai mult. Erau şi mai credincioşi oamenii. Şi co-
piii de pe la 12-13 ani acuma vorbesc prostii. Eu n-aş permite aşa ceva 
de la copilul meu. De la 18 ani ar fi maturi, dar până atunci… De la 14 
ani văd stresul la părinţi şi nervii şi problemele şi-şi dau seama că nu e 
uşor. Acuma nu prea mai vezi fete jucându-se cu păpuşile faţă de cum 
eram noi. 

66 de ani, pensionară, concubinaj, un copil 

Am venit la Cluj când aveam 10 ani. Am fost servitoare amărâtă pe 
acolo şi mi-am prins aripi să pot să-mi câştig pâinea. La 18 ani am lu-
crat pe unde am putut la şcoala profesională de construcţii Traian Vuia, 
femeie de servici, măturam, ştergeam praful, am lucrat 30 de ani. Mi-
am făcut datoria cinstit şi nu am avut treabă cu lumea. 

Acuma fac floricele de porumb, sunt particulară că nu-mi ajunge 
pensia că-i mică, că am fost tot bolnavă. Am lucrat aici şi la î ngheţată şi 
după ce s-a terminat m-am dus la primărie să-mi dea colţul ăsta. Ni-
meni nu zice că-s ţigancă, că-s curată şi mă cunosc şi chiar atrag clien-
ţii. Afacerea asta e doar aşa ca să nu mor, atâta ca să trăiesc, că porum-
bul î l cumpăr, financiară plătesc, sanepid ne ia mult, dar nici nu trăieşti 
din asta. Până au fost cupoanele astea pe piaţă am trăit din ele 

Era mai bine î nainte. Era viaţa mai ieftină, dar acum e foarte scump 
tot, ce faci nu-ţi ajunge. Nu ne putem ajunge oricât am munci, mai ales 
că am şi fata asta cu copii. Am avut o garsonieră, am vândut-o cu opt 
milioane. Toţi banii i-am dat la copii şi am rămas pe drumuri. Acum 
stau î n chirie. Şi acuma vrea fata să-şi ipotecheze casa că nu au copiii ce 
să mănânce. 

Pe timpul lui Ceauşescu ca servitoare ai avut mâncare, ai muncit, ţi-
ai văzut de treabă. La ceferişti, făceam curăţenie şi grijeam copii. Am 
crescut doi copii care-s medici î n Râmnicul Vâlcea, doamna mă iubeşte 
că am avut grijă de copii. 

58 de ani, pensionară, căsătorită, doi copii 

Acuma nu lucrez, sunt pensionară, dar î nainte am muncit peste tot. 
Am terminat şcoala profesională î n Bistriţa şi pe urmă m-am angajat la 
covoare ca ţesătoare. Am avut apoi probleme familiale. Având doi copii 
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m-am transferat la Munca Invalizilor unde am lucrat până la pensie. 
Greutăţile sunt mari, nu mai am unde să stau. Stau la un copil, cel mai 
mic, deci am doi copii care are şi el doi copii. Suntem î ntr-o casă şapte 
persoane din care munceşte numai el. Şi el e miop, munceşte foarte greu 
la Drumuri şi Poduri. Şi eu am pensie destul de mică, cu care nu mă pot 
descurca, pentru că sunt bolnavă şi invalidă la piciorul drept. Nu îmi 
ajung banii pentru medicamente şi nicidecum de pâine. N-am cui să mă 
plâng. Sunt destul de tristă. Am avut o locuinţă pe care a trebuit să o 
predau pentru că nu am avut posibilităţi să-mi plătesc cheltuielile. Erau 
î n armată copiii, salariile erau mici şi am fost nevoită să-l predau. 

Am ajuns la cuscrii de milă, m-au lăsat să stau acolo după care când 
s-a căsătorit băiatul meu, ne-am dus toţi pe capul lui. Mai dormim pe 
jos, unde putem, dar serviciul nu şi-l părăseşte. Lucrează non-stop, î i 
slab la vedere, munceşte din greu să ne î ntreţină, pensia nu ajunge. Cel 
mai mare a fost căsătorit, dar s-a despărţit, î i pe drumuri şi n-am avut 
î ncotro, a trebuit să venim lângă cel mic care are şi el nevastă şi este 
bolnavă şi nu lucrează nicăieri, este casnică, are doi copii minori. Vă 
daţi seama că ne este foarte greu, aş prefera să ajung î n azil, să nu văd 
suferinţa copiilor. 

Ce vă pot spune important că eu fericită nu am fost niciodată, nu am 
ştiut să am de azi pe mâine. Aş fi vrut, dar mi-a fost foarte greu, să 
cresc copiii şi cu servici şi invalidă. Acuma la ora actuală mă simt mai 
uşurată pentru că î n anturajul î n care mă aflu un pic de fericire totuşi 
există, că văd că copilul se zbate pentru familia lui şi de bine de rău tot 
e ceva. Faţă de cum era când erau copiii mai mici acuma tot mă aflu 
mai bine. Totuşi, viaţa s-a schimbat spre rău. Am ajuns pe drumuri. Nu 
avem condiţii pentru WC, apă nu este, lumină şi gaz doar. Este foarte 
greu să faci baie la copii, trebuie să ceri o găleată de apă Î n gaura asta 
nu e apă. Cine vrea, ne lasă cine nu, nu. Apa este scumpă şi totuşi ne 
menţinem oameni, nu ne place să umblăm murdari. Nu suntem oameni 
să ne placă mizeria. Mai bine nu luăm pâine decât să nu avem săpun. 
Luăm o jumătate şi o împărţim frăţeşte. Soţul meu e om bătrân şi han-
dicapat mintal, nu lucrează nicăieri. Eu din pensia mea trebuie să-l în-
treţin şi pe el şi el are nevoie de medicamente. 

Invaliditatea asta mă distruge zi de zi, nu pot să mă mişc şi totuşi 
trebuie să mai umblu prin casă. Nu am cui să mă plâng că până acum 
nu a venit nimeni să mă î ntrebe cum mă descurc. Am muncit 32 de ani 
pentru stat. Î n afară de pensia asta nu mă ajută cu nimic. .În afară de 
dumneavoastră şi vă mulţumesc î n numele Domnului Isus Hristos că 
aţi venit aici ca să mă întrebaţi. Dumnezeu să vă aibă î n pază că nu am 
cui să mă plâng. 
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35 de ani, asistentă medicală, divorţată, fără copii 

Evenimente neplăcute am avut multe, dar cel mai neplăcut a fost 
când m-am certat cu soţul meu, după care am divorţat. Din cauza servi-
ciului pe care î l am. Lucram î n ture, eram foarte mult plecată, nu 
aveam timp de casă, nu gătesc, nu spăl, aveam puţin timp pentru el. Nu 
am la dispoziţie timpul pe care-l necesită o gospodină. El aştepta mai 
mult din partea mea. Din fericire nu am copii. Poate aş dori, dar dacă 
aşa a fost să fie, ce mai pot face. Asta-i viaţa. 

Am devenit ce mi-am dorit î n viaţa asistentă medicală. La servici am 
avut la î nceput probleme din cauză că sunt de etnie romă, dar de un an 
şi ceva lumea a î nceput să se obişnuiască cu mine, doctorii se poartă 
foarte frumos. Colegii mei nu au fost de acord ca o ţigancă să lucreze cu 
ei, n-au avut î ncredere în mine, dar cu timpul s-au obişnuit, au văzut că 
sunt o persoană agreabilă, discut cu ei, glumesc. 

În primul rând o femeie nu trebuie să-şi î nşele bărbatul, trebuie să-l 
ajute, să aibă grijă de copii, să facă tot ce trebuie să facă o femeie. Iar 
un bărbat î n primul rând trebuie să î nţeleagă femeia, că are servici şi 
nu se poate î mpărţi î n aceiaşi măsură Şi acasă şi la servici, să nu fie ge-
los, să nu fie tot timpul obosit şi prost dispus când trebuie să facă anu-
mite lucruri. 

Înainte de ‘90 viaţa nu a fost bună de loc, pentru că noi ţiganii nu 
eram bine văzuţi de lume. După ‘90 a î nceput să fie mai bine. Am fost 
mai bine acceptaţi î n societate, acuma sunt asistentă medicală şi după 
trei ani de muncă mă acceptă lumea alături de ei. 

41 de ani, casnică, divorţată, trei copii 

Mai demult nu era timp liber şi localuri şi aşa ceva, mai mergeam la 
adunat, mai era timp liber când era vreme de ploaie când nu puteam 
merge nicăieri luam o sticlă de bere sau ceva bun de mâncare sau mer-
geam cu copiii, asta era distracţia noastră. Când eram fată mergeam la 
joc, că nu era discotecă sâmbăta şi când se î nsera mergeam acasă. Acum 
fetele stau până dimineaţă şi au un vocabular tare urât. 

Cu banii mă descurc de la persoana pe care o î ntreţin, de la băiatu-
său, de fapt dacă mănânc aici î mi ajunge toată ziua. Eu nu mănânc 
mult şi bine nu-i că î s foarte necăjită unde am ajuns, cu piciorul bolnav, 
ce să fac asta-i viaţa. 

Viaţa s-a schimbat î n rău, că nu am bani, n-am sănătate, nu pot să 
mă tratez. La ţară a fost bine, cu soacră-mea împreună, mergeam la lu-
cru că avea ea un loc de vaci de muls, dar ne descurcam bine. La şcoală 
era mai bine, că nu erau scumpe caietele, dar acuma sunt alte condiţii, 
şcoala era aproape de unde stăteam, veneau copiii de la şcoală, se dez-
brăcau, se duceau pe deal cu animalele. 

Unde să lucrez acum? Să mă duc să-mi ajut surorile, au pământ mult 
acolo şi să lucrăm î mpreună, să le ajut că eu sunt crescută la ţară, mie 
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nu-mi place aici la oraş, numai să stai, acolo mergi la coasă, bine nu e 
da… 

În ‘89 lucram şi eu, lucra şi el, câte un pui ne mai dădeau la fermă, 
făină, ne puteam ţine animalele acasă, lucrau şi socrii, ei aduceau lapte, 
altfel era… acum e foarte greu, lumea asta scumpă, atunci nu era salar 
aşa mic, dacă nu găseam ce ne trebuie î n Cluj, mergeam la Timişoara, 
î n Bistriţa unde se găsea de lucru şi mâncare cu 1000 lei şi veneam î na-
poi. Acuma nu poţi să faci nimic, nu mai au valoare banii cu 5000 de lei 
nu iei nimic, d'apoi cu 2000. Acuma dacă s-ar îmbunătăţi situaţia… toa-
tă lumea zice că o duce greu. 

Câteodată mănânc la o cantină de ajutor social. Mă simt rău. Foarte 
rău. Am ajuns dintr-o pură î ntâmplare că mi-a zis cineva că este şi am 
fost şi eu să mănânc o mâncare caldă. La 41 de ani nu am nici un venit 
numai cu ce mă ajută persoana care o î ntreţin, la care stau şi pentru ca-
re spăl, calc, persoana e nevăzătoare şi e o persoană foarte dificilă. 

Aş dori o viaţă mai bună, să nu fie aşa scumpe alimentele, î n primul 
rând, hainele, rechizitele şi un salar mai mare că î ncepe lumea să se 
urască din cauza lipsei de bani, să fure, să se bată. 

31 de ani, angajată la firmă particulară, căsătorită, un copil 

Nu-mi place munca asta, dar ce să fac? Nu e plătită munca mea, pri-
mesc 3200 lei la pereche, dar nu am ce face. Trebuie să î ntreţin familia, 
să plătim chirie. Şi aşa nu am plătit chiria de 5 luni. E foarte greu. So-
ţul meu e arestat. Înainte a fost mai bine, ne puteam descurca, dar 
acum cu salariul ăsta nu ne ajungem. Pot fi de toate dacă nu sunt bani. 
De multe ori mă duc cu copilul î n piaţă şi nu pot să-i cumpăr o banană, 
un biscuite, nimic. Aici la patronul ăsta când e de lucru, când nu. Luna 
trecută am câştigat 900000 lei. De unde să plătesc chirie, gaz, î ntreţine-
re, curent. Aici nu e sigur, nu e stabil. Se merită să lucri aşa cum lucru 
eu, dar să ai un venit sigur. Aşa ca mine nu pot să mă descurc de loc. 
Nici părinţii nu au cum să mă ajute. Şi ei trăiesc cu un singur salar şi 
când poate î i trimite şi ea dar nu prea are de unde. Am î ncercat să-mi 
caut nişte sponsori să mă ajute măcar cu alimente, dar n-am găsit pe 
nimeni. Mi s-a promis, dar n-au făcut nimic. 

Pe vremea lui Ceauşescu a fost mai uşor, am avut ce ne-a trebuit, am 
putut trăi. Am fost şase fraţi şi numai tata a lucrat. Am stat la bloc ne-
am putut plăti cheltuielile de î ntreţinere. Nu erau salarii mari, dar ne-
am descurcat. Acum nu-mi permit să cumpăr carne pentru copil, ci nu-
mai oase afumate. N-am de unde. Mâncăm fasole şi cartofi. 

Lucrez numai acasă. Primesc acasă papucii pe două zile şi le duc ei 
î napoi. E bine că nu stric banii pe abonament. Am lucrat î nainte doi ani 
şi patru luni şi din februarie lucrez aici. Aş lucra oriunde că nu mi-e ru-
şine să câştig. Îmi caut un servici mai sigur. Dacă nu este de lucru per-
manent, nu pot să mă întreţin. Am de plătit chirie, gaz. Am fost dispe-
rată când am văzut 3000000 lei, mai ales î nainte de sărbători, când nu 
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am avut de unde să iau î mprumut. Înainte de ‘90 găseai locuri de mun-
că şi î ţi permiteai să cumperi mai multe. A fost mai bine. Acum sunt de 
toate dar nu sunt bani. Copilul se uită şi plânge şi î l î ntorc şi-l păcălesc 
cum pot. Alocaţia lui nu ne ajunge nici măcar pentru o pereche de 
adidaşi. Asta-i viaţă de mizerie. Nu poţi să-ţi creşti copilul, ce bucurii 
poţi să ai? Să mai faci copii? Ar face omul şi copii dacă-ar avea posibili-
tăţi. Dintr-un salariu să plăteşti î ntreţinere şi să creşti un copil nu-i 
uşor deloc. 

Am opt clase făcute şi sper ca acest copil să aibă mai multe clase. 
Nici şomaj nu primeşti dacă nu ai şcoală. Este importantă acum şcoala. 

36 de ani, î nvăţătoare, căsătorită, doi copii 

Bineî nţeles, e bine să lucreze femeia. Pe lângă faptul că este un venit 
î n plus, ea este mai î ncrezătoare î n sine. Ar trebui să fie egală î n drep-
turi î n orice domeniu. Nu văd că un bărbat ar putea să stea la cratiţă şi 
femeia să muncească. 

S-a schimbat viaţa după 1989, nu pot spune dacă î n bine sau î n rău. 
Foarte mulţi oameni se mai plâng de viaţa pe care au avut-o, iar eu ni-
ciodată nu m-am plâns de viaţa mea. În primul rând am avut-o pe ma-
ma ca model î n educarea copiilor. Deosebiri, sunt mai multe decât ase-
mănări pentru că părinţii î ncearcă să ofere copiilor o viaţă mai bună de-
cât au avut-o ei. Adevărul e că am avut o viaţă mai bună ca ei şi mai 
uşoară decât părinţii mei. 

30 de ani, casnică, concubinaj, doi copii 

N-am lucrat că m-am căsătorit la 17 ani şi repede au urmat copiii. S-
a dat legea cu ajutorul social, apoi m-am î mbolnăvit de astm. E greu. 
Fac crize dese şi dacă fac curăţenie. Sufăr cu rinichii nu-mi arde de lu-
cru. N-am căutat, dar am auzit că umblă alţii care au şcoală şi diplomă 
şi nu au găsit. 

Faţă de ‘90 nu e aşa de greu, primul copil nu-l am cu soţul ăsta, am 
fost văduvă trei-patru ani şi mi-a fost greu, dar de cinci ani de când tră-
iesc cu ăsta e mai uşor şi pentru mine şi pentru copii. Nu avem chiar tot 
ce ne trebuie, dar trebuie să ne obişnuim aşa.  

… ani, şomeră, necăsătorită, fără copii 

Am avut un prieten. Şi acum vorbesc cu el, dar nu mă mai lasă pă-
rinţii şi el nu lucrează. Mama s-a remăritat, tata a murit acum un an. 
Am avut şi noi casă numai că am stat la gară şi ne-a dat afară şi acum 
stăm unde putem, că suntem şase fraţi. 

Nu m-au plătit bine şi mama a fost bolnăvicioasă şi ea. Am avut he-
patită şi acolo unde am lucrat nu au fost condiţii bune. Acolo lucram şi 
la maşină, la mai multe, depinde la ce te punea, la pantofi, la cusut. Era 
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o fabrică mai mare unde am î nvăţat să fac multe. La î ncălţăminte era 
mai greu, lucram şi peste ore şi tot nu aveam bani. Lucram 16-17 ore de 
muncă. Am vrut mai mult să mă las de servici pentru că nu am avut vo-
ie să fac efort. Şi acum mă duc la piaţă şi vând flori. S-a deschis î n piaţă 
o fundaţie pentru orfani. Nici acolo nu e bine să lucrezi că sunt oamenii 
răi, dar ce să te faci dacă sunt orfani şi ei aşa ca mine. N-am î ncredere 
că ajung banii acolo unde trebuie. Acum trebuie să mă angajez î n alt loc, 
dar cu boala mea nu prea pot să fac multe. 

Depinde de bărbaţi cum se comportă. Am observat că nu le place să 
lucreze. E mai uşoară viaţa lor. La femei e mai greu, că femeile suferă. 

Eu nu sunt nici măritată, n-am avut nici copilărie, deci mi-e greu. Eu 
stau la sora lui mama şi ea nu are bărbat şi trăim dintr-o pensie. Eu 
sunt bolnavă şi am nevoie de medicamente ce costă 600000 lei. Aş vrea 
să lucrez, dar mai mult de 4-5 ore nu pot. De la vârsta asta am proble-
me cu ficatul şi inima. 

Oricum e greu că nu am altă casă şi la mama nu pot să mă duc şi ea 
nu vine să mă caute. Ea nu poate să mă ajute, că î i e greu î n viaţa asta 
a crescut şase copii. Am stat cum am putut şi am rămas numai noi trei. 

O ducem rău. Două zile mâncăm şi o săptămână nu, şi pentru mine e 
şi mai greu că trebuie să ţin regim şase luni, dacă nu, mă fac mai rău. 
Tata numai o singură soră mai are şi aia e bolnavă. Pot să spun că am 
suferit mult. E o viaţă foarte grea. 

Oriunde î mi place să lucrez, numai că nu am un loc de muncă. Să nu 
trebuiască să car atâta, sper să mă fac mai bine dacă pot ţine regimul 
ăsta şi să-mi iau medicamentele. Când lucram după două zile eram î n 
spital din nou, 16 ore pe zi şi nu aveam voie decât patru.  

Tata era şi el un om mai sever. Înainte să paralizeze voia să ne lo-
vească şi ne bătea şi nevinovaţi. Ne-a î nvăţat numai rele, ne bătea şi ne 
î nchidea î n casă. Vorbea cu noi murdar, o bătea şi pe mama nevinovată 
arunca mâncarea pe geam. Eu cu fratele meu am suferit mult din cauza 
bolii. Tata dorea ca să nu fim, el voia să murim î nainte de a paraliza şi 
de a fi bolnav, să nu mai aibă copii. Am zis că dacă nu am avut noroc 
până la vârsta asta, nu ştiu dacă o să mai fie. 

26 de ani, casnică, necăsătorită, un copil  

Ce amintiri să am, tot gânduri şi necazuri. Niciodată nu am avut 
amintiri. Nu am lucrat niciodată, nu am avut unde. Mi-ar fi plăcut să 
fac orice… femeie de servici. Dar aşa nu am nici unde să stau. Am un 
copil la leagănul de copii. Nu am avut nici un venit, Şi aş vrea să-mi 
scot copilul şi nu am unde să mi-l duc şi numai până la patru ani î l pri-
mesc la leagăn. 

La cinci ani a murit mama, nu am mamă. Mai am doi fraţi î n Huedin 
şi cu ei nu mă î nţeleg bine. Când mă primesc când nu, aşa că nu mai 
merg pe la ei. Ce să fac, mă mai ajută, cu oricine mă î ntâlnesc, î mi mai 
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dau ceva bani pentru copil. Viaţa mea e foarte grea. Lucrez pe unde 
apuc, la un bar, mai cunosc ceva femei care mă cheamă să le ajut. Şi 
apoi î mi mai dau câte 50-100 de mii. 

Viaţa femeilor e mai grea ca a bărbaţilor că ei sunt batjocoritori. 
Când se duc la băut, când iese scandal. La care femeie î i place? 

70 de ani, pensionară, divorţată, patru copii 

M-am despărţit de soţul meu şi el s-a î nsurat cu alta, m-a lăsat cu 
patru copii. I-am ţinut cum am putut, am stat la copilul ăsta care are şi 
el trei copii, am dat casa la o patroană care ne ajutase cu bani şi apoi a 
trebuit să o ajutăm că a rămas fără bani, am rămas şi noi fără casă şi 
uite suntem acuma î n beci. Nu avem apă, merem pe unde putem să ne 
dea câte o găleată de apă să mai facem de mâncare la copiii ăştia mici 
de şcoală, să mai spălăm câte o haină din când î n când… ce să facem. 

Eu mă duc î n pădure, strâng flori şi mă duc apoi şi fac un ban ca să 
dau la copiii ăştia să ia o pită, un caiet la şcoală… ce să fac, la cerşit nu 
umblu că mi-e ruşine, m-a ferit Dumnezeu că mi-e ruşine spun drept. 

Înainte de Revoluţie a fost mai bine că am avut pensie de opt sute de 
lei şi am trăit cu ea, am plătit blocul, mă descurcam cu pensia din lună 
î n lună şi aveam tot ce-mi trebuia, dar acum rabd foame, aş mânca şi eu 
o bucăţică de carne, că de mult mi-e dor sau o banană că î s bătrână şi eu 
sau la un copil să-i iau ceva, dar nu am de unde, nu pot din 600000 de 
lei… nu pot… î s desculţă. Acum e mai rău… atunci ne descurcam mai 
bine, dar acum e mai rău, că răbdăm foame de ne iasă ochii. E rău pen-
tru toţi şi pentru bărbaţi şi pentru femei şi pentru copii… nu le putem 
lua nimic î n picioare sau o hăinuţă pe ei… ia, î s cu tenişi î n picioare. 
Acuma nu-mi place că nu-mi dau pensie cum trebuie şi să-mi dea şi mie 
o colibă undeva să pot să mă aşez, nici la casa de bătrâni nu mă ia, deşi 
mi-am făcut cerere. 

M-am dus să-mi caut de lucru ca să pot să-mi ţin copiii şi apoi am gă-
sit acolo la spălătorie, la baia comunală, am lucrat şi la WC-uri până am 
rămas î n pensie. Pe copii i-am lăsat singuri când am lucrat. N-am fost 
lângă ei, să-i pot griji, să le fac de mâncare că plecam dimineaţa şi ve-
neam seara la zece sau unsprezece, că lucram şaisprezece ore. Am lu-
crat prea mult… dacă plecam dimineaţa şi veneam seara, prea mult. Aş 
fi vrut eu ca atunci când veneam acasă să găsesc o mâncare caldă, cură-
ţenie, la copii mâncare, că eu când veneam acasă şi abia apucam să mă 
pun jos că eram obosită de la spălătorie cât spălam, cât lucram. Spălam 
cearceafuri câte şapte–opt mii pe zi, cu maşina. 

Părinţii mei nu au vorbit ţigăneşte, nici mama, nici tata. Păi î s ţigan-
că, dar nu ştiu ţigăneşte o vorbă, că poate să vorbească orice î n ţigăneş-
te cu mine, că eu habar n-am. Eu ştiu că românii î s mai albi şi noi ţiga-
nii suntem negri, ei î s mai domni, eu î s mai altfel, ce mai, noi suntem 
aşa, stăm î n banca noastră, vai de capul nostru. 
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Aş vrea să mă ajute oamenii ăştia de la prefectură să-mi dea undeva 
o colibuţă să stau cu copiii ăştia, să am unde să le fac o mâncare caldă, 
să ne spălăm. Numai atâta vreau. Dacă mă refuză î i destul de rău că m-
o refuzat că sunt ţigancă, atunci dea la cine vrea ei. Dacă ţi-e milă de ei, 
nu contează că e ţigancă ca să fii om. 

Ţiganii ar trebui să lucre, că aşa e lumea asta cu bani puţini. Ce poa-
te să facă? Noi nu avem protecţie sau ajutor, că suntem ţigani. Normal 
n-ar trebui să fie aşa că Dumnezeu odată a făcut lumea nu de zece ori, 
ce a mâncat românul a mâncat şi ţiganul. Sunt români care-s vai şi 
amar de ei că-s hoţi şi tâlhari şi atunci de ce ne face pe noi ţigani? Poa-
te-s mai domni ţiganii decât ei, ce să zic… 

Prima dată să mă ajute Dumnezeu, apoi primăria, domnul Funar, că-
i om bun, să-i fie milă de copilaşi şi să le dea undeva de lucru, unde au 
lucrat. Mie să-mi dea o colibă dacă nu să mă lase aici î n beci, să nu aibă 
treabă locatarii cu mine să-mi dea pace că şi aici ba ne taie curentul, ba 
ne taie lumina că sunt unguri. 

După revoluţie î s răi şi ţiganii şi românii, toţi nu se lasă şi nu te lasă 
nici î n beci să stai. Nu-i deranjăm cu nimica, î ncă facem curat că nu mai 
sunt şoareci şi şobolani. Numai ungurul ăsta e spurcat tare. Taci că la 
primarul nostru nu-i place de unguri că-i urât de ei. 

M-a dus la poliţie că m-a prins cu flori. Apoi acuma două luni am 
avut gladiole, le-am cumpărat şi m-am dus lângă biserică unde erau şi 
cerşetori şi am stat şi eu acolo. Ei aşa au gândit că stau la cerşit, dar m-
au văzut cu florile î n mână şi nu trebuia să mă ia, dar m-a zvârlit în 
dubă şi când a văzut de unde sunt m-a dat î napoi şi mi-a zis să nu mai 
vin. M-a î ntrebat şi dacă am bani, dar eu de unde. 

25 de ani, absolventă universitate, asistent social şi coordonator al 
programelor de la Fundaţie, necăsătorită, fără copii 

Fac parte dintr-o familie de cinci persoane… trei surori, părinţii care 
sunt la ora actuală pensionari, mama este jumate româncă, jumătate 
ţigancă, tata este jumătate ţigan, jumătate Italian, o combinaţie mai ci-
udată. 

Educaţia după părerea mea cred că mi-am creat-o singură, atât eu 
cât şi surorile mele, tatăl meu nu a fost tocmai un tătic model, a fost un 
tătic mai aparte prin comportamentul lui, mama fiind şi muncind şi 
având problemele ce le cream acasă, cred că dacă noi nu eram destul de 
conştiente de ceea ce ni se putea î ntâmpla e clar că nu ajungeam unde 
am ajuns. Tatăl meu venea acasă de la servici, asta î n cazul fericit în 
care ajungea când se termina serviciul, se punea la masă şi noi locuim 
la o casă destul de mare cu patru-cinci î ncăperi şi era o distanţă foarte 
mare î ntre bucătărie şi dormitorul copiilor. Vreau să spun că nu se ridi-
ca de la masă fiind î n bucătărie şi fiindcă mama nu era acolo, ne striga 
pe noi din bucătărie până î n celălalt capăt de casă să mergem să-i dăm o 
cană de apă. Atunci cred că a fost punctul culminant pentru mine când 
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am î nceput eu să simt o ostilitate faţă de asemenea bărbaţi şi-am văzut 
şi î n cazul unor prietene de ale mele care sunt căsătorite şi cu copii, cum 
ele vin acasă de la servici şi nu au muncă uşoară sau cel puţin eu nu 
consider că au muncă uşoară, să stea la birou şi să conceapă ceva, să 
mergi î ntr-o parte, î ntr-alta, î ntr-o fabrică şi să munceşti opt ore e iarăşi 
o altă chestie… Vin acasă după opt ore de muncă şi spală, fă mâncare, 
du-te la cumpărături, ai grijă de copii, şi el ce face: mănâncă, se pune în 
pat, se uită la televizor cu telecomanda î n mână. Eu asemenea compor-
tament nu pot să-l tolerez. 

Nici nu vreau să mă gândesc cum am fost discriminată, ca şi etnie 
am fost discriminată î n primul rând î n şcoala generală, ani de zile, cel 
puţin opt ani de zile, cred că eu şi î ncă o persoană care a plecat din clasa 
a IV-a din şcoală şi cred că am rămas singura de etnie romană, despre 
care lumea vorbea şi întotdeauna erau probleme î n clasă sau dacă în-
drăzneam să spun ceva, gata… În primul rând prin cuvinte urâte, care 
acum, mă rog, nu mă mai ating, nu mă mai afectează. Faptul că cineva 
î mi strigă ţigancă nu pot să am pretenţia să-mi spună nemţoaică din 
moment ce sunt ţigancă, dar atunci fiind copil, mă deranja, ca pe orice 
copil şi deranja foarte mult atunci când venea din partea profesorilor 
aceea discriminare. 

Înainte de ‘89 şi chiar după, era aceea teamă, teama că nu eşti primit 
undeva, nu neapărat că nu eşti primit, că atunci nimeni nu putea să… 
î nainte de ‘89 eram un copil, eram î n clasa a VII-a când a venit Revolu-
ţia şi nu pot să spun că am fost implicată î n ceva î ncât să simt care este 
diferenţa, nu realizam decât că nu aveam bomboane când voiam, că nu 
găsea mămica să-mi cumpere bomboane atunci când eu voiam bomboa-
ne. După ‘89 î ntr-un fel sau altul s-au cam schimbat lucrurile, datorită 
faptului că am curajul să-mi asum naţionalitatea să nu-mi fie frică să 
spun „sunt ţigancă”. 

Se pot face foarte multe doar că există o anumită instabilitate din 
partea etniei, faptul că odată pentru totdeauna, după părerea mea ar 
trebui să î nţeleagă că au anumite priorităţi pe care ei nu şi le asumă. În 
primul rând ar fi aceea care se referă la alfabetizarea persoanelor. Nu 
neapărat educaţia e importantă, cât faptul că trebuie neapărat motivat, 
trebuie motivaţie î n a-şi lăsa copiii la şcoală. Înainte de a lucra î n acest 
centru am fost asistent social al fundaţiei Wasdas, unde cred că am lu-
crat î n şase programe atât educaţionale cât şi medicale, am fost media-
tor comunitar şi mediator şcolar şi am î ntâlnit foarte mare antipatie fa-
ţă de şcoală din partea persoanelor adulte, o foarte mare antipatie am 
î ntâlnit-o şi la oamenii care nu ştiu să scrie sau să citească. Recent m-
am î ntors din zona Moldovei unde am stat două luni de zile ca şi consili-
er pe fondul de parteneriat pentru romi î n Iaşi unde spre mirarea mea 
î n acelaşi timp spre of-ul meu am descoperit că mai bine de 50% din po-
pulaţia de etnie romă nu ştie să scrie şi să citească. Am rămas surprin-
să şi afectată. Aceasta se explică prin faptul că ceilalţi părinţi neromi îşi 
retrag copiii de la şcoală dacă merg copii de romi î n clasă şi atunci bine-
î nţeles că autorităţile locale au optat pentru copiii de români nu pentru 
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copiii romi… şi sunt foarte multe cereri de finanţare din zona Moldovei 
pentru î nfiinţarea şcolilor speciale pentru romi ceea ce mi se pare o abe-
raţie totală atâta timp cât mai vrem să ne integrăm î n Europa. Dacă ar 
fi î n incapacitatea de a parcurge o şcoală normală ar mai fi de î nţeles. 

Femeile rome sunt î n spatele bărbatului î n unele familii de romi, nu 
peste tot. Cunosc situaţia diferitelor neamuri de romi, căldărarii de 
exemplu exact cu trei paşi î n urma bărbaţilor calcă femeile rome. Chiar 
şi î ntr-un autobus el stă î n faţă şi fetele stau în spatele lui. Î n alte fami-
lii sunt pe picior de egalitate, doar până la luarea deciziilor, şi dacă ea 
consideră că aşa e mai bine pentru familie mai î ntâi trebuie să primeas-
că aprobarea soţului, dacă soţul nu este de acord, nu se mai face nici o 
mişcare. Punctul meu de vedere e că e aşa de greu să schimbi pe mo-
ment şi î n timp scurt aceste viziuni ale femeilor. Dacă se î ncearcă de 
mic, după părerea mea ar trebui şcolarizarea acestor femei de la o vâr-
stă fragedă nu la 30 de ani, când deja au trăit în stilul după cum zice so-
ţul şi e cam greu să sară: „Şi eu am dreptul să spun ceva”. Părerea mea 
este că motivaţia şi educaţia şi influenţa acestor femei trebuie să por-
nească de la o vârstă fragedă. Trebuie î n primul rând să conştientizeze 
faptul că sunt persoane ca şi bărbaţii, că au drept de decizie şi că legea 
le permite acest lucru şi cred că s-ar putea să mi se taie limba dacă 
spun chestia asta. Atâta timp cât î ntr-o judecată ţigănească unei femei 
nu i se permite nimic în faţa unui bărbat, nici măcar să se apere, î n fa-
miliile tradiţionale e clar că se va î ntâmpla lucrul acesta şi peste zeci de 
ani. Noua generaţia va muri, sincer, nu cred că se va schimba nimic î n 
sistemul lor de gândire atâta timp cât nu se î ncearcă de acum de la zece, 
doisprezece ani. Căci familiile de romi au tendinţa de a se căsători foar-
te repede, fetele adoptă modelul feminin, cu mama cu capul plecat î n fa-
ţa tatălui aşa vor proceda şi ele. Totuşi sunt şi excepţii î n aceste cazuri, 
dar e clar că acele familii nu sunt cazurile fericite din comunitate. 

Am avut probleme şi în ceea ce priveşte etnia, am avut probleme şi 
din cauza mea că sunt o fire rebelă şi mai neastâmpărată, mai agitată; 
î n schimb mi-a plăcut atmosfera de studenţie. Mi s-a părut uşor la un 
moment dat că mă gândeam „păi asta e facultate sau şcoală de balet?” 
Mai greu a fost pe ultima sută de metri şi examenele au fost mai grele şi 
cerinţele profesorilor care nu ne-au obişnuit cu acelaşi ritm de examene 
şi de punctaj la examene din restul anilor de facultate era mai uşor pen-
tru noi de cât atunci când ştiai ca pentru cât ai î nvăţat trebuie să ai opt 
şi ai primit şase. Dar asta e… 

S-au î ntâmplat multe şi din cauză că sunt de etnie romă şi aici şi î n 
fosta fundaţie că-mi aduc aminte de un eveniment neplăcut din punctul 
meu de vedere, când fiind î n domeniu de asistenţă socială lucrând deja 
î n comunitate, fostului meu şef i s-a părut că nu mai am suficientă au-
toritate şi nu pot să schimb suficient de repede cum ar dori el mentali-
tatea oamenilor dintr-o comunitate, î n care cineva foarte greu intră şi 
reuşeşte să lucreze cu ei. Am ajuns la un moment î n care mă simţeam 
bine cu ei şi era doar o perioadă de tranziţie î n care ştiam că î ncep să se 
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mişte lucrurile, ei, atunci el mi-a sistat activitatea pe aceea comunitate 
pe motiv că sunt femeie şi că nu am autoritatea î n faţa acelei comuni-
tăţi, locul meu fiind luat de o altă persoană care este bărbat, dar care nu 
are nici o pregătire î n domeniu mai bine spus vreo zece clase terminate, 
era un lucrător social şi i s-a părut că are mai multă autoritate. 

Vreau o maşină super mare. Sau un Mercedes dar asta e cam greu 
pentru că-l vreau nou. Alte planuri de viitor sincer nu ştiu… mi-ar place 
la un moment dat să conduc eu o fundaţie finanţatoare gen fundaţia 
Wasdas şi mi-ar place foarte mult să concep programele pe nevoile oa-
menilor şi î n ce direcţie se duc banii să nu dăm banii numai aşa de a 
scăpa de ei. Banii trebuie daţi cu cap şi î n anumită direcţie, nu chiar pe 
orice domeniu să acoperim suma respectivă. 

40 de ani, muncitoare la Romtelecom, văduvă, trei copii 

Înainte a fost totuşi mai bine, ne puteam descurca, pâinea nu era 
scumpă ca acuma. Acuma nimic nu mai ajunge nici uleiul, nici zahărul, 
nici nimica. Ne descurcăm cum putem. Dar dacă stai lângă Dumnezeu 
El te ajută î n orice clipă şi î n orice moment… şi m-am obişnuit şi la bine 
şi la greu tot singură am fost de şase ani de zile. Părinţii mei î s pocăiţi, 
penticostali şi fraţii mei sunt tot pocăiţi, î s oameni foarte credincioşi, cu 
ei am mare noroc că mă ajuta cu strictul necesar la copii. Am fraţi duşi 
î n America şi ei mă ajută foarte mult. Am mare noroc cu ei. Dumnezeu 
mă ajută că e bun, că el e mama orfanilor, î n rest suntem bine, sănătoşi.  

D'apoi şi î nainte şi acuma tot aşa fost. N-a fost nimic să se schimbe, 
mai ales cu democraţia asta, acuma nu mai e democraţie, acuma e o 
mare mizerie şi numai greutăţi. O femeie e bine să aibă servici, chiar 
dacă are soţ; s-ar descurca mai bine cu mult după părerea mea. Lipsa 
mea de acasă se simte că eu fac totul: mâncare, spălat, curăţenie… tot. 

Mi-ar place ca eu să fiu î n America, să am o femeie să facă mâncare 
şi curăţenie şi aş fi mulţumită, dar aici nu am cum să ţin aşa o femeie. 

Eu sunt obişnuită să tac şi să rabd. Mie mi-a plăcut î ntotdeauna să 
tac, nu mi-a plăcut să mă cert cu şefii şi poate că sunt din familie de 
creştini, că eu de mică am fost î nvăţată să tac şi să î l ascult pe cel mai 
mare şi poate că de aia şi la servici sunt tot aşa că decât să râdă cei de 
lângă mine mai bine tac că lumea şi aşa e destul de rea că dacă eşti co-
rect nu e bine, dacă nu eşti corect nu-i bine, nu-i bine nicicum şi nu pot 
să vorbesc nici de unul nici de celălalt. Eu sunt mult mai liniştită şi 
mult mai retrasă. 

35 ani, casnică, căsătorită, patru copii 

Mulţi oameni sunt î n situaţia asta grea, nu numai noi. Văd că şi aco-
lo lângă lac sunt care dorm afară. Sunt mulţi, şi ţigani şi români. Avem 
casa. Dar casa nu-ţi dă de mâncare. În casă trebuie să pui bani numai.  
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Cu Ceauşescu ne-a fost bine. Au fost de toate. Ai găsit la cartelă, ai 
stat la rând dar ai avut de toate. Acuma este şi te uiţi la ele. Dacă nu ai 
bani pe ce să cumperi? După ‘90 a fost şi nu prea bine. Acum toate sunt 
scumpe de la o zi la alta se scumpesc, mâncarea, pâinea, curentul gazul. 
Asta-i situaţia grea din România. Aş vrea să mă duc î n Germania să nu 
stau aici î n România, dar nu pot să mă duc că nu am bani. M-aş duce 
acolo la lucru, să muncesc, să fac bani, să pot întreţine copii; aici nu am 
cu ce-i î ntreţine. Fac 50.000 şi-i dau pe pâine. Suntem 12-13 inşi î n ca-
să. De unde? Aici nu este de lucru. Am umblat, am căutat, nu este. Ne 
dă de lucru aici? Umblă alţii, ingineri, avocaţi şi nu găsesc, apoi eu? Fă-
ră şcoală, fără nimic unde să-mi dea servici? Lucrezi la patron două ore 
şi te dă afară. Mai bine ar fi î n Germania. E altă lume, nu-i ca aici în 
România asta. Cartofi le dau de mâncare, iar la asta mică nici lapte n-
am bani să-i cumpăr. Dacă un kil de lapte e 10 mii? Trebuie să mă duc 
pe gunoaie să-mi strâng sticle să vând. Vai şi amar de ţigani! 

Cu nimic nu ne ajută statul numai le trebuie bani la stat, să plătim 
curentul, gazul, apa. Nu ne dă bani statul, nici după copii măcar. Statul 
român e hoţ şi pervers faţă de romi. Numai dacă-i mituieşti pe procu-
rori, pe oameni. Păi nu au omorât tata de la nouă copii şi n-a păţit nimic 
că cu banii cumperi viaţa omului. Aşa-i î n ziua de azi democraţia. Toţi 
sunt preşedinţi, toţi sunt avocaţi, le dai bani, omori pe cineva î n stradă 
şi te scapă. Asta face statul român. 

Eu nu am maşină. Bărbatul ăsta are. Eu umblu cu fier vechi, cu copi-
ii să fac bani. Aşa pe la case, care are fier vechi, care are de lucru, să-i 
scoatem gunoaiele, să-i scoatem fierul, să mai trăim de pe o zi pe alta. 
Adunăm fierul, î l vindem şi ne cumpărăm mâncare. 

… ani, casnică, văduvă, doi copii 

Nu m-aş duce la lucru, mai ales acum cum e la patron că mergi şi lu-
crezi pentru nimic. Ei nu ştiu că la doi copii le mai trebuie şi î mbrăcă-
minte şi mâncare. E greu, e foarte greu. Acum a venit la mine şi un co-
pil din Mănăştur, un nepot. Aş fi găsit poate un servici, dar nu am cu 
cine să las copilul ăsta şi celălalt merge la şcoală. Numai Dumnezeu ştie 
ce va fi. Acuma am pensie, dar altcineva nu mă ajută nimeni. Vecinii 
sunt răi, vecina asta nu ţi-ar da nici măcar o cană cu apă. Am lucrat câ-
teva zile, dar nu am reuşit că şi acasă şi copiii e cam greu. Acum cu 
pensia ne descurcăm cumva. Nu ne ajung banii şi de î mbrăcăminte şi de 
î ncălţăminte, abia ceva de mâncare. 

Câteodată mă duc la biserică, dar mă enervez şi î njur. Câteodată nu 
ştiu, parcă nu mă ajută. Am î nceput să-mi pierd î ncrederea î n El. E 
foarte greu î n ziua de astăzi. Să mă mărit î ncă odată şi să le aduc tată 
vitreg nu vreau. Am vorbit cu unul care era deodată cu mine. Foarte 
mult ţine la mine, dar î i plăcea să consume băuturi alcoolice. Am zis că 
e mai bine aşa decât să-l ţin eu pe unul cu pensia de la bărbat. Cum m-a 
ajutat Dumnezeu aşa e. Numai El ştie ce face şi ce va fi. Nu vreau să-şi 
bată joc de mine. 
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Acum fără şcoală nu poţi face nimic. Copilul merge la şcoală, vine pe 
la ora 12 acasă. Am vrut să şi lucrez să am apoi măcar şomaj, dar nu 
pot şi cu casa şi cu copii şi servici. 

Înainte de 1990 a fost mai bine, nu a fost viaţa aşa de grea. M-am să-
turat, numai pentru copiii ăştia trăiesc acum. E aşa de greu. Şi copiilor 
le este greu şi mai ales că nu e tatăl lor î n viaţă, î i simt şi copiii lipsa. E 
greu că plătim chirie un milion şi cheltuielile sunt mari. Avem o bucătă-
rie şi o cameră. Ne e tare greu, copilul merge la şcoală şi nu am avut 
nici un leu să-i cumpăr ce-i trebuie lui. 

2. … FEMEIA IDEALĂ ŞI BĂRBATUL IDEAL 

54 ani, pensionară, căsătorită, doi copii 

Cum să fie o femeie ideală? Spune şi tu… să fie harnică, să fie cinsti-
tă, şi să se gândească la toate î n casă… tot ce trebe… Iar bărbatul să fie 
serios, corect, cinstit… cum aş vrea să fie… harnic. 

66 de ani, pensionară, necăsătorită, fără copii  

Femeia ideală ar trebui să fie aşa… adică eu sunt prea mult preten-
ţioasă, pentru că î s aşa, mai aproape de credinţă… Deci î n ziua de as-
tăzi mai puţine femei gândesc ca mine, n-aş putea zice că nu există, dar 
sunt puţine femeile care î mpacă şi pe cele sufleteşti şi pe cele trupeşti. 
Cele mai multe mai mult se ocupă de cele trupeşti. Aşa-i dat. Femeia 
trebuie să ştie să lucreze şi pe ce să deie banii, că acuma aşa sunt de pu-
ţini, şi să facă ca să fie î mpletită şi rugăciunea, şi milostenia, şi toate 
laolaltă, munca şi milostenia şi rugăciunea sunt cele trei aripi către 
Dumnezeu. Iar bărbatul ar trebui să fie devotat soţiei, să n-o trişeze, să 
ţină unul la altul, aşa, în familie, î n rest, să nu beie, să nu-njure. 

23 de ani, angajată la firmă particulară, necăsătorită, fără copii 

Femeia trebuie să fie, î nainte de toate, deşteaptă, informată, cultă, 
stilată, dacă se poate să fie o femeie agreabilă, şi mai î ncolo să fie şi 
drăguţă, haioasă, spirituală, etc. Iar bărbatul să fie deştept, neapărat 
deştept şi puţin mai frumos ca şi… ştim noi cine… este o vorbă… Im-
portant pentru mine e ca bărbatul să fie super de deştept, să fie o per-
soană lângă care efectiv să-mi fie plăcere să stau şi să am tot timpul ce-
va de î nvăţat de la el. Şi să fie aşa, un tip din ăsta mai puternic, şi poate 
chiar puţin dur. Deci să ştie ce vrea, şi să ştie să pună piciorul î n prag, 
că altfel mă urc î n capul lui. Eu nu suport persoanele care sunt aşa mai 
moi, mai nu ştiu, şi eu sunt aşa un pic cam drăcoasă, şi partenerul tre-
buie să fie la fel. Să ştii că aşa-i L. al meu, un î ncăpăţî nat din ăsta, şi un 
capricorn căpos rău de tot, şi tot timpul ne batem cap î n cap, şi tocmai 
î n asta constă farmecul. Deci neapărat să ştie ce vrea, şi să fie o persoa-



Femei şi bărbaţi î n Clujul multietnic  Volumul II 
 

 

46 

nă super de optimistă şi fără complexe, pentru că eu sunt foarte pesi-
mistă şi am foarte multe complexe. Şi dacă mai î ntâlnesc î ncă o persoa-
nă cu complexe, î ţi dai seama unde ajungem. 

31 de ani, secretară la firmă particulară, căsătorită, un copil 

No fain, ce apreciez eu cel mai mult la o femeie? Liniştea, să fie liniş-
tită, şi î n rest, cred că se rezolvă toate. Probabil pentru că mi-aş dori să 
fiu liniştită… sau nu ştiu, poate. La un bărbat apreciez î nţelegerea, să 
fie î nţelegător, că nu toate le faci bine, şi nici n-ai cum, pentru că nici el 
la rândul lui nu le face toate bine, ş-atunci, aşa ar trebui să-nveţe oa-
menii să mai lase capu' jos, şi să î şi mai calce şi pe mândrie din când în 
când. Să se-nţeleagă, dacă vor să se-nţeleagă, dacă nu… 

35 de ani, lector universitar, divorţată, un copil 

Niciodată, nici măcar în copilărie, n-am reuşit să conturez nişte por-
trete din astea, ideale, deci nici măcar î n copilărie sau î n adolescenţă, 
când î n oracolele care umblă aşa, de la o fată la alta, se pune î ntrebarea 
„cum arată prietena ideală, cum arată iubitul ideal”, „care-i bărbatul cu 
care ai vrea tu să te măriţi”. Şi mereu eram uimită că prietenele mele 
ştiau foarte precis că vor să î ntâlnească un blond cu ochi verzi sau al-
baştri, î nalt, de 1.80… Eu niciodată n-am ştiut să răspund şi niciodată 
n-am avut nişte proiecţii din astea î n ordinea idealităţii. Cred că î n pri-
mul rând sunt nişte calităţi pe care le apreciez în general la un om, indi-
ferent dacă-i femeie sau bărbat. Prima care-mi vine mie acuma-n min-
te… autenticitatea… Dar cred că pot să răspund mai uşor î n negativ. 
Ceea ce nu-mi place este impostura, care are aşa de multe grade… Ş-
atunci î mi plac oamenii care î ntr-un fel sau altul vor să fie ei î nşişi, as-
ta-i din nou un lucru gol, dar sigur că există nişte semne când î ntâlneşti 
omul şi-ţi dai seama dacă î ncape el acolo, î n propria lui viaţă şi vrea să 
fie chiar el şi se dă pe el, sau î ncearcă mereu să dea o altă imagine de 
sine, un grad de artificialitate Sigur că prefer compania unor persoane, 
femei sau bărbaţi, inteligente, şi… adică când spun asta nu neapărat 
instruite sau trecute prin nu ştiu câte şcoli, ci oamenii care-mi plac foar-
te tare sunt oamenii care au o personalitate intelectuală, prin mintea 
cărora trec idei. Şi asta se î ntâmplă uneori, personalitatea asta a gândi-
rii, a lumii intelectuale, o găseşti adeseori î n medii foarte diferite. Am 
vecini sau cunosc oameni foarte simpli cu o extraordinară personalitate 
a tipului de gândire. Nu ştiu, nu am î n minte nişte calităţi din astea ex-
terioare, nu am nici măcar î n minte nişte tipare din astea convenţiona-
le. Sigur că î mi place dacă, pe deasupra, oamenii respectivi, bărbaţi sau 
femei sunt bine educaţi, e de preferat decât nişte mitocani, nu-mi plac 
cinicii şi nu-mi plac cei care socotesc că lumea-i un spectacol, ăştia-mi 
plac î n general, dar cei care socotesc că lumea-i un spectacol şi dacă ei 
se poate ei sunt regizorii, şi noi toţi ceilalţi suntem cobaii lor. Nu-mi 
plac tiranicii, indiferent dacă-s femei sau bărbaţi, iar la femei, ca să 
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vorbesc numai despre femei, nu-mi place o artă care este destul de răs-
pândită î n mediul feminin, cu arme foarte subtile şi diferite, care este 
ipocrizia. Asta nu-mi place… Deci î mi plac femeile atunci când nu sunt 
ipocrite. 

48 de ani, sondagistă la fabrica Terapia, divorţată, un copil 

Sunt nişte lucruri care poate o să ţi se pară că se bat cap î n cap şi to-
tuşi pot să existe la o persoană î ntr-o armonie perfectă. Î n primul rând 
apreciez la femei feminitatea, gingăşia, delicateţea, detest vulgarismele, 
detest grozăviile şi tendinţa de a apărea superioară bărbaţilor, nu-i 
adevărat, femeia nu este superioară bărbatului niciodată. Deci nici ca 
forţă, nici ca şi discernământ, bărbaţii sunt mai calmi şi mai calculaţi, 
femeile mai după starea psihică, cu toane… şi-s mai schimbătoare… 
Dar admir femeile care sunt foarte realiste… Deci feminină, delicată, şi-
n acelaşi timp foarte realistă. A fi feminină nu î nseamnă a fi o persoană 
molatecă şi de-a dreptul bleagă. Nu, deci î nseamnă să te apreciezi pe ti-
ne î nsăţi la justa ta valoare, să fii o luptătoare pentru ceea ce doreşti, în 
limitele posibilităţilor, onestitate, şi să nu te complaci î n situaţia î n care 
eşti. Să crezi î ntotdeauna că se poate mai mult, se poate mai bine, şi 
orice problemă ar interveni î n viaţa ta ca femeie, nu există ca o femeie 
să nu găsească o soluţie. Este absolut imposibil… numai dacă nu vrei, 
sau nu ştii să gândeşti, sau te blochezi sau… Dar la modul general, o 
femeie poate… î n limitele onestităţii şi a corectitudinii. La un bărbat 
apreciez, bine, asta este valabil şi pentru femei şi pentru bărbaţi, î n 
primul rând credinţa-n Dumnezeu. Dacă există credinţă î n Dumnezeu 
acea persoană şi de teama lui Dumnezeu trebuie să fie corect, cinstit cu 
cei din jur, să lupte cinstit, tenacitate, tot aşa, discernământ, clarviziu-
ne, şi să nu fie bădăran, deci să fie bine crescut, să ştie să se comporte 
î n î mprejurări diferite cu persoane diferite, după situaţie. Cu colega de 
serviciu, cu soţia, cu copiii, să fie o persoană agreabilă, plăcută, şi în 
acelaşi timp o persoană pe umărul căruia, la figurat vreau să spun, te 
poţi sprijini oricând, să inspire î ncredere. 

30 de ani, asistent universitar, căsătorită, doi copii 

Femeia ideală este cam cum arată S. Pentru mine S. este foarte 
aproape de modelul ideal de feminitate. Adică în primul rând trebuie să-
şi păstreze feminitatea, cu tot ce î nseamnă asta. Adică să fie capabilă 
mereu să ofere afecţiune şi căldură indiferent cât de tare a fost lovită 
sau nu. Deci genul ăla de femeie care nu-şi creează o carapece dacă a 
fost lovită şi zice acuma nu mai trebuie să mă las lovită din nou, trebuie 
să atac eu prima, ştii, în general mă deranjează foarte tare feministele, 
pentru că sunt atât de ofensive. Ori pentru mine feminitatea n-are ni-
mic de-a face cu ofensiva. Adică feminitatea abordează lucrurile aşa, în-
totdeauna prin î nvăluire, nu prin atac, apoi şi puterea asta de a î nţele-
ge, de a te pune î n papucii celuilalt, de a î nţelege faptul că nu trebuie 
să-i faci pe toţi să semene cu tine, ştii, î n general foarte multe muieri şi 



Femei şi bărbaţi î n Clujul multietnic  Volumul II 
 

 

48 

foarte multe femei pe care altfel le respect au virtuţi din astea dictatori-
ale, î ndreptate spre a-l transforma pe celălalt să fie ca şi tine. Femeia 
ideală, pentru mine ştie să dea egală î ndreptăţire celuilalt, ştii, cu toate 
diferenţele pe care î nţelege să le pună î ntre tine şi el. Cred că trebuie să 
treacă prin experienţa maternităţii, î ntr-o formă sau alta, nu neapărat 
să nască ea copii, dar trebuie să stabilească o relaţie maternă faţă de 
ceva. Pentru că altfel părerea mea e că nu se î mplineşte niciodată ca 
femeie. Deci trebuie fie să stabilească o maternitate psihică, ori spiritu-
ală sau intelectuală, chiar fizică, ca să fie cu adevărat î mplinită pentru 
că ştii, î n rest… Mi-e milă de femeile care… şi cu asta nu spun că sunt 
anti-feministă, căci nu recunosc supremaţia bărbatului î n faţa femeii, 
î nsă mi-e milă de femeile care-şi î nchipuie că, făcând carieră, eu ştiu, 
rămân pentru posteritate. La fel cum mi-e milă şi de cele care cred că 
făcând copii rămân pentru posteritate. Cred că idealul femeii ideale nu 
trebuie să fie ăsta, să se perpetueze î ntr-un fel sau altul pentru nemuri-
re… ci să facă the best of, ştii, tot ce poate cu ceea ce are, î n scurtul răs-
timp pe care-l avem noi la dispoziţie… Foarte puţine putem spera să ne 
apropiem ca genialitate de Iulia Haşdeu. Ori ce-a mai rămas din Iulia 
Haşdeu astăzi, ştii… Foarte multe dintre prietenele mele de la facultate 
sau dintre prietenele mele cu carieră trăiesc î n iluzia asta, că sunt geni-
ale prin munca lor, sau asta le oferă destulă motivaţie, destulă î ndrep-
tăţire ca să spere nu ştiu la ce. La capitolul bărbat ideal n-am modelul. 
Dar pentru mine, î n bună măsură, D. este bărbatul ideal, pentru că are 
destulă cum să spun, e destul de maleabil ca să se poată pune î ntr-o 
postură cât mai apropiată de postura femeii. Care sunt, dincolo de asta, 
lucrurile pe care le apreciez şi cele pe care le urăsc la el sunt tot legate 
de măsura î n care e capabil să se apropie de ceea ce sunt eu ca femeie. 
Adică, de pildă, î mi place că î nţelege cât de greu î mi e acuma să fiu şi 
mamă eroină, şi să-mi ţin cât de cât şi cuvântul faţă de oamenii care 
ştiu că scriu, şi aşa mai departe. Îmi place că îmi face de mâncare dimi-
neaţa sau seara şi aşa mai departe. Dar urăsc chiar o caracteristică care 
e absolut feminină, faptul că e groaznic de cârtitor şi de critic… critic nu 
î n sens bun… Este critic şi î n sens bun, pentru că este un spirit critic 
din cap până-n picioare, da-i genul ăla cicălitor, are momente-ntregi de 
cicăleală, şi am zis: uite un bărbat care cicăleşte exact ca o femeie care 
se î mbată… Adică este o incompatibilitate î ntre ceea ce-nseamnă să fii 
bărbat şi a bate tot timpul la cap pe cineva. Nici tatăl meu n-a fost băr-
batul ideal, deci nu cunosc un bărbat î n viaţă care să fie bărbatul ideal, 
î nsă cred că bărbatul ideal ar avea câte puţin din toate astea. Deci în 
primul rând să ştie să te ocrotească fără să te lase niciodată să simţi că 
depinzi de el, dar î n acelaşi timp fără să te lase niciodată baltă, pentru 
că există foarte multe momente î n care greşim. De pildă D. se supără 
aşa de tare pe mine î ncât mă simt abandonată, şi simt că m-a lăsat bal-
tă. Şi zice: da, peste greşeala asta nu pot să trec… Deşi nu fac greşeli 
majore… şi sigur că trece până la urmă, dar pe mine chestia asta mă 
sperie… ideea că aş putea să fiu vreodată pedepsită definitiv, pentru 
ceva ce-am făcut fără să intenţionez să fac rău… Î n general masculini-
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tatea pentru mine cred că are de a face cu virtuţile astea protectoare, 
dar î n acelaşi timp nimic nu trebuie să î ncarcereze feminitatea. Eu ştiu 
că depind de D. şi-mi place să depind de el, şi să-i aparţin, dar î mi place 
să am foarte multe zone de autonomie, de pildă, nu, să ştiu că biroul 
meu e biroul meu şi nu apar hârtiile lui pe el, sau că momentele pe care 
eu mi le petrec numai cu prietenele mele sunt libere de el, şi î nainte să 
se nască copiii, făceam de foarte multe ori exerciţiul ăsta, ştii, făceam 
câte-o feciorească, deci eu făceam o petrecere cu fetele, şi el făcea o pe-
trecere cu băieţii, fără ca vreunul să ştim ceea ce face celălalt, să ştim ce 
se î ntâmplă de fapt î n petrecerile celuilalt. Şi e o treabă foarte reconfor-
tantă, mai ales după ce te fixezi î ntr-un cuplu, te fixezi î n monogamie, 
important e să ai momentele astea de respiraţie numai ale tale. Însă 
bărbaţii de obicei, nu ştiu dacă î n afară de situaţia î n care sunt foarte 
geloşi şi foarte posesivi, î ţi oferă cu destulă generozitate spaţiile astea, 
problema e mai mult din partea femeilor care ţin lesa conjugală foarte 
scurtă. 

25 de ani, profesor la şcoală generală, necăsătorită, fără copii 

La femeie apreciai î n primul rând delicateţea, delicateţea î n tot ce î n-
seamnă, delicateţea contând î n sensul ăsta feminitate, răbdare, capaci-
tatea de a comunica cu celălalt, de a î nţelege, şi de a se feri de stridenţe, 
aicea văd delicateţea şi bunul gust. Asta mă atrage cel mai mult, î ntot-
deauna. Modestia conotată tot de această delicateţe, bunul simţ, bunul 
gust, toate din sfera asta semantică cumva. Iar la un bărbat, ce să spun, 
aş fi tentată să spun aşa automat, puterea. Dar nu cred că e vorba de 
asta, cred că tot î n sensul ăsta, capacitatea de a se deschide, de a comu-
nica, de a refuza î ncadrările î n anumite categorii, de a refuza să pună 
etichete, aicea am deja un aer puţin feminist, nu? Cred că astea-s lucru-
rile care mă interesează. 

43 de ani, şomer, divorţată/recăsătorită, un copil  

D-apoi ce calităţi să aibă femeia? Te-ai descurca să munceşti, dar un-
de? Păi toate calităţile bune, să aibă de toate. Deşteptăciunea, inteligen-
ţa, te ajută azi, î n primul rând cred că-i mintea şi pe urmă şi frumuse-
ţea şi toate. 

66 de ani, pensionară, divorţată/văduvă, doi copii 

Poţi să fii ideală şi să n-ai ce-ţi trebuie şi să-şi bată cineva joc de tine. 
Ideală e femeia care-i gospodină, curată, muncitoare, î şi vede de familie, 
î şi î ngrijeşte familia, nu umblă cu nimeni, nici cu alţi bărbaţi, î şi vede 
de bărbatul ei, î l respectă, se respectă unul pe altul.  

Bărbatul ideal ar trebui să aibă aceleaşi lucruri, să-şi vadă de viaţă, 
să-şi vadă de familie, să-şi ajute familia, să-şi î ngrijească familia, să ai-
bă grijă de soţie, de copii, să nu deie din casă, să nu umble cu tot felul 
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de ştoarfe de femei care nu-s la locul lor, să nu-şi compromită familia cu 
nimeni. Să-şi vadă de viaţa lui, de familie să-şi ajute familia cât poate.  

52 de ani, lucrător comercial magazin propriu/pensionar gradul doi,  
căsătorită, un copil 

Nici nu ştiu cum sunt femeile ideale. De exemplu, eu muncesc mai 
mult ca î n tinereţe, acuma sunt mai necăjită şi mai nevoită, deci acuma 
când să-mi fie mai uşor, acuma la bătrâneţe când să stau şi eu să am un 
pic de linişte, eu sunt tot pe drumuri, ba la magazin, ba după marfă, ba 
să plătesc o factură şi tot sub tensiune că oare cum o mai fi, oare mâine 
ce o mai fi şi aşa. Acuma când să fie mai uşor, să am un pic de pensie, să 
aibă soţul un salar să ne poate î ntreţine, acuma noi lucrăm. Ca să se 
descurce azi, femeia î n primul rând trebuie să aibă bani ca să poată trăi 
şi să aibă cine să o ajute, să o î ntreţină. Bărbatul ideal? Tot aşa, să aibă 
bani, un salar bun, o maşină să te poţi duce î ncolo-î ncoace, dacă nu, eşti 
de rugare la toată lumea. Dacă mergem la ţară şi mergem fără maşină 
venim tot pe rând, eu am dintr-alea de tren, pe mine mă lasă la tren, so-
ţul vine cu ocazie, că cine aduce două persoane, ştiţi dvs. cum e, că ţi-e 
greu să te rogi de unul.  

55 de ani, cercetătoare la Institutul Oncologic, căsătorită, fără copii  

Femeia ideală… î n ce sens? Pentru soţ? Ca soţie ideală? Ce î ntrebare 
e asta? Mie mi se pare puţin caraghioasă î ntrebarea asta. O femeie idea-
lă e frumoasă şi deşteaptă şi vine devreme acasă, nu? Iar bărbatul 
ideal? Mai puţin ţine de frumuseţe, mai mult de inteligenţă.  

40 de ani, grefier/dactilograf la Curtea de Apel, căsătorită, doi copii 

Femeia ideală ar trebui să fie… nu-i greu de spus, e mai greu de rea-
lizat, să fii bun, drept, î nţelegător, supusă, î nţeleaptă, iubitoare, câte n-
ar trebui? Problema este că lupţi cu ce ţi-a dat natura şi ca să reuşeşti 
să ajungi acolo unde nu ai, nu ţi s-a dat şi conjunctura de care te loveşti 
ca să poţi realiza. Bărbatul ideal pentru mine este unul protector, iubi-
tor, î nţelegător, să aducă mulţi bani acasă, harnic, sensibil, nici nu m-
am gândit aşa…  

38 de ani, asistent universitar, căsătorită, un copil 

Nevastă î n casă, femeie pe stradă şi amantă î n pat. Toate sunt im-
portante la o femeie ideală. Gospodină, să aranjeze puţin casa şi atmos-
fera î n casă, să arate bine, să aibă o ţinută bună pe stradă şi chiar în 
casă, să fie şi o parteneră bună î n anumite momente la pat. Caracteris-
ticile cerute şi î n trecut, dar atunci se î ntâmplau altfel. Erau mult mai 
dedicate muncii casnice, pe stradă arătau bine şi apoi î n pat nu ştiu ce 
făceau. Bărbatul ideal este unul frumos, deştept şi cu bani mulţi. Tot 
aşa au fost şi î n trecut, existau deştepţi şi î n vremea respectivă şi fru-
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moşi. Cele fundamentale s-au cerut şi î n trecut şi astăzi. Nu ţin de o 
modă anume.  

34 de ani, medic la Clinica de Psihiatrie, femeie, căsătorită, un copil 

În primul rând să fie inteligentă şi apoi nu ar trebui să aibă caracte-
ristici diferite de ale unui bărbat ideal. După mine adaptarea la orice 
condiţii este cea mai importantă. Trebuie să fie pe fază la orice situaţie, 
la orice condiţii. Să ştie şi să se coboare la nivelul unui individ cu mai 
puţină şcoală şi să discute elevat cu o persoană academică. Să ştie să ia-
să cu bine din orice situaţie ce i se iveşte fără compromisuri sau cu aces-
tea cât mai mici, deci să ştie să iasă elegant din această situaţie. Adap-
tarea î nseamnă şi inteligenţă deci caracteristica amintită aici de fapt se 
î ncadrează î n adaptabilitate. Cred că şi aspectul fizic, dar nu trebuie 
neapărat să fie o frumuseţe. Pe de altă parte se spune că nu există o fe-
meie urâtă ci o femeie neî ngrijită. Să se adapteze şi la locul de muncă şi 
acasă şi să fie independentă să nu depindă de nimeni. Da, se poate şi să 
aibă bani, dar aceştia î şi poate face având inteligenţa şi iscusimea de a 
se adapta. Bărbat ideal ar trebui să gătească bine, să spele bine, să fie 
de ajutor î ntr-o gospodărie şi să aducă bani în casă. Cam superficială 
părerea, nu-i aşa? Să fie inteligent, să fie un bun prieten să se poată 
discuta cu el orice şi să te ajute mai mult î n gospodărie. Aspectul fizic 
nu cred că e atât de important. Să fie tandru şi nu neapărat cu studii 
superioare, ci să se descurce bine şi să-şi facă treaba bine. Cred că une-
ori ar fi de ajuns să fie plătit corespunzător pe cât munceşte atunci când 
o face.  

47 de ani, muzeograf, necăsătorită, fără copii 

Femeia să fie eficientă, adică bună î n carieră, bună soţie şi mamă, 
sâmbăta, duminica să nu se vadă că a lucrat î n timpul săptămânii. 
Bărbatul ideal să fie şi el eficient, şi tandru, respectiv să ştie să aibă 
calm şi să ia nişte decizii atunci când este cazul. Realizat profesional, 
pentru că dacă nu e realizat profesional, el va fi primul care va suferi 
din cauza asta. 

39 de ani, tipăritor la fabrica Iris, divorţată, doi copii 

Femeia trebuie să ştie să î şi î ntemeieze o familie, să aibă copii şi să 
ştie să-i crească. În plus să aibă realizări profesionale, să aibă un soţ, 
dar să fie independentă de el. Să poată merge mai departe chiar şi fără 
el. Bărbatul ideal este cel care î şi respectă familia şi o iubeşte. Poate să 
nu aibă bani, dar să aibă ce să dăruiască familiei. 
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80 éves, nyugdí jas, özvegy, unokájával él 

Én szerintem egy igazi nő mindenhez ért, mert én olyan voltam. Én 
nem tanultam varrni, de ha látja ezt a ruhát, a szekrény tele van ruhá-
val, azt mind én varrtam. Mert akartam. Festettem, volt mániám, hogy 
ezt gyűjtök, azt gyűjtök. Azt, minden félét, képeslapokat, minden félét. 
Minden félével foglalkoztam. A mai nem szereti. Mondja meg őszintén? 
Nem sokat tudok, hogy gyűjti a képeslapokat. Nekem volt három, vagy 
négyezer képeslapom összegyűjtve. De azt majdnem mind én, mi kap-
tuk, csak úgy ne, még vagy egy szép képet kaptam másoktól is, de álta-
lában, hogy nagy volt a család, egy karácsony, egy húsvét, minden, egy 
névnap, egy születésnap, mindig csak jöttek az üdvözlőlapok. Eddig 
kaptam húsz, huszonkettőt, kaptunk, s amí g a lányom élt, most már ké-
rem szépen kapok kettőt, hármat, vagy ötöt, az már túl sok. Megválto-
zott, na, egészen minden megváltozott. Nem olyan, mint a régi időben. 
Az a szép, ha a nő őszinte, becsületes, énszerintem ez a szép. Nem? Hát 
már nem…, Mit mondhatok egyebet? És az igazi férfi, egy férj az is le-
gyen őszinte, a családnak éljen, szeresse a családot, jól érezze magát 
otthon. Ilyen. Én csak ezt tudom mondani. Ez nálunk megvolt. Mindig 
mentünk, jó, hogy aztán kisebb kihágások vannak mindenütt, ugye egy-
egy kicsi, de olyan nagy dolog soha nem volt. Semmi nagy dologra nem 
emlékszem. Együtt jártunk, mindig együtt voltunk, jó, hogy az én ter-
mészetem olyan is volt, hogy nem szerettem úgy karikába jönni, menni. 
Én olyan otthonülő voltam inkább. Volt is egy nagy kertünk és mindig 
ott ültünk, ott nyaraltunk, azt lehetne mondani, nyaraltunk. 

50 éves, munkanélküli nő, özvegy/elvált, egy gyerek  

Az ideális nőnek elsősorban esze kell legyen. Egy bizonyos intelligen-
ciája kell legyen. Intelligencia nélkül nem megy semmire. Akár család-
ban, akár munkahelyen, sehol. Műveltség és intelligencia. Ez muszáj. 
Az is számí t, hogy hogy néz ki. De ez is felfogás kérdése, ugye. Például 
én idős vagyok, igaz? Szeretem a nadrágot. Életemben megszoktam a 
nadrágot. Volt olyan, aki azt mondta, hogy komolytalan vagyok, mert az 
én koromban nadrágba járok. De ha az ember mindig felveszi, hogy mit 
mond a szomszéd, vagy valaki róla, akkor nem jut semmire. Az én 
szemszögemből egy ideális férfi az, amelyiknek az első a családja. Pél-
dául. Tudok adni egy példát. Itt a blokkban van egy fiatal házaspár. 
Mondhatom, hogy majdnem a semmiből indultak el. Mer’ ő is árvaházba 
volt, a lány, árvaházba volt, a férje négy gyermekes családból. Dolgozik, 
amit keres a házba adja. Közösen rendeznek mindent. Soha nem szá-
moltassa a feleségit, hogy mit csináltál a pénzzel, mert tudja. De hát ő 
se, nem cigarettázik a felesége, van két gyerek, a gyerekeknek legyen 
ami kell, tehát a családjának él. És hogy ne legyen féltékenység. A meg-
bí zás. A közös bizalom. A kölcsönös bizalom legyen meg. Mert ha nincs 
bizalom egymás között, akkor romba dől minden. 
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40 éves, állami vállalatnál dolgozik, egyedülálló, gyerektelen  

Az ideális nő, hát ugye legyen pedáns, tiszta, csak csupa pozití v tu-
lajdonságai legyenek, legyen jó szakember, legyen jó anya, legyen jó fe-
leség. Elég komplex dolog és nehéz azért mind összehozni. Legyen ápolt, 
ne legyen fáradt, ugye. A férfi pedig ugye jól is nézzen ki, ápolt is le-
gyen, segí tőkész is legyen, házias is legyen, sok mindenhez értsen. Na, 
hát ilyen. 

58 éves, nyugdí jas, férjezett, két gyerek  

Egy igazi nő követelje ki az ő jogait, a férjével szemben is, a munká-
ban is. Mert tulajdonképpen egyenjogúság van és úgy kell csinálja azt a 
munkát a férfi is, mint a nő. Nem mint a régiek, hogy csak a nő kell 
mindent csináljon. De általában régebben otthon ültek a nők, a régi vi-
lágban. De most, hogyha dolgozunk, akkor… Egy ideális férfi pedig sze-
resse a feleségét, segí tsen neki, osszák meg a dolgokat, és persze szóra-
kozni is együtt menjenek. Ne igyon, ne nőzzön. 

45 éves, magánvállalatnál dolgozik, férjezett, egy gyerek  

Az ideális nő? Először is okos, ápolt, vékony, nem túl kövér, szeret 
főzni, olvasni, gyerekeket ellátni, a férjjel nagyon figyelmes. Ennyi kö-
rülbelül. És az ideális férfi is okos, ápolt, segí t a családi teendőkben, te-
hát a házi munkában. Ne keressen sokkal többet, mint egy nő, szerin-
tem. Körülbelül egyformán, mer akkor abból már konfliktus lehet. És 
törődjön a családjával.  

60 éves, magánvállalatnál dolgozik, férjezett, egy gyerek 

Én szerintem egy ideális nő szeressen mindent. Szeresse a természe-
tet, a főzést, a férjét, a gyermekét, mindent. S próbáljon mindenből egy 
kicsit megvalósí tani. Nem lehet, hogy valaki csak egyoldalú. Lehet, 
hogy én öreg vagyok és ez most már nem olyan ideális, de azért mindent 
meg lehet csinálni. Például kevés pénzzel, ha nem vagyok lusta, elme-
gyek kirándulni. Igaz? S van egy vendéglő, ahol ehetek. De nem vagyok 
lusta, viszek magammal ezt, azt, az időmet beosztom, ennyi idő alatt 
megcsinálom azt a kis ételt, megspórolok annyi pénzt és a családom jól 
érzi magát. Nem? Lehet, ugye, hogy hülyeség, ahogy én fogom fel, de 
vannak olyan dolgok, hogy lehet spórolni, kevés pénzzel minden évben 
elmentünk nyaralni. Azt nem tudom, hogy milyen egy ideális férfi, mert 
én csak a férjemet ismerem. De azt például nem szeretném hogy min-
den lébe két kanál legyen. Tehát amihez nem ért, nem ért, akkor leg-
alább ne szóljon belé. 
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24 éves, kutatóintézetben vezető pozí ciót betöltő nő, élettárssal,  
gyerektelen  

Az ideális nő az, aki tudja a helyét, nemcsak ilyen általánosságok-
ban, hogy a társadalomban, hanem egyáltalán a maga kis mikroközös-
ségében is. Tehát tudja a helyét a családban, a partnerével való viszo-
nyában, egyáltalán, úgy, hogy nem lehet őt ebből kimozdí tani. Szerin-
tem ez az ideális nő. Meg aki szépen öltözködik. Ez azért fontos. Azért 
ad arra, hogy ő jól nézzen ki. Hát az ideális férfi, szintén, szerintem itt 
nem lehet azt mondani, hogy csak a nőnek kell tudnia a maga pozí ció-
ját, meg szerintem az ideális férfi az, aki egy kicsit gyöngéd, meg az, aki 
nem hangsúlyozza túlzottan a férfi pozí cióját, azt a férfit, idéző jelben 
mondom, azt a hagyományos értelemben vett férfi pozí ciót, hogy ő most 
az uralkodó, az oroszlán tí pusú. De hát persze kell ez is, de nem túlzot-
tan. 

44 éves, vegyes vállalatnál dolgozik, egyedülálló, gyerektelen 

Van egy barátnőm, én őt tartom ideális nőnek, mert nagyon jó csa-
ládanya, de maximálisan megállja a helyét a munkahelyén is, nagyon jó 
barátnő is, emberek közé is jár. Tehát be tudja osztani az idejét, az 
energiáját, és kilencven százalékban jókedvű. Tulajdonképpen ilyen ké-
ne legyen egy férfi is. 

32 éves, egyetemet végzett, zenész, férjezett, két gyerek  

Az ideális nő szerintem harmonikus. De nehéz erre válaszolni. Ideá-
lis nő, aki, meg tud állni a saját lábán is, viszont másoknak is segí tségé-
re tud lenni. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy meg tudjon állni a saját 
lábán. Eléggé nehéz, nehezen megvalósí tható itt, én most főleg a lakás-
körülményekre gondolok. Nagyon nehezen tudsz úgy lakáshoz jutni 
egyedül, családi, vagy másfajta segí tség nélkül. Csak hogy teljesen önál-
lóan éljél. Nyugaton sokkal inkább elképzelhető. Mert ha albérletben 
laksz, akkor sokkal inkább elképzelhető. Itt kevésbé. Ha már ketten 
vannak, akkor már könnyebben kifizetik. Most nem azt mondom, hogy 
emiatt mennek férjhez, de még mindig ez az egyik megoldása, hogy el-
költözzön otthonról egy nő, ha férjhez megy. Ez még mindig nagyon is 
általános jelenség. Amikor az ideális férfiről beszélek, akkor mindig a 
megbí zhatóságra gondolok először. Humorérzék. Na, még ilyen jelzőket 
mondhatok. Hogy intelligencia, meg stb. De az, hogy őszintén lehessen 
vele tárgyalni, meghallgassa a te véleményedet is, nagyon fontos. Egy-
általán, hogy egyenlő félként lehessen leülni egymás mellé.  
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62 éves, nyugdí jas tanárnő, özvegy, négy gyerek 

Hát, mondjuk most már az én koromban elég nehéz megmondani, 
hogy milyen egy ideális nő. Csak azt, hogy milyen szerettem volna len-
ni. Mert minden nő ideális nő szeretne lenni, ha lenne rá lehetősége. 
Természetesen. Na most, az ideális nőnek nagyon sok az összetevője. 
Mert a nő azért nő, hogy felhí vja magára a figyelmet. Minden nő szeret 
tetszeni. Hát most ez van, akinek nagyon könnyen sikerül, mert olya-
nok a kvalitásai. A természet megáldotta, csinos legyen, szép legyen, 
nem kellett semmit tegyen azért, hogy felhí vja magára a figyelmet. Má-
soknak ez nem sikerült, de azért manapság már van elég segédeszköz 
ahhoz, hogy ezt lehessen korrigálni, de nem elég az, hogy mondjuk csak 
a külcsí n legyen az elsődleges, mert ahogy mondták a régi öregek, a 
seprűt is fel lehet öltöztetni. Nagyon fontos a belső érték, ugye, és hogy-
ha a kettő között nincs meg az összhang, akkor szerintem ezt a férfiak 
is nagyon hamar észreveszik. Aki nem csak egy futó kalandra vágyik, 
annak nem elég csak a külcsí n, hanem az nagyon sokat ad arra, hogy 
méltó társa legyen, különösen a mai világban. Nem elég most már, ugye 
megszűnt az, hogy valaki csak háziasszony legyen. S egy nő nem elég-
szik meg azzal, hogy háziasszony legyen. Mert ha nincs meg a házastár-
sak között az egyenlőség, az egyenjogúság, de olyan értelemben, hogy 
szellemi egyenjogúság is, akkor az előbb utóbb szakí táshoz vezet. S az 
ideális férfi, mondjuk az én mércémmel mérve. Hát nekem nagyon fon-
tos volt az, nekem mindig csak az olyan férfiak tetszettek, akikre felnéz-
tem, aki sokkal többet tudott, mint én, akitől tanulhattam. Ez volt az 
elsődleges dolog. Talán ezért is volt mind a két komoly kapcsolatom 
olyan, hogy sokkal idősebbek voltak nálamnál. Na, most talán ez is hoz-
zájárult ahhoz, hogy úgy éreztem, ha idősebb, mint én, akkor sokkal 
gyengédebb lesz hozzám, sokkal jobban megbecsül, sokkal többet törő-
dik velem, sokkal jobban odafigyel mindenféle apróságra. Tehát föltét-
len szükséges az, hogy figyelmes legyen, hogy segí tőtárs legyen, hogy 
szellemi társ legyen, hogy szeresse a családot, ugye, mert a gyermekne-
velés csak úgy igazi, ha mind a kettő részt vesz benne. Az anyagi érde-
keltség az én életemből hiányzott mindenféleképpen, úgyhogy én erre 
nem tudok különösebben válaszolni, mert… Jó, persze mindenki szeret 
egy olyan életet, hogy biztosí tva van neki az anyagi bázis is, mindenki 
szeretne egy kicsit, mondjuk jobban élni. De nem ez az elsődleges. Mert 
ez nagyon mulandó, szerintem.  

44 de ani, casnică, căsătorită, şase copii 

Femeia, chiar dacă are servici trebuie să fie şi casnică neapărat. 

24 de ani, studentă, necăsătorită, fără copii 

Femeia să fie cu picioarele pe pământ, realistă, cu simţ practic, ad-
ministrativ, să ştie cum să se comporte faţă de soţ, să aibă o carieră, să 
nu fie dependentă financiar de la anumită vârstă. Să se î ngrijească, să 
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nu arate ca o vedetă, dar totuşi să arate a femeie, să se î mbrace elegant, 
să fie curată. Bărbatul ideal? Tânăr, frumos, cu bani. Glumeam. Idealul 
ar trebui să fie deştept, să ştie să se comporte în general, cu o femeie, să 
o facă să se simtă bine, cu simţul umorului, să ştie codul bunelor manie-
re. 

23 de ani, angajată la î ntreprindere de stat, căsătorită, fără copii 

Nu am copii, am rămas î nsărcinată anul trecut şi am pierdut sarcina, 
acum fac tratament, umblăm pe al doctori. Ce-o da Dumnezeu, vom ve-
dea. Femeile trebuie să fie cum erau mai demult femeile. Să fie o soţie 
bună, să aibă grijă de copii şi de soţ. Înainte erau mai răbdătoare şi da-
că le era mai greu nu fugeau repede la mama sau gata băgau divorţul, 
răbdau. Acuma-i la modă. Nu te-nţelegi cu bărbatul, bagi divorţul şi nu 
contează dacă ai copii sau rămân pe străzi. 

35 de ani, asistentă medicală, divorţată, fără copii 

În primul rând o femeie nu trebuie să-şi î nşele bărbatul, trebuie să-l 
ajute, să aibă grijă de copii, să facă tot ce trebuie să facă o femeie. Iar 
un bărbat î n primul rând trebuie să î nţeleagă femeia, că are servici şi 
nu se poate î mpărţi î n aceiaşi măsură Şi acasă şi la servici, să nu fie ge-
los, să nu fie tot timpul obosit şi prost dispus când trebuie să facă anu-
mite lucruri. 

36 de ani, î nvăţătoare, căsătorită, doi copii 

O femeie ideală trebuie să fie î n primul rând o mamă şi o familistă. 
Nu este foarte uşoară viaţa din ziua de azi. Atât bărbatul cât şi femeia 
au responsabilităţile pe care trebuie să le î ndeplinească. Nu pot să spun 
că numai femeia sau numai bărbatul duce o viaţă mai bună sau mai pu-
ţin bună. 

30 de ani, casnică, concubinaj, doi copii 

Femeia să fie la locul ei, să fie o mamă bună, cinstită, curată, să-şi 
iubească soţul, copiii.  

35 ani, casnică, căsătorită, patru copii 

Un bărbat trebuie să fie corect, să nu bată femeia, să nu bea, să adu-
că tot ce trebuie la copii, mâncare î n casă. De ce s-a î nsurat? Să aducă 
tot ce trebuie la copii şi muiere. Ăsta al meu aduce. Toate ni le aduce pe 
bandă. O femeie ar trebui să fie î ntreţinută ca lumea. Bărbatul să pro-
ducă mai mult. Femeia să fie mai cruţată, că n-avem ce mânca, n-avem 
cu ce trăi. Romii, romii, tare greu de viaţa lor. Păi nu? Nu au prioritate, 
nu au respect, nimic. 



Fundaţia DESIRE 
 

 

57 

3. … VIAŢA DE CUPLU 

54 de ani, pensionară, căsătorită, doi copii  

Ar fi bine, ar fi foarte bine, dacă cei doi soţi ar participa î n mod egal 
la treburile casnice, da dacă nu se poate, e bine ş-aşa. Este important să 
aibă î ncredere unul î n altul, să nu se î nşele, să se-nţeleagă bine, să fie 
î mpăcare, să mai lase unul după celălalt, că probleme î n familie mai 
sunt, să nu ajungă la ceartă.  

Nu pot să cred că ar fi bine dacă un bărbat ar sta acasă şi că ar putea 
avea grijă de copii mai mult decât o femeie. Dar sunt femei care se des-
curcă mai bine la servici sau undeva, î n afaceri, şi sunt bărbaţi care î s 
mai blegi şi preferă ei să stea mai bine acasă cu copiii, că nu-i atâta 
treabă.  

23 de ani, angajată la firmă particulară, necăsătorită, fără copii 

Cred că ambii ar trebui să lucreze la fel şi acasă, şi chiar el mai mult. 
Chiar am zis că uite, ăsta e un atu şi un mare avantaj. Dacă ar fi să ră-
mân cu L. aş fi una din femeile fericite de pe planeta asta, că n-ar trebui 
să gătesc. E un tip care găteşte super de minunat, şi tot timpul stă la 
cratiţă, aşa ceva n-ai mai văzut.  

Deciziile ar trebui luate discutând şi chiar polemizând, că din pole-
mică ies multe chestii… Î n chestiile de cumpărat prin casă sunt foarte 
maleabilă, las de la mine. Dar când e vorba de anumite principii şi mo-
duri de a gândi. Există o situaţie şi el gândeşte diferit faţă de mine, 
atuncea eu ţin la ideile mele, şi merg până-n pânzele albe, şi sunt in-
dignată dacă el nu gândeşte la fel, şi î ncerc să ajung la un punct comun. 
Şi chestia asta mă bâzâie foarte tare, deci de-aia î mi doresc foarte mult 
să fiu î nţeleasă. Apropo de chestia asta, mi-am adus aminte de un tip, a 
fost cam acum vreo două săptămâni, era un tip care mă sunase, eu am 
dat anunţ î n ziar că î mi caut loc de muncă, şi ăsta î şi căuta o menajeră, 
de fapt î şi căuta o parteneră. Şi atâta o ţinut-o pe a lui, nu, că menajeră 
vrea, deşi era efectiv evident că el căuta altceva. Şi aşa mă disperase, în 
sensul că am ajuns la el acasă, să-i calc cămăşi, şi chestii de genul ăsta, 
şi făcea ce făcea şi tot după fundul meu era. Şi aşa m-am enervat la un 
moment dat şi am zis: vezi fierul ăsta de călcat, zic ce-ai zice să ţi-l li-
pesc de faţă… Adică i-am zis o dată, de două ori, ştiu să fiu şi foarte 
diplomată şi delicată, dar şi când mă enervează cineva şi mă calcă pe 
nervi, atuncea explodez. Şi i-am zis: „ciudată modalitate ţi-ai găsit, nu 
ţi-ai găsit pe cineva altfel, ci dând telefoane la nişte oameni care nu vor 
decât să muncească şi atâta tot?” 

Aş vrea să mă căsătoresc. Dacă m-ai fi î ntrebat chestia asta acum un 
an de zile ţi-aş fi zis un NU din ăla mare şi categoric, dar acuma nu 
ştiu, m-a apucat aşa un chef aşa din-ăla de domesticire, şi bine, ştii tu 
cum e, una-ţi imaginezi, şi alta e realitatea, da, nu ştiu, deocamdată 
sunt cu imaginaţia. L. e departe şi nu avem cum să stăm î mpreună, ş-
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aşa… Gânduri serioase există, dar vezi, mai am doi ani de facultate şi 
nu ştiu dacă suntem. Oricum şi-a pus î n cap să termin facultatea, asta-i 
clar, pentru că n-o să stăm despărţiţi, şi amândoi foarte realişti şi nu 
ne-am gândit noi, n-am ajuns la o concluzie. Nu ştiu dac-o să mai ţină 
î ncă doi ani de zile, eu pesimistă spun nu, el optimist spune da, deci ce-o 
să fie până la urmă, nu ştiu… Depinde de cât de mult ne iubim şi ne î n-
ţelegem, nu ştiu, o să vedem.  

31 de ani, secretară la firmă particulară, căsătorită, un copil 

Cei doi n-au cum să participe î n mod egal la treburile casnice. Adică 
cred că ar fi ideal, dar n-au cum. E un vis… ş-atunci femeia ar fi eman-
cipată, şi, ce-ar mai face? Dup-aceea de ce-ar mai plânge că nu-i cu 
drepturi egale sau…N-ai cum, clar n-ai cum.  

Singurul lucru pe care soţul ar putea să-l facă e să-şi ajute soţia, pur 
şi simplu, şi să fie lângă ea, ce altceva ar putea să facă. Şi femeia nici 
nu are nevoie de altceva. Eu nu ştiu, eu n-am întâlnit î ncă femeie la ca-
re să-i placă soţu' să-i spele vasele î n fiecare zi, sau să î i cureţe morcovii 
î n fiecare zi sau să zică: „no, acolo stai, mesteci î n oală, speli farfuriile”, 
î nţelegi, eu n-am î ntâlnit î nc-aşa femeie. Îmi place să m-ajute, da’ nu 
neapărat să-şi facă obicei din asta, că vai de mine că n-am dus gunoiul 
astăzi şi, phu, mă bate nevasta, î nţelegi, să m-ajute pentru că aşa vrea 
el să m-ajute, nu neapărat că aşa trebuie. Să fie lângă mine când am 
nevoie, pur şi simplu, că nu-n fiecare zi ai nevoie, eu sunt convinsă… că 
sunt zile şi zile… sunt zile-n care eşti obosit, şi atunci î ntr-adevăr ai ne-
voie de cineva şi să-ţi mute o lingură dintr-o parte-n alta. Dar sunt zile 
î n care pur şi simplu n-ai nevoie, şi nu ţi se pare o corvoadă să faci ceva 
î n casă, sau nu ţi se pare foarte obositor să găteşti. Nu m-ar deranja da-
că soţul meu ar sta acasă, nici nu mi s-ar părea ceva extraordinar de bi-
ne, da’ nici nu m-ar deranja. Fiecare om face ce ştie el să facă. Asta ar fi 
idealul, să facă ce ştie să facă cel mai bine şi ce-i place, mai ales…  

35 de ani, lector universitar, divorţată, un copil 

Ca să se î mbunătăţească viaţa femeii care lucrează şi care are şi fa-
milie, ar trebui să se schimbe societatea, trebuie să se schimbe felul în 
care vedem noi raporturile î ntre noi, bărbaţi şi femei. Atâta vreme cât 
există o mentalitate majoritară de tipul bărbatul e cel mai puternic, 
bărbatul are oarecum drept de viaţă, că are drepturi foarte multe asu-
pra femeii şi asupra familiei sale, cred că lucrurile nu se schimbă. Î na-
inte de a privi relaţiile bărbat-femeie, cred că trebuie schimbate relaţiile 
intercomunitare. Adică nu cred că la noi există o civilizaţie a relaţiilor, 
î n general. Şi atâta vreme cât nu vom reuşi să construim civilizaţia asta 
a relaţiilor, nu se va schimba nimic nici î n civilizaţia relaţiilor dintre 
bărbat şi femeie, şi î i va fi mereu unei femei să facă şi profesie, şi să se 
simtă şi î ntreagă, î ntre timp, interior vorbind.  
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Cred că un bărbat ar putea să opteze pentru a asta acasă şi a avea 
grijă de treburile casnice î n timp ce femeia şi-ar vedea de carieră şi că n-
ar fi nimic ruşinos î n asta. Dar cred că e o situaţie ideală. Nu cred că op-
tează foarte mulţi, şi din motivele pe care le-am discutat mai î nainte şi 
pentru că bărbaţii de fapt nu au acea responsabilitate necesară şi sigu-
ranţa aia interioară, şi s-ar teme foarte tare că va râde lumea de ei… 

48 de ani, sondagistă la fabrica Terapia, divorţată, un copil 

Într-o familie amândoi trebuie să câştige, având î n vedere viaţa grea, 
deci î ntr-o familie, cel puţin î n ziua de astăzi, şi viaţa fiind atât de grea, 
practic amândoi ar trebui să aibă o sursă de câştig, fie că munceşte la 
domiciliu, fie că are un serviciu mă rog, aşa. Acuma, hai să zicem tole-
răm o perioadă scurtă de timp, până-şi găseşte soţul ceva, dar să fie un 
î ntreţinut, e cam pe dos… chiar dacă face gospodărie… 

30 de ani, asistent universitar, căsătorită, doi copii 

Acasă la noi eu zic, şi D. face. Nu, da cam aşa, adică ideile vin sau de 
la mine sau de la el, sigur că le discutăm, î nsă până la urmă D. are ten-
dinţa de a face cum cred eu că-i mai bine, sau cum zic eu că-i mai bine, 
chiar dacă se-nfurie foarte tare că el face asta. Dar are un fel de credin-
ţă de papuaş că lucrurile se-ntâmplă aşa cum zic eu. Aşa cum eu am o 
credinţă de papuaş î n previziunile lui politice, ştii, sau sociale… Dar de 
obicei, fără să deformez lucrurile, de obicei eu am cuvântul decisiv de 
zis, chiar dacă D. ţine foarte mult să fie ideea lui. Şi chiar dacă i se pare 
o dovadă de masculinitate şi de un bun cap de familie faptul că hotărâri-
le sale contează, până la urmă el recurge la a satisface hotărârile mele 
sau capriciile mele, şi nu din dragoste nesfârşită, dar î n primul rând 
pentru că are o credinţă superstiţioasă că ce zice muierea-i bine… poate 
din faptul că a crescut numai cu mama.  

Este bine ca cei doi să participe egal la treburile casnice, altfel nu se 
poate, mai ales î ntr-o familie î n care amândoi lucrează, amândoi au 
servici, altfel unul devine sclav, şi celălalt domn. Cred că nu-i nici sănă-
tos să abuzezi foarte mult de consort, de prinţul consort, adică lor trebu-
ie să li se lase mai multe momente. Ştiu că sună tradiţional şi tradiţio-
nalist, dar asta-i realitatea, momente î n care ei să se simtă stăpâni de 
sclavi. Sigur, de sclavi iubiţi şi adoraţi, dar de sclavi aşa, care să-i scar-
pine la tălpi, şi care să-i facă vânt cu frunza de palmier. Trebuie să li se 
acorde şi momentele astea, pentru că altfel, după părerea mea, î şi caută 
ieşiri î n alte chestii… Noi avem prieteni care au ales aşa o formulă cu 
care eu n-aş putea să mă-mpac niciodată. Adică se ajută foarte tare, dar 
dup-aia ea rămâne cu copii, î n momentul î n care lui i se pune pata, ea 
rămâne cu copiii, şi cu casa şi cu tot absolut, şi el î şi face programul de 
relaxare. Fie merge nu ştiu câte zile la schi cu prietenii, fie… Sunt pen-
tru momentele de respiro, cum î ţi spuneam mai î nainte, dar nu î n for-
mula asta 
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25 de ani, profesor la şcoală generală, necăsătorită, fără copii 

Cred că ar trebui să pornim de la nucleu, de la familie şi să spunem, 
bărbatul tradiţional care vine şi citeşte ziarul ar trebui schimbat radi-
cal, categoric, şi eu cred că î n cele mai multe familii se î ntâmplă lucrul 
acesta sau exemplele pe care le văd eu î n jurul meu sunt de aşa natură 
î ncât să î ndreptăţească această opinie. Adică în general prietenii căsă-
toriţi au nişte sarcini foarte bine stabilite, nu mai există femeia care 
trudeşte la cratiţă, aleargă la serviciu şi le face pe toate şi le face şi bi-
ne, î ntotdeauna există bărbatul care-o ajută, fie că-i vorba de cumpără-
turi, fie că-i vorba de curăţenie, sau mai ştiu eu ce alte lucruri, şi mi se 
pare că se echilibrează situaţia î n acest sens.  

43 de ani, şomer, divorţată, recăsătorită, un copil 

Am avut un apartament î n Mănăştur, cu patru camere, nu era 
cumpărat, dar pe atunci se putea. Fostu' soţ n-o vrut să vină. Şi tot-tot-
tot o rămas î n casă, nimic nu şi-o dus sora mea când a plecat în 
Germania, dar noi i-am dat lui taică-meu ce o fost î n trei camere, că n-o 
avut decât î n trei camere mobilă şi î n rest o avut canapea, dintr-astea, 
că n-o apucat, că avea şi ea trei copii. Şi mobila asta am adus-o aici, la 
noi şi ailaltă o dat-o tot el că era beat la şefu' de la Modena pe 9000. O 
venit după ea, ce era să fac? Am stat 15 ani cu el. Cu ăsta de 6 ani, eu 
zic că mi-am făcut mai mult. Banii când am cumpărat garsoniera mi i-o 
dat sora-mea din Germania, că n-am avut şi eram cu celălalt. Venea 
acasă câteodată, nici un leu din salar sau din avans nu aducea. Numai 
ce câştigam eu de la Someşul. Dar cu ăsta este un pic altfel. Un an n-o 
lucrat el c-o fost î n şomaj, acuma eu. Cam trei ani am lucrat amândoi. 
Totuşi mi-am luat maşină, mi-am luat uşă, televizorul nou-nouţ, mi-am 
luat congelator. Viaţa mea e acum mai uşoară cu ăsta. E altfel. Aduce 
banii acasă. V-am spus că celălalt venea câteodată la salar, la avans 
fără nici un leu, că-i bea, că-i fura, că-i pierdea, era dator, nu spunea, nu 
ştiu, cu ăsta-i mai altfel, e şi mai strângător, nu-i dintr-ăla să strice 
banii. Şi amândoi, ne-am făcut dacă ne-am î nţeles, dacă nu te î nţelegi, 
nu-ţi faci nimic. Dar nici acum nu-i mai uşor pentru mine să stau acasă, 
că de atuncea am picat şi cu nervii, zi de zi mă gândesc, m-aş duce 
orişiunde, dar unde? La 43 de ani. Acuma o vorbit sora-mea, o zis că o 
vorbit la Stanca la spălătorie sau femeie de servici, orice, orice. M-am 
urât, m-am săturat să mai stau şi acasă. N-ai ce face î n casa asta toată 
ziua. Şi acuma mătur, şterg prafu' adun pe aicea, pe urmă mâncare am, 
că nu fac toată ziua nici mâncare, haine nu trebuie să spăl, ce să fac? 
Stau. Şi-apoi tot gânduri. Toată ziua să stai î n casă numai să te tot 
gândeşti. Ce-oi face, cum oi face, şi-acuma, vă spun, cu dinţii şase mi-
lioane jumate, mai am de dat două milioane că î ncepe la partea de jos, 
că ăştia numai de probă mi-s puşi, să î nceapă la partea de jos, mai dau 
două milioane, restul i-am dat. Şi-acuma cu gazul ăsta î n bloc, dar de 
unde atâţia bani că şi maşina o băgăm la izolat, la vopsit, şi-acolo iară 
zece milioane dacă ne ajung. Câteodată atâta mă enervez stând î n casă 
singură mă gândesc, câţiva bani am pus şi noi la bancă, acum să mă duc 
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bani am pus şi noi la bancă, acum să mă duc să-i scot să-mi bag gazul 
Mai pot oare să-mi adun, Doamne fereşte mă îmbolnăvesc eu sau fetiţa, 
ce facem? Cine-ţi dă bani, că nu-ţi dă nimeni. Fără bani nu poţi să te 
duci nicăieri. Aşa că-i greu, î i foarte greu.  

Să ştiţi că dacă el zice ceva şi mă gândesc că-i bine, las aşa, dacă zic 
eu, şi el zice că nu-i bine, ne gândim. Şi acuma, cu gazul, când o venit să 
semnăm, el dormea, ş-am zis nu vă supăraţi, nu semnez. Şi el o zis că 
nu, nici eu n-am mai zis nimica, ce să zic. Că fiecare î şi ştie propria si-
tuaţie. Normal că trebuia să mă î nţeleg. Că eu nu mă apuc să semnez 
de una singură. 

Când e vorba de ceva, ca să faci, să te î nţelegi, trebuie amândoi, dacă 
face unul î ntr-un fel, celălalt nu, nu mai e î n veci î nţelegere, î n veci. 
Acuma eu vă spun că eu am stat şi cu celălalt 15 ani, dar niciodată n-
am avut cu cine mă î nţelege, niciodată. Dar să ştiţi că nu-mi place să se 
bage el î n treburile mele. Când vine acasă, se spală, î i pun să mănânce, 
se pune î n pat, se uită la televizor, mai doarme. Ce să facă? Nu are ce. 
Nu-mi place. Că şi covorul mă duceam aici la cămin şi-l spălam şi venea 
el: las’ că-l frec eu. Nu-mi place nimeni să-mi facă. Acuma l-am dat la 
cineva să mi-l spele, dar nu-mi place deloc. Am zis: lasă-mă să vin eu să-
l spăl eu şi-ţi dau bani să mă laşi, nu că-l spală el. Nu-mi place. O dată 
iar am fost cu o vecină, o venit să mă ajute, dar unde mi l-o frecat el, l-
am mai frecat şi eu. Le fac bine, nu le fac bine, nu ştiu, dar ştiu că le-am 
făcut eu. Nu-mi place să mă ajute nimeni.  

Cred că noi ne î nţelegem, eu, după mine, aşa zic, că lăsăm unul după 
altul, câteodată ne mai certăm, normal, că nu este casă fără ceartă, dar 
dacă vrem să facem ceva, ne î nţelegem că oare putem, oare cum om fa-
ce, dar vă spun că cu ăla n-am avut cu cine şi de aceea zic că altfel e 
acuma. De multe ori şi femeile strică totul î n casă. Acuma şi eu am mai 
fost şi am văzut, d-apoi ea să fie mai mare, ea să bată din gură, normal 
că şi bărbatul ăla se ia şi…Aşa, dacă laşi unul după celălalt, eu zic că e 
bine. 

66 de ani, pensionară, divorţată/văduvă, doi copii  

Acum sunt văduvă. După ce am divorţat a murit soţul. Eu aveam 40 
şi ceva de ani, băiatul avea 4 ani şi fata avea 9 ani. Pe urmă el a murit, 
tot noi l-am î nmormântat, copiii şi eu, părinţii mei sunt morţi, fraţii ca-
re-i am nu ne prea vizităm nici unul şi cam atâta ar fi povestea mea. 

Într-o căsnicie bună cei doi ar trebui să se ajute unul pe altul, să nu 
se mintă unul pe altul, să-şi păstreze căsnicia perfectă, că şi femeia e tot 
om, şi ea lucrează şi e î n servici, s-o î nţeleagă, să o ajute, să-i ajute 
munca, să facă pentru ea, să o respecte atât ea, cât şi el, să se respecte 
unul pe altul, singurul lucru care nu mi-a plăcut niciodată, minciuna, să 
nu-ţi minţi, cum se zicea la noi, î ţi furi căciula, deci î ţi furi banii din ca-
să să nu ştie nevasta sau nevasta să nu ştie soţul. Aia î nseamnă furare 
de căciulă. Să nu ştii tu ce are bărbatul şi bărbatul ce are femeia. Asta 
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pur şi simplu nu e viaţă. Eu ştiu că î ntr-o căsnicie trebuie să ştie şi so-
ţul şi soţia câţi bani au î n casă, ce trebuie să cumpere, ce trebuie să fa-
că, asta e o căsnicie perfectă, pe când dacă ascunzi unul de altul şi minţi 
că n-ai luat salar atâta, că n-ai câştigat atâta, aia nu se numeşte căsni-
cie, efectiv aia e bătaie de joc. Î ţi baţi joc de fiinţa cuiva.  

Rolul meu este să muncesc, să educ copii, să nu-i las să facă nici o 
greşeală, să-i pun pe î nvăţătură, să le spun ce e bine, ce e rău, să nu fa-
că la nimeni rău, să-şi vadă de viaţa lor, să nu supere pe nimeni, să nu 
jignească pe nimenea, absolut pe nimeni indiferent cine e dacă pe ei î i 
jigneşte cineva, să evite, să evite treaba asta şi aşa e cu ai mei. Soţul 
meu n-a participat î n nici un fel. Pentru că el a lucrat la Clujana şi a 
avut un anturaj dintr-ăsta, tot timpul a fost beat, băutură, băutură, bă-
utură, altceva n-o ştiut. Când era treaz era un om foarte bun, era un om 
de milioane când era treaz, dar asta foarte rar se î ntâmpla, trebuia să 
fie nu ştiu ce, dar copiii de la el n-o avut ce să î nveţe niciodată. Î nainte 
de căsătorie probabil că nu l-am văzut eu că bea sau eram şi eu tânără 
şi nu-mi dădeam seama ce î nseamnă băutura pentru că eu n-am băut 
niciodată şi dacă eu n-am băut şi n-am umblat cu băieţi beţivi, eu lu-
cram î n comerţ şi eram obişnuită cu oamenii ăştia care beau şi el era un 
om foarte glumeţ, tot timpul râdea şi glumea şi povestea până ne-am 
căsătorit. După ce ne-am căsătorit, a fost gata, nu cred că a durat un an 
de zile şi atunci eu am rămas gravidă şi am avut fata şi de atunci toate 
s-au schimbat.  

52 de ani, lucrător comercial magazin propriu (pensionar gradul doi), 
căsătorită, un copil 

Noi ne sfătuim tot timpul. Ne sculăm dimineaţa şi zicem cum să fa-
cem astăzi ca totuşi să ne mai putem descurca, o dată vine apa minera-
lă, nu-s bani, o dată vine berea şi să ne putem împărţi aşa, să fie şi una 
şi alta. Şi ne sfătuim aşa dimineaţa sau seara. Deci tot î mpreună, că 
singură nici eu nu pot să iau o decizie că dacă aş fi î ntr-un servici de 
unde să câştig câteva milioane, ar fi foarte uşor că aş lua banii şi aş veni 
acasă şi i-aş da î n familie, dar aşa, trebuie să stau până vine un client 
să ia o apă sau un suc. 

55 de ani, cercetătoare la Institutul Oncologic, căsătorită, fără copii 

Noi luăm deciziile î mpreună. Se discută î n general lucrurile şi 
atuncea cădem la î nvoială. Nu se ia o decizie numai de către un singur 
membru al familiei. Da, poate că ar fi bine, poate, ar fi mai uşor ca cei 
doi să lucreze la fel de mult acasă. Eu nu pot spune, pentru că dacă nu 
am avut nici copii, atuncea nu pot spune că m-am spetit cu treaba. Am 
organizat treaba î n gospodărie aşa cum am crezut eu, dar î n anumite 
momente î mi este greu şi mi-ar fi de mare ajutor un soţ mai priceput la 
gospodărie, la treburi. 
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Amândoi trebuie să ştim să acceptăm anumite defecte, să discutăm 
cu soţul dacă e mulţumit sau nemulţumit şi nu ştiu, cred că ţine foarte 
mult şi de fire, mă gândesc că o căsnicie fericită ţine şi de firea celor doi 
şi de temperament şi de inteligenţă că pot să se adapteze şi sigur că o 
căsnicie poate să fie fericită.  

În orice caz, o femeie poate să facă faţă la orice situaţie ca orice băr-
bat, şi atuncea de ce să nu şi lucreze, să aibă activitate profesională bu-
nă? Şi să aibă rezultate î ntr-un anumit domeniu? Gândiţi-vă la faptul 
că ea face faţă şi la situaţiile de acasă şi la cele de la servici şi de multe 
ori foarte bine, î nseamnă că are ceva î n plus. 

40 de ani, grefier/dactilograf la curtea de apel, căsătorită, doi copii 

Întâmplător, acuma de câteva luni, eu câştig mai mult î n familie. La 
noi a fost o majorare mai serioasă, ca să zic aşa. Şi asta este important 
pentru mine. Sarcinile gospodăreşti care î ţi umplu tot timpul, cum ar 
veni şi chiar dacă le faci şi le realizezi, nu constituie o realizare, că e o 
necesitate care la femeile din România se duce mai tot timpul pe ceea ce 
fac ele şi nu le rămâne timp de foarte multe, de ceea ce face o femeie în 
străinătate, nu rămâne atâta timp de distracţii, de călătorii. Lucrezi 
toată ziua şi nu se vede şi sunt lucruri necesare care trebuie făcute, in-
dispensabile. Probabil că acolo unde e gunoiul până sus, numai acolo se 
vede. E normal să fie mâncare făcută, să fie haine spălate, deci nu este 
ceva fantastic. Dar sunt şi femei care reuşesc să facă şi asta şi să facă şi 
ceva fantastic. Cred că sunt şi dintr-alea. Soţul repară prin casă, se mai 
ocupă de copii, de partea de matematică, informatică. Şi şi la jocuri. La 
calculator, bicicleta, rolele, deci partea tehnică mai mult, că astea î i 
plac. Ca parte gospodărească, î ntr-adevăr, femeia lucrează mai mult. 
Treburile astea gospodăreşti sunt imperios necesare, dar nu se vede ni-
mic. Deci nu efectiv de mâncare, dar aşa, ce se poate mai uşor, face şi 
soţul. Cam egal participăm la treburile din casă, dar nu la bucătărie. 
Fiecare cu ce poate.  

Eu nu concep să stau acasă, chiar dacă ar avea soţul meu 10.000.000 
pe lună, nu consider că eu aş avea un statut social normal eu să n-am 
slujbă. Bine, că ai putea să faci altceva, să te ocupi î n exclusivitate de 
copii, tot felul de activităţi extraşcolare, dar de la o vârstă pot să mear-
gă şi singuri. Şi mai ales este inacceptabil ca să stea el acasă, nici eu nu 
aş fi mulţumită să stau acasă, darmite soţul, bărbatul acasă. Sigur, for-
ţat de î mprejurări, se poate î ntâmpla, că rămâi fără servici sau soţia are 
serviciul de aşa natură î ncât î i ocupă mai mult timpul şi face el, asta-i 
altceva. 
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38 de ani, asistent universitar, căsătorită, un copil 

Noi discutăm de şapte mii de ori fiecare lucru, despicăm firul î n 15-
16 şi tot î mpreună hotărâm. Şi chiar şi cele legate de profesia mea, tot 
î mpreună le luăm. Discutăm până la a lua deciziile î n comun. Soţul de-
cide singur î n problemele lui de serviciu.  

E ideal ca cei doi să participe egal, şi la mine aşa se î ntâmplă şi eu 
sunt foarte mulţumită. Mi-am găsit un soţ de casă pe care l-am descope-
rit pe parcurs, nu am ştiut asta de la î nceput. Am avut şansa asta 

Ca o căsnicie să fie fericită, femeia trebuie să ofere partenerului î n-
totdeauna şansa de a alege şi realmente cred că e nevoie de şansă. Tre-
buie să ştie să se facă plăcută, să afle ce î i place partenerului. O femeie 
trebuie să ştie să ofere prin diverse resurse şi mijloace să câştige un 
bărbat. Găseşti orice î n ziua de azi. Femeia doar trebuie să-şi pună toa-
te armele la bătaie. Are suficiente arme, aproape orice ca şi bărbatul. 
Nu este dezavantajată deşi face parte din sexul slab, are mijloace sufici-
ente 

Este bine ca o femeie să aibă independenţă materială. Aşa mică cum 
e, dar o am. Şi bineî nţeles să se asigure la bătrâneţe că nu ştii ce î ţi va 
rezerva soarta. Îmi place foarte mult locul meu de muncă, să lucrez cu 
studenţii, î mi place colectivitatea. Soţul nu are nimic î mpotrivă din con-
tră se bucură că î mi place mie. Nu cred că ar vrea să stau acasă, nu ar 
avea sens să stau acasă. Cum ar trebui să gândească „eu muncesc ca 
fraierul şi ea să stea până la 10 î n pat”. Nu cred că e o soluţie şi nu cred 
că aşa gândesc bărbaţii. Dar dacă aş sta mai multe ore î nafara familiei 
nu cred că m-aş descurca foarte bine decât dacă aş fi ajutată de o mamă, 
de o pensionară care să î mi rezolve problemele î n gospodărie. De exem-
plu vezi Mihaela Tatu pleacă duminica şi vine sâmbăta î n săptămâna 
viitoare acasă şi totul e O.K. Bărbatul stă acasă dacă e un puturos, dacă 
nu î i place să muncească atunci da, poate să stea î n locul femeii. Dar nu 
cred că tatăl î şi va î ngriji mai bine copilul decât mama.  

34 de ani, medic la Clinica de Psihiatrie, căsătorită, un copil 

Noi deciziile le luăm î mpreună. Eu iau deciziile mai greu, am nevoie 
de aprobări şi de aceea mi-ar fi greu să decid şi pentru altcineva. De 
aceea am nevoie de el ca şi sprijin şi mai ales î n deciziile care privesc 
familia noastră cred că este foarte important să le discutăm î mpreună şi 
să hotărâm tot î mpreună ce este de făcut. Deciziile le luăm î mpreună în 
ceea ce priveşte investiţiile imobiliare, financiare şi uneori şi pe cele ca-
re ţin de petrecerea timpului liber. Uneori acolo nu ne î nţelegem pentru 
că eu aş vrea să mergem î n excursii, prin aer liber, iar el şi-ar dori mai 
mult să lenevească î n faţa televizorului. Eu nu prea am ultimul cuvânt 
de spus, î n afară de cele casnice. De obicei hai să zicem că mă adaptez 
după programul lui, deşi mie nu-mi convine că el nu se adaptează după 
programul meu. Deciziile î n viaţa mea profesională le iau tot eu, dar şi 
aici î i cer şi lui părerea. Oricum mie nu î mi place chestia asta cu ultimul 
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cuvânt î ntr-o familie. Nu zic că asta vreau eu şi aşa facem, ţin cont şi de 
părerea partenerului. Investiţiile, economiile familiei sunt domeniul lui, 
pentru care el are o mai mare pricepere şi chiar î mi place că măcar unul 
din nou se pricepe la asta şi deci de această dată el ia iniţiativele, dar 
hotărârile le luăm tot împreună. Nu face aceste lucruri fără să nu mă 
î ntrebe şi pe mine. Nu hotăreşte nimeni pentru celălalt. Eu sunt mul-
ţumită de cum merg treburile la mine î n familie. Câteodată are el iniţi-
ative, câteodată, şi mă bucură foarte mult, câteodată stă cu copilul mai 
mult de cât mă aştept sau face lucruri surprinzătoare cu acesta. Femeia 
trebuie să comunice cu partenerul, să spună tot şi aici nu mă refer la 
debitul verbal. Să spună ca să se analizeze ce se poate remedia, ce se 
poate folosi, la ce se poate renunţa, ce se poate î mbunătăţi. Fiecare să î l 
î nţeleagă şi să î l asculte pe celălalt. Şi ascultarea partenerului este o 
verigă importantă pentru succes. Să asculte şi părţile bune şi cele rele 
Mie acum după zece ani de căsătorie aşa mi se pare normal că ar trebui, 
deşi nu de la î nceput am ştiut asta. Numai aşa poţi î mbunătăţi o relaţie. 
Nu cred că femeia ar trebui să facă ceva î n plus. Eventual să fie cât mai 
diplomată posibil. În rest partenerii să fie egali şi atunci nu este nevoie 
să facă ceva special. Sau nu-mi dau eu seama că ar trebui să facă ceva 
special. Poate că nu ar trebui să conteze problemele unuia mai mult ci 
ele să fie comunicate. Amândoi pot face acest lucru deci nu e nevoie de 
ceva special. O femeie trebuie să aibă activitate şi î nafara familiei, căci 
nu trebuie condamnată numai la bucătărie şi acasă, trebuie să fie in-
formată pentru a nu putea fi marginalizată din acest punct de vedere. 
Cred că dacă nu aş lucra nu m-aş simţi bine, financiar, nu mi-aş simţi 
această relativă independenţă, să fiu utilă şi altor oameni nu numai ce-
lor de acasă. Cred că asta ne deosebeşte de generaţiile anterioare.  

47 de ani, muzeograf, necăsătorită, fără copii 

Mi se pare obligatoriu ca o femeie să lucreze, pentru că asta î i dă o 
altă perspectivă, î nţelege altfel lumea şi poate avea un rol decizional în 
viitorul propriilor copii. Mi se are cumplit să stai acasă doar şi să creşti 
copiii. Şi dacă m-aş căsători, m-aş căsători numai cu cineva care ar î nţe-
lege că aş avea şi altă treabă î n afară de ceea ce lucrez acasă.  

Bărbatul care se ocupă de treburile casnice cred că are nevoie de cu-
raj, cred că poate face şi asta foarte bine. Am şi citit î n ziar că există 
astfel de cazuri î n care a rămas tatăl să î ngrijească copilul pentru că 
erau impozite foarte mari la salarii şi era mai convenabil astfel, sau era 
un pericol de pierdere a locului de muncă şi asta era mai avantajos. Şi 
nu mi se pare deloc deplasat doar ar trebui să-şi asume toate treburile 
măcar î n modul formal. Mi se pare doar un fel de prejudecată. Lucrurile 
sunt puţin voalate. De exemplu este situaţia cu lucratul î n schimburi di-
ferite pentru a se ocupa cineva de copil. Asta este exact ceea ce vorbeam 
mai î nainte, numai că nu I se spune aşa şi e puţin sub altă mască. Eu 
cred că practic aceste lucruri sunt mai regăsibile la noi decât î n altă 
parte 
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39 de ani, tipăritor la fabrica Iris, divorţată, doi copii 

Când eram căsătorită îmi era mai uşor căci aveam cu cine să mă sfă-
tuiesc, luam î mpreună deciziile. Aveam un sprijin şi asta era important. 
Acum sunt cap de familie deci eu i-au deciziile şi toţi ceilalţi depind de 
mine. Dar î ncetul cu î ncetul mă î nţeleg şi cu fetele şi le integrez uşor în 
treburile ce necesită putere de decizie. Înainte de divorţ erau şi perioade 
î n care î ncercam să î mpărţim totul, atunci când mă vedea mai supărată 
sau mai obosită, dar î n alte zile nu participa deloc. Considera că asta nu 
e treaba lui. El spunea că lucrează din greu şi considera că atunci când 
vine acasă trebuie să se odihnească. Munca mea nu era considerată 
grea. N-aş vrea să mă mai căsătoresc. Am î nţeles că pot şi singură şi 
chiar m-am gândit că trebuia să divorţez mai demult şi nu aş fi pierdut 
din tinereţe atâta şi aş fi făcut mult mai mult, aş fi putut să-mi continui 
studiile. Ar fi trebuit să nu fi fost aşa de indulgentă. Acum mi-am pier-
dut î ncrederea şi nu aş mai putea să investesc în altcineva. 

Lucrând, o femeie î şi câştigă independenţa şi nu i se poate reproşa că 
este î ntreţinută, deşi i-ar ajunge ca să lucreze numai acasă, dar atunci 
va avea parte doar de de reproşuri că „eu te ţin, eu î ţi aduc”. Nu cred că 
mi-ar fi plăcut să stau acasă, totuşi. E plăcut să vezi că poţi fi utilă şi al-
tora din afara casei.  

80 éves, nyugdí jas, özvegy, unokájával él 

Amikor a férjem élt, akkor nagyon jó volt, minden. De ez í gy történt, 
rosszul történt, és aztán én í gy maradtam egyszerre egyedül a magány-
ba. Három évvel ezelőtt történt. Magányba estem és én nem bí rom a 
magányt sehogy se. És mind azon gondolkozok, hogy mitévő legyek, mit 
csináljak, de nincs semmi kiút. Nővéremékhez nem mehetek, pedig van, 
amelyik hí v. Egyik kilencvenegy éves, a férje kilencvenkettő. A másik 
nyolcvanhat éves. Hát kihez menjek. Máma megyek, ott vagyok, vagy ő 
hal meg, vagy én. Nem mehetek, na. Pedig hí v. Még a tegnap is hí vtak, 
hogy nem megyek. Mostanában nem, de eddig egy hónapban egyszer, 
kétszer hazamentem. De most már nem tudok. Már rég nem voltam.  

Hát a férjem is csinált ilyen kicsi kihágásokat, mint minden férfi, de 
általában nagyon jól egyeztünk. Nálunk veszekedés, vita, vagy ilyesmi 
nagy dolog nem volt soha. Jól egyeztünk. Majdnem minden vasárnap 
szí nházban voltunk. Azt szerettük nagyon. A szí nházat, az operát. Ő 
nagyon olvasott ember volt, mindig olvasott. Ezt csinálta. Sokszor még 
ezért volt a vita, mert mondom, te, hát még beszélj is egy kicsit, ne mind 
olvass annyit. Például az én unokám, csak egy példának mondom, az én 
unokám 24 éves mostan. Az főz, süt, takarí t, mos, amikor kell. Hát ré-
gebb, nekem is voltak bátyáim, de azok nem főztek, nem sütöttek, nem 
mostak. Még a férjem se, nem csinálta. Segí tett, nem mondom olyan, 
hogy egy szőnyeget kirázni, meg mikor mostam, de amikor dolgozott, és 
én otthon voltam, nem dolgoztam, hát nem is kí vántam, hogy segí tsen 
nekem. Én nem kí vántam. Volt mosógép, minden, hát nem volt problé-
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ma. És az enyém volt az utolsó szó. Hogyha valamit kellett venni, vagy 
vettem, az soha nem mondta, hogy te, miért vetted, vagy ne vegyed. 
Vettem, helyben hagyta, jól van. Én rendeztem mindent. Ebből a szem-
pontból. A hivatalos ügyeket, azt ő rendezte. A pénzt közösen kezeltük. 
A szekrényben volt a pénz, aztán mikor mi kellett, megmondtuk, nem 
volt probléma a pénz körül. Negyvennégy évet éltünk együtt. Azért, 
mert én, megmondom őszintén, én tudtam azt, hogy nem dolgozok és én 
mindig próbáltam, hogy is mondjam, közös nevezőre jutni. Hogy ne le-
gyen probléma, mert én nem akartam azt, hogy én nem dolgozok és ak-
kor na, énnekem nagy szájam nem volt, mi úgy, hogy veszekedjünk, 
vagy olyasmi, nem volt nálunk. Volt amikor csak ketten a férjemmel, de 
minden nap, volt időszak, hogy minden nap römiztünk. Minden nap 
ketten. Egy darabig, aztán meguntuk, öregedtünk és elhagytuk azt is. 

Hát, én szerintem nem jó, hogy a nők dolgozzanak. Aztán van aki azt 
mondja, például az unokám azt mondja, hogy kell dolgozzon. Mert 
egyenjogúság van és dolgozzon a nő is, s a férfi is, s a munkát is osszák 
meg egyenlő módon. Én nem találom helyesnek. Én azt mondom, az asz-
szony legyen asszony és az végezze a házimunkát, nevelje a gyermeket 
és ennyi az egész. És aztán persze tisztán tartsa, a házimunkát végezze 
el rendesen, nem úgy, hogy csak kapásból. Amikor én dolgoztam, meg-
mondom őszintén, szerettem, de azért otthon jobban szerettem. A férjem 
sose mondta, hogy menj dolgozni, vagy ne menj. Ha én mentem volna, 
akkor elfogadta volna, de ő soha nem küldött. 

Eszembe se jut, hogy férjhez menjek. Nem jutott volna még akkor 
sem, ha harminc éves koromba maradtam volna özvegy. Mert nálunk 
nem hiányzik, hogy őszinte legyek, a férfi. Nálunk nem játszott nagy 
szerepet a férfi, mint soknál, hogy jaj, hát menjek férjhez, mert aztán 
nem kapok magamnak férjet. Ha nem kaptunk volna, úgy is jó lett vol-
na. S ha kaptunk, í gy is jó volt. A férjemet valaki ajánlotta, hogy egy 
ilyen, olyan jó ember, és valóban. Nem csalatkoztam, ebből a szempont-
ból nem. Nem ivott, nem cigarettázott, nem, szóval én soha részegen 
negyvennégy év alatt soha egyszer berúgva, én soha nem láttam. És ná-
lam ez nagyon fontos volt, hogy ne legyen, mert én a részeg embertől fé-
lek, még ha látom az utcán, kikerülöm, nem hogy még szóba álljak vele. 

A családban az anya tartja össze a családot. Mert a férfi mindig egy 
kicsit könnyebben gondolkozik, már amelyik, de a nőbe is van, amelyik 
nem gondolkozik normálisan és rendesen, de általában, én azt mondom, 
hogy a nő kell a családot összetartsa. Nem? S a férfi, az anyagilag. Ré-
gebb úgy volt, hogy a férfi az dolgozott, a nő ült otthon, legtöbb helyen, 
mert régebb kevés nő dolgozott. Én úgy tudom, hogy nagyon kevés dol-
gozott. És a férfi az dolgozott, és az szerezte a pénzt. S az asszony meg 
otthon ült és beosztotta, és ellátta a családi teendőket. 
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50 éves, munkanélküli, elvált/özvegy, egy gyerek  

Elég volt egyszer férjhez menni. Lehet, hogy ha akkor rögtön, amikor 
elváltam, férjhez mentem volna, de hát abban az időben volt egy olyan, 
amikor mentem például az autóbuszon s láttam egy részeg embert, én 
olyan boldog voltam, hogy az nem hozzám jön haza. Nem? Sajnáltam. 
Szegény, ez is megy valahova. Ugye. Úgy, hogy nekem ez egy megköny-
nyebbülés volt. És azt mondtam, hogy inkább egyedül. Nem lett volna 
még egyszer türelmem. Még most sem. Mert mind mondták az időseb-
bek, hogy mér’ nem megyek férjhez, öregségemre egyedül maradok. 
Most í gy egyedül több a gondom, az biztos. Mindent egyedül kell ellát-
nom. Tehát nincs akivel megosztani a gondokat. Mindenbe én kell hatá-
rozzak egyedül. Ha rossz, ha jó. De van egy olyan is, ha rosszul oldom 
meg a problémát, nincs aki hibáztasson és nincs akit hibáztassak. Csak 
saját magamat. A mai világban a nők jobban szeretik az önállóságot. 
Látom a lányokat is, nem igyekeznek férjhez menni. De hát miért men-
jenek, ha van állása, ugye? S a mai világban a fiatalságnak ez a lakás-
probléma. Mer’ egy mostani fiatalnak, ha nincs segí tsége, támasza a 
szülőktől, akkor nehéz a jövő. 

40 éves, állami vállalatnál alkalmazott, férjezett, gyerektelen  

Hát van úgy, hogy a férjem is besegí t, ha mondjuk olyan munkát 
végzek. Neki í gy nyáron hosszabb műszakja van és van úgy, hogy egé-
szen estig dolgozik, tehát most kivételesen a napokban jött haza öt óra-
kor, de van, amikor hétkor vagy nyolckor jön haza. Hát bizony… Hát 
nagyjából az ilyen háztartásbeli dolgokat én végzem, nagytakarí táskor 
persze, hogy segí t ő is takarí tni, de az, hogy a mosás, vasalás, azt én csi-
nálom. Én olyan is vagyok, hogy én szeretem megcsinálni. Ami igaz. 
Lehet azért is, hogy az ember, hogyha már úgy történt, hogy nekünk 
nincs gyerekünk, az a fajta tevékenység nem von el s akkor… 

Mi nagyjából azért úgy megbeszéljük a dolgokat, eléggé megfontoljuk 
a dolgokat és megvitatjuk, hogy mik a prioritások, és úgy szoktunk dön-
teni. Tehát nem szoktunk úgy akadékoskodni, hogy na aztán én úgy 
akarom, és nem hagyom az enyémet. Az jó dolog, ha a háztartásban, 
házimunkában mind a két fél, férj, feleség egyenlő arányban részt vál-
lal, de nálunk azért nincs úgy. Valahogy én azért többet vállalok. De 
szí vesen vállalom. Ha én nem vagyok itthon és ő egyedül eszik és el-
mossa a tányérját, akkor az normális. Én nem vagyok az a kényelmes 
tí pusú. Inkább megcsinálom én. A mi házasságunk sikeres. Mert, amel-
lett, hogy egymást szeretjük, tiszteljük is egymást és tudunk engedni. 
Tehát olyan pillanatokban, amikor egyik vagy a másik többet kellett, 
hogy hagyjon, tudtunk ilyen kompromisszumokat kötni. Azért. Nagyon 
tisztességes kell lenni egy ilyen kapcsolatban. Szoktam mondani a kol-
léganőimnek, hogy úgy, mint a munkában is, tehát hogy az ember egyet 
mond és mást csinál, akkor úgy nem megy. S egy házasságban is. Tehát 
nálunk nincs olyan, hogy egyet mondunk s mást csinálunk, tehát egy-
másban megbí zunk. Szerintem ez a bizalom az egésznek az alapja.  
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Próbálom, hogy a családi életemre ne annyira hassanak ki a munka-
helyi dolgok, azért is hagytam ott a műtőt. Mert azok a dolgok megvisel-
tek. Ott érzi az ember igazán a beteget, hogy szuszog, nem szuszog, pul-
zusa, vérnyomása van, nincs. És voltak olyan pillanatok, olyan élet-
halálharcok, ami az embert azért megviseli. Nem tudok szerepelni, és 
ha például itthon voltak gondjaim, az kiérződött a munkahelyemen. 
Nem tudtam elvonatkoztatni. 

58 éves, nyugdí jas, férjezett, két gyerek  

Amikor egyedül neveltem a gyerekeimet, nehéz volt, de nem volt ne-
hezebb, mint egy rossz férjjel. Egy iszákos férjjel, vagy egy verekedős 
férjjel. Én nem is voltam olyan természetű, hogy tűrjek. Egyszer meg-
vert, és én el is jöttem tőle. Hát, ameddig tudtam egy lakást szerezni, 
befizetni a lakásra, addig biza nehéz volt, mert nem akartam a szülők-
höz menni, s akkor albérletbe hányódtam jobbra, balra. S egy fizetésből 
bizony nagyon, nagyon nehéz volt, hogy fizessem az albérletet is és ne-
veljem a gyereket is. Csak annyi volt, hogy mentem még Magyarország-
ra, még hoztam onnén ruhaneműket, és na, megvoltunk. Mi hét évet él-
tünk együtt és utána váltunk el. De az azért volt, mert megütött és én el 
is jöttem tőle.  

58 éves, magánvállalatnál dolgozik, férjezett, egy gyerek  

Ez í gy alakult ki, hogy a nő többet tesz, mert a férfi nem vasalhat. 
Én, én í gy tartom természetesnek, hogy a nő és a férfi besegí t. Mert, ha 
úgy van, mint nálunk, hogy besegí t, akkor az már olyan természetes, 
akkor már nem kell harcolni, hogy na már pedig a férj is. Én úgy érzem, 
az én házasságom sikerült és nincsenek nézeteltérések, hogy egymást 
tiszteljük és egyik se akarja a másikat megbántani, tehát tényleg segí -
teni akar a másikon. Nem is tisztelet, hanem, hogy is mondjam, másik-
nak a megbecsülése, mondjuk ennyi. A jó házasságban a férj meg a fele-
ség egyenrangúak, a nő nem érzi úgy, hogy kisebbség és mindenben a 
férjet szolgálja. Elsősorban okos legyen és ügyes. És körülbelül ennyi. 
Egymásra tekintettel legyenek. Fontos, hogy elégedett legyen a nő, 
ápolt legyen, házimunkát azért elvégezze. A férjnek is ugyanazt kell 
tenni. Besegí tsen a feleségnek, ne legyen unalmas az a házasság, vál-
toztatások, ide menjenek, oda menjenek. Ne legyenek anyagi gondok, 
mert ha vannak anyagi gondok, akkor már az kihat a házaséletre is. 
Mind lehet bármilyen ügyes a feleség, meg bármilyen okos, ha munka-
nélküli. Én egy kicsit könnyebben szórom a pénzt, Laci ő azért vissza-
fogja. Meg próbáljuk í rni, hogy körülbelül mire megy el és akkor átnéz-
zük, a telefonszámlákat is átnézzük, mi az, amire a következő hónapban 
kevesebbet kell költeni, mi az, amit megengedhetünk magunknak, hogy 
vásároljunk valamit.  
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Jó az, ha a nő dolgozik. Jó, hogyha még kimozdul a családból, 
emberekkel találkozik, leköti a saját munkája is. Körülbelül hazajön a 
férj és akkor kezdi, hogy a murok s a piac, és akkor csak ez a dolog köti 
le és olyan dolgokkal tölteni a férje fejét, ami őt igazán érdekli, de 
hogyha már van egy munkahelye, akkor már őt is leköti. És még 
megbeszélik azért, mert akármennyit dolgozik az ember, a nyolc órából 
egy olyan egy órát körülbelül elbeszélgetnek függetlenül attól, hogy 
milyen kemény a munkaritmus. Csak bejön és akkor megbeszéli a 
legújabb hí reket és még hall valamit. Szerintem mindenki szeret 
dolgozni. A munkám mindig kihatott a családi életre, de én nem 
vállaltam el olyan munkatí pust, hogy többet dolgozzak, előrelépjek. A 
főkönyvelői állásnál is befolyásolt ez, hogy én nem túlórázom, mert én 
tudom, hogy gyorsan dolgozom és nyolc óra alatt elvégzem a munkámat. 
Amikor az ember egy vezető beosztásban van, akkor ugye több a 
probléma, akkor nem csak ilyen nyolc órai munka. És ez is befolyásolta. 
Azért első a család. Fordí tva pedig, azért a gondjaimat nem igazán 
szeretem hazahozni. Laci is olyan, hogy nem igazán lehet kiszedni 
belőle valamit, hogy mi történik. Hazajön, én is csak a jópofa 
eseményeket mesélem el, ha valami történik a lányomnak, de úgy nem 
befolyásol, hogyha valami történik a munkahelyen, akkor itthon is. 
Nem befolyásol annyira. Szerintem, hogyha minél többet dolgozik 
valaki, akkor annál erősebbnek érzi magát. Hogyha ül és nem csinál 
semmit, akkor, na, fogytán az ereje. Azáltal, hogy dolgozik is, hazajön 
is, még magabiztosabb és ügyesebb és még erősebbnek érzi magát. 
Biztos, hogy van benne valami. 

60 éves, magánvállalatnál dolgozik, férjezett, egy gyerek 

A férjem beteg, meg volt operálva, tehát őrá kell vigyázni. Hogy ha 
akarom, hogy legyen, akkor kell rá vigyázni. Inkább dolgozom én, és ő 
ne erőltesse magát. Szeretjük egymást, nagyon, nagyon kiegyensúlyo-
zott a családi életünk. Tehát én anya vagyok, feleség vagyok, de a fér-
jemnek szintén úgy anya vagyok, mint a fiamnak. Hát őtet éppúgy kell 
babusgassam és vigyázzak rá, mint a fiamra, mert ha nem, talán félté-
keny. Habár egy áldott jó ember. 

Egy fiam van, aki szófogadó, a férjem is ugyanolyan, én is ugyan-
olyan vagyok, tehát boldog, kiegyensúlyozott a család. S azért nem is 
nősült meg a fiam, mert azt mondja: mamám, ha csak 50%-ban lennék 
úgy mint ti voltatok, akkor holnap megnősülnék.  

A férjemnek én vagyok az inasa. Mert mi nem hí vunk egy mesterem-
bert egy csapért, vagy valami. És nem is tudná elképzelni, hogy más 
inasa legyen, mint én. Mi festettük ki a lakást.  

Meghallgatjuk egyik a másikat. Tehát nincs olyan, hogy valaki hoz 
döntést. Hát állj meg vándor, lássuk kinek jobb az ötlete. S akkor nem 
számí t, hogy melyik, amelyik jobb. Minden közös. Ezért van csend a csa-
ládba’. Működik. Hát, hogyha tizenöt, tizenhat éves koromtól ismerem a 
férjem, most már ennyi idősek vagyunk, akkor biztos működik. De sok-
szor volt úgy, hogy ha ő egy poharat í gy tett le, én megfordí tottam. Mert 
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nem volt jó. Itt tévedtem, nagyon sokat tévedtem, és most érzem a kö-
vetkezményét. Most ha valamit csinál, elfogadom, úgy ahogy van. Va-
lamikor nem fogadtam el. Értelmesen kell azért minden dolgot megtár-
gyalni. Mert nem csak felpattanunk és válunk. Ez nem jó, meg te 
mondsz ezt, te mondsz azt. Nem. Hallgassuk meg egyiket is, a másikat 
is, lássuk, melyiknek a megoldása a jó. Nem szabad mindig csak a rosz-
szat nézni, mindenki tévedhet. Vannak olyan dolgok az életbe’, hogy azt 
hisszük, hogy na, most elválunk. De nem. Hanem megpróbálom meg-
magyarázni, hogy nézd meg te mit csinálsz és az nem jó, vagy ők mond-
ják meg nekem, hogy ez nem jó. És meg kell hallgassuk egyik a mási-
kat. Nagyon szép a hosszú házasság. Voltak olyan esetek, amikor a ha-
verek voltak a hibásak s én megmagyaráztam, látod, neked tetszenek? 
Nem. S akkor ő rájött, hogy tényleg nem. Hát mondom, gyerekkori há-
zasság, húsz éves voltam, amikor férjhez mentem. Ő nem kért. Egy élet 
van a hátunk mögött. Nagyon szeretjük egymást, még éjjel álmunkban 
is, amikor alszunk, megnézzük, hogy a másik be van takarva. Ezt nem 
lehet elmagyarázni. Nevetséges, igaz? 

Abszolút minden a családban a feleségtől függ, minden, hidd el, kis-
lány, őszintén mondom. Aztán a legnagyobb szerepe a szeretetnek van. 
Úgy összehangolni a családot, hogy ha van egy kis idő, akármennyi idő 
van, szeressük egymást. És kacagjunk. Hogyha el is vagyunk keseredve, 
ha sok bánatunk van, vagy nem jut az a pénz, egye meg a fene. Nem 
azon múlik, hanem inkább azon, hogy tudjuk egymást szeretni. Nekem 
ez a felfogásom. Legyen hangulatos és egybe a család, aztán, hogy kinn 
mi van az utcán, az engem nem érdekel, de legalább az ajtón belül le-
gyen meg a csend és a béke. Lehet, hogy nem jó, de engem már nem vál-
toztat. 

A mai világban nincs kiút. A nő sem ülhet otthon. Valamikor, amikor 
a fiam kicsi volt, én sem dolgoztam, beteg volt. És nem volt ki vigyázzon 
rá. Dolgoztam. Otthon varrtam látástól vakulásig. De az még rosszabb, 
mint egy munkahely. Még egyszer nem csinálnám. Mikor már nagyobb 
volt a gyerek, állást szereztem, akkor már nem volt probléma, a férjem 
is el kellett fogadja, mert otthon már nem bí rtam ülni. De azért a nőnek 
nem csak kötelessége, hanem jól is esik neki, amikor tudja, hogy a csa-
ládot ellátja, akkor van egy lelki elégtétele, amikor tudja, hogy a csalá-
dot ellátta úgy, ahogy kell. Mert ideges, ha tudja, hogy valamit nem tud 
elvégezni, vagy családban nem tud valamit megtenni, ami a családnak 
kell. És éppúgy tudja babusgatni a gyereket, mint a férjet. Tehát egy 
nőnek a férje nem csak férj, szerintem, ha megérdemli, természetesen. 
Az is egy gyermek, az is elvárja, ugyanúgy, mint a gyermek, hogy ő is 
legyen ugyanúgy szeretve. Hogyha megsimogatod a gyermekedet, néha 
úgy simogasd meg, nem mint férfit, hanem mint gyermeket a férjedet is. 
Vagy a szüleidet, vagy akik körülötted vannak. Az olyan sokat tesz 
akárkinek, hogy szeresd egy kicsit. Egy asszony, hiába, egy nőbe van 
valami, több mint egy férfiban. Akármilyen jó egy férfi, vagy egy férj, de 
a nőkben van valami több, a természetünk alkotta. Több szeretet min-
denki iránt. 
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Vannak kolleganőim, akik megbeszélik a családi életüket egymás 
közt. De én szerintem az itthoni, az egy külön szféra az egész, a család. 
A család az egy bensőség, ami a tied. Én azt nem osztom meg mással. 
Mikor én az ajtón bejövök, akkor a munkahelyi problémák kí vül ma-
radnak. Akármilyen egyszerű ez a lakás, itthon vagyok. Az már az 
enyém. Az már más, mint… más, más. Ezt í gy kell megoldani, ezen az 
ember kell gondolkozzon is, s az idegrendszerét úgy állí tsa be, hogy ké-
rem, én most megyek dolgozni, s ami otthon volt, otthon hagyom, mert 
kell végezzem a munkámat, mert oda kell figyeljek. S amikor hazajöt-
tem, meg akkor azt hagyjam kí vül az ajtón.  

24 éves, kutatóintézetben vezető pozí ciót betöltő nő, élettárssal,  
gyerektelen  

Egy idő után szeretnék férjhez menni. Mert már az úristen is meg-
mondta, hogy nem jó az embernek egyedül élni. De azért tényleg meg 
fogom választani azt, akihez majd férjhez megyek. Hogy nekem megfe-
leljen az illető. Egyrészt szerintem az a legfontosabb, hogy szeressen, 
bár az anyám szerint a szerelemből kötött házasság az nem egészséges. 
Bár ő is úgy kötötte, annak ellenére. De ez számomra az első kritérium. 
Aztán utána, ne legyen lágy az a pasas. Tudjon egy kalapácsot megfog-
ni, meg egyáltalán, a másik dolog az, hogy tudjak vele szakmai dolgok-
ról is beszélgetni. Most nem feltétlenül a társadalomtudományokat ér-
tem, hanem egyáltalán, tudjon hozzászólni ahhoz, ami engem érdekel. S 
akkor ez í gy, ha ezek kiegészí tik egymást, bár szerintem ilyen társ 
nincs, akkor majd férjhez megyek. Majd meghí vlak téged is a lagziba. 

Én peda lí ceumban végeztem, ilyenkor két alternatí vád van, vagy to-
vábbmész egyetemre, vagy kihelyeznek egy suliba. Ha meg elkezdtél 
taní tani, akkor általában falun kezdtél el taní tani, ami azt jelentette, 
hogy gyorsan kellett férjet találnod magadnak, amí g, na… Most nem 
tudom befejezni ezt a mondatot. Ilyen szempontból másabb az én éle-
tem, mint az osztálytársnőimé, akik rögtön férjhez mentek suli után. Én 
függetlenebb vagyok mint ők, meg egyáltalán, szerintem, most nem azt 
akarom mondani, hogy szűklátókörűek, de tény, hogy, tehát nagyon 
sokszor elbeszélgettünk utána is amikor végeztünk és többnyire az isko-
láról tudnak mesélni, a gyerekekről, a lecketervről, az inspektorokról, 
mindenféle vizitációkról, meg a szemléltetőeszközökről. Ez meg nekem, 
nem mondom, hogy nem lenne aktuális téma, de nem érdekel annyira. 
Tehát van egy csomó minden más dolog, ami érdekel. 

Ha a férjed olyan, hogy nem tud segí teni, mert olyan a munkahelye, 
mert mit tudom én, ritkán van otthon, vagy csak éjjel ér haza, mond-
junk ilyen szélsőséges példákat, akkor szerintem a legjobb, ha alkalma-
zol egy házvezetőnőt. Én ezt tartom. Másrészt meg, ha te csinálod, attól 
az nem lesz tökéletes, de lehet, hogy jól fogod attól még érezni magad. A 
nőnek fontos, hogy dolgozzon, mert ettől fontosnak érzi magát. Az, hogy 
ha csak otthon ül és csak a családját látja el, akkor az szerintem egyol-
dalú lesz egy idő után. S tényleg azt érzi, hogy kihasznál mindenkit, 
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mellesleg pedig nem ő az, aki pénzt keres. És ez, például engem személy 
szerint, nagyon zavarna, hogy engem valaki csak úgy eltart mint a va-
kot. Az, hogy csak az egyik vagy csak a másik dolgozik, ez egyik esetben 
sem normális. Az mindenképpen a másiknak a totális kihasználását je-
lentené. Szerintem. Meg hát szerintem a férfiak azok egy kicsit ügyetle-
nek. Bár meg tudják tanulni, hogy hogy kell a pelenkát összetűrni, vagy 
hogy kell azt a gyereket tisztába rakni. Például fontos a gyereknek az, 
hogy az anyja mellette legyen. Tehát abban az első két évben amiről te 
beszéltél, szerintem fontos. Aztán utána, hogy ki ügyel a gyerekre, azt 
meg kell osztani. 

44 éves, vegyes vállalatnál dolgozik, egyedülálló, gyerektelen 

Szerintem a nőknek sokkal nagyobb a teherbí rásuk, sokkal többet 
megbí rnak mint a férfiak, és egy nőben sokkal több energia van. Fel le-
het nevelni, ott van édesanyám, élő példa, két gyereket felnevelt, dolgo-
zott, háztartást vezetett, de azért ő mindig tisztán, ápoltan ment dol-
gozni. Meg tudja, megbí rja. És én látom a barátnőimen is, akik, mind-
amellett, hogy általában két gyerek van a családban, amióta dolgoznak, 
sokkal kiegyensúlyozottabbak. És sokkal nagyobb önállóságra nevelik a 
gyerekeket. 

32 éves, zenész, férjezett, két gyerek 

Nálunk az a helyzet, hogy együtt dolgozunk. Tehát a férjem is szak-
mabeli és legtöbbször együtt dolgozunk. És igazán fontos problémákban 
együtt döntünk. Állásváltoztatás, gyerekvállalás, nagyobb vásárlás, 
ilyenek. Olyan, hogy elmenni valahova egyedül, mármint a másik nél-
kül, az se igazán. Tehát valószí nű, hogy manipuláljuk a másikat titok-
ban. Azt mondom, hogy hát nem szólok bele, de valószí nű, hogy a hoz-
záállásommal csak befolyásolom. Tehát az is egy közös döntés, de nem, 
igazán azt mondhatom, hogy soha nem volt olyan, hogy egyedül dönt-
sünk a másik megkérdezése nélkül. 

Mi jól érezzük magunkat egymással minden szituációban. Tehát nem 
csak a konyhában, nem csak az ágyban, hanem munkatársként is. Én 
nagyon szeretem azt, hogy egy a szakmánk és hogy egy helyen dolgo-
zunk. Olyan dolgokat is meg tudunk beszélni í gy egymással, amit látok, 
hogy a kolléganők nem tudnak megbeszélni az olyan férjükkel, aki nem 
szakmabeli. Ezt nagyon nehéz elmondani kí vülállónak. Mivel nem any-
nyira objektí v a dolog, nem annyira kézzelfogható. Hiába mondom el én 
valakinek, hogy jaj, ebbe a szimfóniába nekem nem úgy sikerült az, 
ahogy akartam, mert magyarázhatok egy hetet is, akkor se érti meg. Je-
len esetbe pedig Z. abból a fél hangból tudja, hogy én mit akartam, mit 
nem csináltam jól, vagy mit csináltam jól. És én úgy érzem, hogy ezért 
sikeres a házasságunk, ezért, mert egyszerűen jól érezzük magunkat 
egymással minden területen. És sokat beszélgetünk. Ez a másik. 
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Egyértelmű, jó lenne, jó lenne, hogy a férfi is legalább annyit dolgoz-
zon otthon is, mint a felesége. De ez még nem egy teljesen megoldott do-
log. Nálunk ez nem egészen í gy van. De most ezt hülyeség lenne mérle-
gelni, mert tényleg sokat segí t. Ha most azt mondom, hogy kérlek szé-
pen mosogass el, akkor szó nélkül, vagy sokszor nem is kell megkérni, 
mert elmosogat. Vagy, hogy menj el vásárolni, azt is megteszi. Akármit, 
mondjuk többnyire én főzök, nagyon ritka, hogy ő főzzön. Többnyire én 
vasalok, sőt, rajtam kí vül csak édesanyám vasal. Én mosom az ablako-
kat. Hát mondjuk még í gy sorolhatnám. Sok minden van, amit csak én 
csinálok, de sok minden van, amit ő is megcsinál. Az elején sokkal in-
kább igyekeztem meggyőzni, hogy többet segí tsen. Aztán rájöttem, hogy 
ha kevesebbet mondom, akkor többet segí t.  

62 éves, nyugdí jas tanárnő, özvegy, négy gyerek 

Én nem akartam soha újraházasodni. Ezt nagyon sokan nem értették 
meg, de az én házasságom olyan volt, hogy szerintem hozzá foghatót 
többet nem találtam volna. Hát lehet, hogy ez egy egyedi eset, de így 
van. Az özvegység az elég szomorú állapot, de az sem mindegy, hogy 
mikor marad özvegyen az ember. Mert nyilván, mondjuk az én esetem-
ben, hát én egészen fiatalon, 44 éves koromban maradtam özvegyen. 
Más az özvegységi státus mint ha valaki, hatvan, hetven, nyolcvan éve-
sen marad özvegyen. Az egészen más. Ugye, hát én fiatal voltam, még 
jól is néztem ki és a férfiak megvárták azt az egy év türelmi időt és utá-
na azt gondolták, hogy itt van egy ilyen könnyű préda és úgy mint a le-
gyek, vagy a méhek kezdtek dongani körülöttem. És nagyon érthetetlen 
volt számukra, hogy én nem reagálok. Hát ugye, ezt sok mindennel ma-
gyarázták, hogy beképzelt vagyok, hogy mit tudom én, mit akarok. Nem 
volt semmi szándékom ilyen futó kapcsolatokat kialakí tani. Tehát, a 
férfiak igyekeznek kihasználni ezt az esetet, még olyanok is, akikről ad-
dig az ember nem is hitte volna, hogy kollegák köréből is kerültek olya-
nok, akik próbálkoztak. Tehát, hogy is mondjam, az embernek nagyon 
erősnek kell lennie ahhoz, hogy meg tudja őrizni magát. Nem azt jelen-
ti, hogy soha eszembe nem jutott, vagy az ember nem vágyna valami-
lyen kapcsolatra, de futó a kalandokat nem akartam és eléggé, hogy is 
mondjam, nehéz helyzet az, aki fiatalon marad özvegyen. Sokáig. 

Szerintem a ma nője bele bolondulna, ha csak háztartást kellene 
végezni. A mai modern világban a háztartás nem a régi, hogy egész nap 
sütünk, főzünk, vasalunk, nem tudom mi, hát ennek a háromnegyed ré-
szét elvégzik a gépek. Na most, viszont az is a véleményem, hogy ha az 
ember mégis elvégzi azt a háztartást, vagy megfőz egy ebédet, azt is 
csinálhatja úgy, olyan kedvvel, hogy abból is mindig valami szép jöjjön 
ki. Tehát az ebéd az is olyan, mint egy művészeti munka, egy szépen tá-
lalt, egy szépen terí tett asztal, egy szépen tálalt étel, annak is megvan a 
szépsége, öröme. Igaz, hogy tí z perc alatt megeszi a család, de jó érzés 
az, amikor látja, hogy jólesett nekik, vagy nem tudom én, megelégedet-
tek. Viszont ez nem elég egy mai nő számára. Ezt meg lehet csinálni 
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néhány óra leforgása alatt és egyáltalán nem megengedhető az, hogy 
ebben élje ki magát, hogy csak otthon végezze a házimunkát, nevelje a 
gyerekét, mert nagyon sok értékes nő van, aki bizony részt tudna venni 
a közösségi munkában és olyan dolgokat tudna felmutatni, ami semmi-
vel sem alávalóbb, mint amit a férfi csinál. Szerintem minden háztar-
tásban 50-50%-ban kellene végezzék a munkát, mert akkor hamarabb is 
menne, sok minden gazdaságosan is folyna, több idő maradna a szóra-
kozásra, pihenésre, közös programokra. És most már elmúlt az az idő, 
hogy kiszolgáljuk a férfit. Ha úgy adódik az eset, hogy mit tudom én, a 
nőnek olyan a munkahelye, ami nem engedi meg azt, hogy sokáig hiá-
nyozzon, mert olyan a beosztása, olyan a szolgálata, akkor minden to-
vábbi nélkül az apuka is otthon maradhat. Ma már olyan szakirodalom 
van a gyermeknevelésről, kezdve a csecsemőgondozástól, hogy ezt bárki 
meg tudja kapni, ugye. És valahogy akkor bensőséges kapcsolat alakul 
ki az apa és a gyerek között, de persze az a kapcsolat, ami az anya és a 
gyermeke között alakult ki, főleg az első időben, a szoptatási időben, hát 
ahhoz foghatót egy apa soha nem tud átérezni. Mert ez teljesen lehetet-
len. Vagy a terhességet, vagy a szülést, vagy a szoptatást. De ezen kí vül 
ugye bármit meg tud oldani, és akkor a gyermek is másként viszonyul 
hozzá. Ne csak azt lássa benne, hogy jön az apám, akire felnézek, aki 
megfenyí t, aki szigorú hozzám, hanem egy másik kapcsolat alakuljon ki, 
ami szerintem éppen olyan értékes, mint az anyával való kapcsolat.  

23 de ani, angajată la î ntreprindere de stat, căsătorită, fără copii 

Bărbaţii mai toţi sunt escroci, dar ar trebui să se gândească î n 
momentul î n care î şi î ntemeiază o familie şi să fie mai responsabili. Să-
şi dea seama că o familie trebuie î ntreţinută. 

Nu e uşor pentru nici unul, fiecare se sfarmă. Femeile care au şi 
servici, vin acasă obosite să aibă grijă de copii şi să facă de mâncare, cu-
răţenie şi să spele. Consider că e mai greu pentru femei. Sunt puţini 
bărbaţi care-şi ajută femeia. Soţul meu e un bărbat deosebit, dar puţini 
sunt aceştia. 

Trebuie să se iubească reciproc. Şi la noi au fost multe, părinţii erau 
î mpotriva noastră şi mulţi din cei ce ne cunoşteau. Ei se gândeau că o 
să-mi facă viaţa amară, dar s-a dovedit o minciună. Totuşi i-am iertat, 
am trecut cu bine şi suntem î mpreună. 

E bine să lucreze femeia, că sunt veniturile mai mari şi nu se ceartă 
atât de mult să zică soţul că ai rămas acasă de ce nu-i curat, de ce nu-s 
spălate farfuriile. E cam greu să ai şi servici şi familie. Când o să fim o 
familie mai numeroasă, nu ştiu dacă o să mai rezist să şi lucrez şi să am 
şi grijă de casă. 
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Am suferit doi ani din cauza mamei care nu a fost de acord cu soţul 
meu. Î nainte cu doi ani l-am pierdut pe tatăl meu bolnav de cancer şi 
am considerat că au fost de vină doctorii că au aflat prea târziu de boala 
pe care o are, deşi puteau să afle mult mai repede. Oricum ştiu sigur că 
dacă el trăia nu aveam problemele pe care le-am avut cu mama şi buni-
ca. Ele ar fi vrut pentru mine un soţ care să mă ţină î n puf şi pene şi eu 
să nu lucrez nimic. Eu nu aş fi putut face asta. Aş fi vrut să fie părinţii 
mei la cununie. Când l-am cunoscut pe soţul meu ne-am î mprietenit 
foarte repede fiindcă am trecut prin aceleaşi probleme el fiind orfan de 
mamă. Sper să avem copii şi să-i putem creşte şi să-i vedem aranjaţi la 
casele lor. Asta numai Dumnezeu poate hotărî  ce va fi î n viitor. Acum 
mama nu mai are ce zice. A primit lovitura că eu eram tot timpul fetiţa 
cuminte. Treburile le făceam î n casă, nu mergeam la discoteci, nu ie-
şeam cu prietenii. Soră-mea fiind căsătorită am rămas eu cu băieţii. 
Fratele meu avea pretenţii, trebuia să fie mereu curat î n casă, mai ve-
nea cu câte o fată şi să nu-i fie ruşine. Când l-am cunoscut pe Florin s-a 
simţit dată la o parte că am î nceput să ies. Apoi a î ncercat să ne despar-
tă şi am hotărât să ne căsătorim fără ştirea lor şi nu-mi pare rău că am 
făcut acest lucru. Problema e că el nu e din familie de ţigani şi nu au 
vrut să-l accepte. Nu ştiu ce-ar fi vrut să se î ntâmple de fapt, dar nu-mi 
pare rău. 

Cred că e mai uşor pentru bărbaţi. Au o fire mai puternică pe când 
femeile pun la suflet şi dacă nu sunt problemele ei. Se gândeşte cum să 
facă să fie bine pentru toată lumea. Dar dacă bărbaţi sunt bolnavi şi nu 
pot să lucreze pot să stea acasă şi să facă treburile pe care le-ar face o 
femeie cât de cât. Dacă nu lucrează că aşa vrea el să se uite la televizor 
şi să se plimbe cu prietenii nu aş accepta. De obicei el ar trebui să î ntre-
ţină familia. Sunt rare familiile unde bărbaţii stau acasă. La noi casa ar 
fi mult mai curată decât e acuma când lucrăm amândoi. Ne gândeam că 
ar fi bine să-şi ia concediu când am rămas prima dată î nsărcinată, să 
avem şi un salariu şi grijă de copil. 

Eu sunt mulţumită. Ne-ar plăcea să avem salarii mai mari, un 
servici mai uşor să fim mai mult timp î mpreuna. Noi ne î ntâlnim numai 
seara. Mergem dimineaţa la lucru şi venim seara. Care ajunge primul 
face de mâncare. Îmi place că e î nţelegător şi m-ajută mult. De obicei el 
ajunge primul şi dimineaţa se trezeşte şi face ce trebuie prin casă. Nu 
ştiu dacă puteam să î ntâlnesc un om mai bun, mai ales că el e român şi 
eu ţigancă, de obicei când e vorba de căsătorii mixte apar probleme mai 
ales din cauza părinţilor. Au fost prieteni care l-au judecat că s-a căsă-
torit cu o ţigancă când poate să-şi ia o femeie cu bani, dar el dacă pe mi-
ne m-a iubit nu l-a interesat ce zic alţii. Acum m-au acceptat, au văzut 
că nu cerşesc şi nu dau î n cap la nimeni şi chiar ne vizitau şi eu î i ser-
veam cu ce puteam să vadă cum sunt de fapt. 



Fundaţia DESIRE 
 

 

77 

66 de ani, pensionară, concubinaj, un copil 

Bărbatul meu nu a fost ca şi mine. Am fost nişte oameni, că dacă a 
văzut că eu munceam s-a ţinut de mine, m-a ajutat la copii, dar pe urmă 
î mi aruncă ăsta… „de ce le-ai dat, de ce le-ai făcut, de ce nu merg la 
muncă, nu vezi că suntem pe drumuri?”. 

De la primărie, de oriunde, ar trebui să ne dea o casă, că eu nu mai 
am că mi-am dat-o la copii. După 37 de ani nu pot să mă duc la azil, eu 
sunt o femeie sensibilă mi-a plăcut să muncesc. 

Dacă copiii î l văd pe tatăl lor că nu munceşte, nu muncesc nici copiii. 
Au 5 clase, 6, 7. Dacă nu au văzut la tatăl lor lucruri bune, nici nu fac 
nimic bun. Am şi un ginere bătrân şi nenorocit, stă numai să vândă 
cărţi, el bea cât duce trenul, dar copiii i-a făcut şi eu pentru copii am dat 
tot ca bunică şi acuma o să-şi dea şi casa şi o să rămână pe drumuri. 
Mai am o nepoţică ce stă cu băiatul ăsta. 

41 de ani, casnică, divorţată, trei copii 

După ‘89 au î nceput certurile î n familie din cauza lipsurilor, banilor 
nu am mai putut să lucrez că-s bolnavă acum am o infecţie la picior de 
nu pot să umblu. Soţul lucra, a fost patru-şase ani la RATUC, la tram-
vaie, dar din cauza băuturii s-a lăsat, nu a mai vrut să lucreze, s-a apu-
cat la certuri. De când a î nceput să beie, s-a lăsat de servici, a venit şi 
inginerul să-l cheme î napoi la lucru că era bun meseriaş, dar a apucat 
cu băutura, certuri acasă, bătăi cu socru-meu, maică-sa, cu mine, cu co-
piii. Faţă de căsătorie simt un dispreţ, că şi persoana cu care am trăit a 
fost bine, dar nu căsătorie, decât aşa mai bine î mi văd de copii, dar că-
sătorie nu vreau. 

Taică-său î i trimetea pe copii după ţuică şi dacă nu voiau să meargă 
î i bătea, am avut un socru foarte bun, cât a fost socru-meu a fost un fel 
de linişte î n casă, apoi a î nceput cearta mare. Nu era punctul lui de ve-
dere să aibă grijă de copii. Am lucrat până am născut fetiţa, el a fost 
plecat cinci ani î n Valea Jiului, a lucrat ca miner, a lucrat bine, dar a 
î nceput cu băutura şi s-au stricat treburile cu căsnicia, şi acolo l-am 
avut pe cel mic, pe Paul, a venit fără să vrem. 

O vreme eu am lucrat şi el a stat acasă. Nu-mi plăcea că stă acasă, 
acasă făcea numai lucruri de bărbat, dar lucrurile casnice le făcea soa-
cră-mea. El mergea la coasă, dacă mergea, ori î l găseam beat î ntr-un 
birt. 

31 de ani, angajată la firmă particulară, căsătorită, un copil 

Sunt destule femei care lucrează şi soţii lor stau acasă. Dar nu sunt 
de acord cu asta. Trebuie fiecare să muncească să-şi î ntreţină copiii şi 
familia. Amândoi trebuie să muncească. Eu acum trebuie să lucrez în 
altă parte să pot să mă descurc. Copilul l-aş duce la grădiniţă, dar nu 
pot. Trebuie să plătesc dacă-l duc. 
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36 de ani, î nvăţătoare, căsătorită, doi copii 

De obicei deciziile le luăm î mpreună î n ceea ce priveşte lucrurile ca-
sei. Dar există probleme î n care ultimul cuvânt î l am eu şi altele î n care 
le are soţul meu. În primul rând î ncrederea e baza căsniciei. Eu cred că 
acest lucru este cheia succesului. Fiecare cuplu ar trebui să se bazeze pe 
asta. Femeia ar trebui să ofere un cămin liniştit, momente plăcute soţu-
lui şi copiilor. Bărbatul să ofere cât mai mult timp liber copiilor, să-şi 
ajute soţia. Să aibă răbdare şi să fie î nţelegătoare. 

30 de ani, casnică, concubinaj, doi copii 

Eu cred că pentru mine e mai uşor. El lucrează şi când vine acasă se 
mai ocupă şi de problemele ocazionale că eu nu pot de fetiţă. El ia deci-
ziile, normal că el e şeful. Uneori î mpreună. Când nu e bine ce face el, 
intervin eu şi invers. 

Primul copil care-ar fi trebuit să-l am nu l-am vrut că mama a fost cu 
tumoare canceroasă. Am aflat că are cancer chiar î nainte de a fi î nsăr-
cinată şi am zis că nu sunt capabilă să î ngrijesc şi un copil, ca am ştiut 
că mama o să cadă la pat şi eu o să trebuiască să am grijă de ea. Am 
vrut să fac avort şi apoi am rămas din nou î nsărcinată şi soţul mi-a spus 
că mă iubeşte că vrea să ştie că lucrează pentru cineva şi am făcut fetiţa 
care are acum doi ani. Ne-am dorit amândoi fetiţă că aveam un băiat. 
Dacă vrei să faci mai mulţi copii, e bine să fie şi un băiat. E bine că o 
apără pe sora sa de orice problemă. E bine să fie băiatul mai mare decât 
fata. 

Eu ca orice om aş vrea să fim fericiţi, să nu duc lipsă de nimic, să-mi 
fie sănătoşi copii. Nu-mi trebuie vilă şi palat ci un trai modest, să pot 
ieşi cu copii la plimbare, să nu mă-ntreb ce mănânc mâine.  

Îi mulţumesc Domnului. N-am probleme cu soţul. Mai merge şi el cu 
prietenii şi eu nu sunt obişnuită să stau să aştept până târziu. Dar 
acum e bine. Î i spun ce e bine şi ce nu e bine. Am probleme cu băiatul 
când se bate cu copii, î i spun că nu e bine, î l mai bat aşa. La fetiţa î i mai 
dau peste mânuţa şi î i spun că nu e voie. Nu mă lasă soţul să o duc pe 
fetiţă la creşă şi sunt şi bolnavă. Ar fi mai bine dar asta este. 

… ani, şomeră, necăsătorită, fără copii 

Eu puteam fi măritată la vârsta asta, nu m-am măritat. A fost tata 
bolnav. Mi-a spus să nu mă mărit până moare, că atunci va trebui să 
plec şi î nafara mea nu avea cine să-l î ngrijească. Eu aşa am fost î nvăţa-
tă, să fac totul î n casă, că e mai bine să stau î n casă decât să ies cu băia-
tul asta. Şi am zis că nu ies şi a trebuit să ne despărţim. După aceea ta-
ta mi-a zis că sunt bătrână, că nu o să-mi mai găsesc băiat. Am vrut să 
mă duc la, biserică la pocăiţi, dar nu au vrut să mă lase, aşa că m-am 
apucat de fumat. 
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Am zis că nu o să mă mărit numai dacă găsesc un băiat care să lu-
creze şi să aibă casă să pot să o ajut pe mama şi fraţii mei. Aşa mi-am 
dorit eu î ntotdeauna. Numai că nu prea reuşeşti de prima dată. Dacă ai 
putea să-ţi găseşti un băiat cu care să te î nţelegi î n viaţă, ar fi bine. Dar 
dacă ştii că nu are rost, atunci mai bine stai singur. Azi găseşti mai 
greu un băiat cu care să te î nţelegi. Şi dacă nu ai fost aşa umblată, vor-
bele astea au importanţă pentru băiat. Eu am fost aşa cu băiatul cu ca-
re am umblat.  

36 de ani, divorţată, concubinaj, doi copii 

M-am căsătorit prea repede şi fiind prea tânără nu am avut experi-
enţa vieţii şi mi-am dorit copil. Numai doi. Atunci erau alte timpuri şi 
nu era aşa greu. Când eram cu tata copiilor, la ţară nu era aşa de greu. 
Acum î mi e greu, stau în concubinaj cu altcineva. Lucrează î n construc-
ţii î n zidărie, dar nu mă ajută decât rar.  

70 de ani, pensionară, divorţată, patru copii 

Dacă era ca eu să lucru şi el să stea acasă păi eu î i spărgeam capul. 
Să lucre el şi să mă ţină acasă să fac de mâncare la copii, să-i spăl, să 
pun casa la rând. 

Necazuri am o mulţime. M-a lăsat bărbatul cu patru copii, i-am cres-
cut singură cum m-a ajutat Dumnezeu, am necaz că nu am casă, că co-
pii mei î s pe drumuri, î s î n beciuri, foc nu, mâncare nu , ce bucurie să 
am. Nici î nainte nu era bine, că am rămas singură de la 21 de ani, mu-
iere tânără, vai de capul meu şi i-am crescut, lăsându-i singuri î n casă 
ca să câştig. Fata e rea foc, e zgârcită, pe tată-său seamănă, el a fost 
rău, că mamă-sa a fost româncă. Dacă era ţigan era mai bine, ne î nţele-
geam, î mi luam unul aşa mai sărăcuţ, mai necăjit că şi eu am fost faină 
cândva nu ca acuma aşa urâtă, atunci a fost altă viaţă că şi mie mi-a 
plăcut când eram tânără. 

25 de ani, absolventă universitate, asistent social şi coordonator al 
programelor de la Fundaţie, necăsătorită, fără copii 

Prietenul meu este român, ne-am gândit la căsătorie, vrem să ne că-
sătorim, î mi place aşa cum este datorită simplităţii lui, a faptului că în-
totdeauna î mi respectă părerea, dacă eu decid cu privire la viaţa mea şi 
eu decid că e mai bine aşa, î mi respectă părerea. Uneori sunt lucruri pe 
care el crede că o femeie nu le poate face, dar i-am demonstrat că se pot 
face lucruri şi de către femeie, lucruri pe care bărbatul nu le poate face. 
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40 de ani, muncitoare la Romtelecom, văduvă, trei copii 

Soţul a murit, m-am pus î n pat lângă el după ce am făcut curăţenie 
la ora două noaptea, a mers î n baie şi a făcut ce nu a trebuit. Am mers 
şi am trezit copilul şi zic „Du-te Adi că uite tatăl tău ce a făcut” şi pe 
urmă a venit sora mea, cumnata mea, ele m-au ajutat să trec peste 
acest moment. Speram să fie mai bine, dar nu cred. 

Sunt bărbaţi care ajută femeile, dar sunt bărbaţi care nu dau nici 
cinci bani pe femei, pe ei nu prea î i interesează copiii, strictul necesar al 
copilului… mai multe… mai bine singură. 

Eu am fost şi la ortodoxi, dar acum Dumnezeu a lucrat pentru mine 
foarte mult şi de aceea sunt pocăită. Eu cred că de aceea Dumnezeu m-a 
lovit că nu am stat lângă el că poate mă ferea de necazul pe care l-am 
avut. Dacă soţul meu era altfel eu duceam o viaţă mult mai bună dar 
aşa a trebuit să duc greul cum am putut. 

… ani, casnică, văduvă, doi copii 

Nu, nu cred că e bine ca femeia să lucreze şi bărbatul să stea acasă. 
Dacă eşti soţ şi părinte trebuie să î ntreţii familia, să-i ajuţi, să ai grijă 
să aibă ce le trebuie. O femeie trebuie să fie la locul ei, să aibă grijă de 
copii şi de bărbat. Acuma tineretul ăsta a î nnebunit foarte mult. Nu-l 
mai interesează nimic. Nu mai e cum a fost î nainte. Acum umblă pe 
stradă, î njură, scuipă şi fetele tot aşa. Erau şi î nainte dar nu aşa ca şi 
acuma. 

Cu soţul nu m-am î nţeles prea bine că era alcoolul şi mergeam cu co-
piii noaptea pe stradă până se liniştea. Şi soacră-mea era o alcoolistă. 
Când prindea băutura trebuia să-mi iau copilul şi să mă duc undeva 
până adormeau. El era săracul tare tăcut, dar eu mă enervam şi stri-
gam la el. Fără el e şi bine şi rău. N-ai ajutor, un sprijin, cineva cu care 
să vorbeşti, să stai î n casă. Altul nu-mi trebuie că toţi sunt vagabonzi, 
alcoolişti, profită numai. 

Eu decideam mai mult, că el lua banii şi-i ascundea. El tot timpul 
avea bani. Î i mai găseam şi mai cumpăram ce trebuia î n casă. Când se 
supăra el, toate le rupea, le spărgea şi eu din alocaţie tot cumpăram ce-
va. Luam bani î mprumut, cumpăram î n casă şi când lua el banii î i dă-
deam î napoi. Cu rău, cu bine, aşa e viaţa. 
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4. … RELAŢIA CU COPIII 

23 de ani, angajată la firmă particulară, necăsătorită, fără copii 

Mie mi-a lipsit cel mai mult grija părintească, de asta n-am avut par-
te şi mă gândesc că copilăria asta este foarte importantă, contează foar-
te mult pentru modul î n care te formezi mai târziu. Mă gândesc la situ-
aţia mea, eu cred c-am rămas cu multe, multe poveri din astea sufleteşti 
şi psihice, datorită mediului î n care am stat. Şi indiferent cât aş î ncerca 
eu să trec de chestiile astea, sunt ferm convinsă că rămân şi multe com-
plexe din cauza asta, care s-au format pe parcurs şi, nu ştiu, efectiv ră-
mâi cu nişte goluri, cu nişte lipsuri din alea care cred că o să se simtă 
toată viaţa, indiferent cât î ncerci să scapi de ele. Mai ales dacă ai avut 
nişte experienţe marcante î n familie sau ai trecut prin asta. 

Ştii cum, am momente aşa de slăbiciune, dar foarte rare, î n general, 
î ncerc să păstrez distanţa dintre mine şi ceilalţi copii, pentru că nu ştiu 
să mă port cu ei, şi-n al doilea rând mă-ndoiesc sincer că-n momentu' 
ăsta aş avea resurse sufleteşti să pot să fac un copil, şi să pot să-l cresc 
aşa cum cred eu că ar trebui să fie crescut. Nu cu prostiile alea de lo-
zinci care erau pe vremea comunismului, să ai ce să mănânci şi cu ce să 
te-ncalţi că restu' se rezolvă. Tocmai restul ăla zic eu că-i mai important 
decât î ncălţau' şi mî ncatu'. 

Mi-aş dori un băiat, dac-ar fi… Să-l văd că e super de deştept, cult, 
stilat, şi î ntr-un fel să-mi fie superior. Am obsesii cu chestia asta. Nu 
ştiu, efectiv î mi face plăcere să stau lângă persoane de la care totdeauna 
să ai ceva de î nvăţat…  

30 de ani, asistent universitar, căsătorită, doi copii 

Cred că de la bun î nceput, de când sunt foarte mici trebuie să-i tra-
tezi ca pe nişte personalităţi diferite de tine, să-ţi dai foarte bine seama 
că au ieşit din tine dar că sunt altceva. Şi că trebuie să le respecţi de la 
bun î nceput toată intimitatea şi opţiunile. Sigur că e o limită foarte 
strâmtă, sau o limită foarte fluidă î ntre a le respecta opţiunile şi a-i răs-
făţa. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, î ţi dai seama totuşi unde-i limita 
aia, şi atunci ai şanse să te porţi bine şi aşa cum trebuie Deci cred că 
treaba cea mai nefericită e să-i impui copilului tău ceva. Sigur, dacă nu 
vrea să mănânce, sau nu vrea să se î mbrace când e frig şi dârdâie şi tu 
ştii că se î mbolnăveşte, trebuie să-i impui că atuncea trebuie să se î m-
brace. Î n rest, eu ştiu, nu vrea să se dea pe tobogan, mi se pare o tâm-
penie să-i zici, „dă-te, nu fii fricos, uite copilul ăla”, şi să-l obligi să se 
urce şi să se dea pe tobogan urlând şi plângând cum am văzut o scenă în 
parc… adică asta mi se pare deja aberant. Şi sigur că de aici până la op-
ţiunile lor pentru ceea ce vor să studieze sau ceea ce vor să facă-n via-
ţă… Deşi mă gândesc că acuma mi-e uşor să vorbesc, dar dac-ar veni şi 
mi-ar spune la 14 ani că ea vrea să se facă cântăreaţă de rap, cred că aş 
suferi profund. Sau dacă ar veni una şi mi-ar zice că vrea să se mărite 
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cu ce ştiu eu ce proprietar de bar, aş suferi la fel de tare. Dar nu pot de-
cât să mă rog, să sper că nu va fi aşa. 

Mi-ar plăcea să-şi aleagă, să fie grave faţă de viaţă… nu să fie nişte 
morocănoase şi nişte copii bătrâni, dar nici să rămână pe veci puberi 
cum rămân adolescenţii noştri, care depind tot timpul de părinţi, care le 
impun nişte chestii, şi le impun inclusiv să î nveţe î n clasă, sau chiar 
când ajung studenţi le impun la ce facultate să se ducă, şi apoi se miră 
că după ce gată facultatea aşteaptă să-i î ntreţină. Din punctul ăsta de 
vedere î i admir pe americani care-i î nvaţă de mici că uite, trebuie ca să 
obţii ceva de la tine. 

25 de ani, profesor la şcoală generală, necăsătorită, fără copii 

Acuma eu vorbesc din experienţa claselor pe care le am. La un mo-
ment dat am î nceput să discutăm despre posibilele lor relaţii afective. 
Clasa pe care o am eu, la care sunt dirigintă sunt clasa a 7-a, sunt copiii 
mei. Ori la cei mai mulţi se î ntâmplă ca părinţii să nu aibă timpul nece-
sar pe de-o parte, pe de altă parte curajul necesar să deschidă genul ăs-
ta de discuţii pe care le-am impus eu la un moment dat. Şi am zis OK, 
astăzi vorbim despre cupluri. Prima î ntrebare pe care mi-au pus-o: de ce 
nu putem vorbi cu părinţii despre lucrul acesta? Şi mi se pare funda-
mental la ora actuală, şi din partea mamei, şi din partea tatălui, acuma 
există nişte î mpărţiri clare, mama se ocupă de lecţii, tata se ocupă de 
educaţie, de curea, de partea cazonă a educaţiei, nu? Nu ştiu dacă mai e 
cazul să mai fie î mpărţite rolurile aşa de acut şi aşa de fix, şi de clar. Eu 
zic că ambii ar trebui să se apropie foarte mult prieteneşte de copiii ăş-
tia, care sunt dezorientaţi î n nebunia din jurul lor, au nevoie de nişte 
repere fixe. Şi cine sunt reperele fixe? Acasă părinţii, şi la şcoală profe-
sorii. Şi mi se pare fundamental ca acasă să li se ofere modelul acela. 
Acuma î n ceea ce priveşte şcoala, există o deontologie profesională pe 
care noi ar trebui s-o respectăm, da? Dacă suntem un model pentru ei, 
mi se pare corect să rămânem un model, cu tot ceea ce implică… decen-
ţă, corectitudine, ei sunt foarte sensibili la ezitarea asta, î ntre corect, 
incorect. Şi î n momentul î n care văd că cineva o ia razna puţin, sunt 
dezorientaţi. Cum se poate ca modelul meu, ca perfecţiunea î ntruchipa-
tă să nu fie aşa cum trebuie să fie, şi aşa cum ne spune că trebuie să fim 
noi. Şi acelaşi lucru se î ntâmplă acasă. Dacă mama şi tata, care repre-
zintă verticalitatea î ntruchipată, modelul absolut, face ceva ce n-ar tre-
bui să facă, sau despre care eu, ca puşti, î mi dau seama că nu-i ceva în 
regulă, nu se î ntâmplă cum ar trebui să se î ntâmple, atuncea se cheamă 
că ceva nu-i î n regulă. Şi dintr-o dată clar, scara de valori se clatină sau 
se inversează sau valorile devin altele decât ar trebui să devină şi. Bun, 
pe de o parte ar fi apropierea aceasta prietenească, pe care ar trebui s-o 
intensifice. Pe de altă parte ar fi educaţia, de la educaţia clasică, por-
nind de la cei 7 ani de-acasă, peste care văd că se sare de multe ori, şi 
până la educaţia asta culturală, pentru că dacă ei aud la şcoală nişte lu-
cruri, iar acasă ori nu se discută deloc despre un fel de muzică, despre 
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calitatea unui film, despre calitatea unui spectacol, despre eu mai ştiu 
ce eveniment se-ntî mplă, riscă să î ntoarcă spatele la genul acesta de lu-
cruri, şi să se orienteze după curent, după valul care vine peste ei. Fie 
că-i vorba, că-s lucrurile î mprumutate de la prietenii lor sau auzite pe 
nişte posturi ciudate, şi atuncea mie mi se pare că de-aicea pornesc o 
grămadă de probleme, de la lipsa unei educaţii autentice, şi î n sens mo-
ral şi î n sens estetic. Şi ştii şi tu foarte bine, pe mine mă î nnebuneşte 
problema pe care nu reuşesc s-o rezolv şi trebuie să-mi recunosc limitele 
de dascăl aicea, nu, de pedagog, muzica actuală. Ştii, î nnebuneşte lu-
mea cu manelele astea, şi copiii sunt atât de sensibili la ce se aude şi ce 
se dă pe postul cutare, î ncât le devine un reper absolut, şi î i pufneşte 
râsul când la ora de muzică profesoara le pune Mozart. Li se pare o ma-
re prostie chestia asta… acolo ne este idolul, acolo ne este idealul î n ce 
priveşte muzica. Şi pe mine mă descurajează foarte tare genul ăsta de 
influenţe, pentru că nu reuşesc să-i fac, oricât de mult m-am străduit. 
Vorbim despre, hai să-i spunem, muzica bună, pe care eu o consider bu-
nă, care se dă pe Atomic sau pe un alt post. Vorbim de Sting sau, mă 
rog, un artist care, poate-s puţin demodată, dar acuma-mi vine tot tim-
pul să mă gândesc la cântăreţii generaţiei mele. Şi-n momentul î n care 
le vorbesc despre un Iris sau despre un Holograf, pentru ei este atât de 
depăşită muzica asta şi de anacronică, î ncât a o echivalează cu a ceda în 
faţa mea. E o problemă de putere deja. Î n momentul î n care le impun al-
tceva, ei simt că le invadez spaţiul deja. Le invadez intimitatea, nu pot 
să pătrund acolo, ştii. Asta mă sperie foarte mult. Poate că părinţii ar 
trebui să insiste mai mult î n sensul ăsta… al educaţiei estetice şi î n 
primul rând morale. 

Eu nu cred că aş avea o preferinţă… În general nu m-am gândit foar-
te mult la problema asta, dar oricum, eu deocamdată eu percep copiii ca 
nişte jucărioare mici, cu care te distrezi, te amuzi, î s aşa de drăgălaşi, şi 
bănuiesc că-i foarte greu, î n cele din urmă să creşti un copil, aşa trebuie 
să fie, aşa-mi î nchipui că e, aşa văd î n jurul meu. Mi-ar plăcea să am fa-
tă. De ce? Din solidaritate feminină, probabil nu, probabil că mi-ar fi 
mai uşor să comunic cu ea î n momentul î n care-ar creşte sau aş putea să 
o fac să evite greşelile mele, pentru că mă cunosc pe mine ca femeie, şi 
ştiu ce-o aşteaptă pe ea… sau intuiesc ce se-ntâmplă. Pe de altă parte 
mi-ar plăcea să am băiat pentru că eu î nsămi mi-am dorit de multe ori 
să fiu băiat, şi nu o dată, şi nu pentru că am porniri de genul violente 
sau agresive, sau goliri de energie din astea fantastice, cu căţărat prin 
copaci sau î mpuşcat şi alte lucruri, dar tocmai pentru puterea asta de 
muncă de care-ţi vorbeam şi pentru capacitatea lor de a vedea lucrurile 
clar, şi de a stabili cu o logică mult mai riguroasă ce se-ntâmplă î n jurul 
lor sau de a se plasa în mai multe domenii în care noi nu avem acces, 
sau poate că m-ar echilibra lucrul ăsta, ar fi ce eu nu am fost, şi î n sen-
sul ăsta mi-aş dori băiat, aşa că… să fie şi şi… 
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52 de ani, lucrător comercial magazin propriu (pensionar gradul doi), 
căsătorită, un copil 

Fetiţa m-a ascultat. Atâta dorinţă am să termine, să-şi dea licenţa, 
trebuie servici. Tot singură trebuie să mă lupt, să mă zbat ca să reu-
şească. Băiatul a terminat anul trecut, nu are servici, acuma termină 
fetiţa. Eu tot asta mi-am dorit, măcar dacă am suferit atâta cu ea, mă-
car să mă asculte şi să-i fie mai bine decât mie. Altfel, ce să zic, a fost 
cuminte, eu care-s tot dusă pe drumuri, au fost ani de zile când adu-
ceam marfă de la Iaşi, prima dată m-am ocupat cu tricotaje, cu bumbă-
cărie, eram tot pe drumuri, ne duceam la fabrică după marfă, o sortam, 
o preluam, făceam preţurile, făceam facturile, le duceam la magazine, 
mergeam după bani, chitanţe, deci n-a fost uşor niciodată, ea a fost tot 
singură, deci putea să nu meargă la şcoală, putea să nu î nveţe că eu nu 
puteam să văd de ea, să mă ocup, să văd dacă a î nvăţat. 

Adică nu mă refer că e bine să ai fată, indiferent ce e. Am făcut tra-
tament, am făcut trei ani tratament şi după aceea n-am mai putut să 
mai fac, am fost aşa cu probleme. Nu avem acelaşi Rh, dar D-zeu totuşi 
m-a ajutat, cât de cât s-a rezolvat, că a fost foarte rău cu ochii, a fost 
cuminte, a î nvăţat, asta bucurie am. Fetiţele ştiţi cum sunt, sunt mai 
sufletiste, după mine, mai ataşate de părinţi, eu cel puţin aşa observ, 
poate că nu sunt toţi la fel, dar dacă eu am unul singur… 

Ce-mi amintesc aşa, copilăria mea a fost destul de grea, mama a mu-
rit, şi de atuncea singură…am făcut şcoala comercială, am venit aicea, 
şi tot cu greutăţi şi cu probleme că niciodată nu a fost uşor, ani de zile 
am stat tot la babe şi la bătrâni şi tot cu emoţii şi că stinge gazul şi că 
arde lumina şi aşa, ştiţi cum e. Viaţa copiilor de azi e un pic mai uşoară. 
Mai ales cine are cât de cât, mai ales cine are bunici, părinţi, un pic de 
ajutor mai bun. Acuma nu mă refer la noi, dar sunt la care le e bine, ca-
re nu ştiu de greutăţi.  

Mi-am dorit măcar doi copii, dar să nu am nici unul a fost mai dure-
ros. De la î nceput a fost cu probleme că n-am putut ţine sarcina. Şi am 
făcut tratament, am fost şi la Sovata şi î n 1978 am născut-o şi tot cu 
probleme şi acuma s-au mai rezolvat. 

38 de ani, asistent universitar, căsătorită, un copil 

Rolul meu este cel firesc, de mamă, să-l î nvăţ ce e bine, ce e rău , să î l 
atenţionez ce e bine să facă. Rolul maicii î n educarea copilului , şi în 
orientarea î n viaţă şi în î ngrijirea sănătăţii copilului. Preocuparea ma-
joră a mamei de aspectul fizic al copilului. Iar rolul tatălui este jumăta-
tea cealaltă. Eventual să î i vorbească despre sex, dacă eu nu am chef să 
fac asta. Rolul cel mare î n educaţie î i revine şi lui. Să î l informeze mai 
mult că citeşte mai mult ziarele, despre droguri, despre situaţii nepre-
văzute. El participă foarte mult la educaţia copilului şi pentru că avem 
un singur copil î ncercăm să ne implicăm destul de bine. 
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Şi eu am dus-o bine, m-a răsfăţat toată familia, părinţi, bunici, 
mătuşi, mă plimbau cu căruciorul. Îmi făceau cadouri, î mi cumpărau 
orice pentru că am fost singura nepoată î n acele vremuri din marea 
noastră familie şi cea mai deşteaptă şi nu mă laud şi atunci toţi m-au 
răsfăţat şi să-mi duc la bun sfârşit deşteptăciunea, adică studiile să mi 
le î nchei. Şi copilului meu î i mai trebuie una alta, dar este super dotat, 
super capricios şi dacă î i cumperi ceva vrea şi altceva şi tot aşa. Cred că 
orice copil are capriciile astea dacă vede că este răsfăţat. A fost foarte 
important acest copil pentru mine. Repet am vrut doi, dar nu am putut 
să duc sarcina cu al doilea căci mi-a fost frică din cauza complicaţiilor 
de la cezariană. 

Eu am vrut să am băiat, totuşi ce î ţi e dat de la Dumnezeu e bun dat. 
Soţul a vrut fetiţă. Dar zic eu aşa că pentru o femeie e mai greu î n viaţă 
şi aici mă refer la partea fiziologică a femeii, ca şi viaţă intimă: să ai ci-
clu, să ai dureri să naşti şi dacă mă gândesc aşa şi după naşterea asta a 
mea î i mai spun fetiţei mele mai bine erai băiat. Î ncepe pubertatea în-
cep problemele, va trebui să nască cândva. Altfel e bine să ai o fetiţă 
lângă tine. E bine să ai orice. Un băiat se descurcă cu toate rolurile şi îşi 
ridică pălăria şi pleacă. Şi băiatul poate fi afectuos, dar fetiţa e mai 
apropiată de familie. Băiatul odată î şi ia lumea î n cap şi pleacă. Nu e 
exclus î n ziua de azi ca şi fetiţa să facă asta, dar ele sunt mai apropiate, 
mai gingaşe, mai drăgălaşe, mai afectoase. Şi băieţii pot fi, dar sunt mai 
ambiţioşi, mai orgolioşi î n plus. Şi aşa e firesc, orgoliul masculin să do-
mine şi atunci se desprinde oarecum de părinţi mult mai 'şor decât o fa-
tă. 

Fiica mea nu are o copilărie prea uşoară, prea lejeră. Cred că ar spu-
ne şi ea dacă ai î ntreba-o. Învaţă mult, le cer mult la şcoală, pretenţii 
mari, absurde uneori. Parcă î mi vine mie să mă duc uneori la profesor şi 
să-l î ntreb ce faceţi cu copiii ăştia. O să ajungă nişte nevrotici, au pro-
gram şcolar î ncărcat, puţin timp liber. Asta mi se pare partea grea a lu-
crurilor, dar noi aveam mai mult timp de joacă, deşi î nvăţam până sâm-
băta. Dar parcă eram mai destinşi, parcă trecea mai greu timpul în 
weekend, acum se nevrozează mai uşor, se nevrozează, se astenizează 
se tetanizează, se î mbolnăvesc prin suprasolicitare intelectuală, non-
sens, eu aşa o văd. Poţi să-ţi termini studiile î nalte şi poţi să nu ai loc de 
muncă. Ar trebui o reformă î n sistemul î nvăţămâtului. 

Aş dori ca ea să î şi aleagă o meserie care să-i placă, să nu o solicite 
foarte mult, să aibă timp pentru ea şi eventualii, potenţialii copii, să se 
distreze, să se plimbe, să aibă bani. Va trebui să muncească şi cred că 
va face asta pentru că e dinamică şi nu i-ar place să fie casnică. Ea vrea 
să se facă sportivă, dar cred că ar fi bine să î şi aleagă ce se cere atunci 
pe piaţă, ce va fi la modă atunci când î şi va termina ea liceul. Dacă aş 
avea un băiat, l-aş sfătui să se orienteze cum bate vântul pentru că sun-
tem î n România. Lucrurile se mişcă foarte greu la noi. Să fie indepen-
dent, să plece chiar î n Canada dacă aşa este curentul, şi să se realizeze 
acolo. 
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34 de ani, medic la Clinica de Psihiatrie, căsătorită, un copil 

Rolul meu este major în educaţia copilului. Şi cred că este necesar 
asumarea acestui rol şi de către tată î n egală măsură. Dar soţul nu are 
la fel de multa răbdare ca mine, cel mai mult duc eu această muncă. 
.Evident că ambii î l î ncurajăm să fie ascultător şi atunci când nu mai 
am eu răbdare î l preia el. Trebuie să fie o curgere continuă î n acest pro-
ces din partea părinţilor. 

A fost important să am copil, dar nu a fost chiar pe primul plan î n ti-
nereţe. Sigur doream să am copii pentru î mplinirea vieţii de familie şi a 
mea personală. Îmi dau seama că apariţia copilului a crescut semnifica-
ţia î nsăşi a vieţii mele, am alte preocupări, şi alte probleme. Î ţi schimbă 
viaţa şi cred că indiscutabil aceasta este un lucru foarte important 

Nu cred că viaţa copilului meu este mai uşoară decât a fost a mea, că 
nici eu nu am avut dificultăţi materiale majore. Atunci părinţii se chi-
nuiau tot la fel ca şi azi pentru confortul copiilor. Sunt poate probleme 
legate de informaţii mai bogate la care trebuie să le ţină pasul, dar ei se 
adaptează foarte bine. Văd asta nu numai la copilul meu ci la mai toţi 
copii din ziua de azi că ştiu foarte multe. Î n rest nici eu nu am avut pro-
bleme materiale atroce şi nici el nu le are.  

Eu nu sunt de acord că numai anumite profesii sunt tipice pentru 
bărbaţi. De exemplu, eu î mi î ncurajez băieţelul să stea î n bucătărie pen-
tru că văd că asta î i place. În schimb soacră-mea î l apostrofează şi î i 
spune diverse lucruri ameninţătoare, că dacă mai stă mult î n bucătărie 
o să-i pice mâinile, că aceste lucruri nu sunt pentru băieţi. Poate o să fie 
numai o pasiune dar î l las să şi-o dezvolte. În principiu l-aş î ndruma 
spre ce vrea el şi spre ce are î nclinaţii. Evident că nu l-aş î ndruma dacă 
i-ar plăcea să fure să continue pe această cale. Ideea mea este că nu î l 
voi obliga să se facă medic pentru că aşa a fost mama, sau inginer pen-
tru că aşa a fost tata. Poate el se pricepe mai bine la bucătărie şi vrea să 
fie bucătar şi eu n-o să-i impun să fie medic dacă el vrea să gătească. 

31 de ani, secretară la firmă particulară, căsătorită, un copil 

La patru luni mi s-a zis că-i fetiţă… şi i-am ales nume, şi am fost fe-
riciţi, i-am ales hăiniţe, nu neapărat rochiţe ş-aşa, da’ n-avea nici un fel 
de importanţă dacă-i fată sau băiat. Şi când totuşi mi-a zis că e băiat 
am î nţepenit, n-am mai ştiut, că cum adică, că eu doar aşteptam fetiţă, 
de ce-i băiat… ca ce chestie?  

Copiii nu ştiu să facă bine sau rău. Copiii ştiu să facă ce văd, deci ce-i 
î nveţi să facă. Î n primul rând că fac ce văd î n casă, asta-i una la mână. 
Şi-n al doilea rând, trebe' să-i spui copilului, trebe' să-l formezi ca să 
poată să hotărască el mai târziu ce să facă… 

Cei doi părinţi trebuie să se implice î n egală măsură, chiar ar fi ideal. 
De la fiecare are ce-nvăţa. Am observat o chestie când era Alex mic şi 
eram stresată. Fiecare face lucrurile î n felul lui. Eu de exemplu î l î nfă-
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şam î ntr-un fel, şi bineînţeles că mi se părea inuman să-l î nfăşeze cine-
va î n alt fel. Dar după ce-am stat odată şi de două ori, ce, eram nervoa-
să, şi de ce nu-l faci aşa, aşa trăbă. Ş-a zis: da’ lasă-l omule-n pace, că ce 
importanţă are cum e î nfăşat. Şi s-a obişnuit. Se obişnuieşte cu orice. 
Doi oameni nu poate să facă la fel un lucru, fiecare-l face î n felul lui. 

35 de ani, lector universitar, divorţată, un copil 

Aş minţi să spun că a fost important atunci când m-am decis s-o am. 
A fost important după ce am avut-o, şi pe zi ce trece e tot mai important 
că există, şi mă simt foarte mândră î n rolul de mamă. N-am avut prefe-
rinţe legate de sexul copilului, deşi uneori, chiar la î nceput, când am 
aflat că voi avea un copil, sigur m-am gândit c-ar fi poate mai bine pen-
tru copilaşul ăla, pentru fătul de atunci, să fie un băiat, lucrul ăsta mi-a 
trecut prin minte, că ar fi mai simplă viaţa dacă ar fi un băiat. Cred că 
un bărbat, simplificând lucrurile, se descurcă mai bine î n viaţă, are mai 
mare şansă să-şi croiască î ntr-un fel sau altul viaţa. Femeia e mult mai 
dependentă. Mult mai dependentă de propria ei biologie, î ncepând de 
aici şi de multe altele. Dar m-am bucurat foarte tare că este, că-i sănă-
toasă, că-i deşteaptă, şi am ajuns pe urmă categoric să-mi spun, şi spun 
ş-acum că-i mai bine că-i o fetiţă decât un băiat. 

Spre deosebire de părinţii mei, care î ntotdeauna au ştiut că viaţa 
mea este mai uşoară decât viaţa lor, şi cred că aşa a şi fost, î n mare mă-
sură, eu niciodată nu m-am gândit că viaţa fiicei mele este mai uşoară 
decât a mea. Cred că în multe privinţe nu. În plus, mă gândesc adesea 
că şi din pricina mea, î n mod esenţial din pricina mea, viaţa ei este mult 
mai grea, pentru că e un copil fără tată. Şi eu de fapt nici nu pot să-mi 
dau seama cât de mare e suferinţa asta. E o suferinţă pe care eu n-am 
avut-o, de care mă simt responsabilă, deci cred că dimpotrivă, viaţa ei, 
interior vorbind, că la urmă asta contează, e o viaţă mai dificilă… decât 
a mea, dar pe de altă parte, ca posibilităţi, să spun, de realizare, exis-
tenţiale, î mi doresc şi sper să fie mai bună decât a mea… Adică eu sunt 
mulţumită cu ceea ce fac acuma, dar mereu î mi spun că a fost un mira-
col şi o foarte mare şansă că am ajuns să fac ce fac acuma…Şi sper ca ei 
să i se î ntâmple organic şi normal să ajungă î ntr-un loc pe care şi-l do-
reşte şi să facă ceea ce vrea… Sigur că de fapt lucrurile sunt mai com-
plicate, aici intră tot felul de condiţionări… 

Ceea ce apreciez eu la o fată, sau ce cred că ar trebui să fie o fată… 
verbul ăsta mi se pare cumplit „a trebui”, tocmai pentru că suntem atât 
de diferiţi, şi nu cred în tipare ideale… Cred că ar fi bine pentru ea să 
creadă foarte tare î n puterea minţii sale. Eu chiar cred că este cel mai 
preţios lucru. Dacă poate să aibă şi î ncredere î n ea î nsăşi. Dacă poate să 
tindă spre armonie, spre echilibru. Spun asta pentru că mai ales la vâr-
sta de 20 de ani ai multe tendinţe, pentru că e mult haos, şi dezorienta-
re, şi î năuntrul tău şi şi î n afara ta, cred că trebuie să ai ceva de care să 
te ţii, şi dacă ceva-ul ăla vine î n primul rând din tine e cel mai bine, că 
dacă nu, de acolo se poate ca viaţa s-o ia razna. Deci trebuie să fie pe cât 
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se poate de armonioasă pe dinăuntru sau să aibă măcar o tendinţă sau o 
mică putere de care să se lege î năuntrul ei, acuma dacă ar mai fi şi fru-
moasă picată de la Dumnezeu, sigur că asta ar fi minunat, aşa ar trebui 
să fie… 

Iar un băiat, pe lângă lucrurile pe care trebuie să le aibă o fată, deci 
î ncrederea î n el î nsuşi, î ncrederea î n puterea minţii sale, să ştie că el 
are el î nsuşi ceva foarte preţios pe lumea asta şi chiar el î nsuşi e ceva 
foarte preţios, cred că ar mai trebui î n plus faţă de fată, să aibă o anu-
mită responsabilitate. Sigur, şi fetele trebuie să aibă responsabilităţile 
lor, legate de propriile lor vieţi, dar băieţii î ntr-un mod aş spune mai 
special, tocmai pentru că mi se pare mie, asta e o caracteristică oarecum 
pedantă sau care a pierdut foarte mult sau care e din ce î n ce mai ab-
sentă la băieţi ca şi la bărbaţi. Şi atunci dacă băiatul la 20 o are, are 
şanse să o aibă şi bărbatul la 35, adică cred că la un băiat î ncrederea aia 
î n sine nu trebuie s-ajungă până î n punctul î n care să se simtă un stă-
pân al vieţilor celorlalţi, un fel de consumator de vieţi, şi dacă se poate 
un consumator de vieţi ale fetelor. Ş-atunci dacă are o anumită respon-
sabilitate, poate intra în nişte relaţii mai bune pentru fete, pentru lume 
î n general şi cred că şi pentru el. 

48 de ani, sondagistă la fabrica Terapia, divorţată, un copil 

Dacă nu aş fi divorţat, sigur aş mai fi vrut măcar un copil. Practic un 
copil conferă î ntr-o familie echilibru… mă rog, cel puţin pentru mine. 
Pentru cel care este ex-soţul meu, se pare că n-a fost, dar asta n-are ab-
solut nici o importanţă. Copiii sunt î ntr-adevăr echilibrul î ntr-o casă, es-
te motivul pentru care realizezi foarte multe, şi dac-ai fi singur, n-ai 
avea motivaţia, n-ai avea de ce, pentru ce să lupţi, s-alergi. Şi normal, 
până la urmă culegi roadele… 

Eu am vrut să am băiat pentru că unui băiat î i este mai uşor î n via-
ţă. Mie aşa mi se pare. Îi este mai uşor, este cu totul altfel, răzbeşte mai 
uşor, nu are atâtea piedici. Totuşi, o femeie dacă este pusă î n situaţii, şi 
eu am fost pusă foarte des î n situaţii delicate, î n sensul că trebuia să re-
zolv probleme unde ar fi trebuit să meargă un bărbat. O femeie trebuie 
să fie foarte puternică moral ca să se impună celor din jur, chiar dacă 
sunt bărbaţi. Se poate… dar e mai greu. Mă rog, la î nceput este mai 
greu, pe urmă te obişnuieşti, şi pe urmă te impui chiar şi prin prezenţă. 
E vorba de o autoeducaţie până la urmă. 

Totuşi, am fată. Şi î i mulţumesc lui Dumnezeu că este fată şi de fapt 
nici n-avea nici un sens să prefer eu băiat. Căci o fată este mai apropia-
tă de mama, poţi să discuţi cu ea mai mult, ţi-s mai apropiate toate pro-
blemele, de toate genurile…. Cu un băiat nu ştiu dacă aş fi reuşit să fim 
atât de apropiaţi. Eu cu fiică-mea î n primul rând suntem prietene şi nu 
avem absolut nici un secret una faţă de cealaltă. Mă rog, mai intervin, 
î ntr-o familie mai intervin discuţii, cine ştie, o indispoziţie, dar astea se 
rezolvă, nici o problemă. Deci până la urmă tot e mai bine cu o fată.  
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Din punctul de vedere al studiilor, pot să spun că a avut, vreau să 
vorbesc la trecut, fiind în anul 4, deşi de-abia acum vine greul, a avut o 
viaţă mai grea, mai grea şi mai stresantă pentru că î nvăţământul nos-
tru iarăşi lasă foarte mult de dorit, chiar acolo unde totuşi, ar trebui să 
se facă nişte schimbări radicale î n sensul bun al cuvântului, şi să luăm 
iarăşi ce este bun î n Occident, când nu sunt atât de suprasolicitaţi, dar 
î n privinţa materială, eu zic că a fost mai uşoară. Eu i-am asigurat tot 
ce-am putut şi am renunţat la tot ce-am putut ca ea să aibă relativ tot 
ce-şi doreşte. Acuma chiar totul n-am reuşit pentru că… poate dacă 
eram căsătorită şi nu cu cel care mi-a fost soţ, ci cu o persoană care ştia 
să aprecieze familia, atunci era cu totul altceva. Dar cât mi-a stat î n pu-
terile mele, eu sunt mulţumită de cât i-am oferit ca să ducă totuşi o via-
ţă fără griji… î nafară de studii, unde nu mai puteam s-o ajut. 

Eu nu mi-am impus niciodată punctul de vedere î n ceea ce priveşte 
viitorul ei, ea a avut atât discernământ î ncât din şcoala generală şi-a 
ales să facă engleza cu orice preţ, şi eu am sprijinit-o. Pentru că î n viaţă 
dacă nu faci ce-ţi place, atunci nu răzbeşti prin greutăţi. Şi eu atât aş 
dori foarte mult să simtă că face ceea ce-i place, şi să aibă o satisfacţie 
profesională cel puţin egală cu a mea… dacă nu mai mult. Deci mai 
mult probabil că va avea, pentru că are studiile superioare mie, dar sa-
tisfacţia profesională aşa… să aibă î ntotdeauna sentimentul acela al da-
toriei bine făcute şi î mplinite. 

30 de ani, asistent universitar, căsătorită, doi copii 

Pur şi simplu am ştiut din totdeauna că vreau cel puţin un copil, 
ideal eu mi-am dorit trei, acuma după ce am făcut doi am zis că poate 
totuşi al treilea se amână. Mi-ar fi plăcut să putem î nfia un al treilea. 
Însă D. zice că n-ar fi niciodată î n stare să nu facă diferenţa dintre ei, în 
timp. Eu m-am gândit că dacă l-am lua de foarte mic, aş putea să fiu în 
stare. Dar probabil că n-o să fac niciodată asta, dar mi-ar fi plăcut să 
am trei, două fete şi un băiat, ori trei fete. 

Nu mi-ar place să am băiat. Poate că un pic mi-am dorit la a doua 
sarcină să fie băiat, dar foarte puţin, adică am fost aşa de fericită şi de 
mulţumită de Nona, şi de tot ce am observat la ea crescând, ştii, î ncât 
mi se pare ideal acuma să ai fete, după cum mi s-ar fi părut ideal pro-
babil să ai băieţi dacă aş fi avut băieţi. 

Nu ştiu cum s-a î ntâmplat, ştii, că am momentele mele de frustrare 
şi crizele mele, mai ales că majoritatea prietenelor mele sunt din cercuri 
de-ăstea, fără copii. Şi mi-i foarte greu când vine câte una şi-mi zice: a, 
ţi-ai ratat cariera, ţi-ai ratat. Sigur că pentru mine lucrurile sunt foarte 
clare, când mă gândesc la ele î n linişte, dar când vin nişte oameni la ca-
re ţii, şi-ţi spun treburile astea, e imposibil să nu te tulbure. Şi am mo-
mente î n care mă gândesc, uite, dacă n-ar fi fost ele, acuma puteam să-
mi fi terminat doctoratul de nu ştiu când sau cartea aia pe care mă 
gândesc să o scriu de nu ştiu câtă vreme, putea să fi ajuns la mijloc, sau 
puteam să mă fi dus cu burse nu ştiu unde. Există şi momentele astea, 
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nu pot să neg. Cineva mi-o zis o dată: lasă, acuma nu simţi tu cât ai 
pierdut, dar o să simţi î n momentele î n care studentele tale te vor de-
păşi. Totuşi, cred, că ceea ce rămâne neî ndoielnic, copilele astea sunt 
realizarea, opera magna, adică vor fi î ntotdeauna cărţile mele majore. 
Mi-e frică î nsă să nu ajung î n punctul î n care să cred prea tare că le-am 
făcut eu şi că am dreptul să am vreo opinie despre destinul lor ulterior. 
Că acuma aşa zic: a, le-am făcut, de-acuma ele sunt separate, sunt per-
soane independente, dar sigur că nu pot gândi aşa, î n profunzime, şi la 
un moment dat voi deveni, aşa, mama care se bagă, şi nu ştiu ce-o să se 
î ntâmple atunci…  

Nu cred î n poveştile astea, că-i mai bine să ai băiat sau fată… Cred 
că e bine să ai un copil pe care să-l educi bine, să-ţi ajute Dumnezeu ca 
să-l educi bine, pentru că n-ai de unde să ştii dacă-l educi bine sau 
prost. Însă, pe de altă parte nu se poate nega faptul că fetele sunt mai 
legate, mai ataşate de familie. Î nsă am văzut exemple de băieţi care au 
aceeaşi atitudini, î şi asumă responsabilităţi faţă de familie ca nişte fete. 
Deci nu, nu mă interesează să judec dacă e băiat sau fată, sau să simt 
că ar trebui să mai fac şi un băiat pentru că am numai fete… dar cred 
că toţi sunt potenţiali oameni, şi să iasă nişte oameni cum trebuie să fie, 
indiferent de ce sex au… 

Acuma copiii mei sunt foarte mici, deci n-am avut vreme să cuget 
foarte mult la asta. Dar dacă stau să mă gândesc, î n aceeaşi perioadă în 
care ele cresc cu mine fiind alături, şi nu suferă, î n aceeaşi perioadă de 
pildă, mama se chinuia. Î n perioada asta, ele aveau 3 luni concediu de 
maternitate… şi până la 3 ani când eram acceptaţi la grădiniţă, pentru 
că refuzase să ne dea la creşă, pentru că erau nişte creşe din alea inu-
mane, erau imense, aşa cu sarmale, şi te tratau ca pe nişte sarmale, 
mama s-a chinuit să aducă tot felul de femei şi de doici din-astea care să 
aibă grijă de noi. Şi cred că undeva mi s-o fixat o angoasă de separaţie 
pe creieruş, pentru că tot timpul am trăit foarte dramatic despărţirea de 
casă. Cred că din punctul ăsta de vedere lor li-e mai uşor decât mie. Dar 
o să le fie mai greu după aceea pentru că voi avea mult mai puţin timp 
decât a avut mama dup-aceea. Vor fi un pic aruncate î ntre programele 
noastre foarte î ncărcate, după ce vor intra î n sistemele astea 
instituţionalizate, nu ştiu. În rest sigur, material le este mai uşor… da 
nici eu n-am simţit niciodată lipsuri. 

Mi-ar plăcea ca fetele mele să fie î nţelepte, adică mi-ar plăcea să nu 
treacă prin perioada aia ingrată din adolescenţă, prin care toţi trecem, 
î ntr-un grad mai mare sau mai mic, când simţi nevoia să faci parte 
dintr-o turmă. Sau cel puţin să-şi selecteze bine turma. Perioada aia mi 
se pare cea mai periculoasă. Nu neapărat pentru că atuncea se lipesc de 
te miri ce influenţe negative şi se apucă de fumat. Ci pentru că atuncea 
e momentul î n care, sigur, li se şi defineşte personalitatea, dar când 
simt nevoia să fie altceva decât ce sunt de fapt, şi există, sigur, oameni 
care o apucă până la urmă pe calea pe care trebuie dar există alţii care 
rămân până la bătrâneţe altceva decât sunt. Şi uite, din punctul ăsta de 
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vedere, mama a reuşit să facă un lucru foarte bun cu noi, pe care eu nu 
ştiu dacă o să-l reuşesc cu copilele mele, pentru că nu a marşat nicioda-
tă la argumentul că: îmi trebuie rotile că şi Vasilica are rotile… sau 
vreau să merg la discotecă, că toate colegele mele merg la discotecă… 
Pentru ea argumentul ăsta nu exista pur şi simplu. Mi-a zis î ntotdeau-
na, ei sunt ei şi tu eşti tu. Nu î n sensul î n care tu faci ce zic eu, dar în 
sensul î n care tu nu-i neapărat să faci ceea ce fac ei. Şi chiar treaba asta 
m-a făcut să mă simt deosebită şi nici n-am suferit că n-avem acelaşi 
program, pentru că noi am avut î ntotdeauna un program foarte diferit 
de copiii de aceeaşi vârstă cu noi, dar nu l-am simţit ca pe-o frustrare. 

43 de ani, şomer, divorţată, recăsătorită, un copil  

Acuma eu zic că-i bine să ai fetiţă că am fetiţă. Depinde, dacă-i 
ascultător şi î nvaţă. Eu cu fetiţa mea nu am probleme. Pe clasa I mi-o 
luat premiul II, pe a II-a, premiul I, pe a III-a premiul I. Acuma iară 
î nvaţă foarte bine, la lucrări, la toate numai foarte bine. După ce a 
î nceput clasa a IV-a o mai avut şi bine şi suficient. Dar a fost la î nceput. 

Altfel te-nţelegi cu o fată. Şi cu băieţii, î ntr-adevăr, ea poate cine ştie 
ce noroc o avea. Are 11 ani, dar orice face pe afară, vine şi-mi spune. O 
venit o dată şi-mi spune: „mamă dacă î njur copiii şi-ţi spune careva, mă 
baţi?” „Să nu î njuri că nu ştiu ce-ţi fac”. Orişice-mi spune. N-am pro-
bleme cu ea. Orice vorbesc cu ea.  

Eu cred că viaţa ei e mai uşoară decât a fost a mea, că noi când am 
fost la ţară mergeam şi la şcoală, ne puneau şi la lucru, aveam porci, 
aveam vite, ne trimitea după iarbă să aducem, mergeam î n pădure după 
lemne, că aşa o fost. Dar ei aici? Bani î n fiecare zi la şcoală, dacă-i pun 
mâncare, o aduce î napoi, n-o mănâncă, bani, î n fiecare zi 10000 lei. 
Acuma am fost acasă, i-o dat şi taică-său, î i mai dau eu, dar fără banii 
ăia nu se duce la şcoală. Şi-i altfel. Fratele meu a fost mai mic cu 12 ani, 
eu l-am crescut, eu la şcoală, maică-mea se ducea la lucru, dar ei aicea 
ce au? Că n-au nimic de făcut, să î nveţe numai. Curăţenie, mâncare, 
nimic, dar noi câteodată mâncam pită goală. Aşa era. Pită cu slănină. 
Ce era de mâncare. Când avea maică-mea timp, făcea, când nu, se du-
cea la lucru, venea seara. Ne făcea mămăligă cu brânză, o tocană şi 
mâncam, ne culcam şi dimineaţa du-te la şcoală. Dar aicea? „Ce ai de 
mâncare? Aia nu-mi trebuie. Dar ce mai ai?” Îi mai uşor sau poate că 
noi am fost mai mulţi şi o fost mai greu. Ea-i singură. Noi ne duceam cu 
pită cu dulceaţă î n fiecare zi. De unde margarină şi salam şi ei nici 
dintr-astea nu mănâncă, v-am spus, bani. Corn cu ciocolată, corn cu 
dulceaţă. Şi-i dau şi dacă ştiu că nu mănânc eu şi-i dau ei să aibă. Eu 
am ştiut atunci de inele şi de…? Are 11 ani şi are 6 inele de aur? Şi lăn-
ţişoare? Din cât am putut şi cum am avut bani, tot am cumpărat şi mă-
tuşă-sa din Germania tot î i dădea şi ea, mai opream eu, puneam banii. 
Noi am avut din pleu. Când a fost ziua ei, i-am luat salopetă de blugi, i-
am luat bluza aia neagră, i-am luat o rochiţă, da’ noi n-am avut din as-
tea. Geacă de piele, blană eu n-am avut niciodată. Noi am avut din 
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monton. Altfel î i viaţa copiilor de acuma. Şi eu pentru ea, am şi avut-o 
aşa de târziu, eu î mi dau sufletul şi dacă ştiu că nu mănânc eu, eu î i 
dau. 

Eu de toate î i spun. Eu cum mă gândesc că-i mai bine, aşa o educ. Eu 
am făcut 8 clase, nici n-am î nvăţat aşa de bine că mă punea la lucru, n-
aveam timp să î nvăţ. Şi cât pot, o ajut, dar el, al doilea soţ al meu, o aju-
ta foarte mult pe I-a şi a II-a, pe urmă, nu. Discută cu ea. Numai că ea 
zice: „mamă aşa mă enervează când zice ceva către mine”. Î i bărbat şi 
are o voce de parcă ar fi tot timpul nervos, aşa-i vocea lui. „Nu trebuie 
să te enerveze. Că el ne aduce bani, cu el stăm î n casă acuma, tat-tu vi-
ne o dată pe lună”. Vine şi o duce la el, o mai duce î n oraş, şi-acuma o 
vrut s-o ducă la circ, dar am mers la ţară. Şi-i mai dă bani şi el, o ajută 
şi el. 

Aş fi vrut să mai am copii, am şi rămas gravidă când fata avea un an, 
şi la 14 săptămâni o luat ei sarcina. Atunci cu fetiţa numai î n spital am 
stat, la staţionar, acuma-i spital TBC acolo. Şi mi-o luat ei sarcina. Am 
avut probleme, nici n-am mai rămas gravidă, dar nici n-am mai vrut să 
mai am. Am avut probleme, mi-o zis că mi-e foarte slab uterul şi pot să 
pierd dacă fac efort. Mi-o luat că nu ţineam apa, au zis că am scurgere şi 
n-am mai avut niciodată, eu pierdeam apa şi copilul nu putea să stea. Şi 
la 14 săptămâni mi-o luat sarcina. Şi atuncea mi-o zis să mă duc să-mi 
pună spirală, că nu mai pot să fac, numai mă chinui, dar n-am mai ră-
mas, nu m-am dus nici să-mi pună spirală, nici n-am luat medicamente, 
n-am mai rămas gravidă. 

66 de ani, pensionară, divorţată/văduvă, doi copii  

Când m-am căsătorit, în urmă cu vreo 30 şi ceva de ani, 40. Normal 
eu am lucrat de când am terminat şcoala la Armătura, pe urmă m-am 
dus la România Muncitoare, de fapt prima dată am lucrat ca ospătară, 
am lucrat 17 ani ca ospătară, pe urmă am plecat la România Muncitoa-
re la războaie, după care m-am lăsat, au fost 3 schimburi, m-am î mbol-
năvit şi am venit la Armătura unde am rămas până la pensionare. Am 
lucrat î n armătura, î n secţia montaj, a fost destul de greu, o viaţă foar-
te, foarte grea. Am doi copii, fată şi băiat, fiica mea-i căsătorită, are o fe-
tiţă de şase ani care e viaţa mea, singura bucurie care o am pentru mine 
când o văd pe ea şi când vine ea la mine sau mă duc eu la ea, de obicei 
mă duc eu mă duc î n fiecare săptămână sâmbăta la sfârşit. Asta e liniş-
tea mea cea mai mare sâmbăta când mă duc la ea şi stau cu ea. Are şase 
ani, i-a î mplinit î n februarie î n 21, iar fiică-mea e căsătorită, are o căsă-
torie foarte reuşită, cum nu se poate mai reuşită. Un soţ de milioane, 
socrii buni, dar mai au şi ei câte o problemuţă cu socrii că stau cu socrii. 
Îşi face casă, acuma î şi termină casa. Fiul meu este la armată, lucrează 
la armată, e plutonier. E un băiat minunat, foarte, foarte bun, dar o 
femeie a profitat de el şi l-a î ndepărtat de familie şi de soră-sa şi ne-am 
î nţeles foarte bine până nu s-o cunoscut cu tipa asta. Î nsă acuma, de 
când e cu ea, e groaznic. Eu am avut apartament î n Abator de două ca-
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mere la care am locuit 40 şi ceva de ani cu copiii până s-a căsătorit fiică-
mea, de acolo s-a căsătorit, băiatul de acolo a mers la şcoala militară, a 
venit de al şcoala militară, tot acolo, până acum doi ani am stat acolo. 
De doi ani stăm aici, stau eu. Un an a stat băiatul cu mine. Am vândut 
apartamentul de acolo, că a fost de două camere, la care le-am dat la fi-
ecare câte ceva. Adevărul e că poate că am făcut o greşeală cu ei pe un-
deva că la fiică-mea i-am dat mai mult deoarece ştiam că are mare nevo-
ie că î şi face casă şi cu soacră-sa la î nceput a avut nişte probleme că eu 
nu i-am dat la fiică-mea nimic, că ea a ridicat casa î n sus şi î n rest tre-
buia să-şi facă ei. Că eu de fapt de aia am vândut ca să-i dau şi ei. Ei i-
am dat mai mult ca şi la băiat. Băiatul ştiind că nu-i căsătorit şi că are 
un salariu de la armată foarte frumos şi bun, i-am dat, zece milioane, i-
am dat şi lui şi atunci după ce ne-am mutat noi de acolo, pe băiat l-am 
luat aici după care a zis că o perioadă va sta, până se duce î n chirie. O 
rămas un an şi ceva aici. După un an şi ceva, am avut tot discuţii cu el 
că la fată i-am dat şi i-am făcut cecul, i l-am pus pe numele meu, că şti-
am că-l duce la ele şi, oricum, până la urmă i-am pus pe numele lui ce-
cul, n-am mai avut î ncotro, că am avut tot probleme şi adevărul e că a 
fost un copil minunat, a ţinut foarte mult la mine, şi ţine, dar nu-l lasă 
ea, nu ştiu nici î n ziua de azi nu ştiu, de un an de zile de când a plecat, 
de două ori l-am văzut. Nu vine la mine, ceea ce e dureros din cale afa-
ră, când ştiu cât am lucrat pentru el, cât am muncit, cât făcut pentru el, 
că fata a avut servici, el n-o avut până o ieşit din armată. Fata o termi-
nat Facultatea de Mecanică şi o lucrat şi ea la Armătura cu mine, îm-
preună, î n tot timpul facultăţii, şase ani a lucrat acolo, pe urmă o rămas 
acolo, s-a angajat, nu i-o dat post de ingineră când o terminat, nici la 5-6 
ani după aia, o lucrat cinci ani la oficiul de calcul, acolo o venit soţia 
unui şef, o scos-o de acolo şi o băgat-o î ntr-o secţie pe ea. N-o mai lucrat 
mult şi s-o mutat de acolo tot ca operatoare. Şi atunci eu am rămas în 
pensie, eu am rămas de fapt cu decretul, cu Ceauşescu, de atunci sunt 
î n pensie, o pensie amărâtă, după 39 de ani de serviciu aproape, am 
1.290.000 lei pensie şi probleme foarte grave şi foarte mari, nici nu pot 
să vă spun ce greu mi-e. Că eu când am vândut apartamentul le-am dat 
toţi banii lor, nu m-am gândit că stai, domnule, să-mi opresc şi eu, am 
luat garsoniera asta, mi-am î nchis balconul, am făcut eu ce-am mai avut 
de făcut aici nişte lucruri, am zugrăvit şi am cheltuit opt milioane care 
mi i-am oprit mie. Nu m-am gândit că aşa mult o să mă coste pusul la 
garsoniera asta şi am rămas fără bani, fără un leu, doar cu pensia, Am 
intrat î n nişte datorii groaznice, neavând din ce să-mi plătesc toate, pâ-
nă la urmă am fost obligată să-mi găsesc ceva de lucru. Mi-am găsit 
prima dată anul trecut la un bătrân, am făcut mâncare, curăţenie, îmi 
dădea şase sute de mii, am mai făcut ce-am făcut, mi-a fost tare greu cu 
el că era tare dificil şi l-am lăsat. Momentan î ngrijesc o fetiţă de doi ani 
jumate de la mine din bloc la care-mi dă doar cinci sute de mii de la şase 
la trei. Nu-i prea plăcut, dar neavând altă soluţie… Nu mă descurc cu 
pensia. Am lumina de plătit, am avut două chitanţe de lumină, am ră-
mas î n urmă, cu cheltuielile am rămas î n urmă, telefonul mi l-o î nchis, 
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televizorul mi s-o stricat nu pot să-l repar că n-am pe ce, nu-mi ajung 
banii nici cum, cu mâncarea sunt aşa… numai la limită, că nu mă pot 
descurca. Am avut nişte datorii care efectiv nu le-am putut plăti, nu mai 
pot să scapi de ele, nimeni nu mai ştie de mine acuma. Nici copiii, nici 
nimeni pe î n lumea asta nu ştie de mine că ce fac, mă caută foarte rar, 
dacă eu mă duc, mă duc la fată, dar pe băiat de două ori î ntr-un an l-am 
văzut. Mi-o promis că o să-mi trimită nişte bani î n fiecare lună, dar pâ-
nă-i lumea nici un leu n-am văzut. Acuma am, sincer vă spun, am o da-
torie foarte mare. Nu mă descurc cu pensia, foarte greu, plăteşti cheltu-
ieli, plăteşti lumină, mi-a fost î nchisă lumina, am plătit-o, am deschis-o, 
m-o costat un milion şi ceva, pensia din luna trecută, toată mi s-a dus 
pe lumină. Am rămas fără nici un leu, am luat-o de la î nceput, la cine să 
mă duc? Dacă mă duc la ei, ştiţi cum e. Fata „păi că de ce ai făcut, că nu 
ştiu ce, că nu ştiu cum” şi atunci renunţ şi nu mă mai duc la ei si am lu-
at fata asta şi de ieri am î nceput să lucrez să fac şi curăţenie la un bloc, 
mă duc şi fac curăţenie, deşi am 66 de ani. Nici nu pot să vă spun, când 
î mi amintesc cât am făcut pentru ei şi cât am muncit şi cât am tras şi 
acuma, la vârsta asta î n loc să mă odihnesc că-s foarte bolnavă şi cu 
nervii şi cu inima şi două ulcere la stomac şi cu spondiloza şi cu toate, 
medicamentele mă costă o grămadă de bani, nu pot să stau fără medi-
camente, dar ce să fac? Mai am pe cineva care î mi aduce de gratis de la 
veterani, nu mai cumpăr, dar e foarte greu, pensia e sub orice critică, nu 
pot să mă descurc dintr-un milion două sute, nici cum. Şi atuncea am 
luat un bloc, dar î mi dă numai trei sute şi la bloc şi mă duc după ora 
trei acolo şi fac curăţenie, fac numai a doua zi, ieri am fost am venit atât 
de bolnavă şi de obosită că de ieri până azi dimineaţă nici nu m-am pu-
tut ridica din pat. Dar nu mă î ntreabă nimenea „te descurci? ai bani de 
pâine?, ai bani de ceva?”, nimeni nu mă î ntreabă, că aşa e viaţa. Nu pot 
să apelez la ei, că degeaba apelez că mai repede te ajută un străin decât 
copiii tăi. Sunt foarte buni, sunt realizaţi, băiatul nu-i căsătorit legitim 
ci asta, da nu ştiu, el zice că stă î n chirie î ntr-un apartament, mă î ndo-
iesc. Ea stă cu mamă-sa, ea e divorţată, o fost căsătorită cu cineva şi o 
divorţat, zice ea, după şase luni, am auzit că are un copil, acuma nu ştiu 
a lui î i copilul, că el î i de nouă ani cu asta, dar nu-mi spune nimic, nu 
vrea să-mi spună nimic şi-mi ascund şi n-am mai î ntrebat nimic. Am zis 
faceţi ce vreţi, nu mă interesează, dar mă doare foarte rău cât am tras 
pentru ei şi el să nu vină să mă vadă. Şi mi-o zis că stă î n garsonieră, 
dar am aflat stă î n garsonieră că el zice că plăteşte un milion jumate la 
garsonieră chirie, dar î i dă la mamă-sa ei că şi mamă-sa ei e o lepră şi 
jumătate şi astalaltă iară şi degeaba-i spun, că nu mă crede şi zice „eu 
te î nţeleg, tu, mamă şi eu ştiu că ai dreptate dar ce să fac că nu mă pot 
lăsa de ea”. Şi-atunci î l î ntreb: „nu sunt mă atâtea fete î n lumea asta, de 
ce nu te duci să te căsătoreşti cu alta, să-ţi găseşti o fată ca lumea?”. De 
opt-nouă ani e cu ea şi nu vrea să se cunune ea cu el, dar banii î i ia. Şi 
vă spun că i-am dat alea zece milioane, î n două luni de zile n-o mai avut 
nici un leu din ele. Toate i le-o luat ele. I-o fi luat? I-o pus el la CEC? O 
zis că i-o plătit cheltuieli, că nu mai are, că plăteşte şi chirie, plăteşte şi 
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pentru ea cheltuielile acolo unde-i ea şi dacă am plâns o zis că nu-mi 
mai spune niciodată nimic că eu mă necăjesc şi decât să te văd că te ne-
căjeşti, mai bine nu-ţi spun nimica şi că „o să vin, o să vin”, dar n-o mai 
venit. O fost ziua mea de naştere î n 8 aprilie, am crezut că a veni, n-o 
venit, o fost Paştele, n-o venit, toate sărbătorile l-am aşteptat ş-am ţinut 
tare mult la el, a fost sufletul meu, niciodată n-am crezut că băiatul ăs-
ta va ajunge aşa şi este foarte bun, un copil minunat, dar î i naiv, î l 
fraiereşte asta cum vrea ea şi face ce vrea ea. Fata are o căsătorie foarte 
reuşită, dar eu mă descurc sub orice critică. D-zeu numai din cer ştie 
cum mă descurc. Şi n-am pe nimenea şi n-am unde să apelez şi acuma 
am luat şi blocul, stau şi cu fata ca să pot să mă scap î n 2-3 luni de zile 
şi eu de datorii. Am zis că vând garsoniera, pun garsoniera î n vânzare, o 
vând şi-mi iau ceva mai ieftin să pot să rămân cu nişte bani, dar nu. Am 
zis că iau o garsonieră confort II, dar chiar azi a fost de la o agenţie la 
mine aicea şi o zis că nu sunt sub 145 de milioane confort II şi atunci eu 
cât să cer pe asta, dacă cer 150.000.000 nu-mi dă nimeni atâta că se uită 
la cartier la locul unde e şi la amenajări şi atuncea ce să fac că-mi prăd 
numai şi munca asta de o viaţă. Am zis că voi munci şi voi merge şi cu 
fetiţa asta e foarte dificilă, tot î mi distruge, e de doi ani jumate numai şi 
dacă-i spun, merge şi-i spune la mamă-sa dacă strig la ea sau vorbesc şi 
mă supăr pe ea şi nu vorbesc cu ea se duce şi-i spune la mamă-sa că am 
strigat la ea şi mai şi minte, zice că am bătut-o şi niciodată n-am pus 
mâna pe ea că mi-s dragi copiii ca soarele, dar deja mă calcă pe toţi ner-
vii, să vedeţi ce mi-a făcut acolo cu peretele. Luna asta mai stau cu ea şi 
luna viitoare î mi găsesc eu ceva iarăşi. Şi n-am ce să pretind pentru că 
fata ştiu că-i foarte greu şi ei, la fată i-i foarte greu că-şi face casă şi nu 
milioane, sute milioane o costă. Mai au un pic şi vor să se mute, că stau 
cu socrii î n casă. 

55 de ani, cercetătoare la Institutul Oncologic, căsătorită, fără copii 

Nu ştiu, nu, nu cred, depinde şi din ce familie sunt, din ce familie 
provin, cum a fost şi familia î n care au crescut părinţii. Cred că au fost 
perioade şi sunt şi familii î n care copiii sunt fericiţi, şi copilăria lor e fe-
ricită, chiar dacă au mijloace modeste şi copii care degeaba sunt plini de 
bani că pot să fie foarte nefericiţi. Depinde de foarte multe lucruri ferici-
rea, nu? Ce î nseamnă să fii fericit? E foarte greu. 

40 de ani, grefier/dactilograf la curtea de apel, căsătorită, doi copii 

Eu n-am avut o copilărie grea sau urâtă, dar cred că ei au altfel de 
copilărie. Deci cum are un copil de la ţară. La început n-am avut televi-
zor, n-am avut televizor până eram î n clasa a opta şi părinţii mei nu au 
avut televizor, deşi n-au avut situaţie materială grea. Copiii mei au 
condiţii mai bune, mai mult acces la informaţie, noi ne-am ocupat mai 
mult de ei, î n sensul că am căutat să le î ncurajăm şi dezvoltăm oare-
cum. Să-i ajutăm şi să-i î ncurajăm acolo unde am descoperit sau ne-am 
dat seama că au aptitudini. 
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Mi-am dorit foarte mult să am copii şi n-au venit programaţi, bine, 
m-am şi căsătorit destul de târziu, la 26 de ani şi nu am vrut să-i am 
mai târziu decât i-am avut şi mi-am dorit foarte mult să am şi mă bucur 
că sunt fetiţă şi băiat, din totdeauna am vrut să am doi. La fel î ţi pot fa-
ce probleme şi unul şi celălalt, la fel pot fi de ataşaţi, se spune că fetele 
sunt mai ataşate de taţi, dar de exemplu noi am fost două surori şi eu 
am fost şi am semănat mai mult cu tata şi simţeam o altă afinitate, nu 
că nu ţineam şi la mama şi sora mea seamănă cu mama, nu-i aşa o re-
gulă. Aşa cred, nu ştiu cum o să fie mai târziu, deocamdată văd că sea-
mănă cu mine î n unele privinţe, văd că seamănă foarte bine şi cu tatăl 
ei î n alte privinţe. De băieţi se spune că sunt mai ataşaţi, poate chiar 
pot să spun că simt că Andrei e un pic mai ataşat de mine, mai mămos, 
sigur, Adelina nu e aşa de mămoasă. Ar fi frumos să avem mai mulţi 
copii, dar abia reuşim să le oferim ce le trebuie, strictul necesar şi lor şi 
pentru asta trebuie să faci efort ca să zic aşa. Dacă ar fi viaţa mai uşoa-
ră. Sunt mai frumoase familiile cu mai mulţi copii. 

39 de ani, tipăritor la fabrica Iris, divorţată, doi copii  

Copiii sunt motivaţia mea de a trăi, sunt foarte importante fetele me-
le pentru mine. Nu sunt singură. Aş fi vrut să am patru copiii atunci 
când m-am căsătorit: două fetiţe şi doi băieţi. Dar pe parcurs am renun-
ţat din cauza greutăţilor. La primul nu am avut preferinţe, dar al doilea 
aş fi vrut să fie băiat şi aşa aş fi avut un vis împlinit. Am vrut fată mai 
î ntâi pentru că ele sunt mai tandre. Îmi pare bine acum că de fapt am 
două fete. Cred că orice mamă î şi doreşte un băiat ca să aibă un sprijin 
î n familie pentru viitor sau aşa gândesc ele. Viaţa lor este mai grea de-
cât a fost a mea î n copilărie, eu am avut tot ce am vrut, şi asta î ncerc să 
le ofer şi eu fetelor cât de cât. Părinţii î mi î ndeplineau o mulţime de 
dorinţe, ceea ce eu nu pot. Ele rămân cu dorinţe î n aer. Aş dori să facă o 
şcoală ca să le fie mai uşor î n viaţă. Cu cât cunosc mai multe cu atât le 
va fi mai uşor. Î n profesie nu am preferinţe. Ceea ce î şi aleg ele.  

80 éves, nyugdí jas, özvegy, unokájával él 

Nekem nagyon fontos szerepem volt a gyerekek nevelésében. Mert 
például én öltöztettem, én irányí tottam, hogy hogy csinálja, mint csinál-
jon, mi a jó, mi nem. Aztán volt, amikor meghallgatta és volt, amikor 
nem. Én másképpen éltem, ő már egy kicsit másképpen. Most, aki most 
él, még másképpen van. A férjem nem segí tett nagyon. Direkt nem segí -
tett, mert ez akkor inkább a nők feladata volt. Az anyának. 

Én nem szeretem a mai fiatal generációt, hogy hogy él. Nem szere-
tem. Nyí ltabbak, meg jönnek, mennek. Nálunk, a mi időnkbe’, mikor 
már sötétedett, mi már szaladtunk haza. Úgy voltunk szoktatva. És szo-
lidan, csendesen, szelí den. Hát máma van ez, hát máma nincs ez. Máma 
elmegy, amikor megy haza, akkor megy haza valaki. Nem igaz? Mert én 
hallok másokat. Hallom a leányok milyenek máma. Aztán nem tudom, 
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hogy úgy van, vagy nincs úgy. Nekem fiú unokám van, nem tudok ha-
sonlatosságot csinálni. Ha leány volna, más, de nem tudok. Van fiú-
gyermek is amelyik jó és van, amelyik rossz. És tudok olyat, hogy jó csa-
ládnak rossz fiúgyermeke és rossz leánygyermeke van és tudok fordí tva 
is. 

Én azt hiszem, hogy családiasabb a lány. Úgy gondolom én. De nem 
mindig, nem mindig. Van amikor a fiú még jobb, mint a lány. Olyat is 
hallottam már. Szorosabb a kapcsolat. Ezt se lehet általánosí tani. Ná-
lunk öt lány volt, nálunk probléma nem volt. Fiú volt három, velük sem 
volt direkt probléma. Még volt olyan testvérem, amelyik megnősült, ket-
tő is volt, amelyik még meg se nősült. Soha, olyan is volt. S a nővérem 
is, volt olyan nővérem, amelyik nem ment férjhez soha, az öt közül. Mi 
másképpen voltunk nevelve. Egész más miliőben nőttünk fel, mint mos-
tan ahogy van. Tudtuk, hogy mit szabad, mit nem szabad, nekünk soha 
azt nem mondták az én szüleim, hogy te, ide ne menj, ezt nem szabad, 
mi magunktól tudtuk, hogy ezt nem szabad, ezt nem illik és ezt nem 
csináljuk. Aztán most, most nem tudják. Én úgy látom, hogy nem tud-
ják, vagy nem akarják, én nem tudom.  

Amilyen ember az én unokám, amilyen jó, férjnek jó férj lesz. Ezt 
mondom. Csak találja el a házasságát. Ő jó férj lesz. Ahogy én kí vánom 
olyan lesz. Dolgos, otthon ülő. Olyan most is. Csak egyet nem szeretek, 
hogy igen befolyásolható. Most mondom, udvarol egy kislánynak, de az 
igen befolyásolja az a leányka. Hát nem rossz irányba, az is dolgozik, jó 
helyt dolgozik, meg minden, de nem olyan szülő szerető és nem olyan 
otthonülő, mint amilyenek mi voltunk. Más. Más na. Nem háziasszony, 
nem szereti a házimunkát, örökké jönne, menne. Nem házias, na, én 
meg azt szeretem, aki házias. Például, hogy leülne, í gy, hogy elbeszél-
gessünk, az nem. Idejön, akkor fut be, bekapcsolja a tévét, egész nap a 
tévé, ez, ez az ő, izé, programja. Amikor persze, ha szabad, mert ugye 
van neki is munkahelye. 

50 éves, munkanélküli, elvált/özvegy, egy gyerek  

Én mindig egyedül neveltem a gyereket, nekem hiába volt férjem. 
Akkor az volt a probléma egyik része, hogy nem adtak elég szabadságot, 
hogy az anya a gyermek mellett legyen kicsi korában. Legalább. Nem jó, 
nem jó, hogy távol legyen a gyermektől sokat. Ez jó, az, hogy most meg-
adják ezt a nevelésit. A fiam, mivel, hogy én nehezen bí rtam az állapo-
tot és szülés előtt kivettem a felét, másfél hónapos volt, amikor vissza-
mentem dolgozni. Aztán lehetett hat órát dolgozni, amí g a gyermek be-
töltötte az egy évet. A férjem kimaradt pont akkor a munkából, s aztán 
nyolc hónapot ő szoptatta a cucliból. 

Másfél évvel a házasság után született a gyerek. Nem szerelem gye-
rek volt, muszájból mentem. De azért én akartam. Még egy gyereket 
azonban már nem. Mert akkor már tudtam, hogy mire. Az ember meg 
kell gondolja, ugye, a gyermeknek a jövőjét is. Nem mindegy, hogy egy 
gyermekkel vagy két gyermekkel maradsz. Azért most csudálkozok 
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azon, hogy vannak tényleg nagyon szegények és, hogy hagyják az úton a 
gyermekeket. Hát, mint hogy az úton hagyja, hát ne csinálja meg. Hát 
mér’ szenvedjen egy gyermek? Hát vallás ide, vallás oda, ugye, hogy 
nem szabad, de hát azt megengedi a vallás, hogy egy gyermek tengődjön 
az utcán? 

40 éves, állami vállalatnál alkalmazott, férjezett, gyerektelen  

A családban az anyának elég kulcsszerepe van. Egyszerűen ő az, aki 
az egész családnak a melegségét biztosí tja, úgymond családias hangula-
tot kelt. Eteti, főzőcskézik, mosdatja, rendezi, vagy ha nem is direktbe, 
de átvitt értelembe, felügyel ezekre a dolgokra, ugye, ami az egészség 
alapja. S aztán azután meg az, hogy hát tudd azt, hogy milyen baráti 
körbe jár az a gyerek, meg mivel foglalkozik, mit szeret, mit tanul, hova 
jár. És egy szülő példamutató kell legyen, és nem is azzal nevel, amit 
mond, hanem amit tesz. Mint ahogy mondtam, ha egy családban már 
eleve nincs meg az, hogy egymást tiszteljük és egymáshoz őszinték va-
gyunk, és ezt nem látja, nem érzi az a gyerek, akkor az ugye a gyereken 
is üt ki. Tehát énnekem vannak erre konkrét példáim, vannak valami 
ismerőseim, ahol a hazugságok halmaza önti el az egész házat és ez a 
gyerekeken üt ki. Kiérződik ez. Egy dolgot ott három családtag háromfé-
leképpen mond el, mindent. Halálom az ilyen. Úgy, hogy irtózom egy 
ilyen dologtól. És akkor a gyerek is í gy nő fel és ugyebár ő is í gy viszi 
tovább, hogy egyet mondunk és mást csinálunk. 

58 éves, nyugdí jas, férjezett, két gyerek  

Többet kéne foglalkozni a gyerekekkel. Énnekem a nagyobbikkal 
nem volt annyi időm foglalkozni, mert a kisebbik nagyon beteg volt. He-
tente három-négyszer kellett vigyem orvoshoz, külön főzicskéljek neki, 
mert nagyon beteg volt. És nem volt időm foglalkozni a nagyobbikkal 
úgy, ahogy kellett volna és elvárta volna, hogy többet foglalkozzak vele. 
És a mai napig se érti meg, hogy mi volt a helyzet. A gyerekek elvárják, 
hogy foglalkozzon a szülő velük. Mesét mondjon, vigye őket sétálni, 
parkba, ide, oda. Csak amikor dolgozik az ember, akkor kevés ideje van 
erre. A férjnek, az apukának ugyanaz kéne legyen a szerepe, mint egy 
nőnek. Csak a férfiak azért általában nem állnak úgy hozzá. Hát példá-
ul mikor nekem volt a második gyerek, akkor ő foglalkozott a nagyob-
bikkal többet. A tanulásban, és a kicsivel is foglalkozott, tisztába tette, 
adott enni. Muszáj volt. Muszáj volt. Eredetileg csak egy gyereket akar-
tam. S aztán a második házasságból is csak egyet. Szerintem két gyerek 
elég. 



Fundaţia DESIRE 
 

 

99 

58 éves, magánvállalatnál dolgozik, férjezett, egy gyerek 

Az apának a szigorúságban van nagy szerepe. Tehát szerintem egy 
apuka szigorúbb mint egy anyuka, az anyuka az hamar ellágyul és a 
gyerek után hagy. Az apuka pedig az kellene szigorúbb legyen. Nálunk 
nem volt szigorúbb. 

Nálunk két évre jött a kislány. Akkor az elején már végképp tudtuk, 
hogy amikor jön a kisbaba, akkor jön. Nem kezeltettem magam, nem si-
ettettük, nem is védekeztünk. Tehát mikor összeházasodtunk, olyan 
korban voltunk, hogy már jöhetett, nem voltunk fiatalok. Huszonöt éve-
sek voltunk. 

Jobban kötődik egy anyuka a gyerekhez. És amikor az apjával van, 
én nem is szoktam olyan nyugodtan lenni, arra gondolok, hogy nem-e az 
újságot olvassa, biztos-e, hogy megeteti a gyereket. Habár olyat is hal-
lottam, hogy úgy a jó, hogy egy évet az anyuka maradjon, vagy hat hó-
napot, aztán hat hónapot az apuka, hogy ne essen ki a munkaritmusból, 
meg a munkáját se veszí tse el az anyuka. De a gyerek szempontjából, 
végső soron, ha az apuka is otthon ül egy fél évet, akkor ő is nagyon kö-
zeledik a gyerekhez. Lehet, hogy ez a felváltva lenne jó. Az anyagi hát-
tér fontos szempont. És hallottam, hogy egyesek megbeszélik, hogy aki-
nek nagyobb a fizetése, az megy gyesre, mert akkor a másik amí g dolgo-
zik, még növekedhet a fizetése, ha meg elmegy gyesre, akkor marad a 
régivel.… 

Amit az anya nem tud, azt kell megtaní tsa a gyereknek az apja. Én 
például nem értek a technikai dolgokhoz. De ha a papának van egy órá-
ja, egy fél órája, akkor magyarázom annak a gyereknek, hogy mit tudom 
én, a csillagokról, az űrről, a Miki egérről, mindenféle gyerekségekről, 
akkor a gyerek annak úgy tud örvendeni, s úgy tudja mondani az óvo-
dába, hogy milyen egérmesét tanultunk, meg milyen csillagmesét tanul-
tunk. S akkor úgy el tudja foglalni, hogy a gyerek nem csinál rosszat. A 
papa nagyon sokat tud. Ez a fontos, pláne egy fiúgyermeknek. Ha mond 
a papám valamit, az szent, de a papa ne hazudjon. Hanem valahogy azt 
a dolgot úgy magyarázza meg, hogy az logikus legyen. Hogy az a gyerek 
később ne mondja, hogy te linkeltél nekem. Vannak ilyen dolgok, de 
ezek nagyon érdekesek. 

Egy gyereket úgy kell megtaní tani, hogy ne kelljen azt mondja ne-
ked, hogy te linkeltél neki. És sí rjon utána, hogy becsaptad. Mert volt 
ilyen eset is. Hogy azt mondtam, hogy van angyal, van nyuszi, van…. 
Bizony iskolás volt s ő még mindig nem hitte el az osztálytársainak, 
hogy nincs. Egy alkalommal mikor jött a nyuszi, azt mondja: mama, azt 
mondták a gyerekek, hogy én buta és hülye vagyok. De épp í gy, hogy 
hülye. Hát mondom, hogy mondhatsz ilyet, hogy hülye vagy? Azt mond-
ták nekem, hát nincs nyuszi. Mondom, angyalkám, édesapám, tényleg 
nincs. A szülők csinálják a meglepetést. Akkor miért linkeltetek nekem? 
Nem mondta, hogy hazudtunk. És úgy sí rt volt. Aztán többet kerültük a 
linkelést. Ez egy olyan dolog volt, hogy azt hiszem, amí g élek, nem fo-
gom elfelejteni, hogy ült a fotelben és zokogott, hogy becsaptuk. S a gye-
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reket nem szabad becsapni. Valahogy el kell intézni, hogy reális legyen 
a dolog és valahogy megmondani neki. Nagyon nehéz volt. Heteken ke-
resztül haragudott. Hűha. S ő még az osztálytársainak azt mondta, 
hogy az ő szülei nem hazudnak. Nekünk azt mondta, hogy linkeltünk, 
de az osztálytársainak, hogy az ő szülei nem hazudnak. Na. 

Az a legnagyobb veszte a mai fiatalságnak, a mai gyerekeknek, hogy 
a szülők hagyják a saját dolgukra. Nem. Kell nézni, hogy ki mit akar, és 
mire van hajlama, és mit szeretne. Vannak olyan gyerekek, akik képe-
sek saját magukat irányí tani, de nem mindenik. És sok tanár van befo-
lyással a gyerekekre az iskolában. Ezt nem tudom, de szerintem ez így 
van. Hogy van a gyereknek egy mintaképe az iskolába. És hiába próbál-
ja a szülő otthon más irányba terelni, mert nem megy. Ha a gyerek nem 
jár jó úton, akkor irányí tani kell. De ha látja, hogy az, amit akar nem 
rossz és szereti, akkor le kell hagyjon a sajátjából. Azért minden gye-
reknek megvan a személyisége. 

24 éves, kutatóintézetben vezető pozí ciót betöltő nő, élettárssal, 
gyerektelen  

Azt szeretném, hogy az én gyerekem legyen harcias és talpraesett. 
Erre majd az apja meg fogja nevelni. És fontos, hogy szófogadó is le-
gyen, na meg az, hogy szeresse a nőket. Mert tényleg, az ahogyan ki-
mész a családból, az nagyon meghatározza a további viselkedésedet is. 
Tehát az, milyen mintát kapsz otthon. 

Biztos, hogy nem csak a pelenkázásban merül ki az anya szerepe. Én 
most a saját családi példámból kiindulva mondom, az anyám még most 
is úgymond nevel engem, mert folyton szükségem van rá. Meg bármi-
lyen bajom van, folyton fölhí vom és kikérem a véleményét. Szerintem ez 
a legfontosabb, hogy közvetlen kapcsolatot alakí tson ki a gyerekével s 
akkor ez már mindent megold. Azt hiszem, hogy a férfiaknak egy kicsit 
nehezebb ezt a közvetlenséget kialakí tani. 

44 éves, vegyes vállalatnál dolgozik, egyedülálló, gyerektelen 

Az anyának nagyon nagy szerepe van a gyereknevelésben. És kicsit 
sajnálom is őket. Elég nehéz. Tudják azt, hogy mik a követelmények és, 
hogy az anyáknak most sokkal nehezebb feladatuk van, mint régen. 
Mert csak kiügyeskedték a lányuknak vagy a fiuknak, hogy egy állást 
szerezzenek, miután kikerültek az iskola padjaiból, most már sokkal 
nehezebb. Most már állandóan oda kell figyelni, de sokkal jobban oda 
kell figyelni a tanulásra. S azt is figyelembe kell vegyék, hogy kicsi gye-
rekből serdülő lesz és az már más akkor. Több gond van, és valahogy 
össze kell egyeztesse. Elsősorban egy anya, mindamellett, hogy anya, 
barátnő kell legyen a lányával. Persze a fiával is, csak hát nehezebb egy 
fiúval egy olyan közvetlen kapcsolatot teremteni, ezért tartom én fon-
tosnak, hogy az apa, az látja el ezt a szerepet, ha fiúgyerek van a csa-
ládban. 
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62 éves, nyugdí jas tanárnő, özvegy, négy gyerek 

Nagyon érdekesen alakult az én esetemben, mert az első gyermekem 
születésekor még nem értem oda, hogy anya legyek, mert még húsz éves 
sem voltam. És akkor nagyon aggodalmas anyuka voltam, és én is érez-
tem, hogy nem tudom pontosan, hogy mit kezdjek vele. Tehát minden-
nek megvan az ideje. Az elsőhöz talán túl, nagyon fiatal voltam. Az igazi 
anyaságot tulajdonképpen a harmadik gyereknél éreztem, meg a negye-
diknél, amikor az ember már valóban vágyik az anyaságra, de ezt az 
élményt nem lehet elmondani. Hogy egészen másként viszonyul akkor, 
tehát nem abból áll az anyaság, hogy aggodalmaskodunk egész nap, 
hogy jaj, istenem, nem evett eleget, nem aludt eleget, miért sí r, biztos 
fáj valamilye. A kicsi gyermekről van szó. Akkor megfázik, meg mit tu-
dom én, túlöltözteti az ember, vagy nem öltözteti fel. Ilyen apróságok. 
Nem ebből áll. Viszont a gyermek megérzi azt, hogy mennyire törődnek 
vele és az anya is meg kell érezze azt, hogy mennyire kell törődjön a 
gyerekével. Tehát nem szabad túlzásba vinni a törődést. Mert az is ép-
pen olyan ártalmas, mint ha az ember nem törődik vele. Tehát engedni 
kell a szabadságot egy bizonyos mértékig, nyilván, és bizalmat kell ad-
ni. Tudniillik, ha ő bí zik bennem, hogy én megbí zom benne, akkor ez 
fordí tva is érvényes. Én úgy érzem, hogy jó anya voltam, mert eléggé 
bensőséges kapcsolat volt és van közöttünk. Persze lehetne fokozni. Az 
ember sosincs megelégedve magával.  

A férjem nagyon-nagyon sokat segí tett főleg az első időben, amikor a 
gyerekek kicsik voltak, akkor nem léteztek ezek az eldobható pelenkák, 
rengeteg pelenkát mosott, éjszaka felkelt, teáztatta őket, ha betegek 
voltak, gondozta őket. Amikor iskolába kerültek, azt hiszem mintaapa 
volt. Én például nem hallottam, nem ismertem még egy olyat, hogy ren-
geteget foglalkozott velük. Zeneiskolába jártak, mind a négy. Rengete-
get foglalkozott velük. Zeneelmélettel, hangszerrel, minden tantárggyal. 
Minden este minden táskát kipakolt, minden házi feladatot átnézett, 
mindent kijaví tott, minden ceruzát meghegyezett, minden cipőt megta-
karí tott, minden este ő olvasta a mesét nekik. Hát ehhez fogható nem 
nem terem minden bokorban.  

Amikor én férjhez mentem, 17 éves voltam, a férjem 28. Én még 
egyetemi hallgató voltam, tehát éppen még nem hiányzott a gyermek, 
mert ugye sem lakásunk, sem állásunk nem volt, egyikünknek sem. 
Neki politikai okokból, én pedig egyetemi hallgató voltam. Mégis, ami-
kor betöltöttem a 18 évet és még mindig nem volt gyerekünk ő annyira 
kétségbe volt esve, hogy valami bajom van és azért nincs gyerekünk. 
Nagyon akarta a gyereket, és amikor terhes maradtam, eszünk ágában 
sem volt az, hogy valamit kellene tenni azért, hogy ne szüljem meg azt a 
gyereket. Hiszen lakásunk nem volt, állásunk nem volt, tehát az első 
gyerekünk úgy született, hogy a kórházból az se volt, hogy hova menjek 
haza. Mégis vállaltuk. Na most, a második gyereknél is, akkor sem vé-
geztem el az egyetemet, akkor 24 éves voltam, akkor államvizsgáztam, 
lakásunk akkor sem volt és egy fél állásunk volt kettőnknek. Az első la-
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kást akkor kaptuk, azt pedig, amit lakásnak lehetett nevezni akkor, 
amikor a harmadik gyerekünk született. Tehát akkor is már ötön vol-
tunk két kicsi szobában, és még a negyediket is vállaltuk, pedig hát ak-
kor én már 35 éves voltam, és mivel a többiek már nagyocskák voltak, 
meg sem fordult az agyunkban, hogy valamelyiket nem akarjuk. 

A gyerekeimnek sokkal könnyebb. Kezdve az egzisztenciateremtés-
sel, ami a mi időnkben nagyon nehéz volt. Nagyobb lehetőségük is nyí -
lott, hát ugye a gyerekeim, mind főiskolát vagy egyetemet végeztek és 
mi mindent elkövettünk azért, hogy a nagyon nehéz körülmények kö-
zött is Kolozsvárt megmaradhassunk. Ez a tizennyolcadik lakásom, 
amiben lakom. És akármilyen nehéz körülmények között éltünk, olyan 
tanulási lehetőségeket biztosí tottunk számukra, hogy nem érezték ők 
azt a nagy nyomort, amiben éltünk. Nyugodtan el tudták végezni az is-
kolát, az egyetemet. És nagyobb volt a lehetőség arra, hogy kibontakoz-
zanak. Sokkal. 

A leánnyal az az érzésem, most mondjuk az én esetemben, hogy ké-
sőbb, mikor az ember már kezd öregedni, akkor a leánygyermeke úgy 
közelebb van hozzá. Jobban meg tudja vele beszélni a napi problémáit, 
az örömét, bánatát. Érdekes módon, a fiúk kicsi korukban sokkal-sokkal 
jobban ragaszkodnak az anyjukhoz, mint a leányok, s a serdülőkor után 
ez fokozatosan kezd elhalványodni. És később, amikor már ők is csalá-
dosak lesznek, s nekik gyerekük is lesz, akkor újra visszatérnek. Most 
már én is érzem, például Árpi esetében. A leányokkal sokkal őszintéb-
ben lehet mindenfélét megbeszélni, a leányoknak talán nagyobb szük-
ségük is van az anyjukra, mert amikor ők maguk is anyák lesznek, ak-
kor érzik igazán, hogy mit jelent anyának lenni. És akkor az egy újabb 
kapcsolatot alakí t ki. Bensőséges kapcsolat marad továbbra is.  

A fiúban pedig az ember, mondjuk az én esetemben, újraélem mond-
juk az apjukat és minden mozdulatukban fellelem, mintha megjelenne 
előttem a fiatalkori képe, a fiatalkori énje. Valóban nagyon hasonlí ta-
nak hozzá. És nemcsak azért, mert továbbviszik a nevét, mert manap-
ság ez már nem az elsődleges, hát a leány is továbbviheti tulajdonkép-
pen. De olyan jó érzés, valami olyan biztonságérzetet ad, ha az ember-
nek fia is van. 

Én elfogadom a gyerekeimet í gy, ahogy vannak, én nem azt mondom, 
hogy nincsenek fenntartásaim, de a megjegyzéseimet megtartom ma-
gamnak. Hát most már felnőtt emberek, úgyhogy most már mindegyik 
éli a maga életét. Én csak egyért aggódom, az egészségükért. Hogy eset-
leg túlhajszolják magukat, de azt hiszem minden fiatal ezt csinálja. 
Nem figyelnek eléggé oda a veszélyekre, és annyi stresszhatás éri őket 
nap mint nap. Tehát olyan a társadalom, olyan az egész világ, ők nem 
tudnak ebből kilépni. Mindenki a maga kárán tanul, persze, ezt ugye 
nehéz most í gy megfogalmazni, mert nekik is gyerekeik vannak, hát 
jobban kellene vigyázzanak arra, hogy nem mindegy, hogy lassanként 
eltelik még az a tí z, húsz év és milyen öregség vár rájuk. Mert az ember 
nyilván, hogy harminc évesen nem arra gondol, hogy mi lesz vele tí z, 
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húsz év múlva. Viszont ilyenkor kell egy kicsit lelassí tani ahhoz, hogy 
hatvan évesen is még tudd élvezni az életet. Amí g tart, addig. Különben 
az én családom ilyen égő tí pus, és azt hiszem, hogy az apjuk is ilyen ko-
rán elégő ember volt, mert ő sem tudott megnyugodni. Hát ugye ők ezt 
magukkal hozták, és nem lehet leállí tani. Hát annyit, hogy kicsit lazí t-
sanak, azt szeretném, hogy nyugodtabb tempóban dolgozzanak, s több 
idejük maradjon a családjukra, a családdal való együttlétre. 

50 éves, munkanélküli, elvált/özvegy, egy gyerek 

A fiam az szeret szórakozni, de nem nagyon van ideje, úgy-e mert 
pizzar, bucătar. És tényleg, dolgozik, nem mondhatom, hogy nem dolgo-
zik, mert dolgos, csak hát nem elég a kereset. Az igények is nagyok. 
Mert ritkán szórakozik, de hát akkor belekerül. De hát a mai világba a 
csajokhoz is pénz kell. 

A gyereket azt nagyon akartam. Mert, szóval, volt egy olyan, hogy én 
már tudtam, miután férjhez mentem, láttam, hogy nem, nem jön ki a 
lépés. S azt mondtam, hogy azért a gyereket akarom, hogy mégis ne 
maradjak egyedül. Hát tulajdonképpen ez életcél, mert az embernek 
kell legyen. Melléfogtam, melléfogtam. Én csak fiút akartam. Mert egy 
fiúval, mindig úgy vettem, hogy sokkal könnyebb egy fiúval. Nincs any-
nyi probléma mint egy lánnyal. Hát én sajnálom az embereket í gy át-
lagban és féltem. Például egy nőnek ugye, ha lányod van és úgy megy 
férjhez, hogy élje a te életedet… Tehát egy férfi a házaséletbe’ jobban 
feltalálja magát, mint egy nő. Mert ha problémája van egy lánygyer-
meknek, jobban érinti azt a szülőt. Mer’ jobban fáj. Mer’ egy férfi, ugye, 
ahogy szokták mondani, veszi a kalapját és továbbáll. De viszont egy 
lánygyermek, az szenved. A lánygyermekek átlagba’ jobban tartanak a 
szülőkhöz. De hát ezt minden szülő kell tudja, ugye? Amikor egy gyer-
meket felnevel, azt nem magának neveli. Mert a lány is ugye, ha férjhez 
megy, akkor eltávolodik a családtól, ha a fiú megnősül, ő is. Úgyhogy? 
Ez olyan sablon. Nem lehet azt mondani, hogy melyik gyermek után 
szenved jobban az ember, vagy hogy… Aztán a mai világban amilyenek 
a lányok?  

Van egy olyan, hogy átlagba’ a lányok, ha huszonhárom évig nem 
mennek férjhez, utána már nehezebb. De nem azért, hogy nem akarnak, 
hanem akkor már jobban meggondolják. Akkor már ugye, a barátnők, 
vagy valakik, a hozzátartozó ismerősök, azok már férjhez mentek, lehet, 
hogy már válnak abban az időben, s akkor már jobban meggondolják. A 
másiknak a tapasztalatából tanulnak.  

Nekem nem volt rossz gyerekkorom. De ha nekem kellett valami, 
meg kellett dolgozzak. Igaz, hogy kaptam. Például nagyanyám azzal 
ösztökélt, az iskolába’, ahány kilences, annyi egy lej, ahány tí zes, annyi 
két lej. Úgyhogy akkor gazdagabb voltam, mint most. Ugye? Ha szüksé-
gem volt pénzre, akkor tanultam. Vagy segí tettem otthon, ugye volt 
kert, kellett szedni a meggyet. Minden kosárért kaptam pénzt a nagy-
anyámtól. Tehát ösztökélték az embert. Megtanultam. De azért nem 
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volt úgy meg, mint más egyedüli gyermeknek. De nem is voltam követe-
lőző. Soha nem szerettem az utolsó divatot, tehát nekem volt egy stí lu-
som, s arra mentem, nem érdekelt, hogy mi volt a divat. Visszanézve, 
hol is tartottam? Ja, a fiamnak a gyerekkora. Én viszont megadtam ne-
ki, akár megérdemelte, akár nem. Mert ugye nálam volt egy olyan, hogy 
adjam meg neki, ne érezze, hogy az apja nincs velünk. Hogy legyen meg 
egy annyi mint egy olyannak, akinek ott van az anyja s az apja. Na, s itt 
tévedtem. Mert akár megérdemelte, akár nem, mindig megkapta. Azért 
máskép kellett volna, tehát érdem szerint kellett volna. Ha tanult, ha 
nem tanult, azért megkapta a biciklit, ha volt olyan, hogy meg kellett 
volna büntessem, de ha már megvettem a rágógumit, hát akkor nem 
tudtam, hogy tartogassam. 

40 éves, állami vállalatnál alkalmazott, gyerektelen  

Részben a mai gyerekek élete könnyebb, mint amilyen a mi gyerek-
korunk volt. De azért vannak olyan terhek, amik nehezí tik az ők életü-
ket. Lehet, hogy a mi életünk könnyebb volt, és kalandosabb is, hát én 
falun nőttem fel. A mai gyerekek azért mintha több veszélynek lenné-
nek kitéve. Én úgy érzem. Jó, hogy sokkal több információhoz jutnak, az 
is igaz, és ugye í gy elég korán, hamarabb többhöz hozzáférnek, mint ez-
előtt harminc évvel, de vannak azért a dolognak negatí v oldalai is. Ak-
kor ugye a játékok is egyszerűbbek voltak, számí tógép akkor még nem 
volt. Ez döbbenetesen megforradalmasí totta a dolgokat. Hát megszo-
kott, mit tudom én, labdajátékok, meg egyéb. Kocka, babák, bútorok, 
bababútor, meg mit tudom én, milyen dolgok voltak, vagy egyszerűbb 
kis kirakós játékok, meg ilyenek. Tehát nem panaszkodom, nem volt 
nekem egy szegény gyermekkorom, én azt mondom, hogy abban az idő-
ben és azon a ní vón ahogy én voltam, nekem egy gyönyörű gyermekko-
rom volt. És amit úgy nagy általánosságban meg lehetett kapni, azt mi 
megkaptuk. De különbség van nyilván, hogy a mai gyerekeknek milye-
nek a játékai, vagy mit játszanak. 

Ha lenne gyermekem, arra nevelném, hogy önálló legyen. Azért az 
nagyon jó, hogy egy gyerek önálló legyen, bátor legyen, bí ztatni kell. Az 
nagyon fontos. A húgom ilyen szempontból í gy neveli a gyerekét. Mi azt 
mondjuk, hogy ez a gyerek egy kicsit szófogadatlan, de lehet, hogy úgy a 
jobb. Ez megfelelőbb a mai világnak. Ügyeske, jó tanuló, és na, zeneis-
kolába jár, csinálja a dolgokat, de, amit akar, azt kiviszi, ha szétrobban 
az ember agya, akkor is. Mi nem voltunk ilyenek. Tehát azért nálunk 
van egy különbség a generációk között. 

58 éves, állami vállalatnál dolgozott, most nyugdí jas, két gyerek  

Fontos volt, hogy gyerekem legyen, habár gondolkodtam először, 
hogy legyen, vagy ne legyen, már nem bí ztam a férjembe’. Nem tudom 
miért, de nem bí ztam benne. Úgy viselkedett, hogy nem bí ztam benne. 
Gondoltam, hogy ha a gyerek lesz, megváltozik, de ez soha. Egy gyerek 
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nem változtassa meg. Én mind a kétszer lányt akartam. És úgy is volt. 
Olyan boldog voltam, amikor a második is lány lett. Én azért akartam, 
mert, nem tudom, mintha szebben tudtam öltöztetni. Én még kötöttem, 
horgoltam ruhákat nekik. Úgy, ahogy én elképzeltem, szépen öltöztet-
tem őket. Én í gy képzeltem el. 

Jaj, hát a lányaimnak sokkal könnyebb. Az én életem nagyon nehéz 
volt. Az én gyerekkorom nagyon nehéz volt. Laktunk egy kicsi egyszo-
bás lakásba’, utána építettünk. Hát a mostani gyerekeknek könnyebb. 
És elvárják, hogy a szülők akkor is támogassák őket, ha megnőnek. 
Nem tudnak ügyelni a pénzre. A mai fiatalok. És elég lusták is. Mi azon 
törekedtünk, hogy legyen meg a fizetésünk, legyünk önállóak, legyünk 
egyedül, spóroljunk, hogy is mondjam, hogy minél hamarább legyünk a 
saját lábunkon. Hát ezek nem annyira. A mai fiatalok. És ahogy látom, 
későbben is nősülnek, későbben is mennek férjhez. Régebben férjhez 
mentek korán. 

45 éves, magánvállalatnál alkalmazott, férjezett, egy gyerek  

Nekem sokkal boldogabb volt a gyerekkorom, mint amilyen a lányo-
mé. Pont a tegnap mondtam, hogy az enyém sokkal boldogabb volt. Én 
mezí tláb jártam, több szabadidőm volt talán, nem kellett annyit tanul-
ni. Bubáztam, rongyoztam, nem volt számí tógép. Egyszerűbb volt. Én 
boldogabbnak éreztem magam. A mai gyerekek azt látják, hogy a má-
siknak több van, valahogy én úgy érzem, hogy elégedetlenebbek. Mi 
olyan elégedettek voltunk. Hogyha a „Timpuri noi”-ba be tudtunk sur-
ranni és megnézni egy kicsi orosz mesefilmet ingyen, az már nekünk 
egy olyan élmény volt. Olyan szép orosz mesefilmek voltak. Háborúban 
a kislány elveszett és a film végére megtalálja a szüleit és… 

Én három gyereket szerettem volna, mi is hárman voltunk, hát olyan 
sí rós volt a lányom, Melinda tí pus voltam én is, nagyon kiborultam, 
rengeteget izgultam. Szülés után, addig nem volt semmi baj, és akkor a 
lányom nagyon sí rós volt, rengeteget sí rt. Azt hittem, hogy valami gond 
van, akkor én is teljesen elvesztődtem. Hát nem akartunk több gyereket 
vállalni. De most már nagyon bánom.  

Hát szerintem mind a kettő másként jó. Kislánynak is, kisfiúnak is 
megvan az előnye és hátránya. Mi kislányt akartunk. Talán a kislányok 
kedvesebbek, az ember azt hiszi, hogy öreg korára a kislány inkább fog 
törődni vele, de a mai korban, amikor a mi kislányunk felnő, már ki 
tudja merre jár. De azért mégis azt mondom a férfiak sorsa jobb egy 5%-
al. Könnyebb talán. De azért egy nő is kialakí thatja úgy az életét… ha 
ügyes. 

A lányom azt mondja, azt keresi, hogy tudjon kimenni továbbtanulni. 
Aki meg kimegy továbbtanulni egyetemre Budapestre, kevesen jönnek, 
nagyon kevesen jönnek vissza. Én nem is tartom vissza. Elfogadom. 
Mert én is úgy érzem, hogy ha én elmentem volna, több lehetőségem lett 
volna. Nem az, hogy jó tanuló voltam, hanem úgy éreztem, hogy jó ka-
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pacitású voltam, sokkal kisebb kapacitásúaknak is sikerült szakmailag 
és anyagilag is. Több a lehetőség ott, sajnos. És a lányom önállóbb, mint 
én voltam annak idején. Ez attól van, hogy többet utazik. Én nem is tu-
dom, hogyha kilencedikes koromig valahova kimozdultam Kolozsvárról. 
Kilencedikig nem voltam még Magyarországon sem. Ő már többször 
volt. De én azért nem úgy neveltem, hogy önálló legyen. Én próbáltam 
úgy inkább, amí g lehet tartsam magamhoz közelebb. Nem akartam 
önállósí tani, de önállósodik ő magától. 

Szeretném, hogy sokat olvasson, értelmes legyen, mind ezt mondom, 
hogy ne legyen az az átlag fiatal, aki csak diszkóba jár, azért is szere-
tem, hogy járjon Bogáncsra, tehát legyen értelmes és olvasott. Ennyi. És 
szófogadó. Ezért van gond a mai fiatalokkal, hogy nem annyira hallgat-
nak már a szüleikre, mint mi. S akkor az iskola is sokkal szigorúbb volt, 
tehát egy diák nem mert lógni óráról, feleselni a tanárnak. Ma olyano-
kat hall az ember az iskolában, hogy nem járnak, egyszerűen kisétálnak 
óráról, ha nekik éppen nem tetszik. Nincs meg annyira a félsz bennük. 
Ez lehet ’89-nek is a hatása, akkor úgymond féltünk mindig valamitől. 
Sorba kellett állni, úgy értve, hogy fegyelmezetten beállni a sorba. 

Próbálom felhí vni a figyelmét, hogy milyen veszélyek várnak rá. El-
mondani neki, hogy mi az, mire figyeljen oda, mi az, amit én már megél-
tem, hogy milyen emberek vannak, hogy mindenkiben ne higgyen, min-
denképpen betegségekről, fiú kapcsolatról beszélni kell, mert most már 
nagyon előre hozódott. Annak idején, ugye, tizenkettedikig, ugye, az is-
kolába, hát nem igazán volt egy lánynak és fiúnak kapcsolata, ha volt, 
akkor is eltitkolta. Most pedig az titkolja el, akinek nincs, és azt mond-
ja, hogy neki már volt, pedig nem is volt. Mert versengenek, mert pont 
ezt mondta Réka Vilmának a múltkor, hogy hát anya, te azt sem tudod, 
melyik világon vagy, amikor elmesélte, hogy hát már mindenkinek van 
kapcsolata. És azt mondja Vilma, dehogyis, hát hogy is beszélsz ilyet. 
És akkor azt mondta, hogy te egy egész más világon vagy. Ezért kell ott 
lenni, megbeszélni, elég nehéz, mer ők mindent tudnak. Nekik nem kell. 

Az osztálytársai úgy, amúgy, rendes gyerekek, nem járnak diszkóba, 
nem isznak, nem cigarettáznak, gondolom én. De nincs nagy irodalmi 
műveltségük, ez az, amit úgy hiányolok. Nem mennek szí nházba, nem 
mennek koncertre, én kilencedikbe’ azért már jártam koncertre és nem 
volt olyan szí nházi előadás, amit ne nézzek meg. Most is minden szín-
házi előadást megnézek. Ha jó, ha rossz. Én mindegyikre elmegyek, 
megnézem, amit sajnálok, hogy kevesebbet olvasok. De örvendek, hogy 
van baráti társasága, mert vannak olyan fiatalok, akikre is panaszkod-
nak a szülők, hogy sehova el nem mennek, nincs egy barátjuk, senki fel 
nem hí vja őket. Na itt, amikor Enikő itthon van, a telefon este tizen-
egyig egyet szól. Állandóan keresik.  

60 éves, magánvállalatnál dolgozik, férjezett, egy gyerek  

Mikor férjhez mentem, nem tudtam elképzelni, hogy mi a házasság. 
Először is, nem ismertem a nemi életet. Tehát abba az időbe’, mit tud-
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tam én, hogy mi vár rám. Vagyis mindennel tisztába voltam, csak gya-
korlat hiányzott. S annyi társaságom volt, nagy volt, kellemes volt, de 
ezt nem tudtam. S én, amikor férjhez mentem, előbb azt mondtam, hát 
ezt meg kell szokni. Nem akartam előbb gyereket, mert nem tudtam, 
hogy kibí rom-e majd a házasságot vagy nem. S amikor a velem egyko-
rúaknak, akikkel egy időben mentem férjhez, kezdett babájuk lenni, 
akkor kezdtem irigyelni. Nagyon vártam. Akkor mondom, hogy mond-
tam már, az orvosok nem akarták, de azt mondtam, az kell. Azt én 
akartam és meglett. És lett volna még, de jött a Ceauşescu korszak, és 
féltem, hogy akkor nem tudom hány lesz, és akkor már vigyáztunk. 

Hát volt egy ilyen, hogy mi kislányt akartunk. Én nagyon szerettem 
babázni. És minden nevet néztünk, csak fiúnevet nem. És fiú lett. Na-
gyon boldog lettem, mert a férjemnek lett elégtétel. Akkor is örvendtem, 
hogy másnak csináltam örömet. Amí g fiatal voltam, azt mondottam, 
hogy csak egy lány tud olyan bensőséges lenni a szülőkkel, egy fiú nem 
tud olyan lenni. Aztán rájöttem, hogy egy fiú épp olyan lehet, mint egy 
kislány. Sőt. 

24 éves, kutatóintézetben vezető pozí ciót betöltő nő, élettárssal, 
gyerektelen  

A szüleimnek is két gyereke van, mi ketten nevelkedtünk. Én is ket-
tőt szeretnék, vagy hármat mondjuk. A három talán olyan szempontból 
jobb, hogy konfliktusok alkalmával van mindig egy harmadik, aki va-
lamelyik pártjára kell álljon. Ez nálunk mindig hiányzott. Mi nagyon 
sokat veszekedtünk az öcsémmel, s ezt mondjuk nem szeretném, hogyha 
a gyerekeim is végig csinálnák. Bár lehet, hogy ezt nem í gy kell kike-
rülni. 

Én lányt szeretnék. Könnyebb velük bánni, olyan szempontból, hogy 
hát láttam, hogy az öcsém, nagyon sokszor nem lehetett tudni, hogy mit 
csinál, éppen hová biciklizik, mindig ment neki mindennek, folyton fél-
véresen jött haza. Tehát a fiúk rakoncátlanabbak. A lányok azért talán 
csendesebbek. Én nem voltam egy jó kislány gyerekkoromban, azt nem 
mondhatom el magamról, de azért lényegesebben jobb voltam, mint az 
öcsém. 

A mai gyerekek élete másabb. Kezdve ott, hogy kicsi koruktól beülte-
tik őket a tévé elé, és akkor rákapcsolják a „Cartoon Network”-ot a fe-
jükre, és ki sem látnak szerencsétlenek. Tehát ez nekünk nem volt meg. 
Mondjuk, jó, hogy kommunizmusban voltam én is gyerek, ami azt jelen-
tette, hogy napi húsz percet volt rajzfilm, tovább Ceauşescut nézhetted 
a tévében, ez nem volt valami csodálatos szórakoztató műsor. De a test-
vérem például nagyon élvezte. A testvérem ott ült a teljes adás ideje 
alatt a tévé előtt. Egy vak hangot nem értett belőle, de végignézte az 
egészet. Szerintem most az van, hogy a médiával való kapcsolat az tel-
jesen másabb, ez meg egyrészt azt is jelenti, hogy nagyon sok informáci-
ónak a birtokába jutnak, tehát ilyen szempontból is másabbak. Tehát 
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nagyon sok mindenről tudnak, hallanak folyton. Ilyen téren sokkal kor-
látozottabb volt az információ, ami hozzánk eljutott. 

Körülbelül a sztereotí piák szintjén ez úgy él, hogy a kislányok azok 
szorgalmasak, a kislányok azok, hát, mit tudom én, csendesebbek, mint 
a fiúk. A fiúknál például, például nálunk is olyan volt, hogy ha a testvé-
rem rossz volt, az természetes volt, ha én voltam rossz, az már valami 
abnormális dolog volt és rögtön kezelni kellett. Bennem nem él ilyen 
merev kép a lányokról és a fiúkról. Én nem fogom a gyerekemet rózsa-
szí nbe öltöztetni, ez tény, és fehér masnival. Mindenképp tény, hogy 
nagyon sokat fogok a lányommal beszélgetni. Női dolgokról is, amint 
oda fejlődik, de lehet, hogy már fogja tudni az előtt, mielőtt én értesí te-
ném ezekről. Meg fogom taní tani arra, amire engem az anyám megtaní -
tott. Mit tudom én, ez például nekem annak idején nagy szórakozás 
volt, hogy megtanultam kötni, meg horgolni, ez nagyon jól lefoglalt en-
gem. Meg egy csomót olvastam, szintén rá fogom venni majd.  

34 éves, vegyes vállalatnál alkalmazott, egyedülálló, gyerektelen 

Gyerekeket azt szeretnék, hát azt inkább, mint férjet. Mindegy, hogy 
mi lesz, lány vagy fiú. Szerintem a mai gyerekek élete sokkal nehezebb. 
Főleg a lányoknak nehezebb, mert ha nem végeznek egyetemet, ha nem 
tanulnak keményen, akkor előbb utóbb komoly problémák lesznek. Ha 
kiszállnak az iskolapadból, nagyon nehéz elhelyezkedni és sajnos egye-
temekről egyre nehezebb már és később egyre nehezebb lesz. 

32 éves, zenész, férjezett, két gyerek  

Nagyon fontos volt, hogy gyerekem legyen. Lehet azért is, mert ne-
kem volt egy terhességem, amit elveszí tettem az első gyerek előtt s a 
második terhességnél annyira izgultam, hogy sikerüljön. De ha őszintén 
belegondolok, akkor mégis inkább úgy éreztem, hogy jobb lenne, ha fiú 
lenne az első. Nem tudom miért. Kisfiúk voltak a családban. S úgy job-
ban el tudtam képzelni. De amikor megtudtam, hogy kislány és meglát-
tam, az teljesen egy elsöprő érzés volt. Í gy nekem ez most nagyon jó, 
van lányom is, fiam is.  

Azt nehéz megí télni, hogy az ő gyerekkoruk milyen az enyémhez ké-
pest. Zsófinak kezdetben nehéz volt, de ez egy teljesen sajátságos eset, 
hogy ő csí pőficammal született és meg kellett műteni kétszer. Tehát ez 
neki és nekünk is nehéz volt. De másképp a gyerekkor, úgy érzem, hogy 
nagyon is kiegyensúlyozott és boldog volt. Lehet, hogy mi többet voltunk 
a mi gyerekeinkkel, mint velünk a mi szüleink. Más a munkabeosztás. 
Én arra emlékszem vissza a gyerekkoromból, hogy vagy 
nagymamáméknál voltam nyáron sokat, vagy év közben is sokat vol-
tunk csak mi magunk. Édesanyám is, édesapám is reggeltől délutánig 
dolgoztak. Tehát sokszor egyedül jártam iskolába, egyedül kellett bol-
dogulni sok mindenben. Ez számí t. Legalábbis a gyerekeim mindig is 
azt mondják, hogy az a legjobb, ha itthon vagyunk. 
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Zsófit vidámnak szeretném látni. Magabiztosnak, kevésbé befolyá-
solhatónak. Most főleg erről szoktunk vele beszélgetni, hogy ugye ő már 
tí z éves. Most látom azt, hogy túlságosan befolyásolható a társai véle-
ménye által. Ez biztos egy normális, természetes dolog, csak azt szeret-
ném, hogy a saját véleményét határozottabban kövesse. Mert, ha mit 
tudom én, Joli barátnője valamit mond, megsérti őt, könnyedén lenyeli, 
könnyezik egyet, ahelyett, hogy visszavágna, vagy egy kicsit határozot-
tabban védené a saját igazát. Próbáltuk megmagyarázni, hogy lehet, 
hogy igaza van Jolinak, de ha te úgy érzed, hogy nincs igaza, akkor 
mondjad, hogy nincs igaza. Tehát ne hagyjad, hogy sértegessen. De 
azért elég jól boldogul, elég jó a kezdeményezőkészsége is. 

Végül is csak a saját fiamra tudok gondolni. Konkrét elképzelései 
vannak, most nem azt mondom, hogy konkrétabbak mint Zsófinak, de 
nagyon határozott véleménye van. Most azt nem tudom, hogy ez a saját 
egyéniségéből ered-e, vagy a férfiasságából. De határozottabbnak látom, 
mint a lányomat. 

Én elsősorban biztonságot akarok nyújtani a gyerekeimnek. Az apjuk 
is, de ha éjszaka valamelyiknek valami baja van, akkor engem szólí t. Ez 
még a mai napig í gy van. Ha kinyitja a fél szemét, akkor anyuka, ha fáj 
valami, akkor anyuka. De azért a férjem is kiveszi a részét. Nincs ilyen, 
hogy valamit csak ő csinál, mert ugyanúgy segí t a lecke megoldásában, 
vagy ha beteg a gyerek, ugyanúgy beadja az orvosságot és ott ül mellet-
te. Sőt, ha mind a kettőnknek egyforma a szabadidőnk, akkor többet 
van kint velük. Gyere, én inkább itthon maradok, elvégzem a házimun-
kát addig. Menjetek csak ti. Ezt ő nem szereti, mindig mondja, hogy 
gyere menjünk együtt, de ez általában í gy szokott történni. 

Még egy gyereket akarunk, de azt nem tudjuk eldönteni, hogy mikor. 
Úgy érzem, hogy ez most inkább tőlem függ, meg az én szakmai ambí ci-
óimtól. Mert ha én gyereket vállalok, az nekem egy szakmai kiesés. 
Kényszerszünet. Utána is feltétlenül szükségem van segí tségre, vagy 
bébiszitter, vagy nagymama, anélkül nem megy. Tehát én nem tudom 
elképzelni, hogy éveket itthon üljek, és gyereket neveljek. Ez biztos. És 
másként még nem tudom megoldani, csak ha valaki segí t. Mind a két 
gyerek után korán visszamentem dolgozni. Fél éves volt Zsófi és ugyan-
csak öt, vagy hat hónapos volt Gergő is, amikor visszamentem dolgozni. 

44 de ani, casnică, căsătorită, şase copii 

Copiii aduc şi bine şi fericire şi necaz. Suntem bucuroşi că avem copii 
sănătoşi, bucuroşi, mari. Am bucuria că am şi fete şi băiat şi am primit 
o locuinţă, î ntr-un cămin când am născut al cincelea copil. Mi-am vân-
dut locuinţa şi am jucat la Caritas iar acum suntem pe drumuri. Am lu-
crat pe şantier când am avut primii trei copii, î i duceam la creşă. După 
aceea au venit greutăţile, m-am lăsat.  

Mi-aş dori ca băiatul să fie băiat bun, politicos, muncitor, ascultător 
şi fetele la fel să fie ascultătoare, deştepte, comportare frumoasă. 
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Poate că viaţa lor e mai uşoară că au mamă. Nu pot să zic că nu am 
avut un tată bun care a î ncercat să nu-mi lipsesacă nimic. Mi-a fost şi 
tată şi mamă, dar totuşi am dus lipsa mamei. O mamă e o prietenă, cu 
un tată sunt mai multe secrete. 

Am zis cât dă Dumnezeu e bun venit, dar la un moment dat ne-am 
oprit. Suntem săraci nu avem condiţii de ai creşte. 

Fata mea nu a fost bolnavă deloc şi î ntr-o toamnă s-a plâns că o doa-
re piciorul. Am zis că de la reumatism, de la tocuri, am fost la un medic 
care i-a dat un gel, cremă, ceva să-i pun comprese la picior şi nu i-a tre-
cut după două săptămâni de tratament. După aceea nu am mai fost la 
medic. Gelul era scump, 80.000 lei tubul şi trebuia vreo două-trei tuburi 
la o frecţie, două săptămâni zilnic câte două-trei ore. Am renunţat. Într-
o seară a mers ea la urgenţă. Dimineaţă mi-a spus că doctorul i-a spus 
că ar trebui să-şi taie piciorul. M-am enervat şi am zis că nu e normal, 
poate o fi fost beat. S-a dus taică-său să-l certe. Medicul l-a tras deopar-
te şi i-a spus vestea rea că crede că are cancer la picior. Am internat-o şi 
i-a spus că piciorul ar trebui tăiat sub genunchi să nu se răspândească. 
Ea a spus că dacă î i taie piciorul se aruncă de la etaj şi că dacă e să 
moară mai bine să moară aşa. Analizele cu 160.000 lei au ieşit cu can-
cer. Piciorul i s-a umflat , ei nu-i plăcea să fie grasă, dar arăta ca o fe-
meie de 150 de kg. Î ntr-o dimineaţă am văzut la TV un medic care spu-
nea că a descoperit un ser î mpotriva cancerului. Am fost la Bucureşti, la 
ProTV să luăm adresa medicului. Ne-a dat o sticlă de plastic de un kilo-
gram cu ser şi a spus că î i trebuie două kilograme pe lună, două linguri 
dimineaţa şi seara şi să nu mănânce nimic cu miere de albine că se va 
vindeca. Noi am sperat că am văzut la TV, dar ea a mai trăit şapte luni 
şi noi mergeam de două ori pe lună la Bucureşti după ser. Avea prietene 
şi voia să se căsătorească şi el era altfel. Suntem oameni cinstiţi, n-am 
furat, n-am dat î n cap nimănui, n-am făcut rău nimănui. Nu ştiu de un-
de vine pedeapsa asta.  

23 de ani, angajată la î ntreprindere de stat, căsătorită, fără copii 

Nu am copii, am rămas î nsărcinată anul trecut şi am pierdut sarcina, 
acum fac tratament, umblăm pe al doctori. Ce-o da Dumnezeu, vom ve-
dea. 

Nu e important sexul copilului, mi-aş dori băiatul să fie mai mare, 
dar dacă fac un copil o să-ncerc să-l fac şi pe al doilea să nu fie mare di-
ferenţă de vârstă î ntre ei, maxim trei ani. Când merg undeva să poată 
ieşi î mpreună şi să aibă grijă unul de altul. De unul singur e mai greu şi 
î n prieteni nu poţi avea î ncredere că nu ştii la ce se ajunge. Dacă e fata 
prima nu contează. Orice, sănătos să fie, nu contează sexul. 

Fata aş vrea să fie cum am fost eu, la locul ei, să î nveţe să fie bună 
gospodină şi după ce se căsătoreşte să rămână aşa dacă şi-a ales un soţ 
şi dacă-i puţin rău să nu fugă de soţ. Şcoala e importantă. Eu nu am fă-
cut multă şcoală dar dacă aş fi avut posibilitatea… N-am făcut decât ze-
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ce clase. Nu primeam bani pentru facultate. Puteam să fiu şi cu şcoală 
şi cu soţul meu, dar sper să fie copiii mei mai inteligenţi. 

66 de ani, pensionară, concubinaj, un copil 

Dacă copiii î l văd pe tatăl lor că nu munceşte, nu muncesc nici copiii. 
Au 5 clase, 6, 7. Dacă nu au văzut la tatăl lor lucruri bune, nici nu fac 
nimic bun. Am şi un ginere bătrân şi nenorocit, stă numai să vândă 
cărţi, el bea cât duce trenul, dar copiii i-a făcut şi eu pentru copii am dat 
tot ca bunică şi acuma o să-şi dea şi casa şi o să rămână pe drumuri. 
Mai am o nepoţică ce stă cu băiatul ăsta. 

Eu m-am dus servitoare, că am zis că aşa-i bine să mănânci o pâine 
cinstit. Nu-s copii blestemaţi, dar nu muncesc că nu au unde. Fetiţa as-
ta vrea să-şi lase copii că vrea să plece î n Japonia. Nu-s prăpădite, î s 
amărâte, că dacă nu am fost nici eu nu-i nici fata mea. Dacă eu am fost 
cinstită şi ea e, numai că ea şi-a făcut copii. Eu am făcut numai una, dar 
ea a făcut o grămadă şi acum nu-i bine. A văzut că nu e om tată-su, tre-
buia să nu facă atâţia. 

58 de ani, pensionară, căsătorită, doi copii 

Au terminat şcoala profesională amândoi copii. După ce au terminat 
au mers î n Reghin pentru ceva meserie. Au făcut şi acolo patru ani şi 
când s-au î ntors la vatră nu şi-au mai găsit servici î n mediul î n care au 
terminat. Au fost obligaţi să meargă unde li s-a oferit la RADP, la lopa-
tă, la târnăcoape. Sunt copii cinstiţi, nu beau, nu fumează, vin cu bani 
î n casă, merg cu soţia la cumpărături. 

Sunt foarte mulţumită, pentru că, cum s-ar zice, i-am crescut fără ta-
tă, că el este debil mintal, handicapat şi cât trăieşte el pe faţa pământu-
lui nu judecă. Nu ştie nici să vorbească. Eu am coordonat familia. Eu 
am fost şi bărbat şi femeie şi î i mulţumesc lui Dumnezeu că am doi copii 
cu care să mă pot mândri, că nu sunt vagabonzi. Dacă vă rog î n numele 
Domnului, luaţi adresa şi luaţi măsuri. Că dacă ar fi nişte vagabonzi să 
se poarte rău cu mine aş fi nevoită să vă spun. Că sunt cazuri î n care 
copiii sar pe mamă şi pe tată că am văzut la televizor. Dar sunt mulţu-
mită şi î i mulţumesc Dumnezeului meu că am doi copii, că pot fi mân-
dră. 

Aş fi vrut ca al doilea copil să fie fetiţă vă spun sincer din tot sufletul. 
Aş fi vrut să am o fată, că sunt femeie, dar vă daţi seama, sunt băieţi. 
Cu mine ori ce s-ar î ntâmpla eu nu pot să î i spun „hai ajută-mă dragul 
mamei”, că-i bărbat. Dar la o fată mă pot plânge, „draga mamii nu mă 
pot spăla sau şterge-mă uite aici mă doare”. Lui î i ascund aşa ceva pen-
tru că e sex bărbătesc. Aş fi vrut să am o fată, chiar dacă bărbatul nu o 
lasă, tot face pe ascuns şi vine şi î i face baie la o mamă, î i dă o î mbucă-
tură.  
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41 de ani, casnică, divorţată, trei copii 

Fiica e căsătorită, stă şi ea la casa ei, copilul î i slugă la cineva î n sat 
unde am stat, se descurcă şi el bine, are de toate, cal…, copilul ăla de 10 
ani e cu taică-su stau şi ei pe unde pot că noi am trăit bine, dar de patru 
ani nu mai î s cu el, am venit î n Cluj, m-am î nţeles bine cu alt bărbat, nu 
bine, foarte bine, dar şi el a fost bolnav şi acuma î n ianuarie a murit. 

Copiii să trăiască cu frica lui Dumnezeu î n primul rând şi respect fa-
ţă de oameni şi să î nveţe să fie fericiţi. Fata-i fericită, are casa ei, are 
copilul ei, băiatul ăla mai mare are averea lui. Băieţii să aibă mai mult 
respect faţă de lume, de persoanele mai î n vârstă că am observat că nu 
este, fetele mai ţinute un pic din scurt. 

Copiii, Alina era cea mai mare, mergea la şcoală era foarte bine, î l 
plăceau animalele, era tot timpul cu ele, iar micuţul era cel mai răsfăţat 
şi era î nvăţat cu joaca cu şcoala, cu toate, le simt lipsa foarte tare. 

Sunt mulţumită de fata mea, de educaţia ei şi de copilaş cum î l creş-
te, de familia pe care o are, de ginerele meu î s foarte mulţumită. Nu am 
nevoie să mă ajute cu ceva, să fie ei sănătoşi şi fericiţi să se ajute pe ei 
atâta vreau î s la ţară şi ei, lucrează şi ginerele meu, î mi pare cel mai 
bine de băiatul al doilea, de Paul, e un băiat î nalt dar î i place lucrul, 
vrea oi, are oi, vrea cal, are cal, are ce-i trebuie la vârsta lui. Un copil, 
dacă ar fi educat altfel poate nu ar avea nimic, dar el nu fumează, nu 
bea şi-mi pare bine că nu a fost educat ca taică-său că n-a avut de cine, 
l-a educat pădurarul din sat dacă a văzut că-i place lucrul, l-a luat un 
fel de slugă, mulge vacile; de la 14 ani, duce laptele la lăptărie, copilul. 
Îi plac animalele, î i place la lucru, să meargă la sapă, la coasă, şi oricine 
î l cheamă se duce la ajutor. 

Băiatul cel mare e fire total opusă decât taică-său, nu bea, nu fumea-
ză, nu merge la discotecă, eventual o gură de bere dacă bea. Să ajute 
Dumnezeu pe el să aibă o familie fericită să vadă î n continuare de tre-
buri. E foarte importantă educaţia, dar şi copilul a luat decizia asta că î l 
trimetea taică-său după ţigări, băuturi şi din cauza asta a î nceput să le 
urască pe ele; e ca o fată dar şi ca un bărbat că lucră. 

Copilăria a fost fericită că am fost singură, surorile mele erau deja 
căsătorite, când am î mplinit eu trei ani , m-au lăsat să mă joc, î mi dă-
deau libertate, dar î n schimb aveam o viaţă grea din cauză că mama 
mea suferea de astm şi eu ca copil mă necăjeam 

Eu le-am oferit copiilor tot ce am putut, n-au dus lipsă de nimic, au 
avut mâncare, libertate, nu le-am interzis să meargă la discotecă şi eu 
cred că le pare bine, eu mi-am văzut copiii fericiţi cât am fost lângă ei, 
nu mi s-au plâns, le-am acordat libertate. 
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31 de ani, angajată la firmă particulară, căsătorită, un copil 

Vreau ca fiica mea să fie descurcăreaţă. Aş vrea să aibă o viaţă mai 
bună că eu nu pot să-i ofer nimic. Aş vrea să nu ducă lipsă de nimic. Nu 
neapărat am vrut fată, am zis ce o vrea Dumnezeu să fie. Nu a fost foar-
te important s-o am, dar dacă mi l-a dat Dumnezeu să fie sănătos şi să-l 
pot creşte. 

Când m-am măritat, când am născut copilul. Cum credeţi că pot fi 
fericită când văd că nu pot să-mi ajut copilul. De multe ori nu am să-i 
dau o bucată de pâine. E greu, dar nu am ce face. Nu-mi place ce lucrez, 
dar sunt nevoită pentru a supravieţui. Nu vreau să ajung să cerşesc, să 
dau î n cap.  

36 de ani, î nvăţătoare, căsătorită, doi copii 

A fost foarte important pentru mine, pentru că provin dintr-o familie 
cu trei copii. Şi ne î nţelegeam foarte bine şi de mică am dorit să am doi 
copii. Nu am vrut mai mulţi pentru a le putea asigura un trai cât de cât 
decent. Am vrut să am un băiat şi o fetiţă şi chiar î n această ordine. E 
bine să ai o fată dar e bine să ai şi un băiat şi o fată. Fată deoarece ma-
ma î ncearcă să-şi educe fiica, iar pe băiat tata. Deci ambii părinţi î şi 
exercită datoria de părinte. 

Eu, când eram mică, împreună cu surorile am î ncercat să ne ascul-
tăm părinţii. Nu făceam decât să-i ascultăm. Acum după cum ştiţi vre-
murile s-au schimbat. Nu le putem cere copiilor să se comporte cum ne 
comportam noi acum 30 de ani. Dar oricum, sper ca copii mei să fie cel 
puţin cuminţi şi ascultători cum eram la părinţi. Despre băiat vă pot 
spune pe el l-am educat să fie responsabil şi deja î şi exercită aceasta 
responsabilitate asupra surorii lui. Va decide numai ea ce să facă, dar 
eu aş dori să-şi continue studiile. Şi o să î ncerc să o ajut cu sfaturi dar 
oricum va hotărî  ea singură ce o vrea să facă. Băiatul sper să calce pe 
urmele tatălui şi este un lucru pe care mi-l doresc foarte mult. Băiatul 
fiind cel mai mare am încercat să-l î ndreptăm pe calea cea bună. Să nu 
se lase influenţat de anturaj. Deoarece la vârsta lui şi mai ales la şcoală 
şi copiii sunt şi mai buni şi mai puţin buni l-am î ndrumat să î ncerce să 
î i placă mai puţin lucrurile mai puţin bune. Deocamdată ne ascultă. 

Viaţa lor este categoric mai uşoară, pentru că şi viaţă noastră a fost 
mai uşoară decât a părinţilor noştri. Părinţii î ncearcă să ofere copiilor o 
viaţă mai bună decât au avut-o ei î n copilărie şi cred că am reuşit acest 
lucru. Trăiesc mai bine cu mai puţine griji. 

30 de ani, casnică, concubinaj, doi copii 

Copilul aş vrea să fie muncitor, să aibă casa lui, familie, doi copii, să 
fie cuminte, inteligent. Fata aş vrea să fie fericită. Să aibă un bărbat 
chiar dacă e sărac, să nu aibă probleme. 
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Când aveam 18-23 de ani copilul mi-l î ngrijeau părinţii şi mai ieşeam 
la localuri, la petreceri, era mai uşor atunci. Era vremea de după revo-
luţie, dar era bine. E foarte greu că şi eu mi-am crescut singură băiatul. 
Avea cinci ani copilul când m-am mutat cu soţul meu. Eu vindeam în 
piaţă cupoane şi erau zile când nu câştigam nimic şi nu aveam nici o 
coajă de pâine pe masă. Vecinii î l auzeau pe copil că cere pâine şi î i dă-
deau. Băiatul î n cursul săptămânii, merge la şcoală, vine acasă, dacă 
are ce să mănânce, dacă nu, merge la cantină. Merge pe afară, se joacă, 
face temele. Fata e toată ziua cu mine î n casă, că-i mică şi n-o pot lăsa 
pe drum. Când î mi termin treaba merg cu ea la plimbare, î i dau să mă-
nânce că vine soţul meu şi uite aşa ne trece vremea. Dacă suntem invi-
taţi şi avem bani, posibilităţi, dar dacă nu ne pare rău, ne distrăm bem 
dacă avem chef, mâncăm, ne jucăm, mai plângem dacă ne amintim de 
necazuri. 

Primul copil care-ar fi trebuit să-l am nu l-am vrut, că mama a fost 
cu tumoare canceroasă. Am aflat că are cancer chiar î nainte de a fi î n-
sărcinată şi am zis că nu sunt capabilă să î ngrijesc şi un copil, că am 
ştiut că mama o să cadă la pat şi eu o să trebuiască să am grijă de ea. 
Am vrut să fac avort şi apoi am rămas din nou î nsărcinată şi soţul mi-a 
spus că mă iubeşte că vrea să ştie că lucrează pentru cineva şi am făcut 
fetiţa care are acum doi ani. Ne-am dorit amândoi fetiţă, că aveam un 
băiat. Dacă vrei să faci mai mulţi copii, e bine să fie şi un băiat. E bine 
că o apără pe sora sa de orice problemă. E bine să fie băiatul mai mare 
decât fata. 

36 de ani, divorţată, concubinaj, doi copii 

Am o fată de 17 ani, este căsătorită şi are şi ea o fetiţă; stă cu cineva 
î n concubinaj. Băiatul este î n clasa a patra la şcoala ajutătoare. Atunci 
era important să am copii, acum nu , deoarece sunt probleme cu copiii. 
Prima dată mi-am dorit o fetiţă şi aşa a şi fost şi băiatul al doilea exact 
cum mi-am dorit. E bine fată, deoarece sunt gingaşe şi mai drăgălaşe 
decât băieţii. E bine să aibă o şcoală, că a mea a ratat şcoala, să fie edu-
cată, civilizată, să aibă respect pentru oameni. Acum nu mai are şanse, 
are şi ea problemele ei, să crească copilul. Băiatul aş dori să ajungă ca 
Hagi, că este la Club sportiv, î l pasionează fotbalul foarte mult. Acum 
nici unul nu mă mai ascultă, nu i-au nimic î n considerare ceea ce vor-
besc. Fac ce vor ei. M-am căsătorit prea repede şi fiind prea tânără nu 
am avut experienţa vieţii şi mi-am dorit copii. Numai doi. Atunci erau 
alte timpuri şi nu era aşa greu. Când eram cu tata copiilor, la ţară nu 
era aşa de greu. Acum î mi e greu, stau î n concubinaj cu altcineva. Lu-
crează î n construcţii î n zidărie, dar nu mă ajută decât rar.  

Eu am crescut la Casa de copii nu am avut gânduri, nimic. Am avut 
tot ce mi-am dorit. Acum pentru copii este mai greu faţă de copilăria pe 
care am avut-o eu. Tare mi-a convenit. Am fost î n tabere, am vizitat ţa-
ra. Nu am avut de ce să mă plâng atunci. Da, pentru copii e mai greu 
acum.  
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Îmi permit să le dau un ban atunci când pleacă cu clasa in excursii 
sau când ies cu colegii. Femeia ia decizia dacă vrea copii sau nu. Sunt 
multe femei care nu ştiu care e tatăl copilului sau nu vor să afle părinţii 
şi atunci intervine avortul. Un copil poate rata viaţa unei femei fie că e 
prea tânără, fie că nu are cu ce să-l crească. Este şi o bucurie, dar totuşi 
î n ziua de azi este greu să creşti copii. 

Femeia s-ar simţi cu picioarele pe pământ, stabilă. Dar dacă aşteaptă 
de la un bărbat, vorbesc î n numele meu, mor de foame. Dar ştiu că dacă 
lucrez am banul meu şi fac ce vreau cu el. 

Viaţa bărbaţilor e mai uşoară, când vine acasă, aşteaptă totul pe ma-
să. Dar o femeie trebuie să fie responsabilă î n casă. Nu am cu cine să 
î mpart problemele. Eu hotărăsc ce am nevoie, dacă nu rabd, până în 
momentul când am. O femeie ce lucrează î ntr-un birou, o diplomată, ele-
gantă, frumoasă. Pentru mine asta e idealul. Să aibă pregătire. Un 
bărbat care î şi permite luxul, cu bani. Pe fată am î ncercat să o opresc să 
se căsătorească ca să facă şcoală. Nu i-a fost frică de mine şi şi-a făcut 
de cap. Da, puteam face ceva î n viaţă, am făcut şcoala, dar mi-am ratat 
viaţa, deoarece m-am căsătorit prea repede. După ce am ieşit pe porţile 
şcolii am fost lăsată la voia î ntâmplării. Sunt prea consumată cu nervii, 
nu mai pot să î nvăţ multe lucruri. Nu am cu cine să î mpărtăşesc ce tre-
buie să fac. Puteam să am o viaţă frumoasă.  

Nu sunt de acord, deoarece atât bărbatul cât şi femeia dacă pot, să 
lucreze amândoi să aibă î nţelegere, să se ajute reciproc. Femeia este 
sclavă că dacă bărbatul e bărbat şi aduce bani in casă aşteaptă tot pe 
gratis. Mulţi bărbăţi nu ştiu ce î nseamnă o femeie, nu î nţeleg. Ei cred că 
femeia trebuie să fie la cheremul lor. 

26 de ani, casnică, necăsătorită, un copil  

Am un copil la leagănul de copii. Nu mai sunt cu copilul meu de la 
trei ani şi jumate. Tatăl lui nu mi l-a recunoscut, î şi bate joc de mine şi 
a zis că vine î napoi la spital cu mine şi nu a mai venit. L-am aşteptat şi 
am rămas î n pană. Copilul l-am vrut şi nu l-am vrut. N-am ştiut de la 
î nceput, am aflat foarte târziu. La 21 de ani. Şi ăsta mi l-a dat Dumne-
zeu şi cu el am rămas. Vreau să-l văd sănătos, să crească mare, să mă 
respecte. Să fie tâmplar sau ce î şi găseşte de lucru. Să î şi vadă de treaba 
lui, să meargă la serviciu. Să î şi găsească o fată să se î nsoare şi să îşi 
vadă de familia lui. 

70 de ani, pensionară, divorţată, patru copii 

Pe copii i-am crescut cum am putut… am lucrat, i-am ţinut, oricum a 
fost mai bine, că atunci le-am putut lua o pereche de pantofi, o cămaşă, 
atunci a fost mai bine, dar dacă au crescut s-au î nsurat fiecare cu copii. 
Tatăl lor nu m-a ajutat, nu le-a dat nimica… dar aşa cum am fost singu-
ră m-am descurcat şi le-am dat la toţi cum am putut şi ce am putut la 
toţi. 
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Acuma şi ei, copiii o duc greu, n-au bani, n-au haine şi mi-e milă de ei 
că-s copiii mei şi când î i văd că vin ba flămânzi, ba unul cere ceva că nu 
pot să-i ajut că-s necăjită şi eu, unul n-are lucru, a scăpat din servici, 
dar nu ştiu pe ce bază că a fost muncitor, a muncit de la 14 ani copilul 
meu şi l-a dat afară din servici cu trei copii. 

Soţul nu participa la treburile casei. D'apoi el merea şi cu una şi cu 
alta că era un vagabond. Nu stătea lângă copii, nici la spălat, nici la î n-
grijit, el mergea de capul lui… ca să zic. 

Copiii, Doamne ţie î ţi mulţam că m-au ascultat, nu m-au bătut, nu 
m-au batjocorit, când au şi ei bani î mi dau din când î n când, dar când 
nu, stăm şi ne uităm unii la alţii că ce să facem. 

Fata î i mai altfel, dar copiii î s mai buni. Fata e mai rea. Eu n-am 
educat-o, că s-a educat ea, î i zgârcită, are o fată cam handicapată, d'apoi 
ce să-i faci. 

D'apoi unul dintre copii are patru clase, unul are trei. Nu am putut 
să-i mai dau la şcoală, că nu am avut posibilităţi să-i dau. Cu soţul poa-
te ar mai fi mers. 

Eu mai bine i-am educat fără tatăl lor, că toată strada s-a mirat ce 
bine i-am educat, n-au furat, n-au umblat pe la alţii cu şmanditul; copiii 
mei au muncit de la 14 ani. Ştiu să zică bună ziua. Pe soţ eu l-am ţipat 
de acasă că nu l-am putut suferi că umbla după femei, mă bătea, î l prin-
deam când cu una când cu alta, pe urmă stăteam acasă cu copiii şi el 
merea, aşa că i-am făcut bagajul şi el s-a dus şi dus a fost, s-o fi î nsu-
rat… nu ştiu. Am dus-o rău tot timpul, bine nu am avut niciodată. 

25 de ani, absolventă universitate, asistent social şi coordonator al 
programelor de la Fundaţie, necăsătorită, fără copii 

Femeia trebuie să decidă dacă vrea sau nu copii, dar î n cazul î n care 
vrea şi ea şi el, trebuie să decidă când e momentul bun de a aduce pe 
lume aceşti copii. Eu î mi doresc trei copii, pe cât posibil dacă ar putea fi 
gemeni şi î mi doresc î n general fete. Cred că aş vrea să fie ele aşa cum 
am vrut să fiu eu şi nu am putut. Aici sunt multe chestii, mult mai ciu-
date. Mi-am dorit să fac multe î n viaţă şi nu am avut posibilitatea să le 
fac atunci când trebuiau, acum să spunem că am î naintat î n vârstă şi 
nu se mai poate face ceea ce puteam face atunci. 

35 ani, casnică, căsătorită, patru copii 

O fată e măritată, a lăsat-o bărbatul cu un copil, mi-a adus o orfană, 
numai spanac î i dau de mâncare şi buruieni; a lăsat-o bărbatul, s-a î n-
surat şi a luat-o pe bolunda lui Dorda. Aşa-s ţiganii, săracii. Avem î ncă 
doi mai mici. La şcoala nu merge nici unul. Nu am avut acte, nu ne-a 
făcut spitalul acte. Aşa s-a decretat de la protecţia Copilului; ei nu ne-
au făcut acte. 
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Ţiganilor le plac copiii ca şi românilor. Dar nu mai pot să facă. O lu-
nă, două şi pierd sarcina. Nu ştiu din ce cauză; am fost şi la doctori şi 
nu-mi spun ce am şi de ce nu ţin sarcina. Aş vrea că nu am numai patru 
copii, aş vrea să mai am. Am acuma o nepoţică de două luni, de la fată, o 
mai î ngrijim pe ea. Îmi plac foarte mult copiii. Am vrut să am şi zece, 
dar nu am putut. Când ai familie multă atunci e bine. Mie mi-a murit o 
fetiţă de şapte luni; mi-au omorât-o doctorii. I-au făcut o injecţie şi a fă-
cut preinfarct. Mi-au fost dragi numai băieţii, dar dacă mi-a dat Dum-
nezeu şi fete. Băieţi nu am decât doi. Mi-s dragi că noi am fost şase su-
rori şi n-am avut nici un frate. 

E greu cu copiii. Vezi că la copii le trebuie mult şi n-ai de unde să le 
dai şi românii nu ne ajută. Suntem ţigani, ţigani oriunde numai de ţi-
gani nu î ncap. 

Băiatul ăsta s-a căsătorit la treisprezece jumate ani. I-a fost dragă 
fata. Dacă şi-au fost dragi n-am stat î mpotriva lor. Şi eu m-am măritat 
la 12 ani. 

Am avut probleme cu buletinul, nu l-am avut şi de acolo s-au pierdut 
toate actele, de la sala de naştere de unde l-am născut. Şi acum sunt î n 
tribunal cu fata mai mare. Să-i facem actele că nici la fetiţa cea mică nu 
putem să-i facem actele că nu are ea. Tot am umblat, hai mâine, hai po-
imâine şi aşa ne-au trecut 15 ani. Eu mi-am făcut actele. Tot m-am dus 
la ei şi nu mi-au rezolvat nimic. Vezi că ţiganii nu sunt luaţi î n conside-
rare. Dacă mă duc şi-i rog frumos să-mi facă ceva act, spun „dă-o dracu-
lui că-i ţigancă, are vreme, nu merge la lucru, nu are copii mici, n-are 
nici un interes” asta-i la ei, la români. Nu ştiu de unde pornesc toate as-
tea, nu mă pricep la aşa ceva. Pornesc din oameni răi. 

… ani, casnică, văduvă, doi copii 

E cam greu cu ei şi soţul a decedat. A avut aprindere de plămâni. E 
greu singură cu ei. 

E greu că plătim chirie un milion şi cheltuielile sunt mari. Avem o 
bucătărie şi o cameră. Ne e tare greu, copilul merge la şcoală şi nu am 
avut nici un leu să-i cumpăr ce-i trebuie lui. 

Aş fi găsit poate, dar nu am cu cine să las copilul ăsta şi celălalt mer-
ge la şcoală. Numai Dumnezeu ştie ce va fi. Acuma am pensie, dar al-
tcineva nu mă ajută nimeni. 

Vecinii sunt răi, vecina asta nu ţi-ar da nici măcar o cană cu apă. Am 
lucrat câteva zile, dar nu am reuşit că şi acasă şi copiii e cam greu. 
Acum cu pensia ne descurcăm cumva. Nu ne ajung banii şi de î mbrăcă-
minte şi de î ncălţăminte, abia ceva de mâncare. 

Copilul meu ăsta mare abia î şi aduce aminte de tatăl lui. Ar vrea şi 
el mai multe, dar nu-ţi dă nimeni nici măcar o mie de lei şi duşmanii ăş-
tia sunt foarte mulţi. Am suferit mult că soţul meu bea, dădea bani î n 
casă, dar mai ascundea din ei î n şosete, mergea la băut cu prietenii. Tot 
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prin chirii am stat, pe stradă, la mama. Am suferit mult. Şi la nuntă m-
am gândit că dacă de acum n-o să am noroc n-o să am niciodată. N-am 
avut noroc î n viaţă. 

Pe ăsta mare l-am dorit, dar pe ăsta mic n-am vrut să-l am, dar nu 
m-au lăsat să fac avort. Sora mea mă mai ajuta.  

Dacă o femeie nu poate î ntreţine copiii mai bine să nu-i facă, să se 
grijească. Eu nu am făcut aşa ceva că mie-mi sunt tare dragi copiii. De 
la 14 ani am grijit mai mulţi copii, dar m-am rugat la Dumnezeu să-mi 
dea răbdare şi să am şi eu copiii mei. 

Acum fără şcoală nu poţi face nimic. Copilul merge la şcoală, vine pe 
la ora 12 acasă. Am vrut să şi lucrez să am apoi măcar şomaj, dar nu 
pot şi cu casa şi cu copii şi servici. 

Băiatul aş vrea să fie bun, respectuos, cinstit, să nu fie aşa obraznic 
cum sunt alţii. Iar fetele ar trebui să fie atente ce fac că-n ziua de azi e 
tare greu. Nepoata mea stă câteodată la mine şi are un prieten şi tare 
mult ţine băiatul ăsta la ea. Î i spun ei ce-i bine şi ce nu-i bine să ştie să 
nu treacă şi ea prin greu cum am trecut eu. Şi mă ascultă că ştie că ţin 
la ea şi î i vreau numai binele. Sper să mă asculte copiii, mă ascultă, dar 
tot pe taică-său î l vrea. 

Nu poţi şi lucra şi să ai grijă de copii. Am văzut la surorile mele cum 
e . Am stat eu şi am avut grijă de copii. La grădiniţă trebuie să plăteşti. 
Gândiţi-vă la cinci copii cât plătea. N-ar mai fi avut rost să lucreze. Atât 
că le-am ajutat eu şi le-am î ngrijit de copii. 

Cu băieţii nu ai atât de mult de lucru cât cu o fată. E bine să ai şi fa-
tă să ai ajutor î n casă, dar e mai bine să ai băieţi. 
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BĂRBAŢII DESPRE… 

1. … VIAŢA FEMEILOR ŞI A BĂRBAŢILOR 

42 de ani, profesor universitar, scriitor, divorţat, doi copii 

Un destin al omului cred că există, da, sau nu-nţeleg neapărat sensul 
î ntrebării… destin al femeilor separat de destinul bărbaţilor?… Dacă î l 
privim î n paradigma biblică, el pare să fie oarecum, deşi î ntr-o corelaţie 
strânsă, oarecum specific. Şi cred că î n sensul î n care vorbim despre o 
pre-determinare genetică a sexelor, putem vorbi, î n măsura î n care dife-
renţele sunt, totuşi, notabile, bărbaţii nu au ciclu menstrual şi nu nasc, 
de pildă, deci problema maternităţii e de adus în discuţie aici, acest des-
tin poate fi cumva intuit. Dar parcă cuvântul destin e prea mult spus… 
nu l-aş folosi… 

Să se î mbunătăţească viaţa femeii care lucrează? Ar trebui, eu ştiu,  
ar trebui fără î ndoială operate mai î ntâi câteva modificări radicale la 
nivelul î ntregii vieţi a muncii î n ţara noastră indiferent de gen. Ar tre-
bui modificat cadrul legislativ, ar trebui apoi avută grijă de o retribuţie 
mai omenoasă, ar trebui să existe eventual chiar o discriminare poziti-
vă, deşi nu ştiu dacă asta ar fi pe placul feministelor sau nu, î n favoarea 
femeilor. Cred î n orice caz că problema este nu neapărat a femeilor, în 
această formă î n care o formulaţi, cred că problema e a fiecăruia din 
noi… Aşa cum rezultă ea şi din răspunsul meu anterior… Ar trebui să 
putem să găsim locul şi rostul nostru î n societate î n conformitate cu 
idealul nostru. Acest lucru nu-i î ntotdeauna posibil, dar negocierea ar 
trebui să fie cât mai puţin traumatizantă. 

21 de ani, gestionar la un magazin alimentar, necăsătorit, fără copii 

Viaţa este aceeaşi pentru toate generaţiile, aicea intervine elementul 
personal, î n viaţă fiecare î şi face cum vrea el, deci aicea e foarte impor-
tant cum î ţi planifici tu viaţa, eu sunt de părere că î n viaţă poţi să faci 
ce vrei tu, dacă asta vrei cu adevărat. Bineî nţeles că ai unele obligaţii şi 
unele impedimente, dar dacă vrei să faci ce vrei tu, poţi face, deci viaţa 
nu s-a schimbat deloc de la o generaţie la alta, nu cred, atâta că acuma 
vezi un om bătrân pe stradă care nu se poate acomoda cu noua viaţă so-
cială. Aicea e o chestie de mentalitate, aicea oamenii trebuie să-şi 
schimbe neapărat mentalitatea. Şi foarte mulţi au reuşit şi se vede, se 
vede. Acest lucru este cu atât mai mult pentru viaţa femeilor. Poate, to-
tuşi, cu cât se schimbă mai mult generaţiile, cu atât femeile cresc ca va-
loare î n viaţa socială şi ca şi egalitate cu viaţa unui bărbat, deci conti-
nuă să fie tot mai mult implicate î n politică, în conducere, î n tot ce nu-



Femei şi bărbaţi î n Clujul multietnic  Volumul II 
 

 

120 

meşti tu a ajunge pe bărbaţi din spate. Aicea, fiecare cu părerea lui, dar 
după părerea mea, eu o diferenţă ca şi viaţă socială î ntre femei şi băr-
baţi nu fac, fiecare are egale şanse să facă ce vrea, deci din punctul meu 
de vedere, nu există diferenţe, nu există diferenţe.  

62 de ani, pensionar, căsătorit, doi copii 

Viaţa femeilor şi a bărbaţilor se schimbă, absolut. Este o continuă 
modificare î n viaţă şi eu o văd ca o evoluţie şi viaţa femeii. Viaţa femeii 
putem să stăm altfel să discutăm despre emanciparea femeii chiar î n ul-
timii 30-40-50 de ani, chiar şi sub comunism s-a simţit o emancipare 
bună, bună a femeii. Ei, se luptă şi cu concepţiile, să nu mai fie femeia 
subjugată, să nu mai fie femeia supusă şi s-au făcut paşi importanţi, 
chiar şi î n evoluţia asta socială; î n funcţiile de conducere sunt femei ca-
re au avut posturi, nu mai este concepţia că femeia să stea la cratiţă, s-
au făcut avansări, modificări pozitive. Şi î n viaţa bărbaţilor, concepţia 
asta a egalităţii, pe picior de egalitate, viaţă dusă î mpreună, se î mpart 
necazurile, se î mpart bucuriile. Eu cred că s-au făcut nişte paşi impor-
tanţi î n sensul egalităţii şi î n sensul bunului, a convieţuirii î ntre bărbat 
şi femeie. Părerea mea asta este că s-au făcut paşi buni, spre bine. 

Eu cred că este mai grea viaţa femeilor pentru că au nişte responsa-
bilităţi majore. Ele mai au şi problema educaţiei copiilor, a gătitului, a 
curăţeniei, a spălatului membrilor din familie şi atribuţiile femeii în 
timpul de astăzi la cam depăşesc pe cele ale bărbaţilor. E o părere per-
sonală, nu ştiu dacă mai mulţi bărbaţi or fi de acord, pe când bărbaţii, 
î n toată evoluţia asta a lor au rămas la nişte obiceiuri mai de demult şi 
le ţin aşa, servici, adusul salariului cum este acuma că suntem salariaţi 
şi bărbatul şi femeia, ei, uite noi î mpărţim î n mod egal, când eu, când 
ea, sunt anumite familii care pică î n sarcina bărbatului , el să aibă grija 
repartiţiei banilor şi a cumpărăturilor din piaţă. La noi, nu, şi fetele 
cumpără, şi eu cumpăr care cum avem timp, dar cred că eu î n perioada 
asta am avut mai puţină contribuţie ca şi nevastă-mea, că eu am apre-
ciat î ntotdeauna că munca ei a fost mai asiduă decât a noastră ca băr-
baţi. Contribuţia a fost mai majoră a femeii î n casă la noi, şi, din ferici-
re, problema asta le-a fost transmisă şi fetelor ca să ştie să fie pantofii 
curăţaţi, să fie ciorapii spălaţi, să fie curăţenia făcută î n casă de ele, că 
un bărbat mai greu se acomodează să ştie să se caţere pe draperie să 
şteargă praful, să se ducă să ia perdeaua să o spele, deşi am mai făcut şi 
noi chestia asta, dar noi mai rar, baza tot pe ele rămâne, asta-i părerea 
mea. 

46 de ani, profesor la liceu pentru nevăzători, căsătorit, un copil 

Da, î n general, cred că se schimbă destinul de la o epocă la alta. Si-
gur că se schimbă. Eu zic că femeia e mai oropsită decât bărbatul, are 
mai multă responsabilitate şi î ntr-o familie, la mine î n familie soţia joa-
că un rol mai important î n organizarea casei, eu am î ncredere î n ea. As-
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tăzi trebuie să desfăşoare şi muncă activă, sarcinile casei sunt mai gre-
le, copiii sunt tot pe ea, î n grija ei, ideal ar fi, mi-ar plăcea să o ţin aca-
să, să-mi pot permite să se dedice mai mult î ngrijirii, educării copilului 
şi să nu aibă stresul de astăzi. Sunt mai stresate, drept dovadă, la noi în 
şcoală domină populaţia feminină, dar femeile fumează mult mai mult 
decât bărbaţii, fumează pentru că sunt efectiv stresate, că le aud cum 
povestesc despre grija ce să facă de mâncare, cum să î mpartă banii, cum 
să rezolve atâtea probleme şi eu cred că de la Eva a avut preocuparea 
existenţei, zilei. Bărbaţii sunt mai nepăsători pentru că lor trebuie să le 
pui î n farfurie. 

40 de ani, sudor la armată, căsătorit, un copil 

Femeile azi sunt mai emancipate, află mai multe, se schimbă şi 
mass-media şi toate, cunosc mai multe, au informaţie mai multă, deci e 
schimbare totală, zic eu. Dar şi viaţa bărbaţilor e alta. Nu ştiu cum o să 
fie generaţia după mine, poate o să se schimbe î n rău, că n-o să mai fie 
locuri de muncă, nu că nu pot să-i asigur la copilul meu măcar ce am 
avut eu, dar nu ştiu ce o să fie cu locurile astea de muncă, deci n-o să-ţi 
găseşti un loc de muncă aşa uşor. Şi fără servici o să fie greu să-l ţin 
când o să fiu bătrân, pentru asta mă gândesc, dacă nu se va schimba 
până atunci. Dacă n-o să plece î n Spania să culeagă portocale. Dar nici 
acolo nu-i o rezolvare. Şi cine s-o dus, aveau un pic de situaţie aici şi şi-o 
stricat-o. Î i mult mersul, că nu mergi legal şi dai un leu î ncol' şi-ncoace 
şi… A fost ceva reportaj că locuiesc î ntr-o baracă şi n-au grup social, n-
au apă de băut, n-au nimic, stă nu ştiu câte luni şi vine bolnav. Aşa da-
că ai merge legal şase luni, şi eu aş merge să fie legal totul, să ştiu unde 
mă duc, ce fac pentru că dacă transformi banii, î ţi trebuie câţiva ani să 
câştigi atâta cât căştigi î n câteva luni î n altă parte. Ar fi bine să nu fie 
aşa, să vie la noi, să vie alţii la noi să lucre, deci să ne meargă mai bine 
nouă, dar ce să facem? 

E mai grea viaţa femeilor, nu la toate, dar la majoritatea le e mai 
grea. Are de făcut mâncare, de spălat şi dacă n-o ajută nimeni, vine de 
la servici şi asta. Î n multe case e aşa, vine bărbatul, citeşte ziarul, „e ga-
ta mâncarea? Pune-mi în farfurie, unde mi-s hainele? mi-s spălate? Mi-s 
călcate?”. Deci e mai grea.  

Prin î nţelegere cred că se poate schimba mult viaţa femeilor, că şi ea 
munceşte, părerea mea dacă te ajuţi şi te î nţelegi… deci cum ţi-o faci, 
aşa-i viaţa. Dacă poţi să i-o faci uşoară, vine obosită de la lucru, s-o laşi 
să se odihnească un picuţ, de părerea asta sunt.  

58 de ani, inginer horticultor, divorţat, un copil 

Destinul tuturor oamenilor se schimbă de la o generaţie la alta. Ei, 
eu acuma când sunt divorţat de aproximativ un an, poate că nu aş putea 
fi chiar obiectiv î n a exprima nişte păreri, nu cred. Deşi mie mi s-a 
destrămat familia, eu consider totuşi că familia e veriga esenţială a so-
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cietăţii, deci destinele nu pot să fie rupte, destinul bărbaţilor de al feme-
ilor, practic părerea mea, obiectiv judecând, nu se poate. Sunt similare. 

Categoric, viaţa femeilor, vorbesc de femeile cinstite, categoric e mult 
mai grea decât viaţa bărbaţilor, femeile trebuie să fie şi bucătărese, să 
fie şi doamne la teatru, să fie şi prostituate î n pat, să fie şi spălătorese 
şi aşa mai departe. Femeia trebuie respectată şi ar fi bine să fie şi vice-
versa. Viceversa sunt situaţii de excepţie. Î n general, noi, bărbaţii sun-
tem de vină, deşi eu sunt divorţat, ar trebui să ţin partea bărbaţilor, nu 
e adevărat, î n general, noi, bărbaţii suntem de vină.  

Viaţa femeilor s-ar putea î mbunătăţi î n primul rând prin dotare 
tehnică, să ştiţi. Deci să aibă aparatură î n casă, logistica, cum se spune 
î n armată, de ultimul răcnet. Maşină automată de spălat, maşină de 
spălat vase, storcător, robot de bucătărie, n şi n…Pe urmă, la unele lu-
crări şi unele activităţi, efectiv şi bărbaţii care sunt conştienţi trebuie să 
se implice, să ajute pentru că o femeie dacă are doi-trei copii sau nu ştiu 
câţi, şi mai şi lucrează, e imposibil să poată face faţă singură obligaţiilor 
familiale. Nu este cazul meu, dar cât am trăit, 8 ani, 14 ani î n familie, 
mi-am dat seama. Am avut un singur copil şi era greu, trebuia să-mi 
ajut soţia şi am ajutat-o. Nu spun cât trebuia, dar nu se concepe ca în 
secolul XXI î n care am intrat bărbatul să nu-şi ajute soţia î n toate do-
meniile, î n absolut toate, î n ce se poate. Oricât ar î ncerca bărbatul, to-
tuşi femeia lucrează mai mult.  

50 éves, munkanélküli, nős, egy gyerek  

Változik a sorsunk, úgy értem, mi, mint férfiak, gyengültünk, 100%, 
eztet én tudom magamról és nem az öregségről beszélek. Szexuális élet-
ből, mint férfi, gyengülünk, mert ez a sok stressz az embernek nem 
használ. Akkor még az is van most, hogy jaj Istenem, nehogy csináljak 
gyermeket, mert nincsen lehetőségünk, hogy felneveljük és megbiztosí t-
suk neki a jövőt. És látszik az egész országon, hogy csökken, ami nem 
jó, mert a nemzetnek a száma csökken, a genetika vesztődik és ez nem 
jó dolog, régebb, szüleim idejében, mikor mondta valaki valakinek, ne-
ked hogy-hogy még csak négy gyermeked van, a másiknak már van öt, 
hat, tí z és mind felnőtt és ember lett belőle, és most nekünk van egy, is-
kolába hordoztattuk, mindenre meg van taní tva, mert képessége van és 
mit csináljunk, hát semmit, elmegyen, dolgozik, nem fizetik meg és így 
tovább, s akkor még az az egy is tönkremegy. Ha egy fiatal nem 
praktikálja az ő szakmáját, vagy nem számí t, ha más szakmát is, mert 
máma az ember jó, hogy minél többet tudjon, elvesztődik. Szórakozásra 
szüksége van, mert fiatal, lehetőség nincs, mai discotekába ha elmegyek 
én, ha bemegyek én, olyan füst van, hogy azt se tudom, hogy menjek ki 
gyorsan, mert összehányom magamat, ez történik. Nem tudom, ha van 
vagy egy, kettő, ahol megvan az a kondí ció, hogy ne lehessen benn ciga-
rettázni, nem azért mondom, hogy én nem cigarettázok, mert valamikor 
cigarettáztam, de egy olyan kis teremben, mikor rágyújtnak ottan olyan 
50-en, 60-an, hát olyan füst van, nem emberiség, nincs hol szórakozza-
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nak. Akkor meg a pénz hiány, mert hát milyen az, hogy az ember 
kimegyen a másikkal, hát neki ez van, ennek az van, ez ezt csinál, az 
azt csinál, nekem nincs lehetőségem, a végén ráviszi aztat a fiatalt, 
hogy elvesztődik, vagy rábeszéli, gyertek valami hülyeséget csináljunk, 
valamit lopjunk, hát ezek olyan dolgokba viszik, amelyek nem jók, de az 
ember mikor elmegy, dolgozik, ottan tanul, magát kifejleszti és el van 
foglalva és amellett keres is, hogy az a kereset akár milyen kevés le-
gyen, segí ti az élethez. Ha az ember dolgozik egy kis pénzt kap, csak 
több ez, minthogy ne dolgozz, és ne kapj semmit, de mikor már ledolgoz-
tatnak annyira, hogy te tönkremész és nem vagy megfizetve, akkor nem 
szabad dolgozni. Ez azt jelenti, hogy tönkreteszed te saját magadat, 
mert ma ha tönkretetted magadat, holnap elmész az orvoshoz, kell ve-
gyél minden lejre orvosságot, nem érdekeli senkit, és hogyha megbete-
gedsz, azt mondják, hogy tessék uram, hát te nem vagy képes, hozok 
mást helyetted, mert te nem vagy képes dolgozni, és kezicsókolom, nin-
csen meg ez a social-biztosí tás, mint ami volt valamikor, ez csak mese, 
hogy megvan, mert nincs meg. Sajnos ez van, segélyen vagyok, mert a 
múlt hónapban is kaptam 380.000 lejt. Hát a 380.000 lej nagyon semmi, 
hogyha úgy vesszük, az nem elég abszolút semmire a mai világba, a mai 
pénzhez számí tva, na jó, de ez van. 

Hát az utolsó időben sajnos az asszonynak nehezebb, azért mert dol-
gozik, annál a patronnál, nem tartsák be azt a nyolc órai munkát, mert 
sokszor kell tí zet, tizenkettőt dolgozni, nem tartsák be a szabadnapokat, 
nem fizetik meg a munkájukat, nem keresik meg az 1.500.000-at és az ő 
szakmájához és ismeretségéhez ő kéne keressen legkevesebb olyan há-
rom, három és fél millió lejt. Nehéz, nagyon nehéz neki, akkor amellett 
hazajön egy asszony ossza be a főzést, én is segí tek neki, mert én is tu-
dok főzni, de én már bővebb kezű vagyok és akkor nem engedi meg, 
hogy csináljam. 

25 éves, magánvállalatnál alkalmazott, nős, egy gyerek  

Mostmár az én életem, nem tudom, hogy mondjam, lehet, hogy egyfé-
leképpen nehezebb, mert neki most könnyebb, mert ő most nem dolgo-
zik, csak itthon van a gyerekkel, de neki sem mondhatom, hogy könnyű, 
mert kicsi gyerekkel itthon… De egyféle képpen mondhatnám, hogy ne-
kem nehezebb, mert, ahogy mondtam az előbb is, én vagyok az egyedüli, 
amelyik hoz pénzt a házba, s ezért nekem csak több gondjaim vannak, 
lehet, hogy a feleségem még nem érezte, habár ő is érzi, minden nap ő is 
látja, hogy nincsen elég, de lehet, hogy másképp veszi a dolgokat, úgy-
hogy csak egy férfinek több gondjai vannak a nőhöz hasonlí tva. De ez 
attól függ, mert lehetnek olyan nők is, amelyikek teljesen átveszik a fér-
fiak gondjait is, de az én helyzetemben nekem nagyobb.  

Ez attól függ, hogy lelkileg hogy tudod ezt felfogni, pszihikailag, mert 
ugyanúgy azt a nehézséget hordjuk mindketten a hátunkon, mint férj és 
feleség, nő és férfi, egy házban élünk, a pénz az bejön, amennyi jön, úgy 
jön. De tí pusoktól függ, egyesek nemtörődömebbek, magukba zárkózok 
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és feszt van egy olyan lelki furdalásuk, hogy nincs mit csináljanak, hogy 
jó legyen. Mondtam is, hogy minden az anyagi izéken forog. De azér’ 
nekem könnyebb. Egy nőnek általában vannak munkái, amelyikek töb-
bek, mint a férfi munkái. Haza jön a munkából, ebéd stb., még van a 
mosás is, ami csak egy nőre hat ki, plusz még van egy takarí tás is, jó, 
még én is kiporolom a szőnyeget, nem arról van szó, de az nem minden-
napos, de mindennap egyszer legalább össze kell söpörni azt a házat, ez 
már belé van rögződve szülői adottságoktól kezdve. A mosás, ami plusz-
ba van, a főzés, ami pluszba van. Egy férfinak könnyebb, szerintem. Az 
asszonynak nehezebb, több munkája van a házon belül. 

Egyes nőket nagyon könnyen lehet, ha van egy kicsi diplomáciád, 
szóbőséged és egy kicsi furfangosságod, egy női főnököt könnyen el lehet 
bolondí tani, egy férfival már nem menne. Egy nőt el lehet bolondí tani, 
szóval meg lehet győzni, hogy kikerüld a konkrét dolgot, hogy máshova 
vezesd a figyelmét, és te csináld a tiédet, úgy, ahogy te tudod, és mégis 
jó lesz, azt egy nővel megtudod, de egy férfival nem. De ha egy a nőnek 
olyan a végzettsége akkor nem tudod elbolondí tani. De mivel egy férfi 
akárhogy is, férfi, tudja, mi a csavar, tudja mi egy kulcs, egy nőtől meg-
kérded, tí zes kulcs, hányas csavarra kell, egy mérnököt amelyik csak 
férfi, már a biciklijét is javí totta, de egy lányt még nem láttam biciklit 
javí tani, a gyerekkorától visszamenőleg tudja mi az a 10-es kulcs, vagy 
11-es kulcs, vagy mire kell. A gyerek is, ha látta, hogy dolgozok és ő is 
kellett üssön vagy kettőt a kalapáccsal, ez a különbség, ha egy férfinek 
ha megmondom, na ez kell ehhez, hogy meg tudjam csinálni, áll és gon-
dolkozik, na igen, egy nő meg megkérdi, na, de minek kell neked ennyi 
minden, hogy végbe vigyed ezt a munkát. Ez a konkrét dolog, muszáj 
feltegye a kérdést, hogy mire kell.  

27 éves, teológus diák, nős, egy gyerek  

Hát, ha mindenki végzi a maga dolgát becsületesen akkor egyiknek 
se könnyebb és egyiknek se nehéz. Nem könnyű, mert keményen kell 
dolgozni, ugyanakkor nem nehéz, mert akkor egymáson segí tenek. Nem 
látom azt, hogy könnyebb lenne, vagy nehezebb.  

Nem ellenzem, egyáltalán nem ellenzem, hogy nők is legyenek lelké-
szek, a gyülekezetekben vannak ilyen elvárások, hogy a pap az legyen 
férfi, de nincsen bibliai alapja, a lelkész csak művelhet, de ha ugyanazt 
vesszük a múlt században és a századelőn is, nem volt doktornő, mert 
az férfiúi hivatás, az férfiúi munka, de most már nem tudom hány szá-
zaléka, de sokan vannak, akik ezt a hivatást gyakorolják. Nálunk nem 
annyira gyakori, mert a gyülekezetek se fogadják el hogy lelkésznőik le-
gyenek, nekik férfi kell. De azért látok különbséget köztük, mert egy 
férfi megszakí tás nélkül, hacsak beteg nem lesz vagy szerencsétlenség 
nem éri, tudja gyakorolni ezt a hivatást, de egy nő, akinek családja van, 
férje van, vagy gyereke születik, szülési szabadságra kell menjen, az 
már megint két kiesés, és ebben különbözik. 
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56 éves, betegnyugdí jas, nős, négy gyerek  

Hát a nőknek, még ha nyugdí jas is, több munkája van, mint egy fér-
finek, mert állandóan van mit csináljon. De egy nyugdí jas el tud menni 
még kirándulni, mit tudom én hova, de az asszony az itthon kell marad-
jon, főzzön, takarí tson, mindenképpen neki munkája van, ha nyugdí jas, 
ha nem. Már hogy aki eltud menni dolgozni, mint nyugdí jas, de én nem 
tudok elmenni, mert ha nem lennék beteg, elmennék én is dolgozni. 

Most kevesebb a pénz, amí g dolgoztam, volt pénzem, nagyon kevés ez 
a nyugdí j, az a baj, hogy nem tudok elmenni dolgozni, hogy csináljak a 
nyugdí j mellett valamit, de ezzel a betegséggel nem tudok, de szükség 
volna, nem lehet. Az ismerősök, szomszédok azt mondják, hogy örvend-
jek, hogy itthon ülök. Ők dolgoznak és kétszer annyit keresnek mint én, 
aztán ennek örvendjek. Itthon vagyok és idegeskedek, azt mondják, 
hogy dolgoznak és nincs pénz. Mindenki vigyáz rám, ne csináld ezt, ne 
fáraszt magad, ez a változás, amí g dolgoztam, ezt nem mondták nekem. 

25 éves, magánvállalatnál alkalmazott, nőtlen, gyerektelen  

Szerintem a nőnek az abszolút joga, hogy dolgozzon, hogy ő mondja 
meg, hogyha akar menni dolgozni, mindenki kinyilvání thatja a vélemé-
nyét, de senki nem kényszerí theti a nőt, hogy te most otthon ülsz a gye-
rekekkel, mert én biztosí tom neked az anyagiakat. Azt is el tudom kép-
zelni, hogy nagyon sok olyan aktí v nő van, akinek ez nem tölti be az éle-
tét, hogy egész nap otthon ül a fazék mellett, úgyhogy ez szerintem ki-
zárólag csak a nőre tartozik, az övé a végső szó, ő dönt erről, hogy akar 
menni vagy nem. 

Szerintem egyforma a férfiak és nők élete, szerintem, hogyha az 
egyéni eseteket félretesszük, ugyanaz az esély megvan adva mind a 
nőknek, mind a férfiaknak. Például a munkahelyen, szerintem a legtöbb 
munkahely ma már, hát amennyire én tudom, mert sok tapasztalatom 
nincsen, az ilyen munkahelyekről, de amennyire én tudom, a nőknek is 
meg van adva ugyanaz a lehetőség. Habár egyes helyeken az elején töb-
bet kell bizonyí tsanak mint a férfiak, nagyon sokban még van egy olyan 
előí télet, hogy ez nő és lehet nem tudja ugyanazt úgy megcsinálni, mint 
egy férfi, de hogyha bebizonyí tja az ellenkezőjét, akkor utána a nőknek 
több előnyei származhatnak abból, egyszerűen azért, mert nők, hogyha 
szakmailag ugyanolyan felkészültek és ugyanolyan jók, mint a férfiak. 
Van egy ilyen előí télet is, hogy egy szép nő mindig egy szép nő marad, 
nincs is olyan férfi, aki teljesen objektí ven és teljesen hidegen tud viszo-
nyulni egy nőhöz, mondjuk gondolok kizárólag csak a külalakra, attól 
függetlenül, hogy az a illető nő milyen belül, vagy mennyit tud.  
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39 éves, vállalkozó, nős, két gyerek  

Én úgy érzem, hogy meghatározni azt, hogy kinek nehezebb, vagy 
kinek könnyebb az élete, megint lehetetlenség. Mindenkinek az életé-
ben, akár férfi, akár nő, vannak olyan dolgok, amelyekben a férfinak 
könnyebb, vannak, amelyekben a nőknek könnyebb, énszerintem éppen 
azért adott a nő és a férfi, hogy ezeket a problémákat, ami nehezebb a 
férfinek, azt a nő végezze el, ami nehezebb a nőnek, azt a férfi végezze 
el, ez vonatkozik a háztartásra, a karrierre, a pénzkeresésre, a gyerek-
nevelésre. Én nem tudok párhuzamot vonni a két dolog között. Ha 
konkrétan egy dologról kéne megbeszélni, hogy na, milyen a karrier le-
hetősége a férfinak és a nőnek, erről már lehetne konkrétabban beszél-
ni, de azt hogy általánosságban, mi nehezebb és mi könnyebb egy nőnek 
és mi egy férfinak, szerintem összehasonlí thatatlan a két dolog, ez 
olyan, mint a litert összehasonlí tani a kilóval, vagy az almát a körtével. 

Abból kifolyólag, hogy a nő az, aki természetétől fogva szül és gyere-
ket vállal, már hogyha ezt vállalja és nem a karriert, most pedig me-
lyikről beszéljek, arról, amelyik lemond a gyerekről és karriert vá-
laszt… Ha én nő lennék, erre nagyon pontosan tudnék válaszolni, hogy 
én mit választanék és hogy csinálnám. Azt, hogy egy nő miért választ 
karriert a gyerek és a család hátrányára, azaz nem vállal családot és 
gyereket, és a karriert helyezi előtérbe, illetve egy másik miért mond le 
a karrierről, és a családot és a gyereket választja, nem tudom megmon-
dani, lévén hogy nem vagyok a helyzetben. Véleményt tudok mondani, 
az én elképzelésem szerint úgy kéne, énszerintem az a leghelyesebb, 
hogyha családon belül a nő saját magát kiteljesí ti, az azt jelenti, hogy 
úgy a család, mind a karrier belefér az életébe. Nehéz természetesen, 
szerencsére van szükség, felkészültségre van szükség, közös családon 
belüli nehézségek átvállalására az egyik és a másik partner részéről, 
akár a gyerekek részéről, ha megnőnek, énszerintem ez megoldható. 
Persze csúcskarriert nem lehet elérni, csúcsanya nem lehet lenni olyan 
körülmények között, hogyha mind a kettőt az ember figyelembe veszi. 
Ez pont ugyanolyan mint a sport, hogy van a profi és az amatőr sport, 
ha valaki profi fotballista akar lenni, akkor a 90%-át az életének ennek 
szenteli, mindent ennek a célnak érdekében áldoz fel, ezen belül is a te-
hetség ott van, mint lehetőség, hogy sikerül-e vagy nem, az szerencse 
kérdése is, s ugyanez áll fenn a társadalmon belül, a karrier, család 
szempontjából is, egyéntől függő. Nagyon nehéz ezt mondani, hogy ez 
í gy van, vagy az úgy van. 

Én messzemenően teljes egyenlőség párti vagyok, én azt mondom, 
hogy mindenkinek ugyanannyi esélye van a karrierhez, mint a másik-
nak. Én ilyen szempontból is a nyugati szemléletet támogatom, min-
denkinek ugyanazt az esélyt kell megadni, szóval úgy érzem, hogy a je-
len pillanatban nálunk is adott, a nyugati társadalomban automatiku-
san adott. Élő példák vannak mindezeknek az alátámasztására, nagyon 
sok nő futott be karriert, úgy Romániában, mind külföldön is, olyanok, 
akik nem voltak valamilyen háttérrel megtámogatva, hanem tehetsé-
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gük volt, szerencséjük volt, feláldoztak nagyon sok mindent a karrier 
vagy a céljuk elérése érdekében, de sose lehet tudni, hogy mit áldoztak 
fel közben, mert állí tom, hogy valamilyen cél érdekében az embernek 
nagyon sok mindenről le kell mondania, mindezt a társadalom csak 
mint cél értékeli, nem látja mindazt, ami mögötte van, amiről lemonda-
nak, ami szabad idő, szórakozás, alkamasint más jellegű elfoglaltság hi-
ánya, pont azért, hogy ezt a célt az ember el tudja érni. Én úgy érzem, 
hogy akik céltudattal, vagy egy életfilozófiával rendelkeznek, akiknek 
van egy céltudatuk az életben, fel tudják mérni azt, hogy mi az a cél, 
amit elérhetnek saját erejükből, mi az, amit ez irányban tenni kell, mi-
ről kell lemondani, illetve mit kell tenni, azok meg tudják ezt csinálni. 

58 ani, patron, căsătorit, patru copii 

S-a schimbat foarte mult viaţa după ‘90 î n bine. Familia î mi era asi-
gurată, dar pentru asta am muncit foarte mult. Având patru copii am 
ştiut să muncesc, să-i cresc, să le creez condiţii. Dar după muncă am 
avut şi răsplată. 

Destinul bărbaţilor se schimbă. Mai multă libertate chiar şi î n căsă-
torie, mai multă î nţelegere. Înainte oricât de înţelegătoare ar fi fost fe-
meia nu avea voie să stea î n faţa bărbatului. Sau ce să comenteze sau să 
ia o hotărâre. Atunci era o dictatură, dicta bărbatul. Femeia trebuia să 
fie casnică, trebuia să stea acasă. 

Am fost preşedintele Partidului Alianţa Democratică a Romilor din 
România, filiala Cluj. Am î nfiinţat-o deşi nu am vrut pentru că am avut 
concepţia să fim toţi sub un singur partid, dar văzând că la conducere 
apar persoane care nu sunt î n stare, vor doar funcţii şi nu erau î n stare 
să răspundă nevoilor oamenilor şi nici nu se prea zbăteau , aşa am zis 
să î nfiinţez filiala să pot lupta pentru romi. Şi am făcut cât m-au ţinut 
puterile. Î n ‘90 când au fost alegerile am căutat să facem parte dintr-un 
singur partid , sub un singur semn. Nu am reuşit şi ne-am scindat în 
două: Partida Rromilor şi PADR. Şi atunci nu mi-a plăcut şi am fost 
primul preşedinte care a desfiinţat partidul. 

Mai merg î n atelier să văd ce se mai î ntâmplă şi unele probleme î n 
organizaţie. De exemplu ne ocupăm de problemele romilor de pe Avram 
Iancu 23 cu poliţia, primăria să le rezolve locuinţa. Avem foarte mult de 
lucru. 

Viaţa unui bărbat sub orice formă este mai uşoară. Nu ştim dacă 
mulţi bărbaţi spun acest lucru. Ei sunt o fire care le este teamă să şi-o 
analizeze prea mult. Femeile au multe greutăţi cu copiii, cu gătitul, spă-
latul şi chiar grija pentru bărbaţi pentru că, oricât am spune noi, bărba-
ţii, simt, chiar dacă nu le cere aşa ceva. Ele simt să aibă grijă de noi. 
Deci au cu mult mai multe greutăţi decât bărbaţii. 
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40 de ani, angajat la firmă particulară, căsătorit, doi copii 

Din multe puncte de vedere viaţa s-a schimbat î n bine. În ‘90 au î n-
ceput să se majoreze salariile, ca s-o luăm aşa după principiul salarial şi 
deja î n ‘90 când am văzut ce s-a î ntâmplat î n toată ţara a trebuit să ai 
grijă de serviciul tău pe care î l ai. În momentul î n care erai dat afară 
erai pur şi simplu pe spate oriunde apoi te refuza că se uita şi la culoa-
rea pielii. Erai un pic mai brunet ziceau că nu au nevoie de tine, cum zi-
ceau atunci ţigan, că vorba de rom a venit mai târziu după ‘92-‘93. 

Viaţa bărbatului e mai grea î n acel program de lucru, dar dacă stăm 
să calculăm că o femeie casnică, cum e soţia mea se trezeşte de diminea-
ţă, trebuie să aibă grijă de copii toată ziua, trebuie să stea afară să le 
aibă grija să nu se lovească, să nu meargă pe stradă să dea o maşină 
peste ei, să spele haine, să-şi bată capul să facă mâncare, curăţenie, la 
egalitate, cam aşa ceva. Dacă stăm să ne calculăm la o muncă fizică mai 
greu este pentru o femeie. 

În timpurile când eram copil, dacă mă uitam şi vedeam banane, por-
tocale nu-mi î nchipuiam ce sunt alea şi salariile erau mici; am trăit 
î ntr-o familie foarte săracă şi nu-mi puteam permite luxul pe care î l 
aveau alţii î n tinereţea mea. Părinţii mei m-au î nvăţat să fac ce e de fă-
cut şi dacă pot să fac şi mai mult. Ce au făcut ei pentru noi, trebuie să 
facem pentru copii noştri şi mai mult. Având în vedere că salariile sunt 
mai mari se găsesc de toate, dar aşa î ncet-î ncet nu poţi să cumperi î n fi-
ecare zi 1kg de banane cum î şi permit alte familii de lux sau kiwi, por-
tocale câte o bucată şi împărţit î n jumătate vine la fiecare din copii. 

Meseria pe care mi-am făcut-o mi-a fost dragă şi î n ziua de azi şi mi-e 
dragă, î mi câştig o bucată de pâine. Atâta timp cât se câştigă o bucată 
de pâine la familia nu trebuie să te arăţi nemulţumit că eşti hornar, că 
eşti gunoier, hingher sau gropar la cimitir. Pentru că multe persoane 
indiferent dacă eşti ţigan, maghiar sau român ce eşti nu contează, atâta 
timp cât tu trimiţi ca să ca să câştigi o bucată de pâine pentru familia 
ta, să ţi-o câştigi corect, nu e o ruşine. E o ruşine să furi, să cerşeşti sau 
să dai î n cap la altul pentru o bucată de pâine. 

24 de ani, angajat la întreprindere de stat, căsătorit, fără copii 

Înainte de ‘90 era mai bine, era locul de muncă asigurat, era un trai 
decent…, era altfel numai că mai era şi lipsă de libertate şi cred că de 
aia au şi făcut revoluţia din ‘89. Bărbaţii o duceau mai bine că femeile 
prea mult aruncate pe la copii, pe la alimentări şi cred că bărbaţii o du-
ceau mai bine, mergeau la servici, serviciul era servici. Î nainte erau toa-
te mai ieftine, î ţi puteai permite să ieşi la un restaurant. Era altfel. Ta-
tăl meu provenea dintr-o familie de muzicanţi şi obişnuiam să ieşim în 
oraş, dar acum nu. Mama la fel provine dintr-o familie de ţărani, plecam 
la ţară să nu facem nişte cheltuieli. 

Salariul este foarte mic faţă de alţii, eu zic că sunt alţii care lucră aşa 
de uşor şi primesc sume mai mari. Cred că e normal să te plătească în 
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funcţie de munca prestată. Niciodată nu am avut norocul ăsta. Am lu-
crat şi ca agent de pază şi î n construcţii, am lucrat şi ca vânzător, şi în 
tâmplărie dar nici î ntr-un domeniu nu am fost plătit la nivelul muncii. 
Asta la prima vedere poate par un om mai aşa…descurcăreţ, dar nicio-
dată nu am fost…, am fost tot timpul nedreptăţit, n-am fost plătit cum 
trebuia. 

Eu sunt obişnuit cu munca, nu pot să stau, trebuie să mă duc să vin. 
să aduc un ban î n casă. 

Nu eram nici săraci nici bogaţi. Mi-a plăcut munca de mic, ieşeam cu 
tata cu vacile. Ţin minte că, vai am plecat cu chibriturile şi am dat foc, 
au venit vecinii din sat să vadă ce era pe acolo. A fost un eveniment 
foarte neplăcut. Părinţii se certau tot timpul, fratele meu cu toate că-i 
mai mare decât mine gândeşte aşa ca un copil se joacă cu…î i trebuie 
casetofoane, nu se gândeşte că-i trebuie casă, masă e aşa mai î napoiat. 

Nu am părinţii lângă mine, î nainte mă mai ajutau ei, dar acum tre-
buie să fac totul pe cont propriu, era traiul altfel atunci se găsea de lu-
cru mai uşor. Acum cu un milion nu ai ce face. 

Şi statul şi patronii fac la fel, î ţi promit nu se ţin de cuvânt, adică nu 
te plătesc la munca pe care o faci. Dacă un muncitor munceşte apoi să 
fie plătit la munca pe care o face. Eu am căzut î ntre muncitori care nu 
prea munceau deşi eu munceam şi poate de aceea nu eram plătit şi de 
aia am schimbat atâtea meserii. 

29 de ani student, necăsătorit, fără copii 

M-am născut î n Cluj, pe 16 mai 1972 î ntr-o familie mixtă, tatăl de 
etnie maghiară, mama de etnie romă. Î n decursul a 27 de ani am î n-
tâmpinat dificultăţi pe care am î ncercat să le trec cu propria convingere 
şi puţină. Am făcut şcoala generală 17 eu şi fratele meu fiind singurii de 
etnie romă î n toată clasa. Asta a avut efecte negative asupra personali-
tăţii mele şi a familiei. Am simţit aceea discriminare ascunsă pe care o 
exercitau cadrele didactice cât şi colegii mei de şcoală. Pe faţă era bine, 
dar când era vorba de ceva util, sau sistemul de notare al testelor se ve-
dea clar accentul discriminatoriu. Am î ncercat să rămân tare, pe poziţie 
ca să ajung la facultatea de care am de gând să mă ţin până voi găsi un 
loc de muncă unde să pun î n aplicare tot ce am î nvăţat.  

Nu sunt căsătorit deşi eram aproape pe la 17 ani, dar am considerat 
şcoala mult mai importantă decât căsătoria. Religia mea fost până acum 
3 ani ortodoxă, dar am devenit penticostal de un an. 

La 17 ani am fost obligat să-mi găsesc un loc de muncă la societatea 
Armătura, deoarece resursele finaciare ale familiei erau insuficiente, 
limitate şi nu ne permiteau să avem un trai decent. Am lucrat î n pe-
rioada comunistă aproximativ 8 ani, dar au survenit unele probleme şi 
am fost nevoit să renunţ la locul de muncă. Momentan nu-mi pare rău 
că am abandonat locul de muncă, deoarece studiile sunt foarte grele şi 
dacă lucram in continuare aveam multe examene restante. 



Femei şi bărbaţi î n Clujul multietnic  Volumul II 
 

 

130 

Înainte de ‘89 am avut dificultăţi î n familie financiare şi vecinii şi co-
legii de clasă au î ncercat să ne marginalizeze şi chiar dacă am fost edu-
cat să ştiu să vorbesc cu o persoană mai î n vârstă, să cedez locul când e 
nevoie nu am avut nici un câştig din cauza asta. Am reuşit să trec peste 
astea studiind, să fiu un om cu picioarele pe pământ, să mă ţin de lu-
crurile care le-am î nceput şi chiar peste o lună termin facultatea şi pot 
să spun că nu-mi pare rău că am î nceput această opţiune. 

Vreau să ştiu şi eu de ce majoritatea societăţii etichetează etnia romă 
ca vagabonzi, ca nespălaţi, ceată de infractori. Dacă e un singur caz că 
un rom fură o bucată de pâine, etichetează toata etnia romă, putem 
spune că suntem î n legea animalelor, leul când e flămând merge şi mă-
nâncă tot aşa şi noi, că dacă copilului i s-ar da un loc de muncă nu ar 
mai fura şi ar î ncerca să se integreze î n societate. Au apărut foarte mul-
te anunţuri cu specificaţia exclus etnia romă, mai ales când e vorba de 
un ziar despre mass-media; mi se pare discriminare. Aceasta etichetă 
asupra î ntregii etnii rrome are dezavantaj cât priveşte societatea şi et-
nia romă. Dar şi romii sunt oameni şi ne doare că se spun astfel de lu-
cruri. 

Suntem î ntr-o situaţie limitată deoarece trăim din salariul de 
1200000 lei pe cap de familie, respectiv familia formată din 7 persoane 
şi nu ne descurcăm. Nu-mi permit nimic, maşini, cabane. Eu î ncerc să 
trăiesc normal, să duc o viaţa decentă nici unele chestii pentru şcoală 
nu mi le permit. Dar norocul meu e că mă pricep la orice meserie furată 
de la membrii familiei. 

Limba romani o vorbesc î n proporţie de 75%. Nu ştiam să vorbesc 
până la 16 ani, dar un unchi de-al meu am stat cu el cam 3-4 ani şi 
vrând-nevrând am î nvăţat. Şi asta m-a ajutat, acuma am şansa de a-i 
î nvăţa pe colegii mei din puţinul care-l ştiu pentru a putea comunica în 
viitor. 

Evenimentul cel mai plăcut a fost când am intrat la facultate, până 
acum nimeni din familie nu a reuşit acest lucru; mă simt un bibelou în 
familie. Mi se cere sfatul, sunt respectat… dar pentru colegii mei acest 
lucru nu a î nsemnat nimic şi mă batjocoreau: „Eu până acum nu am vă-
zut niciodată un ţigan cu şcoală”. „De acum o să vedeţi…” şi au trecut 
anii de când nu am mai lucrat şi chiar colegii mei î mi cer sfatul şi sunt 
mândri de mine. 

Mi-aş dori un loc de muncă, am de gând să mă căsătoresc, să am o fa-
tă care să mă î nţeleagă, să mă respecte, să-mi ajut familia. Sunt credin-
cios şi consider că totul este de la el şi de aceea mă rog î n fiecare seară 
să mă ierte de păcatele din cursul zilei şi cred că Dumnezeu e un spirit 
care ne ascultă, chiar dacă trăim î ntr-o societate plină de ură şi de dis-
preţ. Mă gândesc dacă voi avea un loc de muncă sau dacă va fi bine în 
ţară, sau voi avea un sprijin pentru a crea o familie. Dumnezeu va avea 
grijă de mine. 
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25 ani, student, necăsătorit, fără copii 

În timpul liber lucrez la o firmă SC. VORTEMIX SRL. cam două-trei 
ore pe zi. Având î n vedere că mama se găseşte î n pensie de boală, mai 
am doi fraţi, doar tata lucrează consider că e mai uşor când lucrez că 
reuşesc să mă î ntreţin aproape singur. Sunt şofer aprovizionez cu marfă 
un magazin. 

În ‘90 eram î n clasa a V-a nu prea realizam eu ce se î ntâmplă. Ochii 
noştri s-au mai deschis, ştim ce vrem, avem anumite legături cu exteri-
orul şi consider că acest lucru ne ajută foarte mult. Reuşita î n şcoală, să 
intru la liceu, să absolv şi să fiu student ceea ce este important pentru 
viitor. 

Nu am un grad de comparaţie. Oricum î mi pare bine că am reuşit să 
mă integrez î n societate. Am o familie cât de cât fericită, chiar dacă nu e 
î nstărită. Am o prietenă şi sunt sănătos. 

Practic nu există o asemănare cu părinţii mei care au trăit î n condiţii 
foarte grele. Au reuşit să se acomodeze şi-au găsit un loc de muncă la un 
moment dat şi acest lucru le-a permis să ne î ntreţină pe mine şi pe fraţii 
mei care sunt la şcoală. 

31 de ani, şomer, concubinaj, patru copii 

Nu lucrez nici eu nici soţia, trăim doar din alocaţiile copiilor, când 
mai prind ceva de lucru la negru, mai muncesc. 

A fost important pentru familie ca să o î ntreţin, altfel eram muritor 
de foame, dar s-au făcut schimbări, reduceri şi ne-au dat afară, de 
atunci nu mi-am găsit loc de muncă şi se găsesc cam greu, trebuie şcoa-
lă şi meserie. Eu nu am meserie şi cunosc foarte multe meserii, dar nu 
am diplomă şi numai ce am î nvăţat. 

E foarte greu ca şomer, nu ai nimic de unde să-ţi vină un ban să tră-
ieşti, nu ai absolvit nimic. 520000 din care trebuie să plăteşti cheltuieli, 
lumină, apă, î mbrăcăminte pentru copii şi noi. Mâncarea e importantă, 
că î mbrăcămintea o iei odată la un an de zile sau la trei-patru luni. 
Mâncarea e importantă! 

În fiecare săptămână, oriunde mă duc nu se angajează numai femei 
sau unde se angajează bărbaţi numai cu diplome şi sunt unele condiţii 
pe care nu le poţi î ndeplini. După ‘90 viaţa mea a fost bună un timp că 
eu numai î n ‘92 m-am î nsurat şi î n timpul acela nu am simţit nimic, 
numai că am fost doi inşi, după un an de zile am avut un copil şi nu a 
fost aşa greu şi am muncit. Am muncit patru ani de zile, după ce am 
avut al treilea copil au început greutăţile, nu am lucrat, a fost greu. Îna-
inte până-n ‘93-94 am trăit foarte bine. Începând cu anii ‘90 fiecare a în-
ceput să facă ce au de făcut. 

Înainte de ‘90 şi î nainte de armată am fost singur la părinţi, dar fra-
ţii mei s-au căsătorit apoi am rămas singur şi am trăit bine, părinţii lu-
crau amândoi, aveam apartamentul nostru, tata avea maşină, făceam ce 
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voiam eu, mă distram, aveam tot timpul bani, maşina la dispoziţie, 
aveam aventuri frumoase cu prietenii. Acum de când ne-am căsătorit şi 
cu copiii nu mai am un ban, nu mai sunt cine am fost, deci traiul a fost 
cu mult mai bun î nainte, de 1000 de ori. 

Părinţii mei au dus-o mai bine ca mine, la vârsta pe care o am eu. 
Fiindcă era alt trai, trăiau mai bine, adevărat că era comunismul, dar 
era tot ce trebuie, banul era ban, iar acum 100000 nu-ţi ajung să mergi 
la piaţă. Nu ştiu cum se descurcă cei care stau la bloc unde sunt cheltu-
ieli foarte mari. Foarte mulţi ar vrea să se î ntoarcă î n timpul celălalt de 
viaţă. Părinţii mei au fost unul la o mie şi-au respectat copii, le-au dat 
tot ce şi-au dorit, nu i-au bătut, erau extraordinari de buni. Sunt acum 
părinţii pe care nu dau nimic, dar sunt şi copii care comandă părinţii. 
Sunt alţii care de la 16-18 ani ar sări la părinţi să-i bată. După demo-
craţie au făcut fiecare ce-au vrut. Copiii au î nceput cu discoteca cu bău-
tura, şi toate prostiile. După ora 10 dacă erai prins de poliţie erai 
amendat, acum fiecare se comportă cum vrea. 

Femeia duce o viaţă mai grea ca bărbatul, sau invers cred că bărba-
tul o duce şi el suportă toate ce se î ntâmplă în casă, el e cu servici, el 
trebuie să umble pentru anumite treburi. Dar sunt femei care suportă 
mai multe decât un bărbat. Sunt bărbaţi care sunt nepăsători, care nu-i 
interesează de familie, se duc să bea, să se distreze. Nu le pasă de copii, 
de nevastă. 

64 ani, pensionar, văduv, trei copii 

S-a desfiinţat î ntreprinderea şi am rămas fără servici şi cu căruţul 
ăsta mai câştig pâinea şi eu de pe o zi pe alta. Nevastă-mea a murit de 
16 ani, i-am crescut greu pe copii din cărucior. Acum stau cu fiică-mea, 
ea are trei copii, nu lucrează nicăieri aşa că trăim din căruţul ăsta patru 
persoane. Fac cât să iau o pâine; de fapt azi am făcut 5000 lei. Vara mai 
merge, mai facem. Vara ajung şi la 100000 lei, că suntem mulţi pe-aci şi 
cu asta trăim, mai ajutăm un om, mai ne dă câte un cartof. 

Aveam de lucru î nainte de ‘90 , era servici, copii erau la lucru nu ca 
acuma, este o mare problemă, stăm, stăm, dar sunt tineri fără servici, 
am trei nepoţi care nu lucrează nicăieri. Gazul, chiria să ştiţi că e foarte 
greu, î n iarna asta chiar eu personal î n casă la mine am tăiat gazul şi a 
trebuit să fac foc cu lemne. La ţară era mai bine, mai ţineam un purcel, 
mai eram la sapă la lucru, a fost altă viaţă. Eram î n sat cu oamenii cu 
care munceam, meream cu ziua la lucru şi lucram laolaltă, nu ţigani 
sau astea. Dacă lucrai şi erai harnic la oameni erai foarte bine văzut. 
Sub Ceauşescu era servici, ne dădea de lucru şi locuinţă; eu când am 
venit, am 40 ani vechime, m-am angajat imediat la trei zile, am făcut 
hârtie şi mi-a dat locuinţă Ceauşescu. N-aveam dom'le şi… uite du-te, 
uite dacă-ţi place. Şi am venit cu soţia şi mi-am adus copii la Cluj. Şi a 
fost bine. Ei acuma ce să zic… Iliescu nu face nimic, î nainte a fost tot 
aşa, acuma tot aşa. Ne-a dat drepturi egale. Au fost oameni. Şi acum ce 
să spun nu-i rău nici acum dar nu-s serviciuri. 
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Eu n-am decât patru clase. Ştiu să scriu. Şi acuma vreau să fac o ce-
rere la primărie, am auzit că se dă şi masă şi vreau să mă duc şi eu pe 
acolo. Am să mă duc şi eu să fac ceva. O săptămână numai cartofi am 
mâncat dom'le. Mai iau 2-3 kg de cartofi şi o pită şi iacă trăim n-ai ce 
să-i faci. 

Pe copii i-am dat la şcoală foarte greu. Cel mare are şapte clase, mai 
am unul cu şase, ăsta care-i zidar… dar degeaba că n-are unde lucra. A 
lucrat cu ziua la cineva, i-a făcut nişte tencuieli, acuma stă şi el şi n-are 
ce face. Ceilalţi au patru clase. N-avea rost să mai meargă. Fata s-a 
căsătorit, bărbatu-său nu lucrează, e bolnav prin spitale şi ăla. Fata are 
trei copii şi numai eu î i ţin. Din căruţul ăsta, dom’le. 

Pentru mine eu nu mai vreau mult, copiii să aibă loc de muncă, să 
meargă la lucru, să î şi câştige un colţ de pâine… eu aşa i-am crescut. Eu 
de fapt î s î n piaţă de zece ani, sunt cunoscut de oamenii de poliţie, de 
gardienii publici, de bătrâni, aşa că mă cunosc .. sunt dintre noi care fac 
prostii şi ne fac şi pe noi ăştia de ruşine. Dar noi, care suntem oameni 
cinstiţi, n-avem probleme, dar mai sunt şi care fură. Au fost aici mai de 
mult nişte tineri care lucrau cu căruţul şi i-a dat afară de aici că mai 
băgau mâna. Contează foarte mult cinstea omului şi oamenii se respec-
tă domnule. Că spun, Dumnezeu ajută la om dar numai să fii cinstit ca 
altfel nu merge. Oamenii sunt mulţi care mă cunosc, care vin cu maşi-
na… hai nea Aurică a am transport, aşa că eu mă bucur a mai câştig şi 
eu ceva. 

Când eram noi tineri, dom'le, ne era ruşine să î ntrăm î ntr-un bar. 
Când era bătrânul î n bar eu nu aveam ce căuta acolo. Aveam 14-16 ani 
mă lua şi î mi dădea cu piciorul î n fund… ieşi afară de aici. Fetele nici 
vorbă să intre-n bar. Nu î ntârziau nopţile nici la 14-15 ani. La mine 
prin comună aşa era , când e seară, mergi acasă, nu stai nopţile prin 
disco. Azi merg la discotecă noaptea şi fetele, mai merg î ncoace şi-ncolo 
şi de acolo ies prostiile, merg fete de 14-15 ani pe acolo î şi bate joc unul 
de ea şi merge la puşcărie. 

Pe vremuri erau distracţii bune. Ieşea lumea la poduri. Era 1 Mai, 
era 9 Mai, eram afară la câmp când eram mici, distracţii acuma… draci. 
Când eram eu tânăr copil, noi am fost educaţi nu ca acuma, acuma un 
tânăr vorbeşte urât şi cu un bătrân şi cu o femeie, dacă-i spui ceva te-
njură, te ia la mişto, vorbeşte urât, pe timpurile noastre nu se vorbea 
aşa. În timpurile noastre şi ţiganii erau mai bine educaţi, nu erau aşa 
greutăţi, era o altă generaţie de bătrâni cu caracterul mai bun, acuma 
toată lumea-i stricată, era mai bună viaţa, mai altfel lumea. 

Pentru ei va fi mai greu, pentru copii, pentru generaţia tânără ca n-
au de lucru, merg la filme, pe stradă, la discotecă… fără bani, n-au un 
ban să le dea părinţii să meargă şi ei… 

Păi statul să le dea de lucru la tineri, pe timpul lui Ceauşescu lucrau 
că dacă nu, te băga la puşcărie. 
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Nouă nu ajunge pensia, să trăim, să ne plătim cheltuielile la bloc, 
apa. Oamenii bătrâni n-au cum să-şi plătească apa, n-au ce mânca. Mai 
văd , mai stau pe aici pe piaţă şi mai aud, mai povestim. Nu ne ajunge 
pensia… păi e greu. Cam asta ar fi necazul. 

51 ani, bărbat, şomer, căsătorit, doi copii 

Am două fete, una de 26 ani, şi una de 22, că m-am căsătorit de tâ-
năr, şi la noi aşa a fost, aşa am văzut la părinţi, la 21 parcă m-am î nsu-
rat. Fata a fost aleasă mai mult de părinţi după familia ei, eu numai m-
am trezit cu ea cum ar veni. Ea a fost harnică şi liniştită mie nu mi-a 
trebuit alta. Părinţii mei aşa au căutat să fie şi ea ca noi, ţigani, nici bo-
gaţi, că ăştia bogaţi î şi căsătoresc copiii î ntre ei şi ăştia mai săraci la fel 
facem. Niciodată nu s-a căsătorit o fată bogată cu un băiat sărac, aşa-s 
ţigani… 

Unii ţigani, dom'le, ne mai ajutăm î ntre noi, dar nu toţi, că şi noi ţi-
ganii suntem lacomi aşa cum e toată lumea şi nu ne ajung banii de pe o 
zi pe alta, de unde să mai dai şi la altul. Mai sunt şi oameni care ne fac 
ţigani, dar ce să le faci eu trec î nainte nu-i bag î n seamă şi-mi văd de 
treabă că dacă te pui cu toate unde ajungi? 

Înainte era mai bine, aveai un loc de muncă, te î nsurai, aveai casă, 
era mult mai uşor să-ţi faci familie era şi lumea altfel, acum nu poţi, nu 
te mai poţi î ntreţine aşa singur, dar doi, să faci şi o droaie de copii… e 
greu… nu-i uşor. 

Se mai fac şi prostii, dom’le, că toţi suntem oameni şi mai ales sără-
cia asta te î ndeamnă la multe, mai fură, mai dau î n cap pentru o bucată 
de pâine, dar aşa e peste tot nu numai î ntre noi. Credeţi că românii nu 
fac aşa sau ungurii, tot oameni sunt şi la fel e peste tot nu numai noi o 
ducem rău. Că sunt ţigani care ar putea hrăni o Românie şi alţii stau şi 
cerşesc pe la colţul străzii o zi î ntreagă pentru o pâine. 
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2. … FEMEIA IDEALĂ ŞI BĂRBATUL IDEAL 

42 de ani, profesor universitar, scriitor, divorţat, doi copii 

În tinereţea mea apreciam cel mai mult la o femeie unghiile ovale şi 
alungite, buzele senzuale, ca ale lui Decebal, ochii de culoare deschisă 
cu o expresie sinceră şi ingenuă, muşchii fesieri ridicaţi şi curbaţi î ntr-o 
manieră salutară, lungimea gambelor şi… fiul mei î mi şopteşte pomeţii 
saianţi ca să folosesc chiar expresia lui… apreciam foarte mult inteli-
genţa unei femei, î nţelegând prin aceasta o combinaţie de bună educa-
ţie, cultură, şi excelentă intuiţie. Astăzi am rămas pe o insulă, ca un 
Robinson solitar, o insulă din ce î n ce mai mică, din care valurile muşcă 
mereu, şi cred că ceea ce apreciez cel mai mult la o femeie este capacita-
tea ei de comprehensiune. Putinţa ei de a accepta mizeria pe care î ntr-o 
manieră total imatură la orice vârstă, noi bărbaţii, fiecare dintre noi 
cred, dar eu î n special o etală, o etalez… 

La un bărbat cred că apreciez foarte mult î n maniera unui scriitor pe 
care nu-l admir atâta ca scriitor cât ca personaj, Ernest Hemingway, 
apreciez putinţa lui de a lupta pentru o cauză oricât de imbecilă, dar de 
a se angaja cu orice preţ, cu… de pildă stupizenie î n susţinerea ei, apre-
ciez apoi câteva calităţi foarte feudale, cum ar fi nobleţea de suflet, mai 
mult decât nobleţea de spirit, deşi ele nu se exclud şi probabil că a doua 
intră î n compoziţia primei, apreciez apoi atenţia delicată şi neapărat di-
simulată pentru a nu fi ostentativă faţă de cei slabi, femei, bătrâni, co-
pii, apreciez apoi foarte mult o calitate pe care eu nu o am, aceea că 
există bărbaţi pe care poţi conta, apreciez apoi o calitate pe care-o am, o 
mobilitate aproape fluidă, o mobilitate de seismograf. Cam asta apreciez 
eu la bărbaţi… 

71 de ani, pensionar, căsătorit, doi copii 

Pot zice că cel mai mult, şi la unul şi la altul apreciez corectitudinea, 
cinstea, căldura care trebuie să emane din ei, solidaritatea, cam asta… 
şi la unul şi la altul… Îmi place foarte mult şi sentimentul acesta al pri-
eteniei, e foarte adânc î nrădăcinat, am foarte mulţi prieteni, şi foarte 
mult mă bucur de un lucru, că n-am avut î n viaţă experienţe nefericite 
cu prieteni, indiferent de mediul din care venea, profesiunea lui, şi foar-
te important pentru mine, şi asta mă face, să zicem, să am acest crez al 
solidarităţii umane, şi să văd altfel această mare obsesie pe care noi ar-
delenii o avem î n legătură cu existenţa aceasta a minorităţii naţionale 
maghiare. 

Am spus sau poate n-am spus, că î n localitatea mea natală sunt ro-
mâni şi maghiari. Ei, de mic copil, am avut prieteni dintre români, şi 
dintre maghiari, deşi satul se găsea pe graniţă, î n perioada aceea foarte 
dificilă, când tot ce era mai rău î n om ieşea la suprafaţă, cei 4 ani cât 
am aparţinut altora, nu numai la nivelul prietenilor mei, ci şi al vecini-
lor, î ntreg satul mi-a oferit posibilitatea aceasta de a constata că totuşi 
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oamenii rămân oameni, indiferent că sunt români sau de alt neam. Şi 
asta vroiam să spun, atâţia prieteni maghiari am, şi nici unul nu m-a 
decepţionat niciodată, şi există neî nţelegeri reciproce, şi atâtea situaţii 
când se î ncordează, ziceam că trăim şi unii şi alţii aici, şi altă soluţie nu 
este. Deci prietenia o apreciez foarte mult. Pe urmă căldura aceasta ca-
re trebuie să existe î ntre oameni, care este foarte importantă. E foarte 
important să ai î nţelegere faţă de partenerul de viaţă şi să nu-l laşi ni-
ciodată să facă singur, tu să stai să te uiţi cum face ea ceva sau ea se ui-
tă la mine cum fac ceva. Î ntrajutorarea aceasta este foarte importantă.  

Ceea ce consider că este foarte important pentru o viaţă armonioasă 
este să nu fii niciodată supărat pe cineva, adică pe soţie sau pe un copil 
al tău. Pentru că aceasta produce treptat, treptat o răcire şi o distanţare 
care pe urmă poate duce la lucruri neplăcute, totul trebuie iertat. Fieca-
re este supus unor mici sau mari greşeli, dar trebuie trecut peste ele, că 
altfel ele se coc, se macină, se reiau. Pe de altă parte este foarte impor-
tant tocmai pentru a avea o viaţă armonioasă, să ştii să construieşti în 
jurul tău spaţiul care să-ţi facă să te simţi bine, să ai la ce privi. La noi 
î n casă î n permanenţă e o sărbătoare. Pentru că avem cu toţii senzaţia, 
şi copiii când vin, şi eu şi soţia, că suntem î n sărbătoare. Că suntem su-
păraţi, că suntem necăjiţi, cu tragedia aceasta care s-a î ntâmplat, acest 
băieţaş care a fost un copil extraordinar de dotat şi ceilalţi sunt poate 
prea deştepţi pentru vârsta lor, dar toţi sunt aşa î n ziua de astăzi, deci 
să existe î nţelegere unul faţă de celălalt. Î n felul acesta se poate ajunge 
la o lume perfectă, şi această armonie î n casă la mine există. 

21 de ani, gestionar la un magazin alimentar, necăsătorit, fără copii 

O femeie ideală? Î n primul şi-n primul rând, independentă. Indepen-
dentă î n sensul bun al cuvântului, adică să-şi facă ea viaţa, să fie deş-
teaptă, să nu se lase influenţată de nimeni, de nimic efectiv, deci dacă 
vrea intr-adevăr să realizeze ceva, totul să facă pe cont propriu, să fie 
mai aproape de bărbaţi. Deci efectiv să fie puternică. Să fie o femeie pu-
ternică din toate punctele de vedere. Deci dacă ea vrea să fie î ntr-un fel, 
aşa să fie, cum vrea ea. Să nu aibă influenţe din afară, să nu o influen-
ţeze nimic, asta-i foarte important. La bărbaţi la fel.  

62 de ani, pensionar, căsătorit, doi copii 

Femeia ideală ar fi să fie o gospodină bună, o educatoare bună, o 
mamă bună şi î nţelegătoare, să nu fie diferenţe, să nu se creadă mai 
deşteaptă ca bărbatul. Ăsta este un atu foarte important, să nu se crea-
dă ea mai deşteaptă ca bărbatul ca să…şi să nu o ia î naintea bărbatului 
niciodată. E o concepţie, poate de la olteni o am, femeia să nu ridice ca-
pul î naintea bărbatului, să nu-i sufle î n ciorbă la bărbat niciodată. E bi-
ne să-şi ţină rangul ei de femeie, dar să nu-şi depăşească atribuţiile ei 
î n familie şi să se î nţeleagă bine şi la noi a mers foarte bine î n familie, 
noi n-am avut, discuţii mărunte aşa, efemere, au fost ca la orice familie, 
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nu se poate. Dar, aşa, cu ură î ndelungată, duşmănii la noi î n casă nu s-
au pomenit. Din ‘76 suntem căsătoriţi. Fetele au 24-25 de ani. Soţia are 
53 acuma, o să iasă şi ea azi-mâine. De la Boli Profesionale dacă se mai 
fac vreo 2-3 reduceri, ajunge şi la ea. Dar e destul, e destul, cum o ieşi, o 
ieşi. E sănătoasă şi eu sunt sănătos. Mă mai doare spatele, picioarele 
când fac drum lung, dar e bine. Dacă o să iasă, o să fim 2 pensionari în 
casă. 

Ei, bărbatul ideal trebuie să fie î n primul rând capul familiei, să î şi 
dirijeze familia î n funcţie de bugetul familiei, asta-i o mare treabă, tre-
buie să te ştii chibzui ca să ajungă banii şi să fie cheltuiţi cu cap. Să 
participe şi el la educarea copiilor, şi cuvântul lui să fie ascultat î n casă, 
să nu fie pătimaş, aia destramă familia, orice orgoliu şi orice abuz al 
unui bărbat destramă familia î ntotdeauna. Am fost şi noi de petrecere 
când a fost cazul de petrecere, nu ne-am făcut de minune niciodată, n-
am abuzat, n-am avut vicii care să deranjeze vecinii din bloc cum mai 
sunt cazuri de familii. Am fost nişte oameni cumpătaţi, aşa trebuie să 
fie un bărbat ideal, să fie cumpătat, să fie stăpân pe el, să-şi aibă grijă 
de familie. 

46 de ani, profesor la liceu pentru nevăzători, căsătorit, un copil 

Femeia ideală ar trebui să fie inteligentă, frumoasă, generoasă, bună 
la suflet şi mai ales o bună mamă. Şi bărbatul tot inteligent, cu o forţă 
intelectuală deosebită şi cu o putere economică mare pentru a-şi putea 
proteja doamna vieţii lui şi familia şi să-şi asume mai mult răspunderea 
pentru că eu cred că î n orice familie, nu numai la mine femeile sunt cele 
care trag. Totuşi, la o femeie trebuie să predomine frumuseţea, inteli-
genţa, trebuie să ştie să se facă apreciată şi preţuită, să ştie să te fure, 
î n ghilimele. Î n facultate, m-am î nţeles foarte bine cu fetele, cu colegele 
de facultate, mai bine decât cu băieţii, î n general pentru că sunt mai 
sensibile şi am un respect deosebit pentru sexul frumos, altfel poţi să co-
laborezi cu ele. Inteligenţa, aşa o ferocitate de-aia masculină, să aibă 
ceva care să domine pe cele din jur, dar rămân la inteligenţă faptul 
principal, numai că eu tot î i dau cu inteligenţa, dar astăzi inteligenţa nu 
mai este factorul principal. Altele sunt cele care tronează î n viaţă şi alţii 
reuşesc şi asta poate că şi slăbeşte motivaţia copilului, tânărului pentru 
a persevera şi a reuşi. 

40 de ani, sudor la armată, căsătorit, un copil 

Femeia să fie citită cât de cât, de omenie, să fie familistă, î n mare 
cam asta e. Nu frumuseţea contează, aia nu-i pe viaţă, aia se schimbă, 
mai bine alte calităţi să compenseze frumuseţea. Iar bărbatul să fie se-
rios. Să-şi iubească soţia şi să o ajute cât poate şi î n toate treburile, nu 
numai aşa vorbe, î n gospodărie, trebuie să o ajuţi, să nu lucreze unul 
pentru altul, dacă amândoi merg la servici, atunci amândoi fac şi acasă 
treburile, când e unul mai ocupat, ălalalt, când e ălalalt… 



Femei şi bărbaţi î n Clujul multietnic  Volumul II 
 

 

138 

58 de ani, inginer horticultor, divorţat, un copil 

Cred că nimeni nu-şi face iluzie că poate să aibă femeia ideală sau 
bărbatul ideal. Chintesenţa, şi spun asta ca un om care are distrusă 
familia, chintesenţa este totuşi î n familie, dacă î n familie este 
î nţelegere, toate sunt bune, dacă nu, parafrazându-l pe Marin Preda, 
„unde dragoste nu e, nimic nu e”.  

Ca să poată fi o femeie la locul ei trebuie să aibă două caracteristici: 
să meargă la biserică şi să ştie să facă prăjituri. Acuma lăsând gluma la 
o parte, pentru o fată e foarte greu, deci trebuie să aibă o slujbă, să aibă 
o calificare, dar peste toate trebuie să fie gospodină, dacă nu este gospo-
dină, şi eu, care sunt tip păţit la bătrâneţe, eu zic că o femeie trebuie să 
ştie să fie liantul să-şi adune lângă ea… să fie liantul familiei. Pentru 
un băiat, adică un bărbat putem zice, nu? Trebuie să devină un bărbat, 
el practic trebuie să fie motorul familiei, deci deşi majoritatea grijilor 
mărunte cad î n sarcina femeilor, femeile î n general pot să fie şi casnice, 
deci asigurarea subzistenţei familiei, ca-n matriarhat, ei nu chiar ca în 
matriarhat, ar fi absurd să considerăm asta, dar dacă nu există altă po-
sibilitate, el trebuie să-şi î ntreţină familia, dacă nu este î n stare, atunci 
nu trebuie să-şi î ntemeieze o familie.  

50 éves, munkanélküli, nős, egy gyerek  

Én szerintem, a mai világban egy ideális férfi az, amelyik képes ebbe’ 
a rohadt világba’ magát kiforgatni, és a kiforgatás nem abból áll, hogy 
most lopjon, vagy mit tudom én miket csináljon, de meg tudja teremteni 
a család szükségleteit, úgy van ez a mai világ, és persze szeresse a csa-
ládját, segí tse a családját, mert akármilyen szép férfi lehet, valakinek 
ideális lehet, a másiknak nem. Ha vesszük a nők szerint, hogy melyik 
férfi, hát persze a nők azt szeretik, akik többet tudnak nekik hazudni és 
incselkedni, nekik az az ideális férfi. De ha veszünk egy férfit, amelyik 
családszerető, és a család részére legyen férfi, ottan már egy olyan férfi 
kell, amelyik segí tse a családját, megteremtse a családnak a szükségét, 
legyen egy kicsit a családdal szembe’ is szava, mert ha nincsen szavad, 
akkor már nem vagy családfő, ha én azt mondom, hogy ma ezt kell csi-
nálni, a másik meg azt mondja: te eridj el, úgy is azt csinálok amit aka-
rok, akkor már nem jó, azt se nem szabad, hogy erőszakoltatni, hogy na 
most… De mégis egy férfinak az utolsó szava az övé kell legyen, beszé-
lek a gyerekekkel szembe’, az asszonnyal mindig meg kell értetni, te, ezt 
kell csinálni, hát persze van olyan helyzet, aszondja, hát nem mégis 
jobb volna, hát persze, ha jobb az ő véleménye, akkor aztat kell csinálni, 
mert mindig az ember a javát kell válassza az életnek, ha nem, akkor 
mindig nehéz lesz. Ez volna az ideális dolog, de mit tudom én, már 
mennyire lehetne ideális lenni a mai világba. Az ideális nő az, amelyik a 
családszerető, én szerintem. Szeresse a családját. Adja meg a respectet 
a férjével szemben, legyen tiszta, ne legyen goromba, mégis csak ez van, 
legyen családszerető. Ez sokat számí t egy asszonynál. Egy asszony meg 
tudna egy férfit javí tani, és rontani is, de ha úgy viselkedik, hogy go-
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rombáskodik, veszekedik, akkor persze, hogy az a férfi is olyan. Egy da-
rabig eltűri, addig, mí g utána hátat fordí t és azt mondja, ebből nem ké-
rek, egy asszony meg kell értse, hogy mikor, mit lehet és mit nem lehet.  

25 éves, magánvállalatnál alkalmazott, nős, egy gyerek  

Hát egy gyerek első percben a szülőkre kell hallgasson, akár kicsi, 
akár nagy, mert a szülők a javát akarják, akármilyen gyerek, lány vagy 
fiú, itt már különbség nincs, és hogy ne hazudjanak a szülőknek, legye-
nek őszinték a szülőkkel és mondják meg a problémáikat, mert azt hi-
szem, hogy egy szülő csak azt akarja, hogy az ő gyerekének legyen jó 
mindenben. A fiúk és lányok nevelése egy időszakig egyforma lenne, 
olyan 14 évig, 15 évig, amikor a gyerekek már fejlődnek és másképp 
gondolkoznak. Hát egy fiút, arra taní tnám, hogy nehogy véletlenül lop-
jon, vagy, hogy mindig megmondanám neki, hogy ne is gondoljon ilyen 
dolgokra, hogy lopás vagy gyilkolásra, és első percben a tanulás, mert a 
tanulás fontos, mert mindenki a gyerekére rátartja, hogy az iskola után 
járjon. De í gy különbséget tenni pontosan a lány és fiú közt nehéz, jó, 
persze, én mint férfi most a lányoknak tanácsot nem nagyon tudnák 
adni, például mondtam, hogy 14 évtől felfelé fontos dolgokat nem na-
gyon tudnák mondani egy lánynak, de a fiúknak csak. Szóval ezeket a 
problémákat mind időben tudod megmondani a gyerekeknek, szóval én 
most nem tudom előre gondolni, hogy mégis mit mondanák a gyere-
kemnek, a fiamnak, mikor megnő, hogy mire ügyeljen. Ez lenne az első 
dolog, hogy az iskola, a tanulás, meg, hogy nehogy rágondoljon a lopás-
ra, mert most a TV-ben is mindenféle hülyeséget mutatnak, és hogy ne-
hogy véletlenül azok után vegye magát. Szóval ezek lennének a legfon-
tosabbak, amiket első perctől a gyereknek megmondanám, aztán azu-
tán, hogy a gyerek nő.  

37 éves, karbantartó, nős, egy gyerek  

Minden szerelem, szerintem, hason megy keresztül, szóval első sor-
ban nekem kell tetszedjen, másodsorban szeretem, hogy jól főzzön, ritka 
az olyan ember, amelyik nem szeret jól enni, és főleg itt nálunk Erdély-
ben, ilyen nincs, hogy nem eszünk, mikor ott az ideje, az ember leül és 
eszik, és nincsen az az ideális nő kimondva, hogy szép is legyen, magas 
is legyen, nagy mellű is legyen, jó alakja is legyen, szóval ez egy olyan 
karakter, hogy fotomodellt venni el feleségül, ez már izé. Mondom, hogy 
mondtam is, jól főzzön, anya legyen, legyen meg a normális nemi élet is, 
ebbe minden be van értve, szóval, ha a családi harmónia megvan, akkor 
minden jó, mikor egy utat megválasztol, hogy na, ez nekem jó, szerin-
tem akkor mindenki úgy gondolkozik az elején, hogy az egy életre van, 
aztán egyesek csalódnak, mások nem, szóval ez már olyan, mint a koc-
ka, el volt dobva. Az ideális férfinél ugyanúgy van, mint a nőnél, ne 
igyon, ne cigarettázzon, keressen sok-sok pénzt, például egy olyan mun-
kahelye legyen, ahol jó kereseti viszonya van, szóval az átlagnál fen-
nebb legyen, akkor legyen egy pedáns, tiszta, szóval ne legyenek kárté-
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kony hatású „viciu”-i, nem is tudom hogy mondják ezt magyarul, olyan 
munkakörben is dolgozok, hogy a legtöbbet románul beszélek, csak itt-
hon magyarul a családdal és a gyerekkel. Ne legyen egy olyan, mint egy 
ló, ne robot legyen, ne egy zárkózott férfi legyen, legyen meg a humora 
mikor kell, a nők í gy képzelik el aztán, ezt általában egy nőtől kellene 
kérdezni.  

28 éves, állami vállalatnál alkalmazott, nős, egy gyerek  

Persze mindenki, ha elmenyen egy szép nő az utcán, megfordí tja a fe-
jét, megnézi, igen, az szép volt, de ki tudja, mi van a fejében. Fontos, 
hogy ha ismered a nőt, akkor tartson hozzád, eresszen ő is utánad, te is 
eresszél utána, amennyiben van valami, tudjátok mind a ketten, nem az 
egyik eldugja a másiktól. Legyél tiszta szí vedből, tudjad biztosan, hogy 
hazajössz és nem nézel úgy reája, hogy vajon mit csináltál, hogy kell 
bujdossál tőlem, nincsen semmi értelme. 

27 éves, teológus diák, nős, egy gyerek  

Most milyen szemszögből, a nő szemszögéből, vagy az én szemszö-
gömből? Az ideális férfi, szerintem, egy erős, becsületes ember, akinek a 
szava igen-igen, nem-nem, szóval olyan embernek kell lenni, aki szeres-
se a családját, dolgozzon a családjáért és mindenben azon legyen, hogy 
az ő családjának jobb legyen, és nem utolsó sorban, szerintem – mert 
ugye, elsősorban az én véleményemről van szó – az ideális férfinek isten 
hí vőnek kell lennie, mert ez egy olyan erőt ad neki, amelyet majd átsu-
gározhat a családjára, a családjában akkor olyan biztonságérzet van, 
hogy tényleg van akire számí tani. Az ideális nő házias, szeresse ő is a 
családját. Amilyen a feleségem. Megértő legyen. A férfi többet van el-
menve otthonról, talán többet dolgozik, akkor ilyen szempontból legyen 
megértő.  

57 éves, magánvállalatnál alkalmazott, nyugdí jas, nős, két gyerek 

Hát arra nehéz válaszolni, hogy milyen az ideális férfi. Olyan külön-
bözőek az emberek, hogy én nem is tudnám megmondani, hogy milyen 
kéne legyen. De szerintem fontos az, hogy tartson a családhoz, ugye. 
Igyekezzen, hogy meglegyen, ami kell a család részére, úgy. Én eztet 
gondolom. És kerülni a viszályt, mert az, ami nem jó, ugye. Hát mond-
juk, jóba lenni a szomszédokkal, meg mindenkivel, ugye, nem haragba, 
mert sokszor egy jó szomszéd többet ér, mint egy testvér, amelyik távol 
van, ugye. Mert ott van kéznél, segí tséget lehet kérni néha, ha szüksé-
ges, úgyhogy nem tudom mást mit mondjak erre, na. 

Az ideális nőre arra igazán nem is tudom mit mondjak. Hát az is, na, 
legyen házias, törődjön a ház dolgaival, ez. Ilyennek kéne legyen, mert 
vannak egyesek, akik ászmániában szenvednek, ugye. Nem törődnek a 
háztartással, én szerintem inkább í gy kéne legyen. Mint az asszony is 
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itthon van, né. Nem megy csak úgy né, hogy menjen sétálni a városba, 
mikor szükség van, bevásárol és itthon végzi a dolgát, hogy legyen min-
den rendben. Akkor meg megyünk együtt valahova látogatóba, testvé-
rekhez, úgy hogy nem tudom, hogy mást mit mondjak.  

25 éves, magánvállalatnál alkalmazott, nőtlen, gyerektelen  

Hát az ideális férfi elsősorban a házimunkában aktí v, tehát ilyesmi, 
hogy mosás, vasalás, főzés, itt egy családra gondolok, hogyha a nő is 
dolgozik, akkor egyenlő részt vállalnak a háztartásból, vagy a gyerek-
nevelésből. Ezen kí vül, hát szerintem hozzátartozik az is, hogy szakmai-
lag sikeres legyen, most nem gondolok nem tudom milyen befutott üz-
letemberekre vagy politikusokra, de tudja biztosí tani a családjának az 
anyagi minimumot. És ezen kí vül törődjön a gyerekeivel, hogyha van-
nak és szerintem az a régi felfogás, vagyis az a felfogás, ami eddig volt 
és most is talán-talán, hogy a férfi dolgozik és ő csak a családfenntartó, 
a nő csinálja a gyereknevelést és a házimunkát, ez a munka megosztás 
lehet, hogy 50-100 évvel ezelőtt oké volt, de most már szerintem kell 
változtatni ezen. Egyrészt azért, mert a nőknek is a gondolkodásmódjuk 
és az egész életvitelük változott, mivel ők is már dolgoznak, nem aka-
rom azt mondani, hogy az egyenjogúságra törekednek, mivel egyenjogú-
ak. És ennél fogva is, mivel a nő is dolgozik, a férfi is át kell vegyen bi-
zonyos szerepeket, amelyeket eddig, 50 évvel ezelőtt nem csinált. Sze-
rintem teljesen egyenjogúak a férfi és a nő, kettőjük között nincs olyas-
mi, hogy én ezt csinálom, mert én férfi vagyok és én vagyok a családfő, 
és ilyesmi. Szerintem ez az egyéniségtől függ, hogy a családban ki viseli 
a kalapot, a nő vagy a férfi. És szerintem egyáltalán nem ideális valaki, 
aki nagyon makacs vagy önző, szóval nem hagyja a családjának a többi 
tagját érvényesülni. 

Hát a nő szerintem, de ez minden az egyéntől függ és mindenkinek 
az egyéni esetétől és a körülményeitől, dolgozzon, legyen karrierje, de 
ne a család rovására, legyen egy bizonyos határ, én most nem mondom, 
hogy állandóan üljön otthon és csak nevelje a gyermekét és foglalkozzon 
a háztartással, dolgozhat nyugodtan, de nem úgy, hogy reggeltől estig, 
és ne térjünk át a másik végletbe, mert hallottam például olyasmit, 
hogy a nő taxizik és a férfi otthon ül a gyerekekkel, szerintem ez sem 
helyes, vagyis a férfi-nő kapcsolatnak ellentmond, hogy a nő dolgozzon 
csak és a férfi semmit. És hogyha meg tudja engedni anyagilag a család, 
akkor igazán semmi szükség arra, hogy a nő dolgozzon, csak hogy a mai 
körülmények között szerintem a lakosságnak a nagy része nem tudja 
megengedni magának, hogy csak egy házastárs dolgozzon és abból éljen 
meg a család. 
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39 éves, vállalkozó, nős, két gyerek  

Hát ezek azok a kérdések, amelyekre mindig úgy érzem, hogy tipiku-
san kapitalista kommersz szóval illetném, milyen kell legyen egy ideális 
férfi, vagy milyen az ideális nő, ez szemlélet kérdése, úgy érzem, hogy 
ideális férfi, ideális nő, ez csak az utópisztikus gondolkodásmódban lé-
tezik, mert szerintem minden embernek meg vannak a hibái és meg 
vannak a pozití vumai, a személytől illetve a környezettől függ, hogy 
ezekből melyik érvényesül, illetve melyeket fejlesztenek vissza. Nem 
tudok konkrétan válaszolni a kérdésre, hogy ideális férfi, ideális nő. 
Szerintem ilyen nincs, én nem tudom ezt értelmezni. Persze szerintem 
ez olyan, hogy bizonyos szintű embereknek megvan, hogy az ideális férfi 
az 180 magas, szőke, kékszemű, izmos, dehát mit tudom, de hát én erre 
nem tudok válaszolni. Ez személytől függő. Ezek azok a kérdések, ami-
vel én nem tudok kezdeni semmit. 

Az egész életemet pozití v dolgok jellemezték, negatí vot nem tudok 
felsorolni, persze olyan, hogy hiúságomban megbántottak és akkor egy 
nap ideges voltam, vagy mit tudom én, az egy dolog, úgy érzem, hogy 
nekem olyan célkitűzésem, hogy én valamilyen példát, valamilyen idea-
lisztikus valamit akarok követni, olyan nincs. Tehát nem tudok erre vá-
laszolni. Ezek azok a kommersz kérdések, amelyek meghatározhatók, 
legalábbis az én felfogásom szerint, tehát erre lehetne aztán puffogtatni 
sablonos szövegeket, hogy erkölcsös, okos, kitartó, családszerető, hogy 
becsületes, kedves, természetes, itt lehet aztán a jellemzőket felsorolni 
és attól függ, hogy mennyi idő van ezeket itt egy oldalra tenni. Én úgy 
érzem, hogy ez játék a szavakkal, egy olyan játék, aminek nem tudom, 
mennyi köze van a realitáshoz. 

62 ani, pensionar, divorţat, trăieşte singur 

O femeie să fie ideală, gospodină, curată şi să nu î nşele bărbatul. 
Amândoi să fie la acelaşi nivel, să nu fie unul mai sus ca celălalt. 
Amândoi să trăiască î mpreună şi fără scandal. 

58 ani, patron, căsătorit, patru copii 

Să fie inteligentă şi bună la suflet. Celelalte sunt trecătoare, frumu-
seţea, dar ceea ce rămâne, alea sunt mai preţioase. 

29 de ani, angajat la întreprindere de stat, căsătorit, fără copii 

O femeie ideală, ştiu eu, să ţină la familie, la viaţa copiilor. Femeile 
nu pot fi egale cu bărbaţii că au alte concepţii, de multe ori se ajunge la 
un impas î ntre ei. Ele suportă mai uşor şomajul pentru că se bazează pe 
bărbaţi. 
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40 de ani, angajat la firmă particulară, căsătorit, doi copii 

Înţelegătoare, iubitoare, î n primul rând să fie pentru familia ei, să 
aibă grijă de familia ei. 

Ar putea el să stea, dar nu sunt sigur dacă ar putea să aibă atâta 
răbdare câtă are o mamă pentru copilul ei, pentru că un bărbat e un 
bărbat, e mai pasiv. Nu cred că ar putea, pentru că ar trebui spălate hă-
inuţele, aia mai face nu pot să zic, dar trebuie schimbat când e mic, tre-
buie alăptat, şi eu după principul meu : bărbatul trebuie să meargă la 
lucru, iar femeia trebuie să vadă de copii, de gospodăria ei. 

24 de ani, angajat la întreprindere de stat, căsătorit, fără copii 

Femeia ar trebui să lucre totdeauna pentru familie, să aibă servici, 
asta-i după ce copilul e mare. Femeia ar trebui să aibă o muncă mai 
uşoară. Pentru că un venit î n plus prinde bine î n caşă fiindcă dacă nu 
sunt bani pot interveni certuri şi probleme: cum că tu nu faci nimic şi 
numai eu lucrez şi .. femeia cred că trebuie să lucreze şi ea măcar 4-6 
ore pe zi că sunt femei care lucrează şi 8 sau 12 ore pe zi. Înţeleg când 
copilul este mic şi femeia nu poate să lucreze dar după ce poate fi lăsat 
la o grădiniţă şi se poate descurca atunci şi ea. 

La un loc de muncă un bărbat tot timpul o duce mai bine ca o femeie, 
dar depinde şi de locul de muncă, de munca care se prestează. De exem-
plu unde lucrez eu o femeie nu poate sta î ntre atâţia bărbaţi. Dacă ar fi 
fost un post la birou sau altceva femeia numai la birou poate sta. 

25 ani, student, necăsătorit, fără copii 

O mamă, din puţinul care î l are î ncearcă să împace pe toată lumea. 
Un bărbat să zicem că toată ziua este plecat şi ajunge seara acasă cu 
banii pe care î i are şi o să zică că nu ştie ce să facă cu banii la fel de bine 
ca o mamă. 

Prin structura î n care am fost î nzestraţi, bărbatul este sortit unui 
efort fizic mai ridicat decât intelectual, pe când femeile se î ndreaptă 
spre activităţi care nu solicită efort fizic, ci le antrenează capacităţile in-
telectuale. Nu cred că locul unui bărbat ar fi potrivit acasă toată ziua. 

51 ani, bărbat, şomer, căsătorit, doi copii 

Femeia trebuie să facă curăţenie, mâncare, să spele, să aibă grijă de 
copii… cam asta. S-ar simţi dacă şi ea ar lucra, dar atunci aş ajuta şi eu 
î n casă şi tot aş face să fie bine. Ar mai fi şi un ban î n plus că vedeţi 
cum e viaţa asta că nu poţi să te mişti, nu poţi face nimic. 
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3. … VIAŢA DE CUPLU 

42 de ani, profesor universitar, scriitor, divorţat, doi copii 

Mie mi se pare o şansă pentru bărbatul care este partenerul unei fe-
mei cu carieră, cu condiţia ca femeia să nu aibă î n acelaşi timp şi tem-
peramentul unui lider dominator, pentru că atuncea ar transforma un 
asemenea partener î ntr-o anexă. Dar î n condiţiile î n care şi el este la fel, 
eu cred că se pot negocia soluţii, astfel î ncât prezenţa celuilalt să nu fie 
opresivă. Cred că î ntr-o căsnicie e important ca fiecare să aibă o pasiune 
şi un spaţiu de manifestare socială propriu pentru că altminteri, totul 
devine monoton, totul va deveni î n scurtă vreme marcat de insatisfacţii, 
de frustrări şi ele se vor revărsa î n capul copiilor cel mai adesea, dacă ei 
există, iar dacă nu, atunci ele pot pune î n pericol viaţa cuplului… 

Cred că s-ar putea î ntâmpla î n lumea occidentală ca un bărbat să 
stea acasă î n timp ce femeia lucrează, poate şi î n Orient, n-am idee, în 
Extremul Orient, dar la noi un asemenea bărbat ar fi privit, datorită 
prejudecăţilor sociale şi a tradiţiei dacă nu cu suspiciune, ar fi ironizat, 
ar fi făcut fătălău, ar fi dispreţuit. Şi mă tem că la î ntreţinerea acestei 
atmosfere chiar şi multe dintre femei ar avea un rol activ. 

40 de ani, sudor la armată, căsătorit, un copil 

Sunt familii î n care numai femeia se descurcă î n treburile casnice. 
Eu mă descurc şi singur, poate să meargă de acasă câteva zile, că eu mă 
descurc cu casa, cu tot. Deci nu sunt disperat, dacă are o treabă. Sunt 
care mor dacă a plecat femeia de acasă, dar nu m-ar afecta tare î n casă. 
M-ar afecta, i-aş simţi lipsa, nu că n-aş simţi lipsa. Însă foarte mulţi 
bărbaţi, dacă le pleacă soţia de acasă, nu pot trăi, s-o dus de acasă, o 
murit. Deja mănâncă hrană rece sau nu ştie să spele. Când vine î napoi 
se ia de cap. 

Eu lucrez numai de două săptămâni, poate că soţia câştigă mai mult. 
Nu ştiu exact cât o să iau. Aş vrea s-o ţin acasă, de ce nu? Dacă mi-aş 
permite… Dar nu cred că ei i-ar plăcea să fie la mila mea probabil, aşa 
î nţeleg, dar eu aş vrea să o ţin acasă, să am aşa posibilităţi. Acasă eu 
ajut cu toate. Fac mâncare, spăl, când-i obosită, curăţenie, cumpărături 
fac eu mai mult. Le fac când vin de la servici, dacă sunt haine de spălat, 
eu le spăl, când vine ea mai repede, le face ea, unul la bucătărie, unul la 
baie, deci ne î mpărţim.  

Îmi place şi să gătesc şi să spăl, deci nu mă dau î n lături de la trebu-
rile astea. 

Deciziile le luăm î mpreună, deci le discutăm şi apoi le luăm, este 
când e şi urgenţă şi discutăm după aia, dar î n general le discutăm. Mai 
mult ea are ultimul cuvânt, eu las să fie cum vrea ea mai mult, deci şi 
eu pot să decid, dacă da sau nu, dar de multe ori las după ea, cum vrea 
ea. Pentru că o iubesc, deci nu din alte motive. Cred că se simte că ea a 
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decis, se simte mai bine. Î ntr-o căsnicie e bine să laşi unul după altul. 
Dacă-i nervos unul, să cedeze celălalt un pic, nu-i mare lucru să las de 
la mine. Femeia trebuie să fie corectă, î n primul rând cu ea şi apoi cu 
restul. În primul rând să nu se mintă unul pe altul, să nu se ascundă de 
soţ. Să discute ce să facă, să spună problemele şi ea şi el, deci să te î nţe-
legi, foarte mult face. Şi bărbatul să asculte şi el de ea că nu î ntotdeau-
na zice rău, zice şi bine de multe ori. 

Dacă-i necesar, e bine să lucreze şi femeia. Dacă n-ar fi necesar, nu. 
Că are o ocupaţie, da, poate că s-ar plictisi, un servici de patru-cinci ore, 
nu neapărat să lucreze opt ore, dacă n-ar fi necesar, eu n-aş fi de părere 
să lucreze, dar ea ar decide dacă ar vrea. Mie nu mi-ar plăcea ca eu să 
stau acasă şi ea să lucreze. Nu că n-aş face faţă situaţiei, deci numai aşa 
dacă mi s-ar î ntâmpla ceva şi nu aş mai putea să lucrez, numai aşa, deci 
m-aş î mbolnăvi să stau acasă. Nu pot să stau mult î ntr-un loc, mă plic-
tisesc dacă nu am o activitate. Aş face faţă, dar nu m-ar tenta situaţia. 
Dacă soţia ar avea un servici care l-ar iubi mult şi aşa, şi l-ar pierde da-
că ar sta, aş fi de acord să stau eu î n concediu de paternitate, şi aş sta 
eu să nu-şi piardă serviciul, nu m-ar deranja, n-aş vrea să-i mânc servi-
ciul sau să şi-l piardă pentru copil, să-şi reproşeze o viaţă că, uite, l-am 
făcut şi pentru el l-am pierdut. Am cunoştinţe care stau ei î n maternita-
te. Prima dată se uita lumea aşa…, dar acuma sunt mai mulţi, cunosc 
vreo trei-patru care au stat ei î n maternitate şi soţia avea un servici la 
care nu vrea să renunţe. 

21 de ani, gestionar la un magazin alimentar, necăsătorit, fără copii 

Dacă voi avea condiţiile materiale necesare pentru a-mi î ntemeia o 
familie, o să-mi î ntemeiez, dacă nu, prefer să nu. Deci dacă eu voi avea 
un serviciu, măcar un serviciu stabil din care să ştiu că nu există par-
don şi o să am venitul necesar să am tot ce î mi trebuie, o casă, o maşină, 
dacă o să câştig destul î ncât viitoarea mea nevastă să stea acasă să se 
ocupe de copii şi să nu fie nevoită să lucreze, da, atunci o să-mi î nteme-
iez o familie. Dacă va vrea ea să lucreze, atunci efectiv lucrează pentru 
plăcerea ei, pentru banii ei personali. Dar până atuncea eu n-o să-mi în-
temeiez o familie pentru că ştiu ce î nseamnă să ai un copil şi să nu aibă 
tot ce trebuie. E greu. Şi prin ce am trecut, eu nu vreau să treacă ni-
meni şi nici î ntr-un caz copiii mei. N-aş ţine-o acasă neapărat pe soţia 
mea, i-aş asigura mijloacele să poată sta acasă, dacă ea doreşte să lu-
creze, lucrează, pentru plăcerea ei, pentru banii ei personali. Dacă ea 
vrea să facă lucrul ăsta, î l face, normal.  

Dacă bărbaţii s-ar ocupa de cele casnice şi femeile ar aduce banii î n 
casă ar î nsemna să î ntoarcem lumea asta cu susul î n jos, mă rog, deci 
sunt cazuri î n care femeia aduce mai mulţi bani î n casă şi dictează în 
casă, deci ea poartă pantaloni î n casă şi sunt bărbaţii care nu au ce face, 
deci dacă ei nu-s capabili să aducă mai mult, să fie î n competiţie, nu au 
ce face, deci ei trebuie să tacă, să accepte, e ceva normal.  
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62 de ani, pensionar, căsătorit, doi copii, pensionar  

Soţia î ncă mai lucrează la Boli Profesionale, e asistent de laborator. 
Ea î ncepe la şapte dimineaţa, pleacă de acasă şi de multe ori o aştept la 
autobuz î n piaţă ca să-i iau plasa dacă cumpără câte ceva, să-i fie mai 
uşor, câteodată, când am şi eu timp. Ea lucrează cu program de opt ore 
de dimineaţă, când vine acasă ne mai face câte un pic de mâncare, mai 
ajutăm şi noi şi fetele. Cea mare a terminat Facultatea de Arheologie şi 
Istorie şi acuma î şi caută un post şi ea. Discută cu un băiat de la Aiud 
care a terminat facultatea financiară şi cred că se va mărita peste câte-
va luni. Cea mică acuma termină o şcoală postliceală de management şi 
î n măsura posibilităţilor mai o ajută şi ele pe mamă-sa la curăţenie, la 
făcutul mâncării şi din ce pot şi ele, la spălat. O mai ajut şi eu la cum-
părături, acuma de multe ori de când sunt pensionar, a aştept la staţia 
de autobuz, dacă vine cu ceva greutate de la serviciu, mai aduce un lap-
te sau mai ia o pâine mare, cumpără ceva cartofi din piaţă dacă are ne-
voie, î i mai ajut la cărat, neapărat. De multe ori î i strâng rufele şi le 
pun î n vană, pun dero pe ele şi le las să se moaie şi când ştie ea să le 
spele, să le spele. O mai ajut. Bat covoarele, asta intră-n sarcina mea, 
eu mă duc şi le bat, ea mai şterge pe jos şi şi le aşterne cum ştie ea. Niş-
te carpete mici care din 5-7 luni când sunt sărbători şi trebuie spălate, 
î s mai greu la stors, hainele groase eu i le fac că n-are putere î n mâini şi 
î i ajut î n treburi dintr-astea. 

Noi cam pe fifty-fifty mergem, aşa ne î nţelegem. De multe ori le an-
trenăm şi pe fete î n luarea unor hotărâri mai mărunte. Dar n-am căutat 
supremaţie. Cam jumate-jumate, asta a fost principiul nostru de când 
suntem î mpreună. N-am avut contradicţii majore. 

46 de ani, profesor la liceul pentru nevăzători, căsătorit, un copil 

Noi câştigăm egal î n familia noastră, poate eu ceva mai mult, având 
î n vedere sporurile care se dau unui cadru didactic. 

La decizii mă străduiesc să pun expresia î n aplicare „cel inteligent 
cedează” şi atuncea… Deciziile se iau greu î n funcţie tot de finanţe, că 
dacă ar fi finanţe destule… aicea-i problema, nu s-ar ivi discuţii. Dar în 
general ne-am î nţeles că dacă am plecat de la zero să facem un aparta-
ment frumos, dar tot ea are cuvântul hotărâtor î ntotdeauna. 

Cred că e bine ca cei doi să participe î n mod egal la treburile casnice, 
dar dacă observi un spirit mai pragmatic la tovarăşul tău de viaţă, e bi-
ne să-l laşi… eu simt că soţia are un spirit mai practic, mai bun şi dau 
mână liberă, am î ncredere. Şi î n tot ce a făcut, nu prea a eşuat. Ei, a 
greşit atunci când nu m-a lăsat să joc de la î nceput la Caritas, atunci i-
am dat ascultare şi î mi pare rău. 

Respectul care ni l-am purtat reciproc a fost cheia succesului căsăto-
riei noastre şi a fost aşa o idilă care a venit de la sine şi care s-a impus, 
şi s-a plecat mai mult de la pasiunea comună, lectura, totul a pornit de 
la o î ntâlnire la bibliotecă. Spuneam că apreciez inteligenţa şi mi-a fă-
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cut o impresie bună fetişcana, era ultimul an de liceu. Eu nu m-am ocu-
pat, am cunoscut-o când terminam liceul, îmi dădeam bacalaureatul, 
aşa de regulă nu prea m-au atras fetele… a fost prima idilă cu adevărat. 
Femeia trebuie să fie supusă bărbatului, cum scrie şi î n Biblie, dar su-
punere aşa, să nu o transformi pe ea î n roaba casei, dar totuşi, să cedeze 
la nevoie. Iar bărbatul să aducă cât mai mulţi bani şi totuşi să ţină cont 
de minimele pretenţii feministe şi să î nţeleagă că femeia pe lângă părţi 
materiale, mai are nevoie şi de spirit, să nu o blocheze î n a-şi face micile 
tabieturi, să o î nţeleagă. 

Ar fi mai bine ca soţia să nu fie obligată să lucreze, şi să se poată de-
dica exclusiv familiei, dar depinde, că sunt unele care nu acceptă să stea 
numai acasă, vezi Doamne, la cratiţă şi ar fi bine ca şi familia să fie 
altfel î ncât şi femeia să se î mplinească şi î n plan profesional şi î n plan 
personal, dar cred că aici numai puterea economică şi decizia ei contea-
ză. Aud că femeile evreice nu fac absolut nimic, ele se dedică numai 
creşterii copiilor, educaţiei, dar nu cred că sunt mulţumite. Soţia mea 
nu ar accepta să se î ngroape numai î n apartament, cu toate că-i place 
liniştea, muzica, rebusul, dar simte nevoia să iasă. Mergând la servici, e 
şi o schimbare. Femeile care lucrează au putere. Putere î n sensul că 
stimaţii bărbaţi nu mai pot să-şi aroge că eu te ţin, eu te fac şi de aici 
cred că şi ambiţia femeii de a fi egal cu partenerul ei, ca să scape de re-
proşurile acestea. Cred că aşa şi este de fapt.  

Cred că s-ar putea număra pe degete asemenea indivizi care ar ac-
cepta să stea acasă î n timp ce soţia lor să câştige, sunt ceva asistenţi 
paternali, maternali. Am auzit de unul că şi-a luat el concediu, că acu-
ma se poate ca tatăl să-şi ia cei doi ani de concediu de maternitate, dar 
cazul pe care l-am cunoscut, probabil că şi-a luat pentru a-şi ajuta soţia 
care era medic şi parcurgea acel rezidenţiat şi pentru a nu î mpiedica so-
ţia să-şi desăvârşească studiile, a acceptat acel concediu, să stea cu copi-
lul, să-l î ngrijească pentru ca soţia să-şi completeze studiile. Şi asta am 
apreciat, gestul acesta, deci sunt şi cazuri care trebuie î nţelese şi să nu 
se ia î n zeflemea că X şi-a luat concediu de…Dar de regulă, nu văd băr-
baţii aceia care să se sacrifice ei. Ei n-o fac din lipsă de î ndemânare, să 
spele bărbaţii scutece… Cel care o face, o face numai din iubire pentru 
familie, pentru soţie, pentru copil şi e bine, î i felicit pe aceia. Eu am spă-
lat multe scutece la viaţa mea, era sarcina mea de bază. Tot eu am fost 
să-l educ să…Atunci î mpărţeam, după ce a trecut concediul, soţia lucra 
dimineaţa, eu lucram după-masa, ne-am î mpărţit să nu lăsăm puştiul 
nesupravegheat, cu sacrificii.  

58 de ani, inginer horticultor, divorţat, un copil 

Bineî nţeles, este bine să lucreze femeia, asta este î n toată lumea. 
Idealul ăsta î n câte locuri mai este, să lucreze femeia doar î n familie? 
Marea majoritate lucrează î n afară şi nu este nici o problemă. Din punc-
tul ăsta de vedere, eu consider că femeile sunt, practic, nişte eroi, au 
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responsabilităţi mult mai mari şi aportul lor este indiscutabil mult mai 
mare decât al bărbaţilor.  

Dacă bărbatul ar face faţă acasă î n rolul femeii şi femeia ar face faţă 
î n rolul bărbatului î n societate, practic, n-ar fi nici o problemă. Nu este 
numai supoziţie, sunt foarte multe cazuri concrete î n care aşa se î ntâm-
plă şi este normal. Nu contează cine face una, cine face cealaltă, totul 
este să fie î nţelegere, armonie şi societatea să fie trasă î nainte, lucru ca-
re mie practic, mi-a cam lipsit, asta nu î nseamnă că nu trebuie se fiu 
obiectiv şi să susţin acest lucru. 

50 éves, munkanélküli, nős, egy gyerek  

Legtöbb szerep a gyerekek nevelésében az anyára vár, nem minde-
nütt, attól függ, hogy kinek milyen a szolgálatja. A férfiakra szokott es-
ni a nehéz, úgy kéne legyen. Mostanában már másképp van, van olyan 
asszony, hogy fontosabb az asszony szolgálatja, mint a férfié, s ezt egy 
férfi meg kell értse, s abban az esetben isteni kötelessége vállalni annak 
a gyereknek a nevelését. Az ember az egyik a másikat meg kell értse, 
kell segí teni, de általában az asszonynak a kötelessége, hogyha férfi van 
az élen és ő kell menjen a nehézségre. Most már a nehézséget nem úgy 
számí tjuk, hogy mit dolgozol, nehezet vagy könnyűt, de hát hogyha a 
férfi teremti meg a családnak a jövedelmét, hát akkor normális, hogy az 
asszony kell foglalkozzék a gyerekkel és a férfi általában reggeltől estig 
dolgozik, hogy legyen, ami kell. Akkor kevesebbet foglalkozik. 

Akinek van az igaza, az dönt, de a döntéseket mi nálunk a családban 
általában elbeszéljük, és a döntésnek a javát válasszuk. Hát például a 
főzésben, van olyan helyzet, hogy megkérem, hogy mégis ezt szeretném, 
hogyha van kedve, azt mondja, igen, hogyha nem, azt mondja, ezt főz-
tem és ezt eszünk, és kész. Családi dolgokban is van olyan, mikor én 
döntök, de mindig megkérdezem. 

Mi az egyik a másikat mindig szerettük, megtiszteltük és megbecsül-
tük. Ebből állott, aztán a többi anyagi siker volt. Mikor elhatároztuk, 
hogy lakást vegyünk, dolgoztunk mind a ketten, mind a ketten meg-
gyűjtöttük és megvettük a lakást. Kocsit akartunk venni, meggyűjtöt-
tük a pénzt, kocsit vettünk. 

25 éves, magánvállalatnál alkalmazott, nős, egy gyerek  

A döntéseket mindig ketten határozzuk el, ketten döntünk mindig, 
én nem döntök egyedül, szóval akármit akarok csinálni vagy akármi be-
jön, a feleségem mindig tud róla, és én ezt látom becsületesnek is és jó 
dolognak is a családban, mikor döntésről van szó, döntsenek együtt. Hát 
az utolsó szó nálunk általában a feleségemé, úgy mondjuk, de aztán én 
felemelem a problémát és hogyha van dönteni való, akkor egyezkedünk 
és akkor ő mondja meg, és ha nekem van valami mondani valóm, akkor 
én is megmondom, ketten döntünk, van, amikor én mondom az utolsó 
szót, van amikor a feleségem. Mikor családról van szó, mind a ketten 
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döntünk. Mikor vásárlásról van szó, a családról, a beszerzésről, akkor a 
feleségem foglalkozik inkább ezekkel a dolgokkal és én nem is bújok be-
lé, ő tudja, hogy a gyereknek mi kell és hogy kell. A háztartásbeli dolgo-
kat ki végzi, kinek a feladata, hát ez a feleségemé, ez a feladat ez az övé, 
a mosás, takarí tás, a főzés. Nem mondhatom, hogy nem segí tek takarí -
tani, vagy egyszer-egyszer mosogatni, ez nem probléma, de többnyire a 
feleségem szokott. A főzésben ritkábban, mert nem nagyon értem ma-
gam.  

Egyféleképpen nyugodtabb az élet, ha meg vagy nősülve, van egy cél-
ja az embernek, van miért vergődjön, miért harcoljon, mert van egy csa-
ládja, van egy gyereke, ha nem lenne, tudom is én, teljesen más dolgok-
ra állna az eszed. Én jónak látom a házasságot és nyugodtabbnak, per-
sze, hogyha a feleséged nem csinál neked gondokat, hogy bánd meg, 
hogy megházasodtál. Egy jó házasságban fontos, hogy pontos legyél és 
legyél őszinte, akármi történik, hogyha valami gondok előadódnak, ak-
kor mindig legyél őszinte, ne próbálj hamiskodni a feleségeddel, mert 
csak megtudódik, s akkor rosszabb. És a feleség, ugyanúgy kéne ő is vi-
selkedjen, pont ahogy én is próbálok viselkedni a családdal. Hogy meg-
tiszteljen tégedet mint férfit és mint apát, az én helyzetemben. Pédául, 
mikor hazajövök, legyen ebéd készí tve, érted, legyen tisztaság a házban, 
legyen csereruhám, másnap reggel nekem legyen csomagolva, mikor fel-
kelek munkába menni. Szóval, amikor hazajössz, mindezt kapd meg a 
házban, hiszen ő egész nap itthon van. 

A nevelésben a két szülő össze kéne egyezzen, például, hogy mikor 
már kezd nőni a gyerek és értelmes, körülbelül ugyanazokat a dolgokat 
kéne mondja az apa is és az anya is, mert mikor ezt látja gyerek, csak 
megmarad valami neki. Ne legyen különbség, hogy például az apa mond 
egy dolgot, hogy ne csináld ezt, és akkor az anyja jön és mondja, hogy 
csináld nyugodtan, csak ne lássa az apád, vagy ilyesmi, ezeket a dolgo-
kat mindig a szülők előre meg kéne tárgyalják. Az én helyzetemben még 
nincs ilyen, az enyémnek hiába mondod, ülj ott, ne csapkodj, mert kicsi 
még, szerintem í gy lenne a legjobb és én látom, hogy fogom csinálni, 
hogy mikor a gyerek már értelmes, akkor, ha mondunk valamit, akkor 
mondjuk mind a ketten, ugyanazt a dolgot. De hogyha az apa mond va-
lamit és az anya lenézi, amit az apa mond, akkor már a gyerek ezt meg-
hallja, és végül úgy csinálja, ahogy ő gondolja.  

Vannak ilyen különbségek, mikor például a gyerek már nagy, mikor 
a gyerek már 18 éves, van különbség a fiúgyerek és a lánygyerek közt, 
persze, hogy a fiúgyerek csak az apához jön, mert csak másképp látja, 
mint férfi, és több merészsége van egyes dolgokat megkérdezni az apjá-
tól, férfiak közt, ugyanúgy látom a lányok közt is, például a lány is, mi-
kor ilyen komolyabb problémákkal találkozik, persze, hogy az anyját 
kérdi. Előadódnak ezek a problémák a fiúgyerek és a lány gyerek közt. 
Ameddig kicsik, nem látok ilyen különbséget. A feleségem van több időt 
a gyerekkel, és én vele csak délután, vagy mit tudom én, mikor a mun-
kából kijövök, tárgyalhatok, s ő elmondja, hogy mire taní totta ma a gye-
reket. Szóval, minden esetre a nőnek, a feleségemnek van nagyobb elő-
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nye a gyerekhez, ő foglalkozik többet vele, ő van vele többet, de ez nem 
azt jelenti, hogy ő azt taní tja neki, amire csak ő gondol, mert, ahogy 
mondtam, ketten tárgyaljuk meg a dolgokat. 

37 éves, karbantartó, nős, egy gyerek  

Néha jó kedvembe’ én is beállok a főzésbe, de a legtöbb konyhai 
munkát a feleségem végzi, én lemegyek, bevásárolok, és a házban a ki-
sebb javí tásokat, ha egy csap elromlik, vagy az ablakot szét kell nyitni, 
amit javí tani kell, azt én szoktam csinálni, más nincs. 

Hát, amiben a feleségem dönt, a gyerekemnek a ruházata, saját ru-
házata, de mikor rólam van szó, azt csak én döntöm el, sőt nem is tud 
rám vásárolni, furcsa a méretem is, nem tud, ez a döntés, mikor ilyen 
ruhaneműk vásárlása van. A nagyobb döntéseket együtt hozzuk, az 
ilyen kisebb döntéseket azt izé, mert például engem nem érdekel, hogy ő 
magának mit vesz, ami tetszik neki, azt ő kell megvegye, ahogy engedi a 
zsebe. De hogy ő nekem vegyen ajándékot, szóval vehet nekem egy pár 
zoknit, vagy valamit, de nekem inget, vagy egy nyakkendőt, vagy egy 
pulóvert, ha nem láttam, nem veheti meg még ajándékba sem, mert ha 
igen, akkor ott áll a szekrényben, nem hordom. Azt én döntöm el, hogy 
hogyan öltözködöm. Mikor megyünk kirándulni, a tüzet én gyújtom 
meg, nekem ne mond, hogy potyolom a húst, mert ez az én dolgom, szó-
val vannak, amiket én döntök el, de ezek olyan kis dolgok, nem olyan 
életbe vágóan fontos dolgok. 

’86-tól, mióta összeházasodtunk, eltelt egy pár jó év. Sikeres volt, 
amennyire lehet, egy egyszobás lakásunk volt, aztán jött a gyerek. A 
rendszerváltás elkapott, kis munka, geseft, eladás túl és olcsóbban 
megvenni ezt és rendbe rakni. Ha én le vagyok rombolva pszihikailag, a 
feleségem fel tud valahogy vidí tani és újra harcba készí teni, hogy mond-
jam úgy, szép szóval, kedvességgel. Evvel magyarázom, az egész izé, 
hogyha a pénz megvan, a családi harmónia megvan, a nemi élet jó, ki-
sebb-nagyobb bajok vannak, olyan ez, mint ahogy a malom forog, ha bő 
ví z van, akkor gyorsan megy a malom, jó az élet, ha kevés a ví z, apad, a 
malom lassan forog és rossz az élet.  

Ha az elejétől a nemi aktusban nincs meg az a lelki, pszihikai har-
mónia, egyensúly, akkor startból nem jó a házasság, ha az egyik vélet-
lenül megkap egy kedvességet máshol, amit nem kapott meg otthon, 
rögtön félrelép. És evvel aztán indul minden, hiába főz jól, ha megcsalta 
férjét, vagy hiába nagyon kedves, ha a felesége elkapta a férjét egy más 
nővel. Aztán meg hiába van meg a pénz, ha a feleségem csúnya, mert 
kötelezve voltam a szülőktől hogy elvegyem, hogy maradjon meg a titula 
meg a picula, meg a satöbbi, még vannak most is sok ilyen érdekházas-
ságok, és utána az egyik le és a másik fel. 

Pici korától megkezdve egészen a serdülő korig, legtöbbet az anyai 
kihatás van a gyerekre. Egy anyai szeretet más, szóval láttam eztet, 
másképpen fogja fel, egy anya többet megenged egy gyereknek, mint 
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egy apa, én például szigorúbb vagyok, na fiam, mikor a lecke megvan, 
akkor mész ki, és ha nem í rtad szépen, újból í rod, olyan nincs, hogy 
nem, mert fáradt vagyok, olyan nincs, ezt szabták meg, ezt meg kell csi-
nálni, vagy el kell olvasni, szóval nem engedem meg neki aztat, hogy ve-
lem zsonglerezzen mint egy cirkuszistával, meg kell tanuljad és hí vtál, 
segí tselek, segí tek. S akkor a gyerek úgy csinálja, hogy tudja, hogy hoz-
zám mikor jön, ezt valóban meg kell tanulja, másképp nincs semmi esé-
lye, nem tudod megcsinálni az elemzést és nem olvasod el azt a kis lec-
két a könyvből, ki van adva, hogy olvassátok el, mert avval kezdődik és 
románból is olvasd el és elemezd a főszereplőket, ebből az izéből, ő meg 
í rja a szöveget, na gyere tátá, elemezzük, mondom, miről van szó, ki ez, 
há’ nem tudom, na vedd és olvassad el, van egy tí z soros vagy húsz soros 
kis szöveg egy bizonyos regényből, amibe bele van í rva a főszereplőnek a 
személyisége, hogy ki volt, hogy volt, milyen volt, és ha elemeznie kell, 
ha nem olvastad el nem tudod. Szóval nekem megvan a taní tási rend-
szerem is, hogy foglalkozok vele és hogy nem foglalkozok vele, egy anya, 
fiacskám eszel, igen, nem, gyere fiam, öltöztesselek fel, mindjárt, én 
egyszer mondtam, abban a pillanatban öltözöl, nem szoktam ütni, de 
büntetem, ami a legdrágább neki, a tévé nézés és a kimenet. És mon-
dom, amit megtudok, megadok neki. Az anyának megmaradt a mosás, 
főzés, etetés, gyerekkel foglalkozás más ní vón, én kirándulásokon meg-
taní tom, hogy hogy kell egy tüzet gyújtani, hogy kell vigyázzon, hogy ne 
gyúljon fel az az erdő, hogy kell egy nyársat megcsinálni, hogy kell meg-
sütni aztat a húst, hogy kell egy disznót levágni, amit én elsajátí tottam, 
mind rendre, és rendszeresen átadom neki, más ní vón taní tom, főleg, 
hogy fiúgyerek, ha meg lány gyerek lenne, akkor a konyhai rendszert 
adja át az anya, én meg amit át tudok adni, a pszihikai felfogásaimat, 
és a taní tásban pont, mint egy fiúgyermeknél. Egy fiúgyerekkel más-
képpen van, mert például egy állatot megnyúzni egy nő nem csinálja, 
egy nyulat például, egy haverem lelőtt egy nyulat, tessék Gyuri, mert 
vadász vagyok, ajándék egy nyúl, hazavisszem, na nyúzd meg feleség, 
azt meg kell tudjad készí teni és mikor tiszta, lenyúztad és átadtad, az 
asszony már fel tudja bontani, felkészí teni, satöbbi. Meg vannak olyan 
dolgok, amit meg kell tanulni, kimész a természetbe, na ez a gomba jó, 
ez a gyümölcs nem, na ez a gomba rossz, ez a gyümölcs jó, mihez nyúlj 
hozzá, mihez ne nyúlj hozzá, hogy teszel fel egy sátrat, vannak dolgok, 
amiket egy nő nem tud, nem mondom, mert vannak kivételek is, akik 
vagy turizmusban dolgoznak, vagy gyerekekkel foglalkoznak, vagy sport 
tanárok, akik táborokkal foglalkoznak, ezek mind tudják ezeket a dol-
gokat. Ezek apai dolgok, ezeket én tudom, a feleségem is felrakja vala-
hogy a sátrat három óra alatt, de én felrakom tí z perc alatt. Vagy ha 
természetbe kimegyünk, fiam, a mocskot összeszedjük egy zacskóba, ha 
van ví z, ha nem, akkor elássuk, nem hagyjuk szanaszét. És ez megvolt a 
múlt rendszerben is, és megvan most is, ebben a rendszerben is. 

Volt szó, hogy még legyen egy gyerek, de ez sajnos nem lehet. Nem 
orvosilag, hanem nem akarunk, mert ezzel a gyerekkel is kí nlódunk, 
hogy legyen neki jobb, mint volt nekünk, ha még egyet csinálok, az ál-
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lam semmivel sem segí t, hogy nekem két gyerekem van, amit ad az ál-
lam, az a 130.000 lejes gyereksegély, egy pár cipőt nem veszel belőle, 
egy pár torna cipőt, ha felpótolod, még tudsz venni belőle, de például 
egy tréninget, ne is beszéljünk. 

Benne vagyok, a férfi is otthon ülhet gyereket nevelni, miközben az 
anya dolgozik, mert én is moshatom azt a szaros pelenkát, hogyha a fe-
leségemnek jobb a karrierje, jobb a fizetése, miért rontsa el ő a jó fize-
tést, mikor a férfi megkapja azt a Gyes pénzt két évig, és ugyanúgy, na 
főleg, mikor a nő nem szoptat, és cumin keresztül táplálja, mestersége-
sen van táplálva már az a gyerek, akkor három óránként az a férfi is 
tud nyugodtan ülni avval a gyerekkel. Szóval megvannak ezek, hogy a 
férfinak pszihikailag normális legyen és legyen türelmes ahhoz a gye-
rekhez és megadja, amit a gyerek kí ván. Benne vagyok ebbe és ez már 
régóta, még a másik rendszerben is volt külföldön és létezett ez a hatá-
rozat. Van egy szomszédom, a nő dolgozik egy bankban, mint takarí tónő 
és ő mint mechanikus Gyesen van, ő ügyel a gyerekekre, ugyanúgy főz, 
mossa a pelenkát, mert neki kisebb a fizetése és azt a fizetést megkapja 
itthon a gyerek mellett és a nőnek nem romlik a munkaévje, itthon ül 
annyi éven keresztül, nem veszí ti el a munkahelyét és jó fizetést hoz be 
a házba. Benne vagyok és nem szégyen. Egyesek meg, hogy én, nem, 
nem, ez nem normális dolog. Visszamaradottaknak vagyunk tartva, de 
legalábbis itt Erdélyben nem, mert akkor is volt egy kicsit ez a nyugati 
behatolás, rendszeres behatolás, két évenként lehetett menni külföldre, 
legalábbis a magyaroknak, a németeknek, a szászoknak, csak jött be 
egy kicsi nyugati influenza, szóval nem betegség, hanem kultúra vagy 
viselkedés, vagy háztartási cikkektől kezdve minden. 

28 éves, állami vállalatnál alkalmazott, nős, egy gyerek  

Nálunk könnyű mind a kettőnknek, azért mert segí tsük egymást, 
szóval amennyiben lehet, muszáj, szóval í gy kell legyen, akkor nem 
jössz ki sehogyse, muszáj, segí tsük egymást, akkor egyik is viszi, a má-
sik is viszi a nehézséget és akkor normális, hogy könnyebb. Ha ketten 
vagyunk, akkor ketten vigyük az egészet, nehezebb egy szempontból a 
pénznél, mikor letesszük az asztalra, fizetés napján én ennyit kaptam, 
te ennyit kaptál, milyen rossz, hogy ennyit kaptam és te többet kaptál, 
mikor lehetek én is, na, hogy annyi pénzem legyen mint neked, mit csi-
náljak, ez a mesterség egyik többet fizet, és a másik kevesebbet fizet. 
Na, de ez í gy van akárkinél, valaki a családban többet keres, a másik 
kevesebbet, de ez nem számí t. 

Normális, hogy vannak olyan helyzetek, amit egy nő jobban el tud 
gondolni, mit tudom én, rendezni, ha úgy jó, akkor úgy csináljuk, mu-
szájból vagy nem muszájból meg kell csinálni, hogyha oda álltál akkor, 
például hogyha a gyermeket el kell vinni az orvoshoz, akkor jobban tud-
ja, hogy mit kell mondani. Én pedig, olyan hogyhí vják vagyok, nekem 
megmondják, nem értem, oda kell menjek megint, megkérdezzem tí z-
szer, tizenötször, nehezebb vagyok. 
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Általában, ha jónak lássuk, először megbeszéljük, na í gy kellene csi-
nálni, ha én is mondok egy variantát, a feleségem is, meglássuk a kettő 
közül melyik a legjobb és annál maradunk. Az utolsó szó az enyém, 
nagyjából az enyém, úgy mondja a feleségem, te vagy a férfi a háznál.  

Há' jó, lehet egy anya máshogy neveli a gyereket, na, hogy mondjam, 
jobban vigyáz azért, mert na. Neki volt a nehezebb dolga, úgyhogy nor-
mális, hogy jobban szeresse és jobban vigyázzon reá, szóval akárhogy 
mondod, hogy mind a ketten ugyanannyira szeressük.  

Jó az, hogy a feleségem is dolgozik, normális, még van egy plusz pén-
zed, szóval nem csak na, ez a telefon, ez a villany, ez a tévé kábel, blokk-
költség, hanem még mehetek vegyek magamnak egy cipőt, vagy nadrá-
got, van egy kicsivel több pénzed. Menjen el ő is, dolgozzon, mert jobb, 
azért mert nincsen az, hogy hazajössz és a feleséged, mit tudom én, el-
vett a pénzből és mondod neki, igen, mert én dolgozok, és te ültél itthon 
egész nap.  

Fontos, hogy általában, ami itthon van, az legyen mind a kettőnknek 
elosztva, ha nem tud menni a gyermek után a férfi, akkor menjen az 
asszony, legyen elosztva minden, szóval legyen valahol az asszony is 
megelégedve és a férfi is. 

27 éves, teológus hallgató, nős, egy gyerek  

Hát ilyen kisebb ügyekben, hogy mit vegyek a boltban, azt eldöntöm 
én, vagy eldönti a feleségem, megmondja, na ezt hozzál, vagy elmegyek, 
meglátok valamit, és akkor azt megveszem, de nagyobb ügyekben közö-
sen döntünk, az utolsó szó azé, aki a legésszerűbb döntést hozza, legra-
cionálisabb, tehát mérlegeljük, tehát megmondjuk fenntartás nélkül, 
tehát nincs meg az a büszkeség, hogy én most férfi vagyok, akkor eleve 
lehurrogom a feleségemnek a véleményét, mert háthogy nő és nekem 
van igazam. Lehet, hogy először igen, ez történik, de aztán az ember 
mérlegeli, kinek ésszerű a döntése, aki ésszerűbb javaslatokkal áll elő, 
annak adunk igazat, ez természetes.  

Hát persze, hogy főzni nem főzök, mert nem tudok, megpróbálom, de 
úgy elrontom, hogy többet nem próbálom meg utána, mosogatni elmoso-
gatok, még ha kell, mosok is, takarí tani takarí tok, beosztjuk, a felesé-
gem elmegy a gyermekkel, vigyázz a gyermekre, éjjel felkel ő, hogy me-
getesse, a cumisüveget a szájába dugja, ezért nekem más kötelességem 
van. Elosztjuk úgy, hogy arányos legyen, ne nyomja egyikünknek se na-
gyobb teher a vállát, lehet, hogy néha nem úgy sikerül, de azért meg-
próbáljuk. 

Úgy látom, hogy a házasság három személy közt történik, ugye, én 
úgy látom; én a feleségemmel és fentről Isten, aki irányí tja a mi életün-
ket, aki azon van, hogy egymással éljünk, egymásra figyeljük és csakis 
úgy tudunk egymásra figyelni, ha mind a ketten Istenre figyelünk, és 
ebben láttam a házasságunknak a sikerét. A pénz nem boldogí t, talán 
sokszor azt mondják, hogy elengedhetetlen és szükséges a boldogsághoz, 
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de nem. Én ebben látom a házasságunknak a sikerét, hogy Isten van 
fenn és mi ketten egymás mellett, ez a háromszög: ketten vagyunk az 
alap két csúcsa, és fenn pedig a háromszögnek a csúcsa, Isten, én ebben 
látom, más másban látja.  

Mind a kettőnek egyforma a dolga, ugyanúgy kéne mindegyik a gyer-
mek mellé álljon, úgy az apa, mint az anya. A kicsi első napjaitól kezdve 
egész végig a pelenkázás, a nevelés, minden-minden megoszlik az anya 
és az apa között, nincs úgy, hogy ez kimondottan az anya dolga…, de 
azért vannak az anyjának is külön kötelezettségei, megtaní tani egyet s 
más a gyermeknek, a lánygyermeknek, hogy főzzön, hogy mosson, vagy 
példát mutasson, ez érvényes az apára is, ez a példamutatás, 
példamutató élet, szerintem egyforma a feladatuk, az apának és az 
anyának is. 

A nő menjen el szülési szabadságra, azért mert ez a nő dolga, eman-
cipáció vagy emancipálódás vagy minek mondják ezt, hogy a nők át 
akarják venni a férfiak szerepét, nem, nem jó, a nő maradjon meg ott a 
családnak, maradjon a hagyományos szerepkörében, ahova tartozik. A 
férfinek megvan a maga dolga, a nőnek megvan a maga dolga, mindket-
ten együtt kiteszik azt az egészet. Hogyha most a férfi megy el szülési 
szabadságra és a nő dolgozik, azért mert a nő beteg, nem tud ott állni a 
gyerek mellett, akkor természetes, akkor legyen ott a gyerekkel, de csak 
azért, hogy a nő menjen dolgozni mert jobban keres, azért ne, mert a nő 
az, akit nagyobb beleérzéssel áldott meg az Isten, jobban átérzi a gyer-
mek lelki világát, közelebb áll a gyermekhez, mert a nők még ösztönibb 
lények, jobban megértik a másikat, a gyermeket is.  

56 éves, betegnyugdí jas, nős, négy gyerek 

Hát még különösen szerencse, hogy én segí tek is neki, a mosásnál is, 
mert sok munkája van, a gyerekekkel foglalkozzon, sok munkája van. 
De van sok hely, ahol az ember nem segí t semmit a feleségnek, kell se-
gí teni a feleségnek. Segí tek a mosásnál is, meg bevásárolok. Mikor dol-
gozik, délelőtt én főzök, hazajön, hát sokat segí tek neki, kell, kell neki 
segí teni. Hát mert unalmában is az ember kell, hogy csináljon valamit. 
Amí g dolgoztam, nem segí tettem annyira, akkor nem volt időm nekem 
se, de akkor is csak én vásároltam be. A bevásárlás az mindig az enyém 
volt, más segí tség nem volt, aki elinduljon vásárolni, neki volt munkája, 
nem lehetett. Fontos, hogy járjak én is a kedvébe, járjon ő is a kedvem-
be, akkor nincs baj. Ha van valami problémám, vagy akarok valamit, 
egyezzen belé, hogy akarom csinálni. Vagy ő akar valamit és én egyezek 
belé. 

60 éves, magánvállalatnál alkalmazott, nyugdí jas, nős, két gyerek  

Hát aztán mit mondjak erre, hogy melyiknek nehezebb. Mind neki is 
elég nehéz, mind nekem is, na nehéz, nem olyan könnyű. Nehézség, 
mondjuk mikor beteg valamivel, meghűl vagy mondjuk betegség előjön. 
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Nekem a nehézség a lábom, hogy nem tudok járni úgy, ahogy kell, az 
nagy nehézség. A többit visszük, ahogy tudjuk. Úgy nyugodtan. Vala-
mikor nekem van egy véleményem és az asszony nem ért egyet. Hát ál-
talában csak együtt döntjük el, mert csak megbeszéljük és ha nem ju-
tunk azonnal döntésre, akkor majd másnap megbeszéljük újból, és í gy 
együtt. Az ritka eset, hogy valakié az utolsó szó, ilyesmi nagyon ritkán 
fordul elő, mondjuk ha valamelyik nagyon akar valamit, na és muszáj, 
hogy… Attól függ, melyik fél mit akar és azé lesz az utolsó szó, de hát az 
ritkán fordul elő, azért nem probléma. Így megosztva, a háztartásban ő 
dönt. A főzésben, a mosásban, ilyesmi. A kertben, meg ilyesmi, én dön-
tök, hogy mit teszünk vagy mit nem. Amikor szükséges, én is segí tek a 
házban. Mikor megkér, mert szükséges. Van esetleg, mikor a főzésben 
is, egy-egy kicsit. A mosásban is néha. Ha van valami nagy mosás a 
géppel, besegí tek én is, mikor szükséges, ritkán szükséges. Hát, hogyha 
nem érzi jól magát. A feleségem is segí t néha a kertben. Kapálás, ez az, 
vannak szezonmunkák. Az ültetésbe, a palánta ültetésbe, abba mind 
besegí t, ha jól érzi magát, í gy segí tsük egymást. 

A gyerek nevelésében az anya a fő, az anya viszi ott a főszerepet. 
Persze a férfi is bele kell segí tsen. Az anya szerintem gondozza, ő fog-
lalkozik többet vele, az apának is kell vele foglalkozni, ő is kell foglal-
kozzon vele egy kicsit. Az ő dolga, hogy játszódjon vele, foglalkozzon ő is 
vele, mert ha nem, akkor elidegenedik. De fontosabb az anya, ahogy én 
látom, mivel ő rendezi el, mikor kicsi, ő pelenkázza általában, ugye. És 
mikor nagyobb is, ő foglalkozik, az anya foglalkozik mindig többet a 
gyerekkel. Hogy miért, azt nem tudnám megmagyarázni, de ez í gy van. 
Nekem időm se volt éppen annyi, mint neki, mert kellett a munkahe-
lyen ottan dolgozni, de én is foglalkoztam vele, vittem kirándulni őket, 
mindig mentünk, amikor csak tudtam, velünk voltak mindig. Másat 
nem tudok mondani. 

Hát ez jó dolog szerintem, jó dolog, hogy ha kell, a férfi jöjjön gyerek-
nevelési szabadságra. Hát van eset, látom, hogy a szomszédnál is í gy 
volt, a munkahelye neki olyan volt, nem volt munka nagyon, és akkor ő 
jött, hogy gondozza a gyerekeket, a felesége meg dolgozott tovább, an-
nak olyan munkahelye is volt, hogy nem hagyhatta, nem tudták nélkü-
lözni. Aztán mostan manapság helyettesí teni is nehezebb. Erről nem 
tudok mit mondjak többet, tehát én ezt elfogadhatónak tartom. Meg le-
het szokni ezt is. A háztartási munkát is elvégezheti a férfi, én is főztem 
két évig, mikor a feleségem meghalt.  

Az anyósom besegí tett. Anyám is besegí tett, anyósom is besegí tett. 
Utána a fiammal az anyám foglalkozott többet, ő foglalkozott. A lányom 
az nagyobb volt, ő ’66-ban született, aztán í gy. Csináltam, ahogy tud-
tam, annyi, hogy több időt vett igénybe, munkából hazajönni és akkor 
foglalkozni tovább a második műszakkal, akkor úgy mondtuk. Mikor új-
raházasodtam, akkor már könnyebb volt. Már be voltam segí tve. Aztán 
meg férjhez mentek, megnősültek és kiszaladtak a fészekből, úgy-e. 
Úgy, hogy akkor már nem volt olyan nagy gond. 
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25 éves, magánvállalatnál alkalmazott, nőtlen, gyerektelen  

Meg szeretnék házasodni, de csak akkor, hogyha megvan az anyagi 
alap. Egy olyan anyagi biztonság, hogy nem így, mint most, mondjuk, 
élek egyik napról a másikra, és gondolkozom, hogy mit tudom én jövő 
hónapban nem lesz miből kifizessem a blokk-költséget, vagy nem be-
szélhetek annyit telefonon amennyit akarok, mert jajistenem kijön a 
telefonszámla, tehát gondolok egy családra, de csak akkor, miután van 
egy biztos. Mondjuk egy lakás, egy autó nem feltétlenül, de legyen meg 
az az anyagi biztonság, hogyha véletlenül jön egy gyerek, vagy lesz egy 
gyerek, akkor ne legyen a gyerekemnek az, hogy fiam, nem tudok venni 
ma egy tábla csokit, mert nincs pénz, vagy fizetés előtt vagyok, vagy 
ilyesmi. Tehát ez egy olyan távlati kérdés. Nagyon sok félreértés és csa-
ládi vitatkozás adódik az anyagi dolgok miatt. 

Hát szerintem a házasság egy papí r, hogy legyen rend a társadalom-
ban. Mint mikor í rsz egy számlát és azt le kell fénymásolni, vagy be kell 
tenni a doszárba, hogy utána akármikor le lehessen ellenőrizni, hogy ne 
legyenek fejetlenségek. Szerintem házasság nélkül nagyon összevissza-
ság lenne, ugyanúgy, ahogy kiállí tnak egy születési bizonyí tványt vagy 
egy halotti bizonyí tványt, ugyaní gy a házasság, mert mégis, ha van egy 
házassági papí rod, tudod és hogyha elválnak akkor elválnak, viszont ha 
nem vagy összeházasodva, akkor ki tudja, mindenki mindenkivel. Sze-
rintem a társadalom szempontjából nagyon fontos a házasság, mondjuk 
a két embernek nem olyan fontos érzelmileg, mert nem a papí r köti ösz-
sze őket, de mondjuk a gyereknek a szempontjából, hogy legyen egy 
származása és egy családja és egy neve az illetőnek, az fontos. 

Az anya mégis mindenekelőtt nőies, a nőiesség alatt értem én a fi-
nomságot, ami a humánus körbe tartozik, hogy egy gyerek szeresse, mit 
tudom én, a természetet, vagy tudjon örvendeni egy naplementének, 
vagy tudjon rajzolni, vagy festeni, szerintem ezt mind egy nőtől kell ta-
nulja. Az apjától tanuljon, mit tudom én, határozottságot, tanuljon 
őszinteséget, de szerintem ezek olyan klisék, most elsorolhatnám, hogy 
legyél bátor fiam és ne sí rj, vagy legyél olyan mint apád, de ez nem 
minden esetben igaz, mert mondjuk, szerintem, a fiúk pontosan úgy 
sí rhatnak, mint a lányok, bizonyos körülmények között. Szerintem az 
apjától inkább a műveltséget kell tanulja a gyerek, mert, most nem 
akarok teljesen általánosí tani, mert vannak kivételek is, de úgy, ameny-
nyire én tudom, a férfiaknak egy kicsit más a beállí tottságuk, mit tu-
dom én, politika, hí radó, dokumentum filmek, a nők, azok inkább nézik 
az ilyen folytatásos filmeket, szerelmes filmeket, és éppen ezért egy 
gyerek az általános műveltséget, az iskolán kí vül, az apjától tanulja.  

Első hallásra kacagok rajta, egy kicsit furcsa, hogy az apa üljön ott-
hon a gyerekkel, de elfogadom ezt is. Habár egy ilyen 1-2 éves gyerek-
nek még elsősorban inkább az anyára van szüksége, mint az apjára. És 
gondolom, hogy ez a természetből adódik, hogy egy ilyen kicsi gyermek 
még inkább az anyához húzódik mind az apjához, de semmi akadálya, 
ha a férfi akar jönni és a nő benne van, akkor jó. Kí nlódjon ő a gyerek-
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kel. Habár mondom, hogy ez fele-fele arányban kell történjen, sőt 
ameddig a gyerek kicsi, nagyobb részben a nő foglalkozzon a gyerekkel, 
olyan három-négy éves kortól aztán megoszlik, normális hogy fele-fele, 
az nem egy egészséges megoldás, hogy csak a férfi foglalkozzon, vagy 
csak a nő, mert pontosan ugyanúgy szüksége van az anyára és az apjára 
is annak egy gyereknek. 

39 éves, vállalkozó, nős, két gyerek  

Az én munkaidőm teljesen rugalmas, ami azt jelenti, hogy vannak 
olyan napok, hogy este tizenkettőkor, egykor jövök haza, mert külföldi 
delegáció van, akikkel tárgyalunk és intézzük a dolgokat, illetve a fele-
ségemnek is vannak olyan periódusai, amikor olimpiára készül vagy ja-
ví t és akkor este tizenkettőig javí tja az érettségi dolgozatokat, vagy az 
olimpiai dolgozatokat, mert aznap ki kell javí tani. Ez nincs leosztva, 
hogy kinek mi a feladata, tehát az illető periódusban levő napnak a 
függvénye, hogy aznap ki miben tud segí teni és hogy alakul a problémá-
ja, programja, óriási segí tséget jelent a mai világban a mobil telefon, 
mely alapján bármilyen probléma van, megbeszéljük napközben is, te-
hát nincs olyan, hogy na, most ez a te feladatod, mert ha nincs, el kell 
menni kenyérért, mert mindennap te veszed a kenyeret, ilyen nincs. Ha 
nekem van időm és éppen úgy van a feleségemnek a programja, hogy ő 
csak este tud hazajönni, akkor természetesen más a családon belül kell 
megoldja ezt a problémát, ebből kifolyólag, természetes, hogy mindenki 
úgy áll a családon belül felvállalt problémákhoz, hogy bármikor helyet-
tesí thető legyen.  

Úgy érzem, hogy erre a kérdésre a válasz abban a pillanatban dőlt el, 
mikor az ember megválasztotta a partnert az életben, abban a pillanat-
ban mikor partnert választott, ugyanakkor választott egy célt, válasz-
tott egy életfilozófiát, ami egyező a partnerével, és amelynek érdekében 
szükség van a teljes, közös hozzáállásra. Ebből kifolyólag olyan, hogy 
kinek van utolsó szava, nincs, abban a pillanatban mikor partnert vá-
laszt az ember, az én meglátásom, és az én életfilozófiám szerint, tudta 
a partner illetve én is tudtam, hogy hová szeretnénk eljutni, mit szeret-
nénk megvalósí tani, beleértve a gyerekeket, a család-centrikus életmó-
dot, a teljes közös tehervállalást, ami egyértelműen hozzájárult ahhoz, 
hogy a közösen vállalt jövőt úgy tekintettük, hogy nem kell valaki utolsó 
szót mondjon, hiszen már eleve tudtuk, hogy mit szerettünk volna és 
hová szeretnénk eljutni. Ezért természetesen az, hogy utolsó szó vagy 
hogy valakinek más legyen az elképzelése, mint a partnernek, nagy 
problémákban nincs. Azt, hogy most, éppen ma, elmegyünk kenyeret 
venni, vagy nem, vagy most éppen hétvégén el fogunk menni a vendég-
lőbe vagy nem, ez megint a helyzettől függ és semmiképp se attól, hogy 
kinek mi az utolsó szava, vagy ki jött az ötlettel. Pont ezzel magyarázom 
házasságom sikerét. Tehát lényegében azzal, hogy én úgy érzem, hogy 
az ember, amikor eldöntötte, hogy házasságot akar kötni, akkor egy 
olyan partnert sikerült választanom, akivel mindazokat a problémákat 
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megbeszéljük, hogy mi az ő elképzelése az életről, mi az ő életfilozófiája 
és nem volt elég az, hogy ezt az ember megtárgyalja, hanem úgy érzem, 
hogy épp az udvarlásnak van az a szerepe, hogy az ember ne csak sza-
vakkal éljen, vagy a szavak határozzák meg azt, hogy mi lesz, hanem 
maga a példa. Én messzemenően a pártolója vagyok, tehát úgy érzem, 
hogy az udvarlás periódusában mindez annyira kikristályosodott, hogy 
amikor egyik vagy másik kapcsolatot az ember megszünteti, illetve az 
egyik mellé áll akkor mindez tisztázódott az embernek. Ebből kifolyólag 
úgy érzem, hogy abban a pillanatban, mikor feleségül vettem a nejemet, 
akkor mindez egyértelmű volt, hogy itt válás úgy se lesz, mert az elkép-
zelések úgyse változnak meg és vagyunk annyira karakánok és karak-
tererősek mind a ketten, hogy ez nem következhet be, nem történhet 
olyan jelenség, ami miatt ezt megváltoztathatnánk. 

A szülő nyitott kell legyen arra, hogy úgy nevelje a gyerekeket, bár-
melyiket, akár lány, akár fiú, hogy bármelyiknek a kérdésére, amelyik 
hozzád fordul, tudjon neki megfelelő, neki legjobban segí tő tanácsot ad-
ni. Nincs különbségtétel abban, hogy én most fiút nevelek vagy egy 
lányt, amennyiben a gyerekek viszont úgy érzik, hogy kérdéseiket a pa-
pának, vagy a mamának teszik fel, mind a ketten készek kell legyenek 
arra, hogy meg tudják mindezeket a kérdéseket válaszolni. 

Szerintem az teljesen normális dolog, hogy egy nőnek ugyanúgy 
szakmailag, mind gyermeknevelés szempontjából ki kell vennie a ré-
szét. Hogyha igényt tart rá, akkor ki kell teljesedjen, úgy érzem, hogy a 
munka és a család és a gyerek az a teljes egység, a férfinak és a nőnek 
egyaránt. 

58 ani, patron, căsătorit, patru copii 

Bineî nţeles ar fi de dorit, deoarece o căsnicie nu î nseamnă pentru 
una din părţi sclavie. Înseamnă egalitate, ajutor reciproc. Chiar dacă eu 
am o fire bărbătească pentru familie trebuie să lupt î n toate felurile, nu 
numai ca să comanzi sau să aduci nişte bani î n casă. 

Mai merg î n atelier să văd ce se mai î ntâmplă şi unele probleme î n 
organizaţie. De exemplu ne ocupăm de problemele romilor de pe Avram 
Iancu 23 cu poliţia, primăria să le rezolve locuinţa. Avem foarte mult de 
lucru. 

Soţia mea î mparte exact cu mine tot, singur nu aş putea. Târguielile, 
mâncarea, curăţenia. Are foarte multe de făcut. Acest lucru l-am recu-
noscut î ntotdeauna. 

Nici o decizie nu iau fără comun acord, am analizat-o chiar dacă au 
existat contradicţii, dar până la final am găsit un numitor comun. Şi în-
cercăm să ocolim cearta. Cearta poate să provină din lucruri mici. În 
primul rând dragostea este cheia succesului; ne-am luat din dragoste, 
nu pentru avere sau funcţii. Adevărul că ne-am căsătorit de tineri şi ne-
am î nţeles î ntre noi. 
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60 de ani, angajat la întreprindere de stat, căsătorit, patru copii 

Soţia mea e casnică. A lucrat şi a dat-o afară de ce e ţigancă şi pe mi-
ne tot aşa şi apoi m-au luat î napoi. Dacă eram român nu mă dădea afa-
ră. Am avut noroc că a intervenit cineva pentru mine că a văzut că s-a 
făcut nedreptate. Au dat trei persoane î ntr-o lună afară din fabrică. În 
mai l-au dat şi pe fiul meu că e student şi lucrează patru ore şi-n iulie 
m-au dat pe mine şi pe fiică-mea. Am avut nevoie să-mi vând aparta-
mentul să-mi iau o căsuţă că am avut opt milioane cheltuieli de bloc. Nu 
se gândeşte guvernul cum o să ajungă oamenii. Nu se gândesc că sunt 
nevoiţi să fure, să aibă ce mânca. 

40 de ani, angajat la firmă particulară, căsătorit, doi copii 

Deciziile vin şi din partea mea şi a soţiei, amândoi trebuie să cădem 
la o î nvoială. Dacă vrea să meargă sau să facem ceva, pur şi simplu că-
dem la o î nvoia amândoi, dar mai mult efortul deciziilor gospodăreşti 
cade asupra nevestei mele şi ea ştie cum să se organizeze î n funcţie de 
banul care î l are. 

Lucrul cel mai bun este iubirea, pentru că dacă iubire nu e nimic nu 
e cum zice melodia aceea. Î n momentul î n care este iubire, este dragos-
te, este î nţelegere şi trăieşti fericit pur şi simplu. În momentul î n care 
nu ai iubire, trăieşti doar in ură şi î n momentul î n care î l urăşti pe celă-
lalt nu mai are rost să se numească cuplu. 

29 de ani, student, necăsătorit, fără copii 

Nu m-am căsătorit că nu aveam un loc de muncă stabil, nu puteam 
î ntreţine nici pe mine şi cred că un mariaj bun se bazează pe un loc de 
muncă. Fata cu care o să mă căsătoresc nu mă interesează ce etnie este, 
ci ea să fie om, să ştie să vorbească, ce î nseamnă un mariaj. 

În familiile de romi există un număr foarte mare de copii. Dar sunt şi 
alte secte religioase cum sunt penticostalii pentru care un copil e un dar 
de la Dumnezeu şi orice copil venit î n familie î l consideră un nou mem-
bru al familiei şi nu merg să facă avorturi. 

Într-o familie atât soţul cât şi familia trebuie să-şi atribuie foarte clar 
rolul. Femeia este cea care trebuie să se ocupe de gătit, spălat, altele 
dar asta nu î nseamnă a trebuie să se ocupe de toate astea î n casă şi 
bărbatul are roluri clare. El aduce banii, se ocupă de educaţie, pentru o 
ambianţă plăcută nu e nevoie să se ajungă la conflicte de genul „eu fac 
mai mult ca tine”. Î n momentul când soţii î şi atribuie rolurile clar aces-
te probleme nu pot apărea. 
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51 ani, bărbat, şomer, căsătorit, doi copii 

Am două fete, una de 26 ani, şi una de 22, că m-am căsătorit de tâ-
năr, şi la noi aşa a fost, aşa am văzut la părinţi, la 21 parcă m-am î nsu-
rat. Fata a fost aleasă mai mult de părinţi după familia ei, eu numai m-
am trezit cu ea cum ar veni. Ea a fost harnică şi liniştită mie nu mi-a 
trebuit alta. Părinţii mei aşa au căutat să fie şi ea ca noi, ţigani, nici bo-
gaţi, că ăştia bogaţi î şi căsătoresc copiii î ntre ei şi ăştia mai săraci la fel 
facem. Niciodată nu s-a căsătorit o fată bogată cu un băiat sărac, aşa-s 
ţigani… 

Când m-am î nsurat m-am bucurat… adică mai târziu că mi-am dat 
seama că am o femeie liniştită lângă mine şi o alta când s-a născut fata 
cea mare şi cea mică, nu pot să zic dar primul copil pe care mi-l doream 
sigur că m-a bucurat.  

E foarte greu pentru noi, că soţia e casnică şi cam bolnavă şi numai 
eu lucrez şi banii pe medicamente trebuie, de-o pită trebuie, e foarte 
greu.  

4. … RELAŢIA CU COPIII 

42 de ani, profesor universitar, scriitor, divorţat, doi copii 

A fost foarte important pentru mine să am copii. Pe vremea când 
eram î ncă un copil mai mare, î n adolescenţă, î mi doream o familie cu 
patru copii, evident, şi noi eram patru copii, şi asta aş fi visat să am. 
Cine ştie ce rezervă viitorul… Dar dincolo de orice, odată cu naşterea fi-
ului meu, ş-am fost fericit că am un fiu şi că el e primul născut, părea să 
fie şi singurul multă vreme, am fost fericit aşadar. Nu ştiu de ce, pentru 
că n-am o prejudecată în faţa fetiţelor… Dar am devenit tătic la 22 de 
ani, foarte devreme, nici n-am avut vreme să mă gândesc ce se-ntâmplă 
cu adevărat, şi ce răspundere implică asta, mă gândeam c-o să cresc de-
odată cu el, şi ne descurcăm noi pe traseu, n-a fost aşa, el a crescut, eu 
n-am crescut la timp, şi au survenit o serie de decalaje şi de bucle mai 
greu comprehensibile, însă până la urmă, dacă mă gândesc bine, apari-
ţia copiilor î n viaţa mea au marcat-o profund, şi pentru totdeauna, şi i-
au dat o gravitate pe care existenţa mea, un pic î ntr-o margine a socia-
lului, şi î ntr-o utopie, nu o avea. Deci au dat consistenţă vieţii mele.  

Mi-am dat seama de pildă că multe dintre ideile pentru care eram 
gata să lupt, aşa, cu abnegaţie până la o posibilă finalizare a vieţii chi-
ar, nu erau foarte valoroase, şi dacă nu le-am abandonat pe toate, 
atuncea î n orice caz le-am reformulat probabil, î ntr-o manieră destul de 
radicală. Î nsă cu copiii mei, acelaşi lucru: copiii sunt ceva extrem de 
apropiat, de dureros şi de minunat î n acelaşi timp. Aicea n-aş vrea să 
cad î ntr-o metaforită kitsch, dar efectiv lucrurile aşa sunt şi n-am alte 
cuvinte la dispoziţie, şi cred că, efectiv, ei sunt marele eveniment al vie-
ţii. 
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Probabil viaţa lor este cel puţin la fel de grea ca a noastră, şi când 
spun asta mă gândesc atât la condiţiile materiale, pe care ei sărăcuţii, le 
au, sau mai precis nu le au, adeseori, cât şi la metamorfozele acestea 
dureroase, prin care toţi creştem, ne lungim, ne lăţim, şi devenim oa-
menii maturi, câteodată trişti, alteori nu tocmai trişti, dar luptând cu 
tristeţea de mai pe urmă. Cred aşadar că dacă dăm o tentă economico-
socială acestui răspuns, viaţa acestor copii, şi mă refer la copiii mei, 
acuma, nu la toţi copiii României, este la fel de grea, nu mai grea, nu 
mai puţin grea. N-am murit nici eu de foame, nu mor nici ei de foame, 
n-am rămas dezbrăcat, nu sunt nici ei dezbrăcaţi, dar nici nu trăim în 
condiţii enorm de ameliorate. Asta e o tristeţe dealtfel, să nu pot oferi 
mai mult copiilor mei, şi să nu pot oferi mai mult mamei mele. Pentru 
că cred că are legătură cu complexul castrării, pe care deseori bărbaţii î l 
simt. Chestiunea nu-i… î i zicem complexul castrării pentru că aşa a 
vrut Freud, dar n-avem un termen mai potrivit pentru acest sentiment 
al neputinţei bărbatului pe care î n lumea noastră, repet, tradiţională şi 
oarecum patriarhală î ncă, spre disperarea mea, nu sunt mândru că tră-
iesc î ntr-o lume patriarhală… vreau să spun că î n această lume, pe 
umerii bărbatului şed mari expectanţe şi sarcini. Toată lumea aşteaptă 
ca el să rezolve problemele, se spune că el are şansele cele mai mari î n 
viaţă, nu ştiu dacă-i aşa, poate că e aşa, dar noi, ca bărbaţi, nu suntem 
pregătiţi nici de mamele noastre şi adeseori nici de taţii noştri să facem 
faţă unor asemenea exigenţe. Şi când nimerim î ntr-o căsnicie sau î ntr-o 
relaţie î n care apar şi copiii, făcând lucrurile ireversibile î ntr-un fel, ori-
cât de reversibile ar fi ele, realizăm brusc că nu avem pregătirea… n-am 
fost î nvăţaţi să mergem la vânat şi să venim cu prada, să dăm de mân-
care sau pur şi simplu, dintr-o î ncăpăţânare inexplicabilă, tribul nostru 
adastă î ntr-o zonă din care animalele au dispărut demult… Ş-atunci 
improvizăm… facem turte de cenuşă sau, eu ştiu, î mpletim cununi de 
cicoare şi adormim î ntr-o mireasmă extraordinară cu maţele ghiorţă-
ind… Deci mergem pe paleative… Ei, şi asta este o chestiune enorm de 
tristă cred, pentru mulţi dintre noi, poate unii sunt conştienţi, alţii nu, 
eu sunt preocupat efectiv, de faptul că poziţia mea socială, indiferent 
care este şi care va mai fi, nu-mi î ngăduie să am confortul de a mă 
gândi că eu pot asigura î n orice moment, fără probleme, copiilor mei şi 
mamei mele o existenţă scutită de necazuri. 

În lumea î n care trăim, lucrurile sunt statuate de multă vreme… 
Băiatul trebuie să fie răzbătător, fata trebuie să fie frumoasă… Acuma 
schimbările care survin tot mai mult, cred că vor afecta atât raportul 
dintre sexe, genuri sociale etc. cât şi situaţia ca atare, şi sper că tot mai 
mult femeile vor deveni î ntr-un sens esenţial egalele noastre, atât ca 
şanse pe piaţa muncii, cât şi pe piaţa demnităţii umane. Cred că, spre 
tristeţea mea, e mai greu să fii fată, femeie, î n societatea noastră, chiar 
dacă nu cred de pildă, aşa cum poate cred alţii, că femeia are un rol prin 
excelenţă pasiv, şi că suportă abuzurile bărbatului tot timpul şi î n di-
verse forme. Dimpotrivă, cunosc destui bărbaţi abuzaţi de femei, î ntr-o 
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formă sau alta, dacă nu altfel, măcar cu metodele Xantipei, care-i tot 
toacă la cap, până nu mai ştiu de ei sărmanii. 

Aş dori ca copiii mei să fie ei î nşişi, să fie liberi interior şi să se simtă 
liberi î n pielea lor, să-şi găsească rostul pe care ei î l doresc î n această 
lume şi… nu să fie fericiţi, că asta-i utopie, dar să aibă oazele lor de 
mulţumire î n existenţa cotidiană. 

Rolul pe care eu l-am asumat î n educaţia copiilor mei a fost şi conti-
nuă să fie, din păcate, unul imatur, m-am tot străduit î n decursul ani-
lor, uneori neobservat de nimeni să ameliorez prestaţia mea de părinte, 
dar e un rol dificil. Am o problemă aici pe care merită s-o pomenesc: 
aşadar, ca să mă păstrez viu şi după o anumită vârstă, când am consta-
tat că mulţi dintre colegii mei de generaţie au murit interior, am î ncer-
cat să păstrez ceva din copilăria mea, din adolescenţa mea, din modul 
specific acestor vârste de a fi şi de a gândi. Ori făcând acest lucru, mi-
am î mpiedicat, vrând-nevrând maturizarea, şi atunci am asumat mult 
mai dificil rolul de tată, ceea ce mi se şi reproşează uneori de unii dintre 
copiii mei, am asumat mult mai dificil acest rol, pe unele dintre coordo-
natele lui. Totuşi cred că nu sunt nici cel mai grozav, nici cel mai mize-
rabil dintre taţi, deşi am câte ceva din strălucirea ambelor variante. E 
foarte greu de fapt… şi nu cred că î nvăţăm vreodată să fim taţi, pentru 
că fiecare copil are personalitatea lui specifică, şi fiecare situaţie de via-
ţă este unică, şi este irepetabilă î n datele ei esenţiale. Nu m-a ajutat 
nici presupoziţia de bun-simţ pe care mi-am concediat-o, credeam că am 
bun-simţ, se pare că nu l-am avut î ntotdeauna, nu m-a ajutat nici in-
ventivitatea şi creativitatea, care ziceam că pot fi auturi grozave, nici 
faptul că sunt un ins de fapt afectiv, chiar dacă uneori î mi exprim cu ne-
î ndemânare formele de afectivitate care mă străbat. 

46 de ani, profesor la liceul pentru nevăzători, căsătorit, un copil 

Păi eu cred că exemplul personal a contribuit foarte mult î n a-l stila 
pe copil un pic şi nu am recurs la metode aspre, dure, eu am fost aşa 
mai î nţelegător faţă de el, mama lui a fost mai dură şi poate că aici î n-
totdeauna nu ne-am potrivit noi cu soţia şi copilul a profitat.  

Sigur, ne-am dorit mult un copil şi l-am dorit să vină. Nu a venit la 
î ntâmplare, oarecum a fost planificat după ce am reuşit să ne mutăm în 
apartament, să avem spaţiu, condiţii cât de cât bune, bune cât se putea 
î n 87. Eu preferam să fie băiat, dar cea mai supărată a fost mama, ea 
vroia foarte mult o fetiţă, î n familie noastră sunt foarte mulţi băieţi, 
chiar şi o rudă apropiată când a aflat că a născut soţia tot dădea telefon 
„ce este?”. Eu ştiam că s-a născut, dar nici eu nu ştiam sexul, când a 
aflat şi ea şi mama mea, au suferit o decepţie şi chiar mi-a zis „Voi nu-
mai băieţi ştiţi să faceţi?”, dar parcă o fetiţă e mai apropiată de părinţi, 
băieţii sunt mai cu alte pretenţii şi parcă cu cât cresc se mai î ndepăr-
tează de ai tăi. Până la urmă, să fie sănătos, asta contează. 
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Nu-i mai uşoară deloc, î n primul rând dascăl fiind, părinte fiind şi 
văd ce face copilul meu e enorm, enorm programul acesta de şcoală, au 
teme foarte, foarte multe şi î l absoarbe. Şi aseară la 9 s-a supărat aşa, 
nu mai putea şi s-a dus să se recreeze. Foarte multe teme, magazinele 
sunt pline, atracţiile sunt mari, dar posibilităţile de a le procura nu 
sunt. Au acuma televiziune, văd multe, aspiră la multe, dar aspiraţia 
nu concordă cu putinţa, e mult schimbată viaţa copiilor, dar parcă nu 
sunt nici atât de maturi cum am fost noi, dar cred că şi părinţii s-au 
schimbat, adică suntem stăpâniţi de ideea, vai, copilul meu să nu sufe-
re, căutăm să-i cocoloşim şi noi. Şi eu am căutat să-l educ aşa 
bărbăteşte şi să î nţeleagă eforturile. El le î nţelege, dar când î ntâlneşte 
la şcoală fii de patroni, care se scaldă… Vin cu câte un milion la şcoală 
şi el care cu hârtiuţa de 10.000, ce poate să zică? 

Ei, î mi doream eu, dar nu cred că aş reuşi, nu cred că va reuşi să se 
facă ce doream eu. Pentru că este el inteligent şi ambiţios, dar vreau să 
muncească şi mai mult decât o face. Acuma ce o fi, şi pentru el s-a găsi 
ceva. Poate să facă ce-i place lui, î i preocupat, ca orice tânăr din ziua de 
azi de informatică, apoi ce-o vrea el şi l-am şi î ncurajat, limbile străine, 
face engleză de la patru ani, face germană, franceză şi se pare că are ap-
titudine spre limbi. Asta mă bucură pentru că eu aşa ceva eu n-am reu-
şit să fac, n-am avut talent lingvistic. 

40 de ani, sudor la armată, căsătorit, un copil 

O fată trebuie să aibă o pregătire, nu neapărat nu ştiu cât de mare, 
deci poţi să fii pregătit pentru viaţă şi cu şcoală mai puţină. Deci să fie 
pregătită de viaţă, să aibă un caracter al ei, să ştie cât de cât să umble 
la bucătărie, să nu trebuiască să o î nveţe soţul. Soţia mea ştia câte ceva, 
dar nu ştia toate câte ştiam eu. Eu am trăit singur aproape singur şi mi-
am gătit singur. Ştia, nu toate. Ea unde a stat la cămin nu aveau posibi-
litate. Îşi făceau ele aşa, pe rând câte o supă sau ceva, mai rar, dar ştie 
să gătească acuma. 

Eu n-o să-l î nvăţ pe băiatul meu să gătească. Deci numai aşa… Să 
aibă habar, dar nu chiar tot-tot, să facă amândoi. Nu cred că-şi doreşte, 
trebuie să ai un pic de tragere, nu pot să-l oblig acuma să-şi facă el, 
abia-şi î ncălzeşte. Cu timpul, poate, nevoia te î nvaţă. Să facă ce-şi do-
reşte el, deci nu vreau să-l influenţez, ce-i place, aia să se facă. Deci da-
că poate î i pot rezolva eu un serviciu, nu vreau după aceea să sufere o 
viaţă că l-am făcut meseriaş. Acuma el şi-ar dori calculator, i-am luat 
calculator, el şi-ar dori ceva informatică, să vedem cum va evolua lumea 
î n continuare, sper să fie căutate. Şi engleză. Un pic de calculator dacă 
i-o ajuta Domnul să priceapă, deci î i pricepe pe calculator mai mult ca 
mine, eu n-am avut posibilităţile astea, dar se descurcă şi face şi la şcoa-
lă ore de calculator, deci nu vreau să-i influenţez viitorul, ce-şi doreşte 
el, aia să facă. 

Eu î l ajut la teme, î i mai explic viaţa asta, deci aşa, câteodată î i mai 
explic viaţa asta, ce-i bine, ce-i rău, î l ajut dacă mă î ntreabă, î ncerc să-i 
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explic să î nţeleagă tot ce nu ştie. Dacă zice ceva, imediat la el, „vai, 
mânce-l mama”, î l iubeşte foarte mult. Eu nu-l prea cert, ea î l mai cear-
tă şi dup-aia mintenaş î l sărută, ea mai strigă la el, eu mai rar, deci 
chiar când face ceva mai grav, cu maică-sa se ceartă amândoi, î i mai 
răspunde î napoi, cu mine e mai ăsta…, când î l cert eu ştie că e ceva mai 
serios. 

Eu eram mai î n vârstă şi am zis că ar fi timpul să avem copii. Ea nu 
prea a fost de acord că aşa repede, dar… Eu aş fi vrut doi, dar soţia n-a 
vrut doi, măcar doi. Deci dacă n-o vrut atuncea, acuma nu mai… Ea a 
vrut băiat, dar eu şi dacă era fetiţă, nu mă supăram. Nu ziceam „stai 
acolo că nu te aduc acasă”. E bine să ai fată, că o mai ajută pe maică-sa, 
e mai uşor î ntr-un fel, o perioadă, dar după aceea e mai greu. Până la o 
vârstă-i mai uşor, depinde că este băiat rău şi fată rea, nu-i neapărat să 
fie băiat sau fată sau fata ca băiatul. E bine să ai băiat că aşa merge vi-
ţa mai departe. Ai urmaşi, nu neapărat că-i băiat sau fată, ştii că lucrezi 
pentru cineva, că te lupţi pentru ceva î n viaţa asta, aşa dacă eşti numai 
singur, e mai monotonă viaţa. 

Viaţa copilului meu e mai uşoară decât a fost a mea la vârsta lui. Eu 
nu-i cer nimic, numai să î nveţe, altceva nu-i cer nimic. Eu veneam de la 
şcoală, mergeam la lucru, la câmp. Îmi terminam temele repede şi ple-
cam la…Deci pot să zic că trăieşte viaţa altfel decât am trăit-o eu, faţă 
de cum am trăit-o eu. Merge î n excursii dacă se fac de la şcoală sau cu 
prietenii pe aicea. Numai să î nveţe. Î ncerc să-i asigur o viaţă mai bună. 
Nu î ntotdeauna numai dacă merită. 

21 de ani, gestionar la un magazin alimentar, necăsătorit, fără copii 

De obicei părinţii trebuie să fie pe aceeaşi lungime de undă, deci să 
nu fie diferenţe, deci copilul să nu tragă la unul dintre ei că „vai, tati, 
uite ce a făcut mami” şi aşa mai departe, să nu existe lucrul ăsta. Taţii 
au un rol foarte important că acuma eu precis să-ţi spun eu ţie, eu nu 
pot pentru că numai din copilărie eu nu am stat decât cu mama deci nu 
prea pot să-ţi răspund la î ntrebarea asta, dar trebuie să-şi iubească co-
pilul şi să se vadă lucrul ăsta, că î l iubeşte, asta-i foarte important, că 
dacă nu se vede, nu ai realizat nimic, efectiv nimic, copilul treptat se în-
depărtează. Să vadă că te interesezi de el. E foarte important. Eu aveam 
14 ani când părinţii mei s-au despărţit. Cel mai important rol î l are 
mama î n educaţia copilului. Vrei nu vrei, mama e mai aproape de copil, 
aşa se î ntâmplă tot timpul. E mamă şi mama rămâne mamă. Eu pot să 
zic lucrul ăsta pentru că eu am fost mai mult cu mama, mama rămâne 
mamă. Şi asta este. Şi ea poate pe undeva are un rol mai important în 
educaţia copilului, fie el băiat sau fată. Trebuie să fie mai î nţelegătoare, 
de obicei taţii sunt mai repeziţi, nu au atâta răbdare, ea e altfel, rămâne 
mamă, care are grijă , care te î nţelege, eu am avut avantajul că cu ma-
ma am putut discuta orice, orice se putea discuta, mai ales după ce am 
rămas singuri amândoi, relaţia mamă-fiu parcă o săltat pe o altă treap-
tă, parcă se discuta orice, orice decizie se lua î n casă, ea o discuta cu 
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mine, eu discutam cu ea, e bine aşa, e bine aşa, să vedem cum e mai bi-
ne şi aşa mai departe. Deci eu pe undeva poate că am fost mai avantajat 
de lucrul ăsta. 

Viaţa copiilor de azi e mai uşoară decât a fost a noastră. Adică copilul 
din ziua de azi are acces la lucruri la care noi nu aveam acces, nici nu ne 
î nchipuiam că există. Într-un fel e mai grea din cauza traiului greu care 
există la noi. Pentru un copil acuma să meargă la şcoală şi să vadă cum 
sunt î mbrăcaţi unii dintre colegii lui, să vadă că î n fiecare zi vin cu altă 
pereche de blugi, cu altă î ncălţăminte, e un dezastru, Deci asta e un lu-
cru negativ al vieţii din ziua de astăzi. Ceea ce î nainte de ’90 nu exista, 
toţi eram î mbrăcaţi la fel, nu exista diferenţă între noi, eventual exista 
diferenţă cine î nvaţă mai bine şi cine nu, atât. Deci î ntr-un fel era mai 
bine atunci, î ntr-un fel e mai bine şi acuma. Deci acuma, fiecare cum 
poate… câteodată nici aşa nu-i bine, trebuie să te obişnuieşti acuma că 
suntem î n noua viaţă socială, trebuie să ne obişnuim, n-avem ce face. 
Dar, după părerea mea, un copil care trăieşte greu acuma, actualmente 
se maturizează mai repede şi o să aibă unele avantaje î n viaţă pe care 
un copil de bani gata nu le poate avea pentru că el nu ştie ce î nseamnă 
să-i fie greu î n viaţă. Ăsta-i un lucru foarte important.  

Dacă aş avea o fetiţă, aş vrea să fie isteaţă, să fie frumoasă, deci şi 
pentru o femeie î n devenire e foarte important, dar fetiţa mea va fi foar-
te frumoasă şi foarte deşteaptă, cea mai frumoasă din lume şi cu asta 
am terminat capitolul.  

58 de ani, inginer horticultor, divorţat, un copil 

Până la divorţ, nu ştiu poate am greşit, poate n-am greşit, eu aşa am 
moştenit, am fost adeptul unei educaţii mai dure, cum se spune, nuiaua 
şi zăhărelul şi i-am promis la copil şi l-am mai şi cârpit câte una, deşi la 
ora asta se bate mare monedă pe violenţa î n familie. Adică nu să neno-
roceşti copilul, părerea mea este că nu există familie, om normal care 
să-şi nenorocească copilul, dar, ştiţi dvs., bătaia era ruptă din soare, în 
ghilimele. E, un pic de păruială aşa, la timpul potrivit, la modul potrivit 
şi la intensitatea potrivită, nu strică. Eu am î ncasat 2 palme de la taică-
meu, m-am trezit sub masă, pentru aia î i port o amintire şi n-am uitat 
î n viaţa mea lecţiile pe care mi le-a dat. Asta nu î nseamnă că pledez 
pentru duritate, nu. Şi lucrurile s-au mai schimbat şi la ora actuală, co-
pilul este î ncredinţat la fosta soţie, când mă î ntâlnesc cu el, bineî nţeles 
că î ncerc să folosesc toate metodele foarte adecvate, dar nu ştiu dacă re-
zultatele vor fi aceleaşi. De fapt, ca să fiu sincer până la capăt, ştiu. 
Când ne-am despărţit, copilul meu din copil premiant, a devenit cori-
gent la germană, aşa că se pot trage concluziile respective. Nu suntem 
î ncă, î n situaţia Germaniei sau a Americii î n care sunt alte metode şi al-
tă logistică, altă şcoală, mai trebuie să călcăm puţin şi pe frână şi 
să…Eu nu pot la ora asta, deci fiind despărţit, nu-mi mai permit nici 
măcar să-i ating un fir de păr copilului meu, dar nu sunt sigur că va 
ajunge om din el.  
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Eu m-am căsătorit foarte târziu, la 40 şi ceva de ani, ţelul vieţii mele 
a fost să am copii şi eu am crescut practic toţi nepoţii mei î n casă la mi-
ne, eu am stat cu maică-mea după ce a murit taică-meu. Am avut o prie-
tenă stabilă mai mult de un deceniu, nu am avut copii şi-mi trebuia un 
copil. În sfârşit, am avut copil şi consider că raţiunea unei căsnicii sau 
raţiunea unui cuplu sau chiar dacă nu-i cuplu, a unui bărbat, a unei fe-
mei, e de a perpetua specia umană î n continuare, să nu spun, fiecare 
naţiune î ncearcă să-şi perpetueze naţiunea. Vedeţi î n ce hal a scăzut 
natalitatea î n România, noi am putea să fim unul dintre primele popoa-
re din Europa, ei şi acuma suntem, dar am putea fi cu puţină raţiune, 
puţină educaţie, cu foarte multă educaţie şi cu foarte multă siguranţă 
materială. Acum 20-30 de ani s-a făcut un studiu sociologic şi se spunea 
că peste 50 de ani că romii, care ştim noi, nu sunt xenofob sau ceva, dar 
ştim noi, sunt o minoritate mai puţin educată, dar cu o natalitate for-
midabilă. Deci î n perioada aceea, acum 20-30 de ani un cadru didactic, 
fost cadru didactic al meu, ne prelucrase un studiu că î n 50 de ani s-ar 
putea să ne domine romii. La ora asta putem spune că nu suntem de-
parte, asta n-ar fi o problemă, dacă romii s-ar integra î n societate, sunt 
şi din ei oameni formidabili, cu nişte calităţi formidabile, chiar şi î n co-
merţ, tot, dar majoritatea sunt delicvenţi şi atunci trageţi dvs. conclu-
zia. 

Trăgeam nădejdea să fie băiat, cu băiatul meu a fost o problemă pu-
ţin mai complicată, dar am fost foarte fericit când a fost băiat. Pe urmă 
au intervenit nişte probleme, atât din vina mea cât şi din vina fostei so-
ţii, la ora asta copilul este bine, este la Liceul George Coşbuc, la germa-
nă limbă maternă, ştie nemţeşte aproape perfect, n-are nici mamă ca 
lumea, nici tată ca lumea. Ca să fiu sincer, dacă prin absurd aş presu-
pune că la vârsta asta m-aş putea recăsători şi aş mai putea avea copii, 
m-aş ruga la D-zeu să am o fetiţă, tare mi-aş dori o fetiţă. Sunt convins 
că fetele sunt mai calde, mai apropiate de părinţi . Eu, ca bărbat, ar tre-
bui să nu recunosc, dar aşa este. 

Viaţa fiului meu este mai uşoară decât a fost a mea la vârsta lui. Nici 
se compară, infinit de uşoară, dar cu infinit mai multe responsabilităţi. 
Nivelul de trai cu avantajele respective este mai bun. Nu se poate con-
cepe nivelul de trai al lui fiu-meu î n anii ’90 cu al meu î n anii ’60. E in-
comparabil, societatea progresează. În 30 de ani s-au schimbat radical 
toate. Trebuie să fie responsabil faţă de el î nsuşi dacă vrea să ajungă să 
reziste î ntr-un mediu concurenţial î n economia de piaţă, atuncea res-
ponsabilitatea lui creşte enorm. Eu am trăit î ntr-un sistem î n care valo-
rile nu prea se decantau chiar aşa, deci toată lumea era trasă de val, 
deci când terminai o şcoală aveai repartiţie, aveai siguranţa locului de 
muncă, te ducea valul, acuma nu mai este aşa. 

Eu aş dori să fie î n viaţă orice, dar să-şi î ntemeieze familie, să fie î n 
stare să ţină familia unită, să susţină familia să fie î n stare să lupte cu 
greutăţile vieţii pentru că viaţa e un şir de zbateri, de lupte, să fie cin-
stit, loial ţării din care face parte, chiar dacă presupunem că merge în 
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altă parte, am î n familie nepoţi care au plecat î n altă parte, câştigă 
enorm, mult mai mult ca aici, î nsă î mi creşte inima când î mi spun că se 
simt români şi nicăieri nu e mai bine ca î n ţara ta. De aceea şi noi tre-
buie să luptăm, generaţiile mai vechi, generaţiile mai noi, î n special cele 
mai noi, să căutăm să creăm tineretului condiţii să nu trebuiască să 
meargă afară, cum au mers bunicii noştri î n America, eu am avut băr-
batul naşei mele a fost î n America, a fost analfabet, a lucrat nu ştiu câţi 
ani î n America şi a venit şi a cumpărat gospodărie şi a făcut gospodărie 
tot-tot-tot. Ei, acum, după un secol şi ceva, ne-am î ntors exact acolo, ti-
nerii să meargă, să fie robi î n alte ţări, î ntre timp bogăţiile ţării noastre 
au fost gospodărite aşa cum au fost, spoliate, deci concluzionând, ţara 
care nu are grijă de tineretul ei, de viitorul tineretului, după mine nu 
are nici o şansă de viitor. Generaţia mea, nu că mă laud, i-am ţinut pe 
pensionari la un nivel bun, foarte bun, fără nici o grijă, i-am dus î n spa-
te, ei, acum când eu sunt î n pragul pensionării, mă gândesc oare gene-
raţia care trebuie să ne ţină pe noi, pensionarii, sunt î n stare să ne du-
că?  

71 de ani, pensionar, căsătorit, doi copii 

A fost foarte important să am copii, adică nici n-am putut concepe 
altfel… Noi proveneam dintr-o familie numeroasă. Noi ne-am căsătorit 
la sfârşitul anilor ’50, de Crăciun, î n ’59, erau foarte dificile, grele. În 
primul rând, problema locuinţei. Până la urmă am reuşit să obţinem o 
cameră î ntr-un apartament unde existau două camere. Deci î n condiţiile 
acelea când nu prea vedeam o perspectivă imediată, î n următorii ani ne-
am dorit foarte mult să avem o fetiţă. Şi realmente am avut norocul să 
avem o fetiţă şi credeam că dat fiind faptul că locuiam cum locuiam, va 
trebui să ne oprim la un singur copil. Fetiţa a fost cea care până la ur-
mă ne-a î mpins să dorim şi noi î mpreună cu ea să avem un alt copil, 
deşi diferenţa î ntre ei e numai de doi ani. Fetiţa avea doar opt luni şi 
deja când vedea un copil pe stradă sau venea cineva pe la noi, pur şi 
simplu nu mai vroia să se despartă. Deci ea a fost cea care a zis trebuie 
totuşi să… Şi norocul a fost că a venit un băieţaş, deci din punctul aces-
ta de vedere s-a realizat familia ideală, cu doi copii. Dar dacă ar mai fi 
venit vreunul, î l acceptam. Aşa s-a î ntâmplat că numai aceştia au fost, 
şi e bine că au fost. Înseamnă totuşi foarte mult copilul î n casă, e cel 
mai mare liant î ntre cei doi, soţ şi soţie. El este cel care vine şi pune ce-
va î n plus la legăturile care există î n mod firesc î ntre soţ şi soţie.  

Incontestabil, viaţa copiilor mei este mai uşoară decât a fost a noas-
tră. Adică copilăria mea a fost frumoasă, dar mă rog, la altă temperatu-
ră, la altă scară… de pildă, eu le-am spus copiilor mei, î mi amintesc aşa, 
şi foarte interesant, privesc aşa cu duioşie, dar chiar şi cu oarecare bu-
curie, aşa… Când am plecat la liceul din Dumbrăveni, nu exista, bineîn-
ţeles, posibilitatea să te deplasezi cu trenul, exista doar un drum din 
acesta, aproape de ţară, care trecea prin câteva sate, mergeam cu o că-
ruţă, şi mai ales, la î nceput de an şcolar, trebuia să ducem şi saltea cu 
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noi. Şi fiindcă eram de obicei doi, trei din sat, sau eram mai mulţi, 
atunci se angajau două căruţe, trebuia să umplem saltelele cu paie, şi 
acestea se puneau î n căruţă, şi noi eram urcaţi sus pe aceste două salte-
le. Când le spun copiilor mei î n ce condiţii mi-am î nceput liceul lor nu le 
vine să creadă. Ei au crescut î n condiţii cu totul deosebite… dar pe mă-
sură ce î naintezi î n vârstă, anii care au trecut, mai ales anii copilăriei 
rămân anii cei mai frumoşi. Nu mai vorbesc că î n internat erau momen-
te decisive, era perioada aceea grea, după război, trebuiau duse alimen-
te, tatăl meu mai avea î ncă patru copii acasă, î nvăţător, greu să scoată 
bani, greu să scoată alimente, ameninţat că nu mai poţi rămâne î n in-
ternat, nu ni se dădea de mâncare, nu numai mie, ci mai erau câţiva ca-
re n-aveau posibilitate… Dar intervenea mereu solidaritatea aceasta 
umană. Bucătăreasa, de pildă, ne punea deoparte, şi după ce dispărea, 
pleca pedagogul ne chema şi ne dădea mâncare, şi totuşi de foame n-am 
murit niciodată. Deci condiţiile sunt cu totul altele… Dar aşa a fost să 
fie, şi nu se putea altfel, dar amintirile acuma le vezi foarte î n roz, adică 
poate atuncea am avut momente mai triste… au trecut… 

62 de ani, pensionar, căsătorit, doi copii  

A fost important să avem copii şi bucuria ar fi fost să avem şi un feci-
or, dar dacă nu a venit… şi totuşi noi am prins şi perioadă mai bună 
pentru creşterea fetiţelor fiindcă salarul a fost mulţumitor î n casă, ma-
gazinul alimentar a avut tot ce trebuie pentru creşterea unui copil, le-
am putut procura produsele uşor, bine, dar n-am mai forţat şi pentru al 
treilea sau al patrulea copil pentru că ne-am limitat la cele 2 fete fiind 
şi mai î n vârstă noi, am rămas aşa pe cele două fetiţe. Ele au fost ascul-
tătoare, au terminat primele 8 clase aici, î n cartier, la Vlahuţă, după ce 
au terminat aici, amândouă au făcut liceul la Mihai Eminescu, amân-
două acolo au urmat liceul. Cea mare, Dalia după ce a terminat liceul, a 
dat la Arheologie şi Istorie şi a intrat din prima, fără ore, fără nimic. 
Diana, cea mică, a dat la o facultate şi a căzut la câteva zecimi, tot la Is-
torie, la ceva birotică, nu ştiu cum î i spune la facultatea la care a dat, 
dar a căzut la câteve zecimi, pe urmă 2 ani a făcut la Cojocna pe suplini-
toarea, s-a pregătit. La biologie a mai î ncercat să mai dea, nu a reuşit şi 
acuma 2 ani şi-a î nceput o postliceală de management. Eu î s mulţumit 
până unde au ajuns, dac-or mai vrea şi-or mai continua studiile, timp 
au. Rămâne la latitudinea lor. Aşa au fost ascultătoare, n-am avut pro-
bleme cu ele, liceul şi l-au parcurs destul de bine, cu medie de 8, 9, aşa 
au mers cu şcoala.  

Eu viaţa lor o văd mai î ntunecată, mai greoaie de parcurs decât a 
noastră. Noi am avut marele noroc că am avut loc de muncă şi o ocupa-
ţie. Acuma cu toate restructurările astea şi cu toate mişcările socio care 
sunt la ora asta, e greu până se limpezesc apele, să se sedimenteze o da-
tă problemele astea sociale, să ştii că-ţi capeţi mai uşor un loc de mun-
că. Asta-i cea mai mare greutate la ora actuală, căpătarea unui loc de 
muncă şi căpătarea unei locuinţe. Mai sumbră e viaţa copiilor noştri 
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acuma î n perioada asta decât viaţa pe care am dus-o noi la vârsta lor, a 
fost mai simplu, poziţiile astea sociale au fost mai actualizate. Pe timpul 
nostru erau mai puse la punct decât sunt acuma. Asta-i diferenţa. Şi o 
văd mai grea viaţa copiilor de acuma decât viaţa copiilor pe care am 
dus-o când am fost la vârsta lor. 

O fată trebuie să fie ambiţioasă, să-şi ducă nişte studii la un sfârşit. 
Cel puţin studii de facultate pentru că eu am optat tare mult din Arad 
ca să vin la Cluj pentru şcolile care sunt la Cluj. Eu am optat tare mult 
şi le-am spus şi fetelor mele: „dacă vine unu de la Răgăjia sau de la Za-
lău, săracu' şi se chinuie ca să-şi plătească o chirie î n Cluj, să facă o fa-
cultate, de ce nu ai putea tu, care eşti la tine acasă să ai o ambiţie mă-
car o facultate să o ai pentru viaţa ta şi evoluţia ta de viitor să ai o fa-
cultate pentru că nu-i totuna, nu hârtia pe care o iei î n mână, dar nu-i 
totuna a discuta cu cineva la un nivel că ai o facultate sau ai un simplu 
liceu şi te limitezi numai la atât” şi e bine ambiţia s-o caracterizeze, 
ambiţia să fie respectul pentru cei din jurul ei, corectitudinea şi bunăta-
tea sufletească, asta-i un caracter foarte important pentru băiat, fată, 
bătrân, tânăr. Noi pe asta a. pus mare bază î ntotdeauna. Noi şi din fa-
milie suntem credincioşi, creştini ortodocşi suntem din părinţi şi asta 
am î nvăţat şi noi de la părinţii noştri, bunătatea sufletească şi stima 
pentru aproapele tău să-ţi fie un ghid. Bătrânii aveau o vorbă: „Să laşi 
loc de bună ziua î ntotdeauna” şi noi n-am uitat chestia asta şi aşa ar 
trebui să î i caracterizeze şi pe copiii noştri, fie fete, fie băieţi. Cam tot 
aceleaşi lucruri sunt importante şi pentru un băiat. Eu nu ştiu, dar mă 
intrigă de multe ori, î n oraş, î n autobuz, pe stradă tupeul băieţilor, nu-
mi place tupeul băieţilor. Un băiat î n faţa a două-trei fete să vorbească 
porno! Nu pot să î nghit, sau flegmatic scuipat. Trece un om bătrân şi ei 
vorbesc cuvinte care nu le permite hârtia faţă de o fată. La vremea mea 
nici nu mai puteai să dai ochii a doua zi dacă i-ai greşit la o fată cu aşa 
ceva. Asta mă intrigă pe mine foarte mult. Şi şi î n autobuze chiar am 
privit un bătrân i-a atras atenţia că „vezi că eşti murdar la gură, de ce 
vorbeşti aşa? că suntem oameni bătrâni şi nu suntem obligaţi să-ţi as-
cultăm pornografia pe care o spui” şi i-o zis: „Las’ că te dai tu jos din au-
tobuz şi-ţi arăt eu ţie”, aşa i-o zis tânărul. Întrece măsura. Asta nu mi-
ar plăcea la tineri şi mă intrigă şi nu î mi place. Bineî nţeles, contează 
mult educaţia din familie, asta este cea mai mare lipsă pe care o au bă-
ieţii şi de băieţi nu-mi place şi î ntr-un fel nu-mi place nici de fete că 
stau cu gura căscată şi râd. Cu fetele mele m-a ferit Dumnezeu, dar 
multă lume din bloc spune că sunt respectuoase cu locatarii noştri, n-au 
depăşit limite de bună cuviinţă şi ne-a ferit Dumnezeu, aşa le-am cres-
cut, să fie bine. 

50 éves, munkanélküli, nős, egy gyerek  

A materialista asszonyok nem mennek férjhez. Ezek szeretik a gye-
reket és gyereket akarnak, de úgy akarják felnevelni, hogy ne tudják, 
hogy nekik apjuk van, amit úgyis a gyerek megtud és ezzel minden gye-
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rek szenved és az sose fogja tudni megteremteni aztat az anyagi lehető-
séget a gyereknek, mint amikor kettő nevel egy gyereket. Nem tudja 
educatiolag megadni aztat az educatiot egy gyereknek egy anya, mit 
meg tud adni egy apa, mert a kettőnek kétféle conceptioja van, hiába 
mennek párhuzamosan és együtt gondolkoznak, mert két conceptio van, 
mert én nekem más conceptiom van, az asszonynak más conceptioja 
van, mindent megegyezünk és a gyermek a kettő közül mindig példát 
keres. Egy fiúgyermek mindig az apjáról veszik példát, és általában az 
apjának a szokásait örököli, és evégett egy gyerek mindig megáll az apja 
előtt, megretteg, állj meg, mert apuka, ha megtudja, hogy ezt csináltam, 
baj lesz, és a fiúgyermek mikor eléri aztat a 12-13 évet, nem mindegyik, 
mert van olyan gyerek, hogy szót fogad az anyjának és respektálja, de 
van olyan hogy férfigyerek és erősebbnek kapja magát, mint az anyja. 
Az más persze, ha elvált, vagy özvegy, hát akkor fel kell nevelje egye-
dül, mert a sors vitte rá. Köteles, hogy szülő felnevelje, mert világra 
hozta és fel kell nevelje. De nagyon sokan vannak olyanok, hogy direkt 
gyereket csinálnak valakivel, hogy legyen gyereke, hogy nevelje fel és 
nem akar férjhez menni soha, ez egész más, nagyon sajnos, hogy í gy tör-
ténik, de isteni kötelessége, hogy azt felnevelje, mert nincs más lehető-
sége. 

Egy lány legyen amennyire lehet szép, csinos, legyen háziasszony be-
lőle, okos, becsülje meg a családját és a férjét, ez hogyha férjhez megy. 
Ameddig férjhez nem megy, vigyázzon a lányságára, ma már nem szo-
kás, azt mondják, amelyik lány nem szakí tja fel a szüzességét nem volt 
ügyes lány, most í gy mondják a fiatalok, pedig az nem igaz, mert az éle-
ten keresztül az őtet mindig bántani fogja, a férje mindig meg fogja kér-
dezni, énszerintem kevés olyan férfi van, amelyik behunyja a szemét és 
megy tovább és éli az életét. Egy fiú számára meg nagyon fontos volna, 
hogy realizálja magát, hogyha megnősül, tudja a családját fenntartani. 
Ő kéne mindig a szülők mellett maradjon. 

A gyerekek nevelése az oktatásból áll, a gyermek példát vesz a szüle-
itől, ahogy viselkednek a szülők a házba, a gyerek lefényképezi az egész 
holmit, még hogyha nem is tud beszélni és hallgat, úgy tudja, mint más, 
és mikor már odakerül, ismételi, még játék közben is. A szülők az ők 
példájuk. Sokat kell nekik mesélni, meg aki szeret énekelni és tud, az is 
nagyon jó nekie. És persze mindig csak a jóra kell oktatni, mert ha nem 
oktassuk jóra, í gy is rosszat tanulnak máshol. Sajnos, az iskolai taní tás 
el van romolva egészen, taní tom a gyereket, mert nem taní tja meg az 
órán, feladja öt perc alatt a leckét, a gyerek megértette vagy nem értet-
te, őtet egyáltalán nem érdekeli, és azt mondja, hogyha még akarsz va-
lamit tanulni, gyere fizessél 30 - 40.000 lejt órára, hogy vegyen 2-3 órát. 
Nem tudom, hány szülő engedi meg magának. Én engemet, mikor taní -
tottak falun, az én tanárom, mikor vége volt annak a 25 percnyi meg-
hallgatásnak, feladta a leckét, s akkor még volt 10 perc az óra végéig, 
már beszélek 5. osztályig egy taní tó taní tott, onnan arra voltak tanára-
ink, „megértettétek”, „nem”, hogy ha szégyelltem, hogy mondjam, hogy 
nem, akkor azt mondta, gyere ki a táblához, hogy mégis lássuk, hogy 
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mit értettél meg, s akkor kisült, hogy nem tudsz semmit, igaz? S akkor 
még egyszer megmagyarázta, s addig magyarázta, ameddig megértet-
ted, ott nem volt mese, s hogyha nem akartál, segí tett a vesszővel is, 
mert az is megtörtént, hogy nem akartunk, akkor segí tett a vesszővel is, 
annak is volt egy limitája, hogy mennyit, mert nem fogott neki, hogy 
fejbe vágjon, de bizony meghúzta a fülünket, megtenyerezett, megkör-
mözött és nagyon jó volt szerintem, de a mellé a gyerek mellé állott, 
hogy az a gyermek azt a leckét megértse. Há' most már a diák ha meg-
értette, meg, ha nem, nem. Van olyan gyerek, hogy megkérdezed egy évi 
iskola után, hogy mit tanultál, hát nem tud semmit, és nem érti meg 
pur şi simplu, nem érti meg. A tanár kihallgassa őket, még van 10 perc, 
hát a 10 perc alatt feladja a leckét, gyorsan, gyorsan, gyorsan, a gyer-
mek mit értsen meg, még hogyha tanul is, nem érti meg. Meg kell ma-
gyarázni, hogy mi értelme van ennek, ez mért van, ez mért nem úgy, 
most í gy megy. Így láttam én, ahogy ment az én gyermekemmel, mióta 
bejött a demokrácia, í gy ment, én kelletett álljak itthon mellette és ta-
ní tsam, és magyarázzam neki, „na mit tanultál”, „na ezt, azt” „na gyere 
lássuk” elővettük, „ezt nem értem”, „miért nem kérdezed meg”. Én taní -
tottam, „fiam, ha nem érted, kérdezd meg”. Azt mondták, azért nem ér-
ted, mert hülye vagy.  

Az én fiam helyzete nagyon rosszra változott, hogyha ez a helyzet, ha 
itt marad Romániában, és ez az ország még í gy menyen, csak sorsolni 
lehet, és ez 100%-os, énszerintem az nagyon rossz. A férfiság és a család 
hozzá van kötve az anyagi dolgokhoz, mert hogyha anyagi hiányok van-
nak és család van, akármilyen szerelmes legyen az a fiatal pár, egy évig 
szerelmes, kettőig szerelemből nem látják egymást, és az anyagiak hiá-
nyából jön a veszekedés, mert nincs ez, meg nincs az, veszekedésből, 
mikor az egyik a másikat megsérti, akkor, mindenkinek a természetétől 
függ, jön az elválás. És ez jóra nem visz, mert ha az ember meg tudja 
magának teremteni, akármilyen nehezen, azt az anyagi lehetőséget, 
amire szüksége van, és megvan a szerelem is, akkor az embernek az 
élete mindig boldog, akármilyen nehéz munkát végezzen el, boldog, de 
mikor a munkát letetted és megkerested azt a kis kenyeredet, bejössz a 
te kis házadba, ahol a te intimitásod megvan, minden jól van. De mikor 
nincs kenyér, nincs meg ez, nincs meg az, akkor jön a veszekedés, azt 
mondják persze, mert te nem vagy ember, hogy megkeressed, mert sose 
mondom, hogy én vagyok a hibás, mindig az ember a másikat hibáztas-
sa, pedig lehet az se hibás, ilyen az embernek a természete, és akkor 
ebből jönnek a veszekedések, és gondolom, hogy nekiek is, hogyha nem 
lesz meg az anyagi lehetőségük, nagyon rossz lesz az életük, énszerin-
tem. 

Nekem egy gyerekem van. Egy fiúgyermek van, amelyik él, és volt 
egy, amelyik meghalt. Ök sokkal többet tudnak, mint mi tudtunk, na-
gyobb luxusban élnek, mint ahogy mi éltünk, nagyobb pretencióval 
vannak, máskülönben nehezen, mert nem tudják megteremteni az 
anyagi dolgokat. Nem tudják megteremteni, nincs munkahely, ami saj-
nos, mindegyik gyerek persze azt szeretné, ha lenne kocsija, legyen 
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pénz, minden fiatal azt szeretné. Tegye be a kis szőkét, meg a barnát 
oda mellé, s menjen mit tudom én hová, amit nem lehet, az ők elképze-
lésük sokkal messzibbre megy, mint az anyagi lehetőség, ami létezik. 
Persze nagyon soknak ez meg is van, és ez influencálja őket, sajnos ez a 
valóság. Van, mikor a szülő valóságban megteremtette annak a gyerek-
nek, mert a gyereknek magának nem volt honnan megteremtse, mert 
nem lehet, és van olyan szülő, hogy olyan helyzetbe került anyagilag, 
hogy meg tudta teremteni, s akkor persze a másik gyerek lenézve tartsa 
magát, s már megszűnik a barátság, ez í gy van. De az én életemhez ké-
pest nekiek nem látom a fiatalságukat, nekem több szórakozási lehető-
ségem volt, mert úgy volt, falun nevelkedtem, tánc volt, fonók voltak, 
énekkarok, szí nház, mozi, szaladhattam, fotballozhattam ahol akartam, 
mert kimentünk együtt és addig fotballoztunk, egész nap, senki nem 
kérdezte meg, hogy meddig fotballozunk és mit csinálunk. Hazamen-
tünk, mert már éhesek voltunk, másképp még akkor se mentünk volna 
haza. Hát, most egy gyerek mikor kiment a blokkokhoz: hagyd békén, 
mert ott a zöld fű, nem szabad, oda ne menjél, mert elüt a kocsi, túl ne 
menjél, mert mit tudom én mi, hát ezek a gyerekek stressz alatt vannak 
nevelve, semmit nem szabad, a házba se szabad semmit, oda ne nyúljál, 
mert megengeded a gázat, nehogy kinyisd a vizet, ne járj a gyufánál, 
semmit nem szabad. Hát én ottan mind járhattam, láttam egy madár-
fészket a fa tetején, felmásztam, leszedtem őket, senki nem tiltotta el. 
Jött a gyümölcstermés, ahol szebb volt a gyümölcs, összeállottunk né-
hány kis gyerek, elmentünk, kértünk, ha nem adtak, elmentünk, ellop-
tuk. Ezek emlékek. Itten hogyha valamit téved, vagy egy balesetnek 
megy, vagy a börtönbe megy, itten az történik. Ez falun nem volt meg. 
Ha elloptam egy almát, egy cseresznyét, egy szilvát, de nem mentünk 
hogy leszedjük az egészet. Megvolt egy szabadság. Ehhez képest, mert 
szabadok voltunk, elmentünk egy tehénnel vagy egy báránnyal, össze-
gyűltünk öten-hatan, meg volt mondva, na te ügyeled őket, a többiek 
játszottak. Hát de most kimennek, elmennek a második blokkhoz és 
már nem tudja senki hogy mit csinálnak ottan. 

Mi heten voltunk testvérek, én voltam a legkisebbik, hát nekünk úgy 
volt, hogy mindig a kisebbik ügyeli meg a szülőket, ez í gy ment 
rokonságról rokonságra. Én láttam magamon, hogy a szüleimnek 
milyen jó volt, mert az én édesanyám falunál dolgozott, most az utolsó 
időkben hát akkora nyugdí jt kapott, hogy nem tudott volna venni 
magának egy kenyeret. Na most, ha nem lett volna neki gyereke és 
segí tsége, mit tudott volna csinálni, pontosan meghalt volna éhen. 
Ereje, hogy dolgozzék, nem volt, milyen jól fogott neki, hogy magamhoz 
vettem és felügyeltem, tí z évet élt itt nálam a lakásban, amí g elhunyt, 
megvolt minden biztosí tva nekije és volt egy kis segí tsége és én is 
mindig arra reméltem, hogy legyen, aki tovább vigye a nemzetséget, ez 
volt a reményem és öregségemre odakerülök, legyen, aki adjon egy 
pohár tejet, vagy mit tudom én, segí tsen. Énszerintem ez volt a 
conceptio a gyerekkel kapcsolatban. Szerettem volna, hogy legyen kettő-
három, mondom, az első meghalt, az okokat hiába mondom. Csecsemő 
korában halt meg, mert egy foggal született, rákényszerí tettek, hogy 
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egy foggal született, rákényszerí tettek, hogy hozzam be, hogy kiszedjék 
a fogát, kiszedték a fogát, hazamentem, másnapra már súlyos beteg 
lett, behoztuk Kolozsvárra és itt meg is halt. Én ahhoz tartottam, hogy 
abból került halálra, mert addig egészséges volt, minden jól ment, de 
hogy mért kényszerí tettek bele, hogy ezt a fogát kihúzzák, és ez nekem 
egy nagy csapás volt, akkor reá későre ‘81-be‘ született a második. ‘73-
tól ‘81-ig volt egy kis idő, mert mondom mindig azt számí tottam, hogy 
meneküljek innen, és akkor már leöregedtünk és akkor itt maradtam és 
meglett ez a gyermek, és akkor meg már késő volt, hogy csináljunk 
mást. 

Hát mindig fiút kí vántam, nagyobb volt a reményem egy fiúgyer-
mekben, mert az erősebb és mert az általában a szülő mellett marad, a 
lány mindig férjhez megy és elmegy a háztól, és úgy is lett, fiú lett, de 
ha leány lett volna az se lett volna baj, mert nem voltam annyira, de 
mégis fiút szerettem volna. Mert a fiúgyermek általában a család mel-
lett marad, van olyan eset, mikor el is megy, de általában, a leánygye-
rek jobban szereti a szüleit, de mindig férjhez megy és mikor férjhez van 
menve, akkor más családba megy, elhagyja a nevét, többet nem viszi a 
család nevét tovább, a leányt mindig arra nevelik, és ottan meg már 
függ a férjétől, és nem tudom én kitől, hogy segí t-e az ő családján vala-
mit vagy általában semmit. Egy fiúgyermek inkább ő határoz, és azt 
mondja, hát állj meg, aszondja, ezek az én szüleim és én meg akarom 
őket segí teni. A lány is nagyon jó, csak annyi, hogy a lány mindig férj-
hez megy és a nemzedéket nem viszi tovább, mert a lány mindig a férfi 
nevét veszi át, ez a szokás, nem kötelező, de ez a szokás, és nem megy 
tovább a nemzedék. A fiúgyermek továbbviszi a nemzedéket. 

Nem érdekelne, hogy pont azt csinálja, amit én akarok, sosem gon-
doltam aztat, hogy az én szakmámat folytassa, de szeretném, hogy még-
is valamit csináljon, hogy én legyek nyugodt abba, hogy ő amit csinál, 
abból meg tud élni és tudja az ő életét biztosí tani, lássam, hogy valamit 
csinál és az a valami, hát, ha jó vagy rossz, az az ő részére megy, mert ő 
lássa, hogy mit csinál, de abból tudjon megélni. De legyen egy olyan biz-
tos dolog, amiből meg tudok élni, és aztán amellett tudnám szeretni a 
többit is, mert mindenkinek van egy hobbija, de hogyha nem lehet meg-
élni belőle, nem ér semmit. Sose szeretném kényszerí teni, hogy na, te 
ezt csináld, te ez legyél, nem. Szerintem az is a legjobb, hogy ő válassza 
meg, persze tanácsot tudok neki adni, de azt, ha meghallgassa és ha jó-
nak látja, elfogadja, az ő dolga, de akkor lennék nyugodt, ha látnám, 
hogy valóságban egy olyasmit választott magának, amiből meg tud élni. 
Egy férfinek ez a kötelessége, hogyha családot épí tsz, annak a család-
nak tudjad megbiztosí tani a megélhetőséget, mert nem várhassa el 
aztat, hogy megnősüljön, és akkor az asszony menjen és dolgozzék éjjel-
nappal, hogy ő mit tudom én, mit csináljon. Nem lehet. Ez az élet törvé-
nye, hogy az ember meg kell termelje aztat, hogy tudjon megélni, aztán 
ki mennyire szereti, van aki meghalmozza azt a dolgot, más megelég-
szik arra, hogy mától-holnapig, ez mindenkinek az elméje után. Az se jó, 
hogy az ember nem tudom mennyit összeszedjen, se hogy az életének 
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rabja legyen, hogy csak mind dolgozzál, kell dolgozni is, kell szórakozni 
is, mindenből az ember kell kóstoljon, mert úgy szép az élet, másképp 
nincs semmi értelme. Az se jó, hogy csak mind szórakozzál, nem jó, de 
az se, hogy mind dolgozz mint egy állat és ne érezzed, hogy miért dolgo-
zol. 

25 éves, magánvállalatnál alkalmazott, nős, egy gyerek  

Úgy döntöttünk, hogy legyen mostan a gyerek, ameddig fiatalok va-
gyunk, mert nem tudjuk, mi lesz később, de így legalább tudjuk, hogy 
van egy gyerek, szóval mondtam a gyerek az egy összeköttetés a két 
családtag közt, a férfi meg a nő közt. Meggondoltuk, egy gyerek elég, 
csak tudjunk neki megadni mindent, amire szüksége van, mert a mai 
napokban nem olyan könnyű gyereket nevelni, meg iskolába jártatni, 
meg tanárokhoz vinni. 

Elsősorban nekem azért is fontos, hogy mikor gyerek van egy család-
ban, akkor már van szeretet, hogyha éppeg, most már minden család-
ban, tudod, hogy a feleségeddel még összekapsz, ilyen problémák elő-
adódnak, de a gyerek az sose hibás, az mindig megnyugtat, szóval úgy 
veszem, hogy ez a gyerek mindig egy összeköttetés egy családban a két 
szülő közt, a gyerek az nagyon fontos a családban, aztán, hogy egy, vagy 
kettő, vagy három, nem számí t, hogy hány, de tudod, hogy azért a gye-
rekért fogsz te harcolni és fogsz tovább működni ebben az életben, hogy 
neki minél jobb jövőt tudjál biztosí tani. 

Én egy időben arra gondoltam, hogy akár mi legyen, csak legyen 
egészséges és legyen ép a gyerek, mert most látod a tévében, hogy min-
denféle problémák előadódnak a szülésnél és gyerekek, amelyikek prob-
lémásak mikor születnek, de utolsó időkben, például mikor a feleségem 
már kilenc hónapos volt, azért csak nekem egy fiú kellettet mint apa, 
meg a feleségem ő azt mondta, hogy ő mindig lány nevekre gondolt, mi-
lyen nevet adjon neki, én meg fiút akartam, mint férfi, én fiút akartam, 
és úgy adta az isten, hogy fiú volt. Én például, mint apa, láttam milyen 
egy fiúnak, egy férfinek, mire harcol egy férfi. A fiúk, nálunk is az or-
szágban, mint lehet akárhol, vegyük itt nálunk, egy férfi sokkal köny-
nyebben kap egy munkahelyet mint egy lány.  

28 éves, állami vállalatnál alkalmazott, nős, egy gyerek 

Nekem nem volt olyan kí vánságom, hogy fiú legyen-e vagy lány, szó-
val azt mondtam, hogy legyen egészséges, az a leges legfontosabb, hogy 
legyen minden jóba, az volt a leges legfontosabb dolog. Szerintem mind-
kettő a te gyermeked és nem kell csinálj semmi különböztetést közöt-
tük, amennyiben lehet, hogyha valamit í gérsz, akkor csináld meg neki, 
vagy hogyha kér, akkor tudjad megadni nekie, amennyire tudsz, nem 
mindig tudod megadni amit lát, na, a szeme, egy kicsit elbolondí tod, na 
gyere egy kicsit errébb s nem kell ez. Nem látok ebben semmi hátrányt.  
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Há' hogyha még volna lehetőség, akkor még akarnánk egy gyereket, 
hogyha több pénz volna és volna egy saját lakás. Még egy kislányt, ha 
kislány lesz, ha nem akkor fiú, mit csináljunk. Nekem nem volna olyan 
nehéz, hogyha kellene rendezni a gyereket, azért mert nyugodtabb va-
gyok, több mindent elnyelek. Há' nem volna nehéz, szóval akármit, ha 
kelletett pelenkát mosni, pelenkát mostam, hogyha éjjel nem aludt, vet-
tem a hasamra, aludtam vele, aludt ő is, mindent, amit egy asszony is 
elvégzett, szóval majdnem ugyanazokat tudtam, szóval tudtam volna rá 
ügyelni.  

A fiú legyen erélyes, ne taposson senki rá. Legyen határozott, maga-
biztos, nézzen előre. És normális, hogy a leánygyermek, anyásabb le-
gyen, törődőbb, hazai legyen, húzzon hazafelé. 

Mi a Ceauşescu idején nőttünk fel, és nem volt annyi minden, szóval 
mindent, amit kaptál, keveset kaptál, mert el volt dugva, hogy most 
kapsz egy ennyit, aztán, holnapután, megint kapsz egy kicsit, nem volt 
annyi minden, mint amennyi van most. Most akárhova elmész, ha van 
pénzed, vehetsz akármiből egy darabot, vehetsz minden nap. Szóval 
könnyebb a gyerekemnek most. Ő nem annyira kí vánós, szóval nem 
olyan, amilyenek mik voltuk, hogy láttál valamit a gyermeknél és na 
tátá vagy mámá, én is kérek szépen, és nem tudták megvenni, mert 
nem volt honnan, a másiknak az anyja mit tudom én hol dolgozott, neki 
megvolt a lehetősége, most nincsen, hogy eztet nem tud adni, most 
akármit, nem sok mennyiségben, de egy banánt meg tudsz venni, egy 
narancsot meg tudsz venni, egy kókuszt meg tudsz venni, akármit, ami 
nekünk nem volt.  

27 éves, teológus diák, nős, egy gyerek  

A fiú viszi tovább a családnak a nevét. Nem sokban különböznek, 
mert hogyha lesznek fiaim, és lesznek lányaim, és akkor semmivel sem 
lesz elébb valóbb mint a lány, egyformán fogom szeretni mindegyiket, 
tőlem telhetőn. Egyformán fogom szeretni őket. Nem tudom, szeretném, 
hogy könnyebb legyen nekik, vagyis nekem nem volt nehéz gyerekko-
rom. És hogy könnyebb legyen, mitől legyen könnyebb, volt mit egyek, 
nekem is volt hol tanuljak, meleg családi otthonban nőttem fel, szülői 
szeretet vett körül, ezek minimális követelmények, és ezt meg szeret-
ném adni az én gyermekeimnek is. De nem tudom mit hoz a jövő. Egy 
lánygyermek legyen nőies. Kedves, szerény, de legyen szép is. Persze a 
belső szépség tovább tart, mint a fizikai szépség, dehát a fizikai szépség 
is fontos, nem csak a belső szépség. A fiú legyen becsületes, erős. Erős 
úgy lelkileg, mind fizikailag, ez szükséges az élethez. Egyenes. Az adott 
szavát is megtartsa, szóval magyar legyen, magyarral mindent megma-
gyarázok, hogyha valamit akarok mondani: Magyar, magyarázok, akkor 
azt jelenti hogy egyenesen beszélek, magyarul beszélek. Olyan legyen, 
mint amilyen Széchényiék, Wesselényiék voltak, tudjon kiállni az 
ügyért. 
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A gyerek az egy áldás, azért nősültem meg, hogy családot alapí tsak, 
legyen gyermekem, gyermekeim legyenek, ez még csak az első aztán jön 
a második, harmadik és nem tudom. Szeretem a gyermekeket és mond-
tam már, hogy ez egy áldás, isteni áldás, azt mondta Isten, szaporodja-
tok és sokasodjatok, ez az ő parancsa, nem csak kérés, nem csak egy 
ilyen ajánlás, hogy aztán legyen gyereketek, ez Isten konkrét parancsa. 
Nem akarom megváltani a világot, de azt szeretném azért, mindenki 
minél több gyereket vállaljon és akkor a magyar iskolákat nem kell be-
zárnunk. 

Persze, én először fiút szerettem volna és aztán megtudtuk, hogy – 
most már nagy az orvostudomány, eco – megmondták, hogy lány lesz. 
És abba beletörődtem, ugyanúgy szeretem, sőt most már nem adnám 
100 fiúért, azt mondom, de persze, hogy azt mondtam, fiút szeretem 
volna, a feleségem lányt.  

A nagyobb család az gazdagabb, nem anyagira gondolok, hanem lel-
kiekre. Több testvér van, jobban odafigyelnek egymásra, megtanulnak 
egymással élni, megtanulják azt a közösségi életet, amely szükséges 
majd a mindennapi életben, az egyke, amelyik egyedül nőtt fel és a több 
gyermekes családban felnőtt gyerekek között, nem minden esetben, de 
legtöbb esetben, vannak különbségek, hát például nem tudom szidni az 
egyedül felnőtt gyerekeket, de talán azok önzőbbek, mint a több gyere-
kes családban felnőtt gyermekek, megtanulták, hogy ha az egyik kap 
egy csokoládét, ha négyen vannak, azt négy felé kell osztani, mert min-
denkinek ugyanolyan joga van abból enni, mint neki van. A társadalmi 
életre vonatkozóan pedig szegényebbek, mint mondjuk sok más. De jó 
lenne, ha ezen gondolkodnánk, hogy azé az ország, aki teleszüli. És mi 
nem szüljük tele. Sőt, az ember annyira kényelmes, hogy azt mondja, 
nem kell több gyermek csak egy, mert ha több gyerek van, nagyobb az 
anyagi megterhelés és nem tudok elmenni ide vagy oda és nem tudom 
megvenni ezt vagy az magamnak. De, hogyha hosszútávon gondolko-
dom, egészen más a helyzet. Láttam egy folyóiratban, a HVG-ben, már 
régebbi az igaz, hogy a hagyományos család, ugye, ott volt egy fényképe: 
ott volt az apa, az anya, akkor az anyának a karján a kisgyerek, az apa 
mellett a nagyobbik gyerek és ott volt vagy négy-öt gyerek az apa körül, 
ez volt a század eleji hagyományos család, és ott volt a mostani család, 
az apa, az anya és egy gyermek, maximum kettő, és elmaradhatatlanul 
a kutya, hogy inkább vállalja az ember a kutya tartását, mint egy másik 
gyermeknek a felnevelését. Ezt propagálják a reklámok is, ha megnéz-
zük, valamilyen autóreklám, kiszáll apa, anya, két gyermek és a kutya 
a kocsiból, ott van, vedd meg ezt az autót, mert né, ideális család, és ezt 
látják az emberek, azt mondják, hogy ez a jó, tényleg ez a jó, milyen va-
gány. Vagány kocsi, két gyermek és kutya. Ez aggaszt, elszomorí t, hogy 
ürülnek ki az iskolák. Egyre kevesebb gyermek van úgy az iskolákban, 
mint vallásórákon is, sajnos.  
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56 éves, betegnyugdí jas, nős, négy gyerek  

Úgy szép az élet, gyerekekkel, anélkül nem látom az életet, hogy csak 
házasságban, és nélkülük. Egy fiú van és három lány. A fiú a nagyobb. 
A fiúgyermek az lesz katona is, és nem kell éppen úgy vigyázni rá, mint 
a lányokra. Az én gyerekkorom könnyebb volt, másképpen éltünk, egé-
szen más világ volt akkor mint most. Több szabadidőnk volt, és az isko-
lában is másképp voltunk, mint ahogy ezek vannak most. Nagy különb-
ség van. Nagyon sok gyereknek a mai világban nem lehet parancsolni, 
szájal. A mi világunkban ez nem volt megengedve, az iskolákban is na-
gyobb szigor volt. Mostan az iskolákban azt csinálnak, amit akarnak. 
Mert ha látják, hogy a másik gyerekek milyenek. Hiába vagyunk eré-
lyesek, hát az az enyémre nem volt kihatással, de van sok gyerek, hogy 
kihatással van a másik gyerek viselkedése, átveszi, hiába a szülei eré-
lyesek hozzája, számí t a gyerek természetétől is. A gyerekkel erélyes 
kell lenni, muszáj, mert hogyha nem fegyelmezett, hová jut az a gyer-
mek. Hogyha az ember mond neki valamit, tartsa azt be, amit mondtam 
neki, nehogy másképpen csinálja. Becsületes, rendes és szófogadó le-
gyen a szüleihez, ne járjon nem tudom milyen társaságokba, ahol csak 
rosszat tanul, nem is engedjük máskülönben, a lányra kell vigyázni a 
mai világban. A lánynak fel kell hí vni a figyelmét, hogy hogy viselked-
jen. Az anyának is szerepe van, aki magyarázatokat ad egy lánynak, a 
fiúnak meg az apja ad felvilágosí tást, hogy mihez tartsa magát. 

57 éves, magánvállalatnál alkalmazott, nyugdí jas, nős, két gyerek 

Mindenki azt szeretné, hogy a gyerek szófogadó legyen, ugye, ha ta-
nul, tanuljon minél jobban. Az ember nem kí vánja el, hogy első legyen 
mindenben, de a lehető legjobbat teljesí tse. Ez, és a fiúknál is szinte ez. 
Mert meg kell állja mind a kettő a helyét. Az én időmben mások voltak 
a fiatalok. Tartózkodóbbak voltak a lányok is, nem olyan nyí ltak mint 
manapság. Most meg ez jó dolog, mert most a fiatalok már másképpen 
élnek, mint akkor annak idején. 

39 éves, vállalkozó, nős, két gyerek  

Én úgy érzem, hogy az életcélokat figyelembe véve, különbséget nem 
kell tenni a lányok és fiúk nevelése között. A nagy problémák figyelem-
be vételéről van szó, mindez azt jelenti, hogy ugyanolyan mércével ne-
veljük a lányt is és a fiút is, ami magát az életnek a kezelésének a prob-
lematikáját jelenti, tehát hogy megtanuljon viselkedni, az életnek a ne-
hézségeit megpróbálja lépésről lépésre felvenni, hogy erkölcsös és becsü-
letes életmódot próbáljon megtanulni. Természetesen vannak eltérő 
elemek is, egy fiú gyereknek inkább arra kell összpontosí tani, hogy a fi-
zikai adottságot tudja eredményesen fejleszteni, hogy mindezek adottak 
legyenek, ugyanazt mondhatom a lányokról is, a lányoknál a fizikai 
adottság mellett természetesen a gyengédség, a kedvesség, a szeretet a 
fontos.  
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Egy kí vánságom volt és ezt megint sikerült a kezdeti pillanattól tel-
jesí teni, az volt, hogy minél hamarább jöjjenek a gyerekek, mert a csa-
ládnak az egyik legfontosabb eleme én szerintem, hogy gyerekek legye-
nek, mert az már adja a célt, hogy van amiért élni lévén, hogy a gyerek 
nevelése, a gyerek jövőjének a megalapozása egy olyan felelősség és egy 
olyan cél, ami mindkettőnk számára nagyon fontos volt. Soha nem volt 
olyan elképzelés, hogy fiúnak vagy lánynak kell lennie, legelső lépés az 
az, hogy a gyerek egészséges legyen, aminek úgy érzem adott volt az 
összes feltétele, hogy ez í gy történjen, abból kifolyólag, hogy mikor gye-
reket vállaltunk, természetesen tudtuk azt, hogy mindkettőnknek az 
életmódja olyan volt, hogy a minimálisra csökkentettük annak a rizikó-
ját. 

Természetesen, bizonyos szempontból könnyebb a mai gyerekeknek, 
bizonyos szempontból nehezebb, bizonyos konstanshoz hasonlí thatnám 
a kettőt, lévén hogy minden korszakban ez a konstans adott. Ennek a 
konstansnak az összetevői változhatnak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy 
komplexebb, könnyebb vagy nehezebb élete van a gyereknek. Mindez 
azt jelenti, pontosabban fogalmazva, hogy minden gyerekkornak adot-
tak azok a nehézségei és könnyebbségei, tehát az én gyerekoromban 
voltak olyan elemek, amelyek megváltoztak a mostanihoz képest, vi-
szont úgy érzem, hogy más elemek romlottak az én korombeli gyerek-
korhoz képest. Mindezek összegének az eredménye, ugyan az a szám, 
nem tudom, ha érthető, amit mondok, Tehát, úgy érzem, hogy amennyi-
ben az én koromban kevesebbet kellett tanulni, de viszont mivel nem 
voltak ilyen kényelmi feltételek, sokkal nehezebb volt, sokkal több időt 
vett igénybe az iskolába járás, az információ utáni mászkálás, maguk a 
körülmények nem voltak olyanok, addig a mai generációnak pont azért 
nehéz, mert akkora információ dömping van, amelyeknek a szelektálása 
nagyon sok időt vesz igénybe. Úgy érzem, hogy minden gyereknek min-
den korban, minden periódusban ugyanazt a terhet kell elviselni, csak 
attól függ, hogy milyen összetevőjét nézzük, egy szempontból nehezebb, 
más szempontból könnyebb. 

37 éves, karbantartó, nős, egy gyerek  

Hát egy család gyerek nélkül olyan, mint amikor egy házban nincs 
só, í ztelen az élet, ez az egyik, a kettő í gy is monoton az élet jelenleg, ha 
meg nem volna gyerek, az embernek nincsen érdeke, hogy még harcol-
jon, megteremtse a kicsi magának valót és izé. Ha húzok is, tudom, 
hogy húzok valakiért, szóval a gyerekemért, hogy legyen neki is valami, 
amit én például nem kaptam meg, próbálom megadni neki, amit én nem 
kaptam meg, nekem ez egy fontosság, hogy fiú lett, az még egy nagyobb 
öröm, ha lány lett volna, akkor is jó lett volna, csak egészséges legyen. 
Sokan például szeretnének gyereket, mindenük megvan, de gyerekük 
nem lehet, sok esetben ezért is bomlik a házasság. Legalább tudom, 
hogy van egy gyerekem, harcolok érte, hogy neveljem fel azt a gyereket, 
hogy legyen neki jobb, úgyis olyan bitó előtt álló időszakban vagyunk, 
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olyan „generaţie de sacrificiu”, legalább hátha neki valamivel jobb lesz 
az élete. Helyre álljon ez a rendszer is valahogy, de igen nagy az inflá-
ció, nem látom, hogy hogy.  

A feleségem ő katolikus, én meg református vagyok, én meg aláí rtam, 
hogy az első gyerek, ha fiú, ha lány, katolikus legyen. Ha a gyerek kicsi 
korától vallásosan van nevelve, kisebb az esélye, hogy rossz haveri kör-
be kerül, kihat rá a vallásos taní tás, nem egy fanatizmus, hanem egy 
normális vallásosság, hogy legalábbis ünnepnapokon elmegy a temp-
lomba. Amí g elmegy a vallásórára vagy templomba, biztos nem megy 
hülyeségeket csinálni, nem megy lopni. A gyereknek márt kicsi korától 
kezdve berögződnek bizonyos vonalak, amelyik után „se ghidează”, 
ahogy mondja a román. 

Mint általában minden férfi, fiút szerettem (volna) és az is lett. A 
család nevét egy fiú viszi tovább, mert a lányok, miután férjhez mentek 
általában elhagyják a nevüket, nekem ritkább is a nevem, magyar ne-
vem is van, ritka is, nálunk a családban csak én voltam, aki vihettem 
tovább a nevem, leánytestvérem van és más néven szerepel, a családban 
csak egyedüli férfi maradtam, ezzel a névvel. Az is jó, ha lány van, mert 
mikor már felnő, bizonyos kortól nagyon sokat segí t a háztartásban, az 
anyja mellett. Az anyjának nagyon jó, mert nagy segí tség számára a 
lány, közben a lány is megtanulja azt, amit az anya tud, elsajátí tja a fő-
zést, a mosást, a takarí tást, vasalást, mindent elsajátí t, aminek majd 
hasznát veszi, mikor férjhez megy. 

Az én apám politikai fogoly volt, nekem egy fizetésből anyám keveset 
tudott megengedni, az én fiamnak több van megengedve, már 12 éves 
koromban, én már dolgoztam, hogy tudjak elmenni egy vakációba egy 
kéthetes tengeri kirándulásra, egy tengeri kis táborba. Meg kellett ke-
ressem magamnak a zsebpénzt, mert nem tudta anyám megcsinálni, jó 
hogy tehettem, volt hol, ő mikor megy a táborba, most már úgy csinál-
tuk, hogy részletekben befizettük azt a kis izét, befejezi a sulit mostan 
és elmennek a Brassai Házhoz, Remetére, három-négy napra. Szóval 
neki nincs meg az a gondja, hogy nekem is kell egy farmer, mert a má-
siknak van, én a konyhában tanultam, neki van az ő szobája és van az ő 
í róasztala, nekem meg akkor nem volt, a konyhában a nagy asztalon 
megcsináltam a leckémet, bedobtam a táskámba és takarodj, nem küld-
tek, hanem mentem én, neki most már annyi kell, hogy tanuljon, más-
sal nem kell törje az agyát, azzal töröm én. Szerintem jobb gyerekkora 
van 

Egy lánygyermek csendes, szófogadó kell legyen, fel kell őt világosí -
tani, hogy milyen következményekkel jár az, amit tesz, nyitott kell le-
gyen a szüleivel szemben, szóval nem mint egy ellenséget kell nézze, 
hanem mint egy barátját, az anyát, úgy kell nézze és úgy kell beszéljen 
vele, a szülő már átment egy kicsit sok mindenen, és csak van tapaszta-
lata, akármilyen problémái vannak, nem kell eldugja, főleg egy anyától, 
utólag az apa is megtudja. A fiúgyermeknek nagyobb a szabadsága, ha 
megverte az iskolában az osztálytársát, azt nem fogja biztos elmondani, 
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egy lányhoz képest, hogy megfogott két fiú és felcsináltak, nem olyan 
gond, például egy, hogy nem mondja meg a fiúgyermek, hogy vereked-
tem az osztálytársammal, hazajött kéken, mi van fiam, hazajöttél meg-
verve, mikor sí rva jössz, akkor én is megverlek, szóval meg van az a 
rendszer is, hogy voltál taní tva. A lány és fiú is legyenek vallásosak, 
amennyiben lehet, legyenek őszinték, úgyis az ilyen hazugságok mindig 
kitudódnak, a fiam is olyan korban van, hogy kezd hantákat bedobni, de 
mondom, olyan hantákat, hogy, már tudom előre, hogy hová akar kijut-
ni, inkább mondja meg, hogy né, ez történt és ez történt, szóval tiszta 
munka. Szóval egy bizonyos sablonos gyereket, vagy egy ilyen komputer 
gyereket még elképzelni is elég nehéz. 

60 éves, magánvállalatnál alkalmazott, nyugdí jas, nős, két gyerek 

Két gyerekem van, egy lány és egy fiú. Nekem inkább azért volt fon-
tos, hogy legyenek, hogy legyen egy utód. Legyen aki örökli a dolgokat, 
hogy vigye tovább ugye. Mert itt a cél az, hogyha földek vannak, min-
den, legyen, aki viszi tovább, és azért na. Csak aztán a lányommal úgy 
történt, hogy ő elhagyta végleg az országot, elment Magyarországra és 
Pesten él, szokott hazajönni. A fiam az itt lakik velünk egy házban, 
úgyhogy ő még besegí t, amikor tud valamit, csak sok ideje nincs, mert 
dolgozik. 

A lánygyerek inkább a háztartásban az előnyösebb, egy fiú meg már 
a kinti segí tségbe jobb. Eztet látom különbségnek. A lányt inkább job-
ban fel lehet használni, jobban be tud segí teni a háztartásba, mert még-
is az lánynak való, egy fiú már kint, ilyen nehezebb munkába. 

Nem mondhatom, hogy nagyon könnyű a gyerekeimnek. Annyival 
könnyebb nekik, hogy nincs annyi gondjuk. Még nincs annyi gondjuk 
úgy. Miután megjelennek az unokák, ez az, akkor már neki is megnő a 
gondjuk, hál’ istennek van egy unokám, egy fiú, Magyarba, de még ki-
csi, még csak három éves, és ahogy megvan, már több a gond, ugye. Már 
kicsit nehezebb, nagyobb a költség is. Itten a fiamnak még nincs gyere-
ke, aztán hogy lesz-e nem tudom, szeretném hogy legyen, na mégis, le-
gyen unoka is itt. Ennyiben találom könnyebbnek nekik 

25 éves, tanár/magán alkalmazott, nőtlen, gyerektelen  

Szeretném, hogy majd legyen gyerekem, hogy ha meghalok, valaki 
maradjon utánam, vagy valami, vagy hogyha mást nem is érek el az 
életben, meghalok és nem tűnök el nyomtalanul, nem akarok most köl-
tőket idézni. Fiút szeretnék. Ezt nem tudom megmagyarázni. Hogy rám 
hasonlí tson Most egyelőre, de például kisebb koromban leányra vágy-
tam. 

Ma a gyerekeknek könnyebb. Szerintem a technika és az életszí nvo-
nal emelkedik, például gondolok itt a kényelemre, mikor én gyerek vol-
tam, nem mindenkinek volt, gondolok ilyesmire, hogy fürdőszoba, meg 
az iskolában most sokkal több kirándulás, sokkal több ilyen tanuláson 
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kí vüli aktivitás van és ez szerintem nagyon fejleszti a gyereknek a sze-
mélyiségét és nagyon hasznos. Mert nem csak a tanulás járul hozzá a 
gyerekek személyiségéhez, hanem a különböző tevékenységek, és ezen 
kí vül, hogy szabadon lehet jönni-menni. Szabadon, idézőjelben, legalább 
Magyarországig. Egy gyerek, én tudom magamról, hogy milyen fiatal 
voltam, mikor elmentem és egész életemre meghatározott, amit ott lát-
tam és ezt nagyon pozití van értékelem, hogy mégis van egy bizonyos 
szabadsága a gyerekeknek. A forradalom előtt mi volt, egy tévé adó és 
azon is minden este volt egy rajzfilm, szombat este egy film és hétfőn 
szí nház és kész, mert utána mind csak ilyen pártkongresszusokat ad-
tak, most viszont lehet válogatni, van vagy 20-25 kanális, szerintem a 
gyerekek hol számí tógépen játszanak, hol tévéznek, Sajnos az olvasás 
elmarad, pedig nagyon fontos lenne, sőt az első, cei şapte ani de acasă, 
ahogy mondja a román, nagyon sok mesét kéne olvassanak a gyerekek, 
gondolok itt a tévének a hatására, hogy ez a gyerekek rovására megy. 
Mert mondjuk a tévé élvezetesebb és sokkal szí nesebb, mint hogyha el-
olvasol egy könyvet, de egy könyv jobban megmarad az emlékezetedben, 
mint a televí zió. Szerintem a gyerekeknek most könnyebb, de ez a köny-
nyebbség nem jelenti azt, hogy minden jobb. 

58 ani, patron, căsătorit, patru copii 

Eu sunt patronul unui atelier de î ncălţăminte. Eu şi soţia, băieţii lu-
crează fiecare. Locuiesc la mine, nu au loc î n altă parte. Cel mai mare 
are 32 de ani, are două meserii: zugrav şi şofer profesionist. Este căsă-
torit, am doi nepoţi. Al doilea a terminat facultatea şi lucrează la Cen-
trul de Resurse pentru Romi. Al treilea este mecanic auto şi lăcătuş me-
canic. Al patrulea este şi el mecanic auto dar este plecat î n Irlanda.  

Am considerat eu că fac parte dintr-o familie numeroasă de opt fraţi. 
Am trei surori şi restul băieţi. De asta am vrut mai mulţi copii. Decât 
fetiţe mai bine băieţi pentru că se descurcă mai bine î n viaţă. Fetele de-
pind de soţ după ce se căsătoresc şi totuşi un băiat după părerea mea 
face cam ce vrea el. 

Mai uşoară cu mult viaţa copiilor, adică eu am muncit foarte mult ca 
să le fie viaţa mai uşoară , să le creez condiţii să-i port la şcoală . La noi 
au fost alte condiţii. 

Nu fac deosebire î ntre băiat şi fată. Când este vorba de inteligenţă eu 
pun foarte multă bază. Mai este vorba despre bunătate, tenacitate, când 
vor să facă ceva, corectitudinea precum i-am î nvăţat de copii mici. Şi 
munca bineî nţeles î n orice domeniu. 

Patru am vrut, patru am primit. Era î n timpul lui Ceauşescu şi patru 
era obligatoriu. Am zis, nici nu vreau să-i fac la distanţă mare de ani, să 
facem patru, să fie toţi băieţi, să fie distanţă mică, să nu î ncepem cu 
scutece după un anumit timp. Patru trebuie să fie. Am avut un rol foar-
te mare, m-am ocupat foarte mult de băieţi, chiar dacă numai î n timpul 
liber o făceam. 
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Acum ce să spun eu trăiam î n timpul când era total interzis avortul 
şi ştiu că multe femei l-au făcut, şi-au pus viaţa î n pericol, altele au de-
cedat, dacă î n ultimă instanţă nu aş fi credincios, dar eu am o gândire 
cum zice undeva î n Biblie că Dumnezeu ne-a lăsat liber arbitru să hotă-
râm noi de soarta noastră şi ce facem să răspundem apoi î n faţa lui 
Dumnezeu, dar să nu î ncălcăm legea aceasta pe de pe pământ. Să nu in-
tre la puşcărie. 

60 de ani, angajat la întreprindere de stat, căsătorit, patru copii 

În timpul lui Ceauşescu toţi au vrut copii, dar acum nimeni nu vrea. 
Atunci dacă ai avut copii ţi-au dat o locuinţă, alocaţie, servici. Acum nu-
ţi dă nimeni nimic. Mai demult erau apreciaţi copiii acuma nu. Nu vede 
statul că se micşorează populaţia României. Mulţi tineri fug din ţară că 
n-au bani dar ar trebui să meargă şi să-I lase că tot î n ţară vin cu banii. 

Mai demult nu era mai rău. Când am fost copil ai putut să cumperi 
orice, acuma nu pot să se căsătorească, că nu-şi pot lua locuinţă dar şi 
mobilă. Câţi ani lucrează nu pot plăti locuinţa. Un om pentru a trăi are 
nevoie cel puţin de patru milioane salariu. Viaţa s-a schimbat î n rău, în 
sărăcie. 

40 de ani, angajat la firmă particulară, căsătorit, doi copii 

Amândoi copiii sunt fete, foarte, foarte multe lucruri le trebuie aces-
tor copii ca să nu mai vorbim de noi părinţii: î ncălţăminte, hrană, îm-
brăcăminte. E foarte nasol. Mergi la lucru cu ceea ce câştigi plăteşti ce-
ea ce trebuie să plăteşti. Nu-ţi mai rămâne de un pantof sau de un tri-
cou. Având î n vedere şi hrana î n piaţă ajungi să vorbeşti de unul singur. 

Ca orice părinte prima dată mi-am dorit fetiţă şi mi s-a î mplinit do-
rinţa. A doua oară mi-am dorit băiat şi s-a dovedit contrariul. Dar sunt 
foarte mulţumit pentru că sunt î nţelegătoare şi cuminţi. Faţă de alţi co-
pii după cum se vede că alţii au prea multe, ele fiind vorba aia, de o spe-
ţă mai joasă sunt foarte î nţelegătoare şi nu fac năzbâtii: „Tăticule î mi 
trebuie aia sau aia”. Dar când le vin şi lor banii prin alocaţie le cumpăr 
câte o banană, suc, asta e porţia lor lunară. 

Fata ar trebui de mică să fie î nvăţată ce să facă î n viitor cu toate că 
fetiţa mea cea mare e de 5 ani foarte mult contează educaţia părinţilor 
de mică. De exemplu, fetiţa mea şi când î i face baie mama ei nu o lasă 
să o spele până nu ies eu afară. Oricum sunt părintele ei, dar ei î i e ru-
şine, sau la oliţă. Când soţia mea e plecată şi eu î i dau oliţa face singură 
nu cu ajutorul meu. Sunt foarte multe familii unde s-au î ntâmplat mul-
te. Deci o fetiţă aşa trebuie educată, cuminte. Eventual şi tatăl, dar mai 
multe ştie mama. 

Enorm aş dori un băiat. Fetele ca fetele, vorba aia, dar un băiat î ţi 
poartă numele mai departe, e o diferenţă şi una mare î ntre un băiat şi o 
fată. Dacă î l aveam mi-ar fi plăcut să fie ca mine, mai ceva ca mine, să-
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ritor, harnic şi să-şi dea interesul pentru familia lui. Acum e micuţă, pe 
parcurs o să se gândească la o meseria a ei, având î n vedere studiile as-
tea, cu rechizite multe, cărţi. scumpe. O voi da la grădiniţă să-şi facă o 
pregătite preşcolara. Dacă o să am o stare financiară mai bună se va 
mai gândi ea. Î nsă mimează., face şi ea ceva melodii cum vede la televi-
zor, aude câte o casetă, cântă şi ea. 

Copiii să fie curaţi şi locuinţa şi noi. Să ne dăm interesul faţă de copii 
pentru că copii sunt viitorul nostru. Şi eu am un principiu atâta timp 
cât trăieşti ceea ce faci după ce te-ai căsătorit o faci pentru familia şi 
pentru copii tăi. Şi pe urmă la rândul tău vei fi răsplătit pentru bunăta-
tea care le-ai dat-o copiilor tăi. 

Trebuie să ai o răspundere foarte mare î n momentul î n care tu te 
gândeşti că vrei să ai un copil. Când o familie e compusă dintr-un băr-
bat şi o femeie la acele persoane le trebuie o felie de pâine î n plus, tre-
buie un pic de mâncare , mai mult. Î n momentul î n care ai un copil tre-
buie să te zbaţi să ai un loc de muncă şi să mergi la un patron care î ţi dă 
un salariu de nimica cum e î n ziua de azi şi te ţine cât te ţine nu mai ai 
ce să faci. În momentul când ai un copil eşti î n stare de orice, mergi să 
furi, pentru mâncarea copilului. Mergi să furi şi să dai î n cap.  

24 de ani, angajat la întreprindere de stat căsătorit, fără copii 

Să fie băiat, că cu fetele î n ziua de azi e cam periculos şi cred că… 
vreau băiat că un băiat ar fi ideal. Soţia mea vrea fată să o ajute la tre-
burile gospodăreşti, dar eu cred că va fi băiat. Să fie băiat, să î nveţe 
mult să facă o facultate, să aibă o meserie. Cred că doctor aş vrea să se 
facă…să meargă până-n pânzele albe şi eu vreau să-i ofer toate condiţii-
le. Un copil are nevoie de toate condiţiile şi cum î n ziua de azi î s foarte 
scumpe numai familiile care-şi pot permite pot să-l facă. Trebuie să se 
gândească dacă-l pot î ntreţine, şi dacă corespunde atunci să-l facă; dacă 
nu, trebuie să te gândeşti la avort. 

25 ani, student, necăsătorit, fără copii 

Deocamdată nu am cum să-mi î ntreţin o familie. La timpul potrivit. 
Consider că doi copii ar fi de ajuns să î nveselească o familie şi să facă 
un trai mai fericit. Chiar dacă veniturile sunt mici raportate la preţul 
produselor, al alimentelor consider că viaţa e mai uşoară decât a fost pe 
vremuri. Chiar dacă au fost alte regimuri viaţa romilor a fost grea. În 
ziua de azi cred că guvernul şi autorităţile î ntreprind unele măsuri pen-
tru ajutorarea acestora. Consider că viaţa copiilor e mai bună decât a 
celorlalţi. Aceleaşi caracteristici ar trebui să le aibă şi un băiat. Depinde 
de vârstă, trebuie să î nveţe ca să realizeze ceva, să aibă anumite princi-
pii î n viaţă. Important este să se acomodeze î n societate, să fie î n armo-
nie cu semenii. Să termine o şcoală, dacă se poate facultate, să aibă un 
loc de muncă, să î şi poată î ntemeia o familie, să aibă copii, un trai feri-
cit. 
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Rolul părinţilor este foarte important, principalele reguli le î nvaţă î n 
familie. Dacă ai o familie cu acte de violenţă este aproape sigur că aceşti 
copii vor î nvăţa exact ce au observat şi va avea repercusiuni asupra lor. 

31 de ani, şomer, concubinaj, patru copii 

Fata-i fată, dar depinde şi de bărbat, şi ce bărbat î şi ia. La o fată tra-
iul e mai greu pentru că nu-i ca un bărbat că bărbatul el munceşte, el 
bagă banii î n casă el face tot, dar ca femeie nasol. Femeia poate rămâne 
singură, e foarte greu pentru o fată şi depinde de viitorul care şi-l face 
ea. 

Păi ce rol am eu, eu educ copii, bine şi nevastă-mea, dar mai puţin, 
eu mă ocup de ei tot timpul. Copiii ştiu că sunt tatăl lor, eu le comand şi 
orice zic ei fac, nu fac rele numai când ies afară, fără mine. 

Vor trebui să lucreze şi ei, să aibă familia lor şi tot ce le trebuie î n ca-
să, să nu ducă lipsă de nimic, să aibă un trai mai bun, nu ca şi acesta 
aşa sărac ca al meu, şi o viaţă bună. 

51 ani, bărbat, şomer, căsătorit, doi copii 

Acum am făcut şi eu ce-am putut, am muncit, le-am dat ce-am avut, 
dacă au vrut să mă asculte bine, dacă nu fiecare are la urma urmei via-
ţa lui. Nu pot eu să-i comand să facă ceva, dacă ea nu vrea sau crede că 
nu e bine. 

Copiii noştri, ce au văzut la noi aşa au făcut şi ele, şi maică-sa a fost 
cam bolnavă; ele făceau toată treaba şi le-am î nvăţat să vorbească fru-
mos să respecte omul că numai aşa vor fi şi ele respectate. 

Tineretul ăsta s-a cam prostit, eu când î i văd cum umblă î mbrăcaţi, 
cum se poartă, cum vorbesc, nu-i de mirare că se î ntâmplă atâtea, mai 
văd şi ei la televizor atâtea crime î şi omoară fraţii, părinţii, eu nu ştiu 
ce-i cu ei. Poate nu-i educă părinţii sau nu vor să asculte, dar mari ne-
norociri se î ntâmplă de pe urma lor. Noi nu eram aşa, mai ştiam de res-
pect, mai ştiam că trebuie să vorbim frumos, păi părinţii mei dacă mă 
auzeau că vorbesc aşa mă lipeau de pereţi. Şi poate şi erau timpurile 
altfel, se mai ştia de ruşine, era altfel. 
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BARBARA BUTTA 

IMAGINI DESPRE FEMEI ŞI FEMINITATE  
– REZULTATELE MONITORIZĂRII PRESEI – 

 

 
Schimbările post-comuniste din societăţile est-europene şi din România au 

î nsemnat transformări economice şi sociale, care î n numeroase domenii şi instituţii 
au iniţiat schimbări î n concepţia privind rolul femeilor şi al bărbaţilor, raportul 
dintre sexe precum şi ideea de feminitate şi masculinitate. Principiul egalităţii din-
tre sexe - fiind o amintire legată de socialism - şi-a pierdut legitimitatea î n faţa 
multora. Din motive diverse desigur, dar printre altele şi din cauza faptului că 
aceasta î nsemna pentru mulţi ştergerea diferenţelor dintre sexe, pierderea „femini-
tăţii” (dar şi a „masculinităţii”), ceea ce a generat dorinţa pentru restabilirea unei 
„ordini fireşti a lucrurilor” şi î n acest domeniu al vieţii. Această schimbare poate fi 
sesizată şi î n produsele presei româneşti, chiar dacă acestea nu consideră discursul 
despre femei o prioritate. În măsura î n care această temă intră totuşi în câmpul lor 
de atenţie, cotidienele, săptămânalele şi revistele examinate se străduiesc să dea 
un nou sens identităţilor şi raporturilor dintre sexe, precum şi să î nlocuiască ima-
ginea delegitimizată a femeii socialiste (muncitoarea eroină şi mama eroină) cu re-
prezentări noi. E important de observat cine participă la acest proces de redefinire, 
interesele cui sunt reprezentate ca interese feminine sau masculine „autentice”, 
cine î n numele cui ia cuvântul, şi – până la urmă – ce reprezentări sunt excluse din 
sfera publică şi a legitimităţii. 

După cum ştim, termenul de gen social (gender) este utilizat î n literatura de 
specialitate – printre altele - pentru a desemna diferenţa dintre bărbaţi şi femei, 
constituită social şi cultural, precum şi setul de comportamente şi î nsuşiri conside-
rat a fi caracteristic bărbatului şi femeii î ntr-o anumită societate. De-a lungul isto-
riei oamenii au acceptat aceste roluri ca fiind naturale, î nsă studiile de gen au de-
monstrat că ceea ce este considerat tipic masculin sau feminin, este determinat din 
punct de vedere cultural şi nu biologic. Î n acest proces, aşa numita „a patra pute-
re”, mass media, joacă şi ea un rol important. Prin discursurile sale şi prin univer-
sul său vizual aceasta transmite un mesaj şi creează o imagine care poate dobândi 
valoare normativă pentru consumatori, preî ntâmpină şi confirmă anumite concep-
ţii şi delegitimează altele. 

După 1989 presa scrisă din România a trecut prin transformări imense, atât 
din punctul de vedere al preluării elementelor occidentale, cât şi î n ceea ce priveşte 
revitalizarea specificului autohton. Apariţia posturilor de televiziune şi de radio 
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alternative, precum şi slăbirea, uneori dispariţia controlului şi cenzurii centralizate 
au făcut posibilă constituirea unui spaţiu de negocieri asupra normelor şi valorilor, 
printre altele, a celor referitoare la „adevărata feminitate”. Transformările surveni-
te î n societatea noastră nu pot fi considerate însă definitive din punctul de vedere 
al schimbării rolurilor de gen. Analiza noastră surprinde modalităţi î n care presa 
scrisă participă la acest proces şi doreşte să determine noi tipare şi în această di-
recţie. 

DESCRIEREA CERCETĂRII DIN PUNCT DE VEDERE METODOLOGIC 

Aplicând metodologia analizei de conţinut elaborată de Klauss Krippendorff5 
precum şi a analizei de discurs a lui T. A. van Dijk6, am î ncercat să evaluez care 
sunt caracteristicile imaginii formate despre femei î n perioada cercetată î n presa 
locală, regională şi î n revistele pentru femei. Î n consecinţă analiza se referă nu 
numai la text, ci şi la discurs, am cercetat deci textul î n contextul comunicării. 
Studiul meu nu î şi propune să confrunte cele apărute î n presă cu faptele, cu situa-
ţia reală, mă limitez doar la explorarea imaginii femeii transmisă prin presă. Pe 
parcursul monitorizării care a durat şase luni (din septembrie 2000 până î n martie 
2001) am analizat 80 de articole apărute î n cotidiene, 576 de articole din reviste şi 
1279 de fotografii. Î n atenţia mea au stat următoarele cotidiene, săptămânale şi 
reviste: „Adevărul de Cluj”, „Transilvania Jurnal”, „Szabadság”, „Krónika”, „Româ-
nia Mare”, „Erdélyi Napló”, „Piaţa”; revistele pentru femei „Cosmopolitan”, „Lumea 
femeilor”, „Avantaje”, „Olivia” şi revista pentru bărbaţi „FHM”. Am observat diferi-
te tipuri de „text”, cum ar fi articole, fotografii, anunţuri privind oferte de muncă, 
scrisori ale cititorilor şi pe parcursul monitorizării lor am urmărit următoarele cri-
terii: 

 
• tipul articolului (editorial, ştire scurtă, reportaj, scrisoare de la cititori); 

• subiectele dezbătute cel mai frecvent şi cele care nu sunt menţionate de-
loc, precum şi ambianţa textuală şi fotografică în care respectivul subiect 
este î ncadrat; 

• evenimentele pe marginea cărora se profită de ocazie pentru a se scrie 
despre bărbaţi şi despre femei; 

• personajele prezentate, caracterizarea lor pe baza statutului social, a 
vârstei, a condiţiei economice şi a apartenenţei etnice, frecvenţa cu care 
se face referire la anumite caracteristici; 

• limbajul folosit (unul fără comentarii, obiectiv, sau dimpotrivă, unul per-
sonal, batjocoritor, ironic), şi diferenţa surprinsă î n limbaj atunci când se 
scrie despre persoane aparţinând celuilalt gen/celeilalte etnii; 

• scopul discursului (ce îşi propune autorul textului, ce fel de mesaj com-
pune); 

                                                           
5 Krippendorf, Klausz: A tartalomelemzés módszertanának alapjai, Balassi Kiadó, Budapest 1995 
6 van Dijk, T. A.: Handbook of Discourse Analysis, Academic Press, New York 1985 
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• fotografiile, mesajul transmis prin ele, ipostazele (avantajoase sau 
dezavantajoase) î n care sunt prezentate personajele, î nsuşirile cu care 
sunt asociaţi actorii î n planul imaginii. 

Pe baza criteriilor de mai sus, prin intermediul unei analize comparative, voi 
ilustra faptul că, î ntr-adevăr, identităţile şi relaţiile de gen sunt construcţii sociale, 
asemănările şi deosebirile surprinse î n modul î n care subiectul nostru este repre-
zentat relevând paleta opţiunilor cu privire la noile norme ale „feminităţii”.  

FIGURILE FEMININE CONTURATE ÎN REVISTELE PENTRU FEMEI 

Toate revistele pentru femei alese pentru analiză au apărut pe piaţa 
mediatică românească după 1990, majoritatea fiind î n proprietate occidentală. Re-
dacţia este formată din femei cu excepţia câtorva persoane, redactorii şef şi adjun-
cţii lor sunt femei fără nici o excepţie. În cazul revistei pentru bărbaţi (FHM) ra-
portul este invers proporţional, î n căsuţa redacţională găsim exclusiv nume de băr-
baţi. 

Subiectele cele mai î ndrăgite de revistele pentru femei sunt relaţia de cuplu, 
familia, sexualitatea, căminul, î ngrijirea frumuseţii şi cariera. Există o diferenţă 
î ntre reviste î n ceea ce priveşte frecvenţa subiectelor amintite, aşa cum există o di-
ferenţă şi î n preferinţa pentru un anumit subiect. Subiectele nu sunt prezentate 
din punctul de vedere al unor evenimente concrete, acest lucru caracterizând nu-
mai cotidienele. Discursul despre feminitate determină modul î n care o femeie tre-
buie să se poarte, să vorbească, să arate. Atenţia este concentrată asupra unor te-
me presupuse a fi importante î n viaţa unei femei: familia, căminul şi locul de mun-
că, neaccentuând foarte mult hobbyurile (spre deosebire de revistele pentru băr-
baţi). Se observă o diferenţă î ntre situaţia reală a femeilor şi imaginea femeii pre-
zentată ca normativă î n presă, relevată, de exemplu, prin figurile feminine contu-
rate î n scrisorile cititorilor şi î n reportaje. Ceea ce caracterizează î n general revis-
tele pentru femei este formulat î n scopul major enunţat: cu puţină voinţă şi î ncre-
dere î n sine oricare dintre cititoare poate deveni asemenea figurilor feminine 
prezentate. Ele promit să asigure mijloacele necesare pentru aceasta, şi nu numai 
prin intermediul sfaturilor cu privire la modă, la probleme cosmetice şi medicale, 
dar şi cu ajutorul rubricilor permanente de consiliere psihologică prezente î n 
fiecare revistă, oferind î ndrumare pentru cei care o solicită, pentru cei dornici de 
schimbare. Posibilitatea schimbării, a î mbunătăţirii este ilustrată de interviurile 
realizate cu numeroase femei de carieră de mare succes, ale căror mesaj este: 
pornind de la o anumită situaţie, şi chiar cu ajutorul mijloacelor asigurate de 
aceste reviste, oricine poate deveni asemănător cu modelul prezentat ca normativ, 
şi anume o femeie independentă, plină de î ncredere î n sine, hotărâtă, dar î n acelaşi 
timp extrem de feminină şi atrăgătoare, care are dreptul să-şi conducă viaţa î n 
mod individual şi î n acelaşi timp să se bucure de ea. 

Revista „Cosmopolitan” este cea mai î ndrăzneaţă atât din punctul de vedere 
al alegerii subiectului, al abordării cât şi cel al reprezentării. Ea dezbate cele mai 
multe subiecte legate de sexualitate (fie aspecte medicale, psihologice sau tehnici 
ale sexualităţii – niciodată nu se dezbate î nsă aspectul moral al subiectului, nici 
problema hărţuirii sexuale, a molestării sau abuzului). Sexualitatea este considera-
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tă un izvor de plăcere, pe care orice femeie are dreptul să-l savureze. Sunt publica-
te numeroase idei şi sugestii referitoare la modul î n care viaţa sexuală poate fi î m-
bunătăţită. Sexualitatea este aşezată î n afara relaţiei de cuplu, iar conform mesa-
jului transmis o femeie poate avea o viaţă sexuală independentă de o relaţie de cu-
plu durabilă sau de căsătorie. Căsătoria, î ntemeierea unei familii nu este prezenta-
tă ca o regulă de urmat, ci ca o alternativă. Avantajele independenţei sunt detalia-
te î n numeroase articole, femeile sunt î ncurajate să se descurce şi fără un partener, 
bucurându-se de cel puţin atâtea avantaje ca şi colegele lor care trăiesc î ntr-o rela-
ţie de cuplu, căci „femeia modernă e independentă” – atât din punct de vedere ma-
terial, cât şi legal sau sentimental. Acest mesaj este susţinut de modul î n care se 
scrie despre cele două subiecte cel mai des î ntâlnite, precum şi de universul vizual 
al revistei.  

Pe lângă sexualitate, din punctul de vedere al frecvenţei, cele mai multe arti-
cole se referă la  carieră, şi implicit la autonomia financiară a femeii – care asigură 
o independenţă de altă natură decât cea sentimentală. Despre acest subiect se dis-
cută î n două modalităţi distincte: pe de o parte - prin intermediul a numeroase sfa-
turi – cititoarea este asigurată de faptul că realizarea unei cariere de succes este 
posibilă, pe de altă parte - prin interviurile realizate cu femei de carieră – „se vând” 
nişte reţete de succes bine puse la punct. Dintre „carierele importante pentru fe-
mei” un rol accentuat au acelea î n cazul cărora femeia trebuie să presteze şi cu 
trupul, chipul şi î nfăţişarea ei (actriţă, manechin, prezentatoare televizor), iar din 
punctul de vedere al frecvenţei, numai după acestea urmează jurnalistele, femeile 
manager, specialistele î n relaţii cu publicul, sau directoarele, doctoriţele. Sunt 
amintite î ntr-o proporţie neaşteptat de mare meseriile î n care femeile sunt î n con-
tact permanent cu alţi oameni. Aceste femei se autocaracterizează, revista î ncearcă 
î n acest mod să ofere o imagine mai credibilă asupra posibilităţilor şi mijloacelor 
succesului. Ele se definesc optimiste, î ncrezătoare şi sigure pe ele. Multe dintre ele 
accentuează credinţa lor î n intuiţie şi î n destin, ca î ntr-un principiu călăuzitor al 
vieţii. Sunt vesele, deschise, spontane, dar î n acelaşi timp nu se feresc să afişeze un 
comportament hotărât, să sublinieze maturitatea simţului lor critic, precizând că 
aceasta nu intră î n contradicţie cu feminitatea lor. Î ncrederea î n sine şi î n capaci-
tăţile proprii este amintită ca o condiţie primordială a succesului lor. De vreme ce 
cariera semnifică realizarea de sine, „cu puţină perseverenţă succesul î n acest do-
meniu este garantat”. E important de precizat că personajele sunt prezentate fără 
excepţie ca femei extrem de feminine, î ngrijite şi frumoase, atrăgătoare şi toate ti-
nere, adjectivele referitoare la ţinută şi la î nfăţişare având un rol important aici. În 
câteva cazuri sunt şi trimiteri concrete la faptul că o figură feminină frumoasă şi 
atrăgătoare poate î nlesni posibilităţile succesului (spre deosebire de femeile pre-
zentate î n FHM, care deseori subliniază că nu au abuzat niciodată de aspectul lor). 
Obţinerea acestor „avantaje” este prezentată totodată ca o perspectivă realizabilă 
de orice femeie, căci sunt publicate numeroase materiale despre moduri de viaţă 
alternative, cure de slăbire şi posibilităţi de practicare a sportului, propunând citi-
toarelor atât scopuri de urmărit cât şi mijloace pentru realizarea acestora. 

Din articolele revistei se conturează femeia independentă din punct de vedere 
financiar, care î şi poate permite să posede aceleaşi bunuri ca şi bărbatul. Sfetnicul 
juridic e o rubrică permanentă, care oferă informaţii utile cititoarelor privind pro-
cedurile î n cazul cumpărării unui automobil sau unei locuinţe. În rubrica de turism 
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se face publicitate la vacanţe scumpe î n străinătate sau î n ţară, subliniind pe 
această cale nu numai independenţa financiară, dar şi faptul că femeia de azi dis-
pune de timpul ei liber. 

Caracteristica cea mai importantă şi indispensabilă a femeii Cosmo e „triplul 
A”: Actuală, Atractivă, Activă. Rubricile permanente prezintă î n mod sistematic 
oferte de film, muzică şi cultură, î n acelaşi timp sunt publicate şi informaţiile cele 
mai proaspete despre staruri celebre. Actualitatea, buna informare este orientată 
î n afara României, sunt puţine articolele despre starurile şi persoanele publice au-
tohtone. Pe lângă asta însă se face reclamă continuă produselor cosmetice apărute 
pe piaţa românească, precum şi celor mai noi curente ale modei. Articolele acestea 
sugerează că femeia modernă trebuie să fie la zi cu evenimentele lumii, cu cele mai 
noi tendinţe şi cu noile produse apărute pe piaţă. Femeia atractivă e tânără, î ngri-
jită, suplă, la modă şi are î ncredere î n sine. Fotografiile prezintă exclusiv femei su-
ple, bine î ngrijite, media de vârstă nu depăşeşte 27 de ani. Femeia activă lucrează, 
î şi clădeşte cariera, călătoreşte, se distrează î n timpul liber, şi, dacă doreşte, î ntre-
ţine o relaţie cu un bărbat (nu se pomeneşte deloc despre relaţii homosexuale), dar 
nu î şi petrece timpul îngrijind familia, căminul, conducând o gospodărie, lipsesc 
deci rubricile cu reţete gastronomice, cu sfaturi privind î ngrijirea căminului.  

Sunt infime subiectele care tratează dragostea, relaţia de cuplu, iar cele des-
pre familie lipsesc cu desăvârşire. Femeia care trăieşte singură este dominantă şi î n 
plan vizual, aproape jumătate din fotografii (196 din 384) reprezintă femei singure 
şi î n total sunt două fotografii î n care apare şi un copil. Spre deosebire de celelalte 
reviste pentru femei, sunt mai accentuate aici relaţiile din afara căsătoriei precum 
şi relaţia cu un bărbat căsătorit. Modelul familiei tradiţionale î şi pierde valoarea î n 
lumea Cosmo, nu apare ca un exemplu de urmat, ci ca o alternativă. 

Revista „Avantaje” doreşte să ofere o imagine mai echilibrată şi mai completă 
despre lumea femeilor. Între subiectele ei apare familia şi căminul (cu grădina şi 
animalele ei de casă). Acest lucru se conturează şi î n universul vizual al revistei, 
unde ca o noutate faţă de Cosmopolitan sunt reprezentaţi copiii precum şi genera-
ţia mai î n vârstă. Au totodată şi o rubrică separată pentru copii. Generaţia mai 
vârstnică apare pe plan vizual, neţinându-se î nsă seama de aceasta pe parcursul 
subiectelor abordate sau a sfaturilor. În afara numeroaselor sfaturi cu privire la 
cosmetică şi la modă, este puternic accentuată şi î ngrijirea ambianţei căminului. 

Femeia revine î n cercul familiei, al căminului, dar nu este neglijată nici 
importanţa clădirii unei cariere. Revista aceasta oferă ceva nou faţă de 
Cosmopolitan şi prin crearea unui echilibru î ntre cele două aspecte cele mai impor-
tante din viaţa femeii, între familie/maternitate şi carieră. Potrivit mesajului ei, ele 
sunt complementare, mai mult, unul ajută la crearea celuilalt: o viaţă de familie 
fericită, echilibrată uşurează clădirea carierei şi invers.  

Sunt numeroase subiecte cu tentă psihologică, subliniindu-se rolul pe care î l 
are autocunoaşterea î n obţinerea succesului. Asemenea revistei Cosmopolitan, şi 
Avantaje militează pentru desfiinţarea rolului pasiv al femeii, fie ca o caracteristică 
a vieţii personale sau a celei profesionale. Cunoscându-şi capacităţile, femeia este 
î n măsură să decidă asupra vieţii sale individuale, este capabilă să aibă iniţiative 
atât î n relaţia de cuplu cât şi la locul de muncă. „Alegerea î ţi aparţine” - transmite 
revista, accentuând verbul „vei reuşi”, conferind un fel de optimism femeii Avanta-
je. 
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Revista „Olivia” aduce ceva nou î n primul rând prin î ncercarea de a plasa fe-
meia î n lumea „bărbatului”, prezentând numeroase portrete de femei care practică 
meserii considerate tipic bărbăteşti, eliminând prin aceasta graniţele tradiţionale 
dintre sexe. Cu toate astea din mulţimea adjectivelor folosite se conturează o feme-
ie fragilă, mică, delicată, care trebuie protejată şi apărată. 

Tonul e mai degrabă sentimental, sunt frecvente povestirile (de dragoste) de-
gajând o atmosferă tristă. Relaţia cu soacra apare ca o problemă î n repetate rân-
duri (câteodată î n mod serios, alteori cu umor), ceea ce î nseamnă că tinerele cu-
pluri nu sunt independente de generaţiile mai î n vârstă. Modelul tradiţional al ma-
rii familii cu trei generaţii este î ncă parte a societăţii prezentate de „Olivia”.  

„Lumea Femeilor” este mult mai săracă decât celelate reviste î n ceea ce pri-
veşte subiectele tratate, concentrând universul feminin exclusiv î n jurul relaţiilor 
de cuplu şi a familiei, negăsindu-şi loc aici articole legate de carieră. Scriind despre 
femei, adresându-se lor, revista foloseşte o expresie caracteristică („bombonica”), 
punctând şi î n acest mod rolul destinat lor î n societate. Ca o noutate, apare bărba-
tul care î şi asumă rolul de tată de familie, atât în articole cât şi î n fotografii.  

Deşi „FHM” e o revistă adresată bărbaţilor, se scrie despre femei cam tot atât 
cât despre bărbaţi. Femeile apărute î n revistă au toate sub 30 de ani, majoritatea 
sunt manechine, actriţe sau cântăreţe. Este avantajată prezentarea trupului femi-
nin, numeroase sunt fotografiile seminude sau care arată anumite părţi ale corpu-
lui feminin. Femeia FHM este sexi, frumoasă, suplă, sportivă, independentă, activă 
şi intuitivă (î n opoziţie cu raţionalitatea masculină), sigură pe ea, hotărâtă, care î şi 
cunoaşte valorile, care se simte bine î n propriul ei corp şi î şi savurează sexualita-
tea. Î n afara rubricilor permanente prezentând o figură feminină, subiectul este 
atins şi î n articolele despre sexualitate sau despre relaţiile de cuplu. În fotografiile 
ilustrând sexualitatea, femeia apare ca obiectul satisfacţiei (numărul fotografiilor 
cu femei nude şi seminude este de 21, faţă de 6 cu bărbaţi î n ipostaze asemănătoa-
re). În articole, î nsă, femeia nu apare exclusiv ca obiectul satisfacţiei, ci şi ca 
subiectul de satisfăcut, punându-se accentul pe prezentarea tehnicilor sexuale cu 
ajutorul cărora bărbatul poate provoca plăcere femeii. Acest lucru este prezent şi î n 
articolele care tratează relaţia de cuplu, bărbaţii sunt educaţi cu numerose sfaturi 
cu privire la modalităţile de a se impune î n faţa unei femei, despre ce le place feme-
ilor (romantism, grijă, atenţie, sprijin) şi ce nu le place.  

Aceasta e revista care scrie î n modul cel mai deschis despre relaţia dintre se-
xe. Î n opinia sa, î n societatea de azi există riscul schimbării rolurilor sexuale, a fe-
minizării bărbaţilor şi a masculinizării femeilor (vezi articolul „Îmblânzirea bărba-
ţilor” din nr. 12, 2000). Î n interviurile realizate cu cântăreţe celebre din România, 
aceste femei apar ca personaje care domină lumea bărbaţilor. Pe parcursul intervi-
urilor cu staruri, se menţionează de fiecare dată mulţimea admiratorilor, pe care 
femeia î i domină cu uşurinţă. 
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UNIVERSUL VIZUAL AL REVISTELOR 

Am analizat numai acele fotografii, care î nsoţeau articolele studiate sau erau 
reprezentări vizuale ale acestora. Cu excepţia fotografiilor din rubricile de modă, nu 
am acordat atenţie celor de publicitate.  

Majoritatea fotografiilor analizate reprezintă femei singure, sub forma unui 
portret sau figură î ntreagă. Din acest punct de vedere se remarcă î n primul rând 
revista „Cosmopolitan” (Anexa nr. 1), ale cărei numere analizate conţin 196 de fo-
tografii prezentând figuri de femei.  

Această revistă subliniază independenţa femeii, laturile pozitive ale acesteia, 
atât prin tematică cât şi prin discursul folosit. E singura revistă care publică foarte 
rar fotografii cu femei aflându-se î n sânul familiei, eventual î n compania unui co-
pil. Lipsesc fotografiile cu copii, femeia ca mamă nu apare deloc pe plan vizual. 
Prezentarea vizuală a relaţiei femeie-bărbat susţine mesajul discursurilor, aproape 
jumătate din fotografii aşează relaţia femeie-bărbat î n afara dormitorului, indicând 
că accentul cade pe independenţa femeii, ea poate fi fericită chiar dacă nu e mamă, 
soţie sau amantă. Majoritatea fotografiilor redau persoane care lucrează la birou. 
Este frecventă reprezentarea bărbaţilor şi femeilor petrecându-şi timpul liber, ima-
ginile acestea redând o relaţie bazată pe egalitate î n rang şi î n drepturi. Cele mai 
multe fotografii despre relaţia erotică dintre bărbat şi femeie prezintă diverse pozi-
ţii de a face dragoste, subliniind de la caz la caz că sexualitatea e o componentă im-
portantă a vieţii unei femei. Imaginile cu bărbaţi singuri reprezintă un sfert din 
fotografiile cu femei î n aceeaşi ipostază. Acestea nu pot fi clasificate din punct de 
vedre tematic, majoritatea î nsoţesc doar textul sub forma unui portret. Abia găsim 
imagini cu mai mulţi bărbaţi, lumea femeilor e cea care domină aici. Femeile pre-
zentate sunt toate tinere, bine î mbrăcate, atrăgătoare şi î ngrijite.  

Revista „Avantaje” (Anexa nr. 2) seamănă cu „Cosmopolitan” î n ceea ce pri-
veşte prezentarea femeii singure şi relaţia femeie-bărbat, proporţia imaginilor este 
aceeaşi, cu diferenţa că î n revista aceasta apare pe plan vizual şi generaţia mai î n 
vârstă. Noutatea universului ei vizual faţă de revista precedentă este că oferă spa-
ţiu şi portretului familiei şi al mamei. Cantitativ sunt multe fotografii cu copii sau 
cu femei î n compania copiilor (mai multe decât cele reprezentând relaţia femeie-
bărbat). Accentuarea maternităţii pe plan vizual apare şi prin intermediul repre-
zentării generaţiei mai vârstnice, de vreme ce aceste femei sunt reprezentate î n 
postura de mamă sau de bunică. Aceasta fiind revista care prin discursul său asi-
gură cel mai mare spaţiu temelor legate de familie, nu e de mirare frecvenţa mai 
mare a imaginilor cu copii, familie sau femei î n ipostaze de mame faţă de celelalte 
reviste.  

În revista „Olivia” (Anexa nr. 3) domină de asemenea imaginea femeii inde-
pendente, cu diferenţa că majoritatea fotografiilor prezintă femeia î n timpul practi-
cării unor profesii, precum şi a unor profesii considerate tipic bărbăteşti, sau 
hobbyuri. Urmează, din punct de vedere cantitativ, imaginile redând relaţia feme-
ie-bărbat, dar spre deosebire de „Cosmopolitan” aici nu domină fotografiile cu con-
ţinut erotic, ci cele referitoare la relaţia de zi cu zi dintre cele două sexe, relaţia 
profesională î n primul rând.  

„FHM” (Anexa nr. 4) reprezintă femeile î ntr-un mod sexual provocator, î n 
ipostaza de obiect sexual. Fiind o revistă pentru bărbaţi, cantitativ domină imagini-
le cu bărbaţi singuri, dar imediat după aceasta urmează fotografiile cu femei sin-
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gure. Î n comparaţie cu celelalte reviste studiate, aici găsim cele mai multe imagini 
redând femei (semi)nude respectiv anumite părţi ale corpului feminin, pe plan vi-
zual prezentând femeia ca obiectul sexualităţii masculine.  

„Lumea femeilor” (Anexa nr. 5), ca şi celelalte reviste pentru femei, conţine î n 
majoritate fotografii reprezentând femei singure. Faptul că e o revistă mai săracă 
din punct de vedere tematic se oglindeşte şi pe plan vizual. Deşi tematic imaginile 
se î mpart ca şi î n cazul celorlalte reviste, î n ansamblu prelucrează mai puţine 
subiecte. Lipsesc imaginile cu copii, fotografiile de grup, şi sunt puţine fotografiile 
cu bărbaţi.  

FEMEIA PREZENTATĂ ÎN COTIDIENE ŞI SĂPTĂMÂNALE 

Există o mare diferenţă î ntre universul feminin care apare î n cotidiene şi săp-
tămânale, şi cea din revistele pentru femei. Acestea scriu despre femei mai ales cu 
ocazia unor evenimente mai importante sau considerate senzaţionale. Majoritatea 
articolelor sunt numai ştiri, ceea ce denotă o bagatelizare a subiectului. Numărul 
articolelor ştiinţifice e extraordinar de scăzut, specialişti din diverse domenii nu 
iau cuvântul. Tematica este specifică, sunt prezentate alte aspecte ale universului 
feminin decât î n reviste. Dacă acestea din urmă dezbat temele abordate î n termeni 
psihologici, sexuali sau î n contextul relaţiilor de cuplu, cotidienele se ocupă de rolul 
ocupat de femei î n societate. Î n perioada analizată numai „Krónika” a pornit o ru-
brică dedicată exclusiv femeilor (î ntr-o vreme şi „Adevărul de Cluj” avea o pagină 
despre femei, dar î n perioada analizată nu a publicat materiale), iar subiectele 
apărute aici seamănă cu cele dezbătute î n revistele pentru femei (modă, istoria 
modei, sfaturi cosmetice, lumea starurilor). În ansamblu, din cotidiene dispare 
imaginea femeii consumatoare şi apare femeia care î şi asumă un rol activ î n viaţa 
publică şi economică, precum şi femeia ca victimă. Subiectele cele mai frecvente 
sunt: rolul asumat de femei î n politică, î n viaţa publică şi î n afaceri, prostituţia, 
comerţul de femei, imaginea mamei agresive (care a intrat î n atenţia presei prin 
cazul unei mame care şi-a omorât copilul î n bătaie şi a dominat pentru câteva săp-
tămâni piaţa mediatică), şi câteva date statistice menite să sublinieze diferenţele 
dintre femei şi bărbaţi. 

Anexele nr. 6.1, 6.2, 6.3 şi 6.4 prezintă î n ce context şi de câte ori se scrie des-
pre femei î n articolele ziarelor „Szabadság”, „Krónika”, „Adevărul de Cluj” şi 
„Transilvania Jurnal”. Aşa cum voi puncta î n continuare, unele subiecte sunt con-
siderate mai importante decât altele, dar ierarhia aceasta e de fapt relativă, pentru 
că, după cum putem observa, numărul articolelor despre femei e extraordinar de 
scăzut: î n timpul celor şase luni de analiză „Transilvania Jurnal” aminteşte de fe-
mei de 30 de ori, „Adevărul de Cluj” de 25 ori, „Krónika” de 10 ori, iar „Szabadság” 
de 7 ori (!). Descifrând sensurile subiectelor tratate şi sublinierea contextelor î n ca-
re apar, nu putem uita, deci, că această temă nu se bucură de prioritate î n ziarele 
analizate (î n cele de limbă maghiară i se acordă chiar mai puţină atenţie decât î n 
cele româneşti). Aceasta denotă faptul că societatea noastră post-comunistă nu 
consideră situaţia femeilor şi relaţiile/inegalităţile dintre sexe o problematică rele-
vantă. Î n măsura î n care aceste fenomene devin subiecte de discuţie, nu constituie 
obiectul unei analize complexe, dimpotrivă, nici nu devin subiecte de sine-
stătătoare ale discursului mediatic, ci mai degrabă mijloace ale senzaţionalului din 
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presă. Î n timp ce revistele pentru femei ultra-colorează imaginea creată despre fe-
mei (î n primul rând subordonând-o normelor unei societăţi de consum imaginate), 
cotidienele şi săptămânalele o fac extrem de sumbră prin tipare unilaterale (sau o 
exploatează potrivit logicii scandalurilor î n vogă). 

Din cele 80 de articole analizate din punct de vedere cantitativ sunt majorita-
re cele care prezintă femeia politician, mai ales î n perioada premergătoare alegeri-
lor prezidenţiale, precum şi după turul doi de scrutin. Cu prilejul mai multor mani-
festări s-a profitat de ocazie pentru a se scrie despre rolul asumat de femei î n viaţa 
politică (dezbateri organizate de Fundaţiile „Artemis” din Cluj şi „Şanse Egale pen-
tru Femei” din Iaşi). Participanţii acestor dezbateri sunt î n majoritate reprezen-
tante ale unor partide politice, candidaţi la alegeri din partea unor partide şi re-
prezentanţi marcanţi ai lumii afacerilor. Subiectul dezbaterilor l-a constituit nu-
mărul scăzut al femeilor î n viaţa publică şi cea politică, precum şi discutarea posi-
bilităţilor de schimbare, subliniindu-se faptul că România este pe ultimul loc î n 
Europa privind asumarea de către femei a unor roluri î n viaţa politică şi publică. 
Tot la aceste manifestări s-au discutat şi probleme cotidiene î nfruntate de către 
femei, care aşteaptă o soluţionare urgentă, cum ar fi: violenţa î n familie, prostitu-
ţia, comerţul de femei, discriminarea pe piaţa forţei de muncă, educaţia, sănătatea.  

Subiectele acestea sunt dezbătute şi separat de cotidienele analizate. 
Discriminarea pe piaţa forţei de muncă constituie î nsă o excepţie. În perioada 
amintită nici un cotidian nu tratează fenomenul î n mod aparte. Pe marginea 
manifestărilor sus amintite este menţionat doar un aspect al acestui subiect, cel 
referitor la salariul femeilor. Pe parcursul dezbaterii s-a pus problema salarizării 
femeilor, aceasta fiind mult mai scăzut î n cazul lor, î n timp ce lor le revin şi 
„muncile invizibile” atât î n familie cât şi la locul de muncă. În schimb nu s-a 
discutat deloc despre discriminarea datorată impunerii unor criterii de angajare, 
care dezavantajează femeile. Următorul subiect frecvent este femeia î n funcţie de conducere. Tema apare 
mai ales pe marginea unor interviuri cu directoare, scopul fiind caracterizarea 
acestor femei, „descoperirea” secretului succesului. De vreme ce nu s-a realizat nici 
un interviu cu directori (bărbaţi) î n care să se fi făcut vreo legătură între sexul şi 
statutul celui intervievat, se pare că î n societatea noastră femeia î n funcţie de con-
ducere este considerată un fenomen neobişnuit. Această femeie e prezentată ca fi-
ind activă, dinamică, cu o personalitate puternică, hotărâtă, dar î n acelaşi timp şi 
feminină („nu a uitat să rămână femeie”). Tema „femeii de afaceri” este tratată î n 
mod asemănător. Subreprezentarea femeilor î n această ipostază este discutată aici 
ca o problemă, de vreme ce î n sfera î ntreprinzătorilor, î n funcţii de conducere, fe-
meile sunt prezente numai î n proporţie de 8%. Portretul femeii organizator este 
asemănător cu celelalte figuri feminine prezentate, ea apare aici î ntr-un rol activ, 
ca o persoană care are capacitatea de a aduce schimbări atât î n viaţa ei personală, 
cât şi î n viaţa publică. 

Analizând tematica prostituţiei şi a violenţei în familie se contureză o imagi-
ne mai sumbră: femeia ca victimă. Prostituţia e amintită ca o „meserie exclusiv fe-
minină”, niciodată nu se scrie despre aceasta ca despre un fenomen care î l caracte-
rizează sau î l priveşte şi pe bărbat. Despre acest fenomen se scrie pe marginea a 
două evenimente, unul dintre acestea fiind forumul organizat de biserica ortodoxă, 
unde s-a dezbătut problema legalizării prostituţiei, luând poziţie î mpotriva ei. Băr-
batul este amintit î n acest caz î n postura de personaj activ al fenomenului, ca fiind 
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beneficiarul lui, care contribuie la proliferarea acestuia, nefiind sancţionat legal, î n 
opoziţie cu femeia prostituată, despre care se vorbeşte cu milă. Celălalt eveniment 
cu ocazia căreia acest subiect revine, este anihilarea diferitelor reţele de proxeneţi, 
sau arestarea unor prostituate. În acest context apare imaginea femeii criminal, 
care, î nsă, î n acelaşi timp este şi victima care asigură plăcere bărbatului. Cel mai 
adesea femeia prostituată este prezentată ca fiind victima situaţiei materiale 
proaste, fiind obligată să-şi asigure î n acest mod existenţa.  

Mama agresivă apare în paginile ziarelor pe marginea arestării femeii, care 
şi-a rănit grav copilul, sau datorită caracterului senzaţional al evenimentelor de 
acest gen. Î n acest context, de regulă, sunt prezentate condiţiile familiale dezordo-
nate şi sărăcia î n care trăiesc aceste femei, accentuându-se că sunt alcoolice sau 
suferă de vreo boală psihică.  

Cu ajutorul datelor statistice se urmăreşte scopul sublinierii diferenţelor din-
tre bărbaţi şi femei. Pe marginea a patru fenomene - sinuciderea, consumul de al-
cool, alegerea soţului/soţiei şi decesul - sunt detaliate caracteristicile celor două se-
xe. Aici am î ntâlnit î n mod repetat accentuarea diferenţelor dintre etnii, de exem-
plu î n constatarea că în cazul alegerii soţului femeile românce preferă cetăţenii 
francezi, iar unguroaicele pe cei germani. În cazul ambelor etnii se prezintă ca fiind 
o caracteristică generală tendinţa de a se căsători î n afara ţării, preferându-se ce-
tăţenii străini celor români (fenomenul nu este explicat). 

Femeia ca reprezentanta sexului frumos apare î n „Adevărul de Cluj” pe mar-
ginea concursului de frumuseţe organizat pe parcursul câtorva luni, în „Clujeanul” 
(î n materialele despre cele mai noi staruri din Playboy), î n rubrica „Lumea staruri-
lor” din „Transilvania Jurnal” şi î n rubrica „Nők Világa” (Lumea Femeilor) din 
„Krónika”, precum şi î n articolele scrise cu ocazia zilelor de unu şi opt martie. 

În articolele care se ocupă de ziua femeilor apare femeia sărbătorită de băr-
bat. Evenimentul este tratat î n raport cu sexul opus, iar accentul se pune nu numai 
pe evenimentul î n sine, dar mai ales pe atitudinea bărbatului faţă de acesta. Ver-
bele folosite cel mai adesea sunt a fi amabil, a dărui, a sărbători, a fi recunoscător, 
toate fiind indicate î n legătură cu bărbatul. Apare femeia ca „eterna mamă”, fiinţă 
dătătoare de viaţă şi ocrotitoare, iar î n acest context ea e prezentată ca superioară 
bărbatului. 

Figura feminină promovată de câştigătoarele concursurilor de frumuseţe este 
romantică (scrie poezii, citeşte), e sociabilă, veselă, extrem de feminină şi inteligen-
tă, şi are î ntotdeauna sub 20 de ani. 

Articolele despre femei nu etnicizează imaginea personajului, nu se face dife-
renţa î ntre femeia româncă, maghiară sau romă, diferenţele dintre ele se conturea-
ză prin discursurile despre cele trei etnii î n general. Prima impresie după citirea 
articolelor legate de etnia romă este gradul de reprezentare foarte scăzut al femei-
lor. Personajele evenimentelor tratate sunt cu o singură excepţie numai bărbaţi, 
femeia romă nu apare î n sfera publică, despre ea se scrie numai î n relaţia ei cu 
bărbatul. Arestarea lui Varga Anna, „Mama Ana” constituie o excepţie, dar î n arti-
colul scris despre acest eveniment accentul nu se pune pe sexul personajului, ci pe 
provenienţa lui etnică. Figura femeii rome se conturează prin reportaje, care pre-
zintă „colonii de ţigani” sau „vile ţigăneşti”. Î n sfera publică etnia romă este repre-
zentată de bărbat, femeia rămâne î n sfera căminului, face treburile casnice. Se con-
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turează imaginea unor „ţigănci corpolente”, unor femei voluminoase şi a unor ghici-
toare, ale căror viaţă e strâns legată de cea a bărbatului.  

În timp ce figura femeii rome este prezentă atât î n presa română cât şi î n cea 
maghiară, imaginea femeii maghiare apare exclusiv î n presa acestei etnii. Ea apare 
î n presă (î n „Szabadság” şi î n „Erdélyi Napló”) ca un element responsabil faţă de 
poporul maghiar, ca Mama Maghiară. Articolul intitulat „Apăraţi mama maghiară” 
din numărul din 29. 12. 2000 al ziarului „Szabadság” prezintă femeia ca pe un fac-
tor, care răspunde de dăinuirea şi continuitatea naţiunii. Î n numeroase alte artico-
le ea apare î n mod implicit ca „mama naţiunii”, mai ales î n cele care analizează 
schimbările demografice ale maghiarimii. Femeia e cea care procreează naţiunea, 
nu numai din punct de vedere biologic, ci şi cultural (vezi imaginea mamei care î şi 
creşte copilul). Articole care să prezinte imaginea femeii românce nu apar nici î n 
presa română, nici î n cea maghiară, apartenenţa etnică a femeii reprezentate nu a 
fost subliniată î n nici un caz.  

Datorită tematicilor abordate, diferite de cele tratate î n revistele pentru fe-
mei, figurile prezentate î n cotidiene şi săptămânale contureză o imagine mult mai 
matură şi câteodată mai sumbră a femeii. Apare şi generaţia mai vârstnică, deseori 
se discută despre evenimente ale căror personaje au peste 50 de ani.  

Cotidienele emană o atmosferă diversă şi din punct de vedere vizual. Î n cele 
mai multe cazuri sunt doar portrete care î nsoţesc articolele, fără a avea vreun me-
saj secundar. Majoritatea femeilor sunt prezentate la birou sau, î n general, la locul 
de muncă, expresia feţei e de obicei serioasă. Fotografiile cu prostituate constituie o 
excepţie, majoritatea acestora accentuează diferite părţi ale corpului feminin, cu 
precădere picioarele. Săptămânalul „România Mare” publică î n mod regulat fo-
tografii erotice, având o rubrică permanentă î n acest scop, intitulată „Asta nu-i 
normală”. De vreme ce lipsesc dezbaterile despre femei sau bărbaţi, imaginile nude 
publicate regulat nu pot fi puse î n legătură cu contextul comunicării.  

FEMEI PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 

Pentru a mă familiariza cu universul anunţurilor de mică publicitate, am ales 
„Piaţa”, săptămânalul de anunţuri cel mai popular şi cel mai vechi din Cluj. Ziarul 
care apare de mai mulţi ani publică exclusiv anunţuri de mică publicitate precum 
şi reclamele necesare susţinerii sale financiare. În perioada de monitorizare am 
observat criteriile formulate î n anunţurile de locuri de muncă. Am urmărit tipul 
locului de muncă anunţat, precum şi sexul, apartenenţa etnică respectiv calităţile 
fizice şi morale ale celor vizaţi. 

Anunţurile care au la bază sexul ca şi criteriu de angajare, caută femei î n 
proporţie de 81% (Anexa nr. 7). Se pare că femeia e mai căutată pe piaţa forţei de 
muncă, dar asta este valabil numai î n cazul anumitor locuri de muncă (Anexa nr. 
8). Posturile tipic feminine, pentru care se caută î n preponderenţă sau exclusiv fe-
mei, sunt următoarele:  
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Posturi exclusiv pentru femei Numărul cazurilor 
Casnică 22 
Dansatoare 20 
Secretară 18 
Baby sitter 7 
Doamnă de companie 7 
Femeie de serviciu 6 
Croitoreasă 6 
Dansatoare striptease, night club 5 
Relaţii cu publicul, şef de birou 4 

 
 Pentru nici unul din posturile tabelului de mai sus nu s-au căutat bărbaţi, 

toate fiind considerate profesii tipic feminine. Nici unul dintre aceste posturi nu 
necesită studii mai avansate decât liceul, uneori nici atât. Aşadar, pentru ocuparea 
posturilor care necesită studii superioare sexul nu se menţionează ca factor impor-
tant. (Aceasta e concluzia pa care o putem trage şi pe baza anunţurilor pentru pos-
turi care pretind studii superioare, unde numai î n câteva cazuri se precizează 
apartenenţa sexuală ca şi criteriu de angajare.) Î n acelaşi timp, studiile superioare 
ca şi criterii de angajare, nu apar niciodată î n cazul posturilor vacante pentru care 
se caută femei. Piaţa locurilor de muncă pentru femei avantajează persoanele cu 
studii medii, eventual cu şcoli profesionale sau postliceale (Anexa nr. 9). 

Posturile î n principal pentru femei sunt acelea î n cazul cărora s-a precizat 
apartenenţa sexuală ca şi criteriu de angajare, dar acesta nu a fost întotdeauna 
unul eliminatoriu. Acestea sunt următoarele:  

 
Posturi în principal pentru femei Numărul cazurilor 
Chelner 22 
Vânzător  20 
Barman  18 
Bucătar, brutar 12 
Agent comercial, distribuitor 6 

 
În cazul acestor posturi erau şi anunţuri care căutau bărbaţi, sau nu specifi-

cau apartenenţa sexuală ca un criteriu eliminatoriu, totuşi, ele de cele mai multe 
ori favorizau femeile.  

Privind î n ansamblu criteriile de angajare putem observa că majoritatea se 
referă la caracteristicile persoanei care urmează să fie angajată, iar imediat după 
acestea la aspectul fizic. Mult mai apoi urmează cunoştinţele de limbă, studiile şi 
î n ultimul rând apartenenţa etnică. Î n cazul acesteia din urmă am găsit un singur 
anunţ unde se preciza exact apartenenţa etnică a persoanei căutate (maghiară), î n 
rest, dacă acest lucru este amintit, anunţul se referă la cunoaşterea limbii maghia-
re (Anexa nr. 10). Numărul anunţurilor care conţin cunoaşterea limbii maghiare ca 
un criteriu de angajare eliminatoriu este şi el foarte scăzut, am găsit doar trei 
anunţuri î n care aceasta este o condiţie decisivă. Î n cazul specificării cunoaşterii 
limbilor străine sunt avantajate acele femei care vorbesc mai multe limbi de circu-
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laţie internaţională, apoi urmează cunoaşterea limbii engleze, şi numai pe ultimul 
loc cunoaşterea limbii germane respectiv maghiare.  

Angajata ideală este î n primul rând serioasă, tânără şi dinamică. Din punct 
de vedere cantitativ urmează anunţurile care avantajează femeile cu abilităţi de 
comunicare dezvoltate sau vorbăreţe, î n timp ce inteligenţa, sinceritatea, hărnicia 
sunt pe ultimul loc. Se pare că pe piaţa forţei de muncă sunt î n avantaj î n primul 
rând femeile cu simţul social dezvoltat, şi numai după acesta vine î n calcul experi-
enţa profesională, disponibilitatea şi capacitatea de muncă (Anexa nr. 11). Pe baza 
anunţurilor putem spune că angajatorii pun mare accent pe aspectul fizic al candi-
daţilor, cele mai multe criterii care se referă la acest aspect subliniază aspectul fi-
zic plăcut şi prezentabil al persoanei căutate. Deseori se precizează faptul că se ca-
ută femei atrăgătoare, sexi, î n condiţii fizice bune, şi aceasta nu numai î n cazul 
posturilor î n care aspectul fizic e considerat criteriu exclusiv de angajare (de exem-
plu manechine, dansatoare stripteas) (Anexa nr. 12).  

Vârsta apare mai des ca oricare alt criteriu de angajare. Vârsta minimă este 
î ntotdeauna de 18 ani, iar cea maximă de 55 de ani (Anexa nr. 13). Am găsit două 
anunţuri î n care se căutau exclusiv pensionari. De multe ori este avantajată o 
anumită categorie de vârstă, cea mai frecventă e cea î ntre 18 şi 25 de ani, urmează 
cea î ntre 18-30 de ani, apoi cea î ntre 20-30 de ani, aparent fără nici o logică, de 
vreme ce î n cazul anunţurile singulare nu există o vârstă unanim acceptată şi soli-
citată, totul depinzând de preferinţele firmei sau persoanei angajatoare (Anexa nr. 
14). 

CONCLUZII 

Studiul de faţă şi-a propus să ofere o imagine cuprinzătoare despre modul î n 
care î n perioada analizată, î n presa de limbă română şi maghiară discursul 
mediatic reprezintă, respectiv (re)creează rolurile sexuale î n vigoare în societatea 
noastră, î n primul rând pe cele referitoare la femei. Prin crearea imaginii „femeii 
ideale” presa prezintă femeilor un model de urmat, a cărei realizare e recomandabi-
lă î n cazul î n care cineva doreşte să corespundă normelor stabilite de societate.  

Spre deosebire de revistele pentru femei de acum câţiva ani, cele de azi nu se 
străduiesc doar să implanteze î n contextul românesc elementele preluate din occi-
dent. Interviurile publicate sunt realizate cu staruri autohtone (şi nu străine), 
apartenenţa figurilor prezentate î n fotografii nu e evidentă, iar contrar obişnuinţei, 
pentru ilustrarea articolelor nu se folosesc fotografii cu manechine sau celebrităţi 
de peste hotare. Publicul ţintă aparţine categoriei de vârstă î ntre 20 şi 35 de ani, 
dar „Lumea femeilor” acordă spaţiu şi generaţiei mai tinere, î n timp ce „Olivia” se 
adresează şi cititoarelor de peste 30 de ani. Privind î n ansamblu însă, revistele 
sunt dominate î n mod evident de imaginea femeii mai tinere, generaţia mai vârst-
nică fiind amintită doar ca un personaj secundar; n-am găsit î n nici una dintre re-
viste informaţii referitoare la schimbarea, modificarea vieţii femeilor de peste 30-
35 de ani. Analizând anunţurile locurilor de muncă am remarcat că majoritatea 
anunţurilor care căutau femei precizau tot vârsta de 35 de ani ca vârsta maximă 
acceptabilă.  
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Dintr-o analiză elaborată î n 19977 reiese că definiţia femeii de succes este le-
gată de relaţia femeie-bărbat. Cititoarele sunt încurajate să-şi testeze succesul prin 
efectul (cu caracter erotic) exercitat asupra bărbaţilor, astfel î ncât cariera sau rea-
lizarea de sine, ca indicatoare sau criterii ale succesului sunt î ntru totul neglijate. 
La peste patru ani de la apariţia studiului am constatat următoarele schimbări î n 
sistemul de mesaje ale revistelor pentru femei. Femeile sunt î ncurajate să-şi revi-
zuiască mentalitatea şi atitudinea referitoare la sexualitate, să abandoneze rolul 
pasiv de obiect sexual şi să devină subiecte active cu drepturi depline ale sexualită-
ţii. În acelaşi timp, se pune şi î ntrebarea î n ce măsură se pot folosi femeile de efec-
tele realizate pe baza aspectului lor fizic sau al trupului. Definiţia succesului cu-
prinde mai mult decât efectul erotic asupra bărbatului, ea include referiri şi la cri-
terii personale, şi nu neapărat se bazează pe parametrii relaţiei de cuplu. Femeia 
de succes nu e numai cea care poate seduce, dar şi aceea care se poate realiza prin 
intermediul carierei. Definiţia feminităţii nu mai este dependentă de relaţia băr-
bat-femeie. Din aceste reviste reiese că a fi femeie î nseamnă mai mult decât a asi-
gura plăcere sexuală bărbatului, iar sexualitatea e prezentată ca o posibilitate care 
poate asigura plăcere, cheia succesului fiind clădirea unei cariere, realizarea de si-
ne.  

S-ar părea că - cel puţin î n comparaţie cu revistele pentru femei - cotidienele 
redau o imagine mai reală a lumii femeilor. Tonul articolelor diferă de cel î ntâlnit 
î n reviste, dispare lumea optimistă şi senină creată de acestea din urmă, locul ei 
fiind ocupat de o imagine mai sumbră şi aparent mai apropiată de problemele vieţii 
sociale. Viaţa privată şi evenimentele legate de aceasta nu sunt atât de accentuate, 
fiind prezentate mai degrabă aspectele care privesc î n mod global societatea femei-
lor. Scopul nu e definirea idealului feminin î n primul rând, ci explorarea lumii î n 
care femeia e nevoită să trăiască. Însă, cum am amintit, trebuie luat î n considerare 
faptul că î n perioada analizată, î n ziarele de limbă română şi maghiară numărul 
articolelor despre femei a fost extraordinar de scăzut. Iar î n cazul î n care subiectele 
care aveau legătură cu femeile au ajuns să fie dezbătute, acestea nu au beneficiat 
de o analiză complexă, în realitate nici nu au devenit subiecte autonome ale discur-
sului mediatic, ci mai degrabă mijloace ale senzaţionalului. Am concluzionat că î n 
timp ce revistele pentru femei idealizează imaginea creată despre femei 
(subordonându-le obiectelor de consum considerate indispensabile frumuseţii şi 
succesului), cotidienele şi săptămânalele o bagatelizează prin tipare unilaterale 
(sau o exploatează potrivit logicii scandalurilor î n vogă).  

Să adăugăm la toate acestea observaţiile referitoare la modul î n care anunţu-
rile de locuri de muncă confirmă anumite stereotipuri despre femei, despre „profe-
siile tipic feminine” şi despre calităţile „naturale” ale femeilor. Putem ajunge la 
concluzia că discursul mediatic – î mpreună cu alte discursuri publice – contribuie 
î n mod puternic la formarea ideii potrivit căreia recuperarea „feminităţii” presupu-
să a se fi pierdut î n perioada socialistă, î nseamnă azi î nainte de toate redescoperi-
rea sexualităţii şi a maternităţii. Nu putem uita nici faptul că acest discurs 
mediatic nu mai e atât de omogen ca î nainte, el oferă mai multe modele î n ceea ce 
priveşte caracteristicile pe care trebuie să le aibă „femeia adevărată”. Î ntrebarea, 

                                                           
7 Mădălina Nicolaescu, “The Representation of Women’s Bodies in the Press for Women”, in Woman 
and Men in East European Transition, ed. by Margit Fischmidt, Enikő Magyari-Vincze, Violetta Zentai, 
Cluj: EFES, 1997, 144-156 
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î nsă, este, care dintre aceste modele, la ce categorii sociale se referă, care devine, 
cu timpul, dominantă/normativă (î n concordanţă cu alte procese sociale „normali-
zatoare” şi nivelatoare), şi î n acest proces care va fi rolul efectiv al femeilor. Al fe-
meilor de diferite vârste, etnii, statute sociale, ale căror majoritate n-au intrat î ncă 
nici pe departe î n atenţia presei.  
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121

7
5

25

31

14

3

15
9

4 6

0

20

40

60

80

100

120

140

femeie
singură

mai multe
femei

părţi ale
corpului
feminin

femeie cu
copil

femeie
împreună cu

un bărbat

bărbat singur mai mulţi
bărbaţi

copil singur familie mai multe
persoane
împreună

bărbat cu
copil

Teme fotografii

N
r.

 fo
to

gr
af

ii

 

Temele reprezentate de fotografiile din „Avantaje” 



Fundaţia DESIRE 
 

 

201 

Anexa nr. 3 
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Anexa nr. 5 
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Anexa nr. 6. 1. 
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Anexa nr. 6. 2. 
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Anexa nr. 6. 4. 
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Ipostaze ale femeii î n „Transilvania Jurnal” 

Anexa nr. 7 
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Anexa nr. 8 
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Locurile de muncă pentru femei – î n anunţurile din „Piaţa” 
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Anexa nr. 10 
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Criterii de angajare femei î n anunţurile din „Piaţa” 

Anexa nr. 11 
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Trăsături preferate la angajare – î n anunţurile din „Piaţa” 
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Anexa nr. 12 
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Aspectul fizic ca şi criteriu de angajare – î n anunţurile din „Piaţa” 

Anexa nr. 13 
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Anexa nr. 14 
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WOMEN AND MEN IN THE MULTIETHNIC CLUJ 
– VOLUME II –  

SUMMARY 

The second volume of the book "Women and Men in the Multi-Ethnic Cluj" 
presents the materials resulted from in-depth interviews and press monitoring, 
both of which were integral parts of our research. These materials are processed in 
a first phase, and remain open for further analysis and interpretation. 

The IN-DEPTH INTERVIEWS addressed the problems of women's and men's 
status through questions relating to the experiences of "common people". Through 
these were revealed rich narratives and the meanings attributed to "female" and 
"male" experiences regarding the life of couples, parent-child relation, choosing and 
practising a profession, as well as to women's and men's life. The multitude of gen-
der regimes (characterised by the sexual division of labour, power relations be-
tween partners, and concepts about femininity, masculinity and gender equality), 
differentiated by age, occupation as well as by ethnic affiliation were revealed. 

The PRESS MONITORING focuses on one of the many aspects of the institu-
tional dimension of the phenomenon under investigation, the discursive field of the 
media. This part of the research integrated with the group interview and the talk 
show, which, on their part revealed the processes that constitute the public dis-
course on "women's issues" and their treatment in our society. By monitoring the 
press we identified clichés and stereotypes related especially to representations of 
femininity, partly of masculinity too, social issues associated with "woman" and 
"femininity", criteria for employing women in various occupations, similarities and 
differences between Hungarian and Romanian newspapers, as well as between 
magazines and daily newspapers. Apart from being media representations, they 
contributed to the formation and naturalisation of ideas about the "current ideal 
woman" therefore they are symbolic expressions that might have an influence on 
people’s material and social relations and positions. 
 

* 
 

In the "INTRODUCTORY NOTES ON THE IN-DEPTH INTERVIEWS on women’s and 
men’s life", Enikő Magyari-Vincze shows that the aim of this part of the research 
was to describe and understand in minute details the experiences relating to gen-
der regimes, and the meanings attributed to them by individuals of different sex, 
age, professional status and ethnicity. These interviews were given in simple lan-
guage and terminology familiar to the interviewees, and even if the questions em-
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phasised some issues, they were not constrained in statements through unclear 
meanings. 

 65 semi-structured interviews were completed by using the same set of ques-
tions for all interviewees, who had the possibility to talk freely about issues regard-
ing those aspects of their lives which had not been identified in advance. At the 
same time, the field operators – with whom there was close contact during the 
whole research period - had the possibility to change the initial composition of the 
questions in order to translate them according to the interviewees’ understanding. 
They were also asked to note their observations on people’s home and behaviour 
during the discussion, and on their own attitudes. In some cases individuals who 
were included in the sample of the survey were returned to, but in many instances 
the subjects were chosen from outside the sample in question, as we intended to 
interview persons from the target categories (Romanian, Hungarian and Roma 
women and men with different professional status and belonging to various age 
categories). Regardless of the way they were selected, the greater part of the dis-
cussions were realised in their home environment. The ethnicity of the field opera-
tors and that of the interviewee's coincided in every case. The discussions were re-
corded in Romanian and Hungarian and the interviews with the Roma were made 
in Romanian. In most cases women were interviewed by women and men by men. 
It is obvious that following these “rules”, we haven’t avoided all the prejudices and 
expectations regarding the ethnicity, age and gender of the operator and of the in-
terviewee and the interpretation of interviews must consider them as specific 
communication events.  

The following social categories were included in our sample (which, at its 
turn, is not considered as being representative for the city of Cluj in the sense in 
which the survey sample was representative): retired; unemployed; students; 
housewives; employed in state or private economy; owners/ managers of companies 
or institutions – Romanian, Hungarian and Roma women and men born between 
1936-1956, 1956-1966 and 1966-1976. 

 On the whole, most of the reports were related to the evaluation of the life of 
women and men (they revealed terms of comparison, images of the ideal woman 
and ideal man, opinions about abortion and about single mothers, convictions 
about the main qualities that are required for the education of girls and boys 
through education). But in addition to the life of the couple (regarding ideas about 
marriage, decision-making within the family, women with multiple responsibilities, 
men involved in housekeeping and child upbringing).  

  Next on the list of the most popular themes was the parent-child relation 
(regarding this issue the interviewees expressed their convictions about differences 
between their children's lives and their own childhood, the significance of having 
children – girl and/or boy –, and wishes concerning the children's future). 

 Thereafter there were stories of past memories before 1990 (including 
changes that have occurred since then), experiences and opinions connected to 
choosing a profession and practising a career, important (both pleasant and un-
pleasant) events of their lives. 
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 Descriptions of a usual working day, relationship with parents (including 
observations on differences between generations), accounts on leisure activities and 
opinions about woman as boss – are next on the list of priorities expressed by the 
length of the stories dealing with these issues. 

 At the end of this list we have those narratives that express experiences and 
convictions on sexual discrimination. In fact it was this chapter where we encoun-
tered the greatest difficulties in conceptualising and addressing issues we were in-
terested in. At least this convinced us once more that "negative discrimination" (of 
course, the positive one also, regardless of its base) is a social construction. It has 
various meanings according to different social contexts and implies power relations 
both at the level of defining what is to be considered as discrimination and at the 
level of classification of individuals/groups and the exclusion of some of them from 
certain domains and certain material and cultural resources. Through the process 
of socialisation people learn to perceive their situation and opportunities and to 
talk about them in public in a certain way. They learn to state in different ways 
their explanations for personal failures and experiences of exclusion. This is be-
cause not only they adapt themselves to patterns available in the society they live 
in, but is also due to the sanctions (and the fear of sanctions) which are the out-
comes of discourses and practices that place them in certain roles and positions and 
excludes them from others. On the other hand, life experiences are always esti-
mated compared to people’s self-images and to ideas about the "normal" way of be-
ing a woman or a man, which, at their turn, are also shaped by the dominant social 
consensus on, for example, what "must" be accepted as the "normal" or "natural" 
order of gender relations. Thus, what is regarded as "sexual discrimination" in cer-
tain social contexts - because the public representation of this phenomenon has an 
everyday routine and the exclusion of women and of individuals with alternative 
sexual orientations from certain rights and positions is defined as unacceptable -, 
in other conditions is interpreted as belonging to "the natural order of things". 

 
Volume II of "Women and Men in the Multi-ethnic Cluj" presents excerpts 

from the recorded interviews that are grouped around common themes. Thus, it is 
neither less nor more than a thematic arrangement of selections that concentrates 
on the following issues: the evaluation of women's and men's life, opinions about 
the ideal woman and man, relations of couples, relations with children. As such, it 
provides the reader the possibility to look closely at a world of personal experi-
ences, expressed through these texts as symbols of objective material conditions 
and also of subjective reflections. The texts reveal ways of thinking and social prac-
tices related to identities, difference and gender relations, as well as their trans-
formation after 1990. Experienced differently and expressed in different idioms, 
they may be interpreted as gendered models of social practices and cultural con-
cepts, as behaviour patterns, experiences and convictions articulated according to 
the individuals' social position determined also by their gender.   
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Barbara Butta's study, which is based on the PRESS MONITORING of Romanian 
and Hungarian local newspapers as well as magazines for women and men, identi-
fied themes, images and meanings through which media representations contribute 
to the production of "femininity" and "masculinity". Between September 2000 and 
March 2001 she analysed 80 articles appeared in daily newspapers, 576 in periodi-
cals and 1279 photos. The following newspapers, periodicals and magazines were 
reviewed: the Romanian “Adevărul de Cluj” (Truth of Cluj) and “Transilvania Jur-
nal” (Journal of Transylvania), the Hungarian “Szabadság” (Freedom) and 
“Krónika” (Chronicle), the Romanian “România Mare” (Greater Romania) and the 
Hungarian “Erdélyi Napló” (Transylvanian Diary), the advertising newspaper enti-
tled “Piaţa” (Market); the women’s magazines “Cosmopolitan”, “Lumea femeilor” 
(Women’s World), “Avantaje”, “Olivia”; and a magazine for  men, “FHM”. 

The following aspects were observed: the type of article (leading article, short 
news, report, or readers’ letters); the most debated topics around which women are 
mentioned, their frequency, and textual and visual context; the events related to 
which journalists take the opportunity to write about women or men; the social ac-
tors whom they are talking about, and their social, economic, ethnic and age re-
lated characteristics; the language used in talking about women’s issues (if it is an 
objective one that lacks personal opinions, or, on the other hand, it a sarcastic or 
ironic register); the aim of the article (what is the intention of the author regarding 
the message); photos (their message, the posture in which they present the actors, 
and images they are associated with). 

 According to the author’s observation, in direct contrast to women's maga-
zines published some years ago, the present-day ones do not try only to reflect ele-
ments borrowed from the Western world. The published interviews gave voice to 
local (not foreign) actors, the photos did not show only famous foreign models or 
stars. The target audience belongs to the 20-35 age group. However, “Lumea Fe-
meilor” provides space for younger generations, and “Olivia” speaks also to women 
above 35. But writing about older women is almost a taboo. An analysis written in 
1997 (see Mădălina Nicolaescu, “The Representation of Women’s Bodies in the 
Press for Women”, in Women and Men in East European Transition, ed. by M. 
Feischmidt, E. Magyari-Vincze, V. Zentai, Cluj: EFES, pp. 144 -156), suggests that 
the definition of the successful woman is associated with the woman-man relation. 
Women readers are encouraged to measure their success through their sexual in-
fluence on men, so that careers and self-fulfilment, as indicators of success are to-
tally eluded. More than four years after this analysis some changes in the message 
of women’s magazines are discernible. Women are urged to reconsider their men-
talities and attitudes regarding sexuality, and to step out of their passive roles and 
become not only objects but also beneficiaries and active subjects of sexual life. The 
need to exploit the effects achieved by the women’s appearance and body, is also 
present. They define success according to personal criteria and not to the parame-
ters of partner relations. The successful woman is not only the one who conquers, 
but also the one who is capable of self-fulfilment through her career.  

 The registration of newspaper articles is different from that of women’s 
magazines’. The optimistic, cheerful world created by the latter vanishes and more 
sombre images, more appropriate to women’s everyday life, has taken its place. 
These focus less on private life, sexuality, life of couples and events related to 
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them; instead, they disclose social factors that have an impact on Romanian 
women. The aim is not to define the ideal woman but to reveal the world the 
women have to live in. We should note, however, that this is done primarily on 
events considered to be sensational. Most of the articles are just news, which sug-
gest that there are some trivial issues to deal with. The number of scientific studies 
is exceptionally low, experts have not yet started to speak about these matters. The 
image of the consumer women is disappearing and, instead, the woman who as-
sumes an active role in public and economic life is appearing, but also we may see 
the image of the woman as a victim. The most significant themes are the socially 
active women, prostitution and trafficking in women, and the “aggressive mother”. 
Some articles are accompanied by statistics to emphasise the differences between 
men and women. It is worth mentioning that in the Romanian and Hungarian dai-
lies under scrutiny the absolute number of articles on women has been exception-
ally low. If issues related to women were mentioned at all these were not a subject 
of a complex analysis, moreover, they were not the autonomous subject matter of 
media discourse, but the instrument of media-sensation. During the analysed six 
months, women were mentioned 30 times in “Transilvania Jurnal”, 25 times in 
“Adevărul de Cluj”, 10 times in “Krónika” and 7 times in “Szabadság” (!). It is also 
important to observe that, while the women’s magazines give an excessively col-
oured image of women’s life (by subjecting them to the utilising of as many items 
necessary for beauty and success as they can), the unilateral patterns of daily and 
weekly newspapers transform it into an ordinary stepping stone while subordinat-
ing women to the logic of sensations considered to be the most important.  

Among the 80 analysed articles prevail the ones that portray the politician 
woman, who appeared in the period preceding the presidential elections and right 
after the second round of the elections, respectively. The next most frequent issue 
is that of the women in a leadership position. This issue arises mostly in interviews 
taken from women-managers, the aim being to characterise them and to “decipher” 
the secret of their success. The portrait of the organiser women resembles the fig-
ures of women taking an active role in changing their life and in carrying out their 
ideas in the community life. A more sombre image takes shape regarding issues of 
prostitution and domestic violence, the woman as a victim emerges. They mention 
prostitution exclusively as a “female profession”, and do not write about it in any 
single case as a phenomenon that is also characteristic for men or even making a 
reference to them. The aggressive mother appears in the columns of the written 
press due only to the sensational nature of the news, as in an article about the ar-
rest of a woman who has seriously wounded her child. All these women are por-
trayed as living in disorganised families and in poverty, as being alcoholics or suf-
fering from certain psychical illness. Woman as the representative of the more 
beautiful sex appears in the context of a beauty contest organised during a couple 
of months by “Adevărul de Cluj”; in “Clujeanul” (in the context of materials con-
cerned with the stars of the latest “Playboy” issues); in the “Transilvania Jurnal”’s  
«World of Stars»  and “Krónika”’s  «Women’s World»  columns; and in articles pub-
lished on the 1st and the 8th of March, days that traditionally celebrate women in 
Romania. 
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 Further on, the study offers an insight into the job-advertising market, 
namely through the advertising newspaper entitled “Piaţa”. Butta Barbara has 
looked at the criteria the advertisers stipulate in the case of employing women. The 
graphs reflect the type of the advertised job and the hiring conditions regarding 
gender, age, ethnicity, and physical and personality features. 81 % of those adver-
tisements that put gender as hiring criteria looked for women and 19% for men 
(Annex 7). It seems that women are more sought for on the labour market, but this 
holds only for certain positions (Annex 8). The ideal female employee is supposed to 
be serious, young and dynamic in the first place. From a numerical point of view, 
next are those advertisements that grant advantage to highly developed communi-
cation skills, while intelligence, sincerity, modesty is in the last place. It seems that 
women who have highly developed social skills are most advantageous in the la-
bour market, so that professional experience, working skills and abilities are only 
taken into account in the second place (Annex 11). The candidate’s “pleasant physi-
cal appearance” is highly valued. In many cases announcements specify, that at-
tractive and sexy women are looked for, and this is not only for jobs of which the 
employment criterion is exclusively the physical appearance (like in the case of a 
model or a stripper) (Annex 12). In many cases certain age groups have a specific 
advantage, the most frequently demanded age group is that of 18-25, then followed 
by 18-30 and then 20-30 (Annex 14).  

For the moment, through this press monitoring one may conclude that media 
discourse (alongside other public discourses) powerfully shapes the belief that re-
gaining femininity - supposed to have been lost during socialism - means to re-
discover sexuality, on the one hand, and motherhood, on the other. But we should 
not forget that media discourse is far from being as homogenous today as it has 
been before, and in fact there are many models regarding what an “authentic 
woman” should be like. However, the question is which of these models will reach 
which social strata; which one will become dominant in the future (tuned to other 
“normalising” and levelling social processes), and what will be the role played in 
these processes by women themselves, women belonging to different ethnic and age 
groups, and to different status-groups, most of who today do not even hope yet to be 
of interest for the written press. 

 

* 
 
From the material published in this volume, as well as from that of the third 

one we hope that the reader may discover some of the ways in which public and 
private negotiations on "femininity" and "masculinity" unfold in post-socialist Ro-
mania. Thus we may observe the constitution of identities as social constructions 
produced at the crossroads of institutional practices and discourses, and personal 
experiences.  
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NŐK ÉS FÉRFIAK A MULTIETNIKUS KOLOZSVÁRON 

II. KÖTET 

ÖSSZEFOGLALÓK 

 A „Nők és férfiak a multietnikus Kolozsváron” cí mű könyv II. kötete az el-
sődleges formában feldolgozott mélyinterjúkat és a sajtófigyelés eredmé-
nyeit mutatja be.  

A MÉLYINTERJÚK a „kisemberek” tapasztalataival kapcsolatban vetik fel a 
nők és férfiak helyzetének problémáját. Általuk napvilágra kerültek olyan történe-
tek, amelyek a részletek gazdagságában tárják fel a párkapcsolattal, a gyerekek és 
a szülők közti viszonnyal, a mesterség megválasztásával és gyakorlásával, vala-
mint a nők és férfiak életéről vallott felfogással kapcsolatos „női” és „férfi” tapasz-
talatok jelentéseit. Kitűnt belőlük a nemek közti rendek (gender order) sokfélesége 
(melyeket a nemek közti munkamegosztás, a partnerek közötti hatalmi viszony, 
illetve a nőiességről, férfiasságról és a nemi egyenlőségről alkotott fogalmak jelle-
meznek), valamint ezek egymástól való elkülönülése életkor, szakmai státus és 
nem utolsó sorban etnikum szerint.   

A SAJTÓFIGYELÉS a kutatott jelenség egyik intézményes vonatkozására össz-
pontosí tja a figyelmet, mégpedig az í rott média diszkurzí v mezejére. A kutatás 
ezen része kiegészí ti a csoportos interjú és a talk show célkitűzéseit, hiszen ezek 
együtt elemzik azt a módot, ahogyan társadalmunkban kialakul a „nők problémái-
ról” való nyilvános beszélés és ezek kezelésének gyakorlata. A sajtófigyelés során - 
főleg a „nőiesség”, de részben a férfiasság ábrázolásával kapcsolatban is - bizonyos 
kliséket és sztereotí piákat azonosí tottunk, rámutattunk azokra a követelményekre, 
amelyeket a különböző, nőket kereső munkahelyek esetén hangsúlyoznak az állás-
hirdetők, hasonlóságokat és különbségeket fedeztünk fel a román és magyar nyelvű 
napilapok, illetve a napilapok és a női magazinok között. Azon túlmenően, hogy 
sajtóbeli reprezentációk, mindezek hozzájárulnak napjaink „ideális nő”-képének 
kialakulásához és meghonosodásához, tehát olyan szimbolikus kifejezések, ame-
lyeknek anyagi és társadalmi következményeik vannak.  

Úgy az ebben a kötetben, mind pedig a harmadik kötetben közölt anyagok 
rávilágí tanak a nőkről és a férfiakról való magán- és nyilvános beszélés poszt-
szocialista változásaira, általuk a vizsgált nemi és etnikai identitásokat folyamat-
jellegükben figyelhetjük meg, társadalmi konstrukciókként elemezhetjük, olyan 
épí tményekként, amelyek az intézményes diszkurzusok és gyakorlatok, valamint 
az egyéni tapasztalatok kereszteződésénél keletkeznek.  
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Magyari-Vincze Enikő, a „BEVEZETŐ JEGYZETEK A NŐK ÉS FÉRFIAK ÉLETÉRŐL 
KÉSZÜLT MÉLYINTERJÚKHOZ” cí mű előszóban rámutat arra, hogy e módszer alkal-
mazásának célja az volt, hogy az általa felszí nre hozott élettörténetek révén részle-
tesen leí rják és megértsék a nemi renddel kapcsolatos tapasztalatokat és az ezekhez 
rendelt jelentéseket a különböző etnikumú, nemű, korú és foglalkozású nők és férfi-
ak esetében. Ezen interjúk által olyan narratí vák kerültek napfényre, amelyeket az 
interjúalanyok saját fogalmaik és nyelvezetük révén fogalmaztak meg, s még ha a 
kérdések bizonyos problémák felé „irányí tották” is érdeklődésüket, nem „kötelez-
ték” őket arra, hogy ezeket korlátozott jelentések által értelmezzék. 

A kutatás részeként 65 fél-strukturált interjú készült el. Ugyanazokat a kér-
déseket tettük fel minden interjúalanynak, viszont mindenkinek megadtuk azt a 
lehetőséget, hogy szabadon meséljen életének azon fejezeteiről is, amelyeket előre 
megfogalmazott kérdéseink nem céloztak meg, nemkülönben a kérdező biztosok is 
változtathattak a kérdések eredeti megfogalmazásán. Bizonyos esetekben sikerült 
visszatérni a kérdőí ves felmérés során felkeresett személyekhez, de sok esetben az 
interjúalanyokat az illető mintán kí vül azonosí tottuk be, úgy, hogy „minőségi min-
tánkba” különböző társadalmi kategóriákba tartozó személyek (különböző szakmai 
státusú és életkorú, román, magyar és roma nők és férfiak) kerüljenek be. Bárhogy 
is kerestük meg a kérdezetteket, a beszélgetések zöme azok otthonában zajlott. A 
kérdező biztosok és az interjúalanyok anyanyelve minden, neme pedig a legtöbb 
esetben egybeesett, a beszélgetések román és magyar nyelven zajlottak, a romák-
kal készült interjúk pedig ugyancsak románul. E „szabályok” követése révén ter-
mészetesen nem sikerült semlegesí teni a kérdező biztosok és a kérdezettek etni-
kumával, korával és nemével kapcsolatos előí téleteket és elvárásokat. Az elbeszélt 
történetek értelmezése annak a figyelembevételével kell történjen, hogy ezeket 
kérdéseink sora hozta felszí nre, s hogy ezek egy sajátos, az interjúalanyaink szá-
mára korántsem természetes kommunikációs helyzetben fogalmazódtak meg. 

A megcélzott mintába (melyet nem vélünk reprezentatí vnak a kérdőí ves vizs-
gálat reprezentativitásának értelmében) a következő társadalmi kategóriákból vá-
lasztottuk ki az interjúalanyokat: nyugdí jasok, háziasszonyok, munkanélküliek, 
egyetemisták, az állami- és/vagy magánszférában alkalmazottak, vállalkozók 
és/vagy intézmények igazgatói, liberális szakmák művelői – 1936-1956, 1956-1966 
és 1966-1976 között született román, magyar és roma nők és férfiak.  

Összességükben nézve, a legtöbb történet a nők és férfiak életének értékelésé-
vel kapcsolatos (ezek közé tartoznak a generációs különbségeket, az ideális nő és 
ideális férfi képét, az abortuszt, az egyedülálló anyák helyzetét, a lányok és fiúk 
nevelését tárgyaló narratí vák), ezt követik a párkapcsolat különböző aspektusaival 
(a házassággal, a családon belüli döntéshozatallal, a dolgozó nővel, a házimunkát 
végző és gyerekneveléssel foglalkozó férfival) kapcsolatos elbeszélések.  

A „témák toplistáján” a gyerekekkel való kapcsolatok tárgyalása következik, 
mellyel kapcsolatban kifejezésre jutottak az interjúalanyok és ezek gyerekeinek 
élete közötti különbségek, a gyereknemzés  - lány és/vagy fiú - fontossága, illetve a 
gyerekek jövőjére vonatkozó kí vánságok. 

A következő helyen az 1990 előtti é let (illetve az ezutáni változások) emlékei-
nek az elmesélését, majd a szakma választásával és gyakorlásával kapcsolatos ta-
pasztalatok és vélemények, valamint az élet fontos (kellemes és kellemetlen) esemé-
nyeinek a felidézését találjuk.  
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A történetek hosszúsága szerint a sort azok a történetek folytatják, amelyek 
egy szokásos munkanap lefolyásáról és a szülőkkel való viszonyról mesélnek (bele-
értve a generációk közötti különbségek megfigyelését), ezután következik a szabad-
idő eltöltésével, illetve a női főnökkel  kapcsolatos élmények elbeszélése. 

Az utolsó helyen azokat a történeteket találjuk, amelyek a nemi alapon elő-
forduló diszkriminációra vonatkozó tapasztalatokat és meggyőződéseket taglalják. 
Valójában ezen a ponton merült fel a legtöbb probléma a kutatás homlokterében 
álló problémák megfogalmazásával és felvetésével kapcsolatban. De ez a tény még 
egyszer meggyőzhet arról, hogy a „negatí v diszkrimináció” (de természetesen a po-
zití v is, bármilyen alapon is történjen) valójában társadalmi konstrukció. Különbö-
ző jelentésekkel bí r különféle társadalmi kontextusokban és hatalmi viszonyokat 
implikál úgy a diszkrimináció jelentésének a meghatározása szintjén, mind pedig 
az egyének/csoportok osztályozásának és egyesek bizonyos területekről és anya-
gi/szimbolikus forrásokból való kizárásának vonatkozásában. Az egyének bizonyos 
terminusokban tanulják meg felfogni helyzetüket, lehetőségeiket, személyes ku-
darcaikat, valamint a kizártság tapasztalatának magyarázatát, mégpedig az ural-
kodó társadalmi modellekhez való alkalmazkodás és a tiltott magatartásokat 
szankcionáló büntetéstől való félelemnek köszönhetően. Az átélt eseményeket to-
vábbá a szocializáció révén kialakult önképükhöz, valamint ahhoz a képhez képest 
értékelik, amely előí rja, mi történhet a „normális” nővel vagy férfival és a kettőjük 
közti kapcsolatokkal az élet különböző területein. Azt tehát, amit bizonyos kontex-
tusokban nemi vagy szexuális alapon történő diszkriminációként  ismernek fel – 
mivel ott e jelenség nyilvános elí télésének megvan a mindennapos rutinja, és a nők 
valamint a nem-uralkodó szexuális beállí tottságú személyek kizárása bizonyos jo-
gokból és pozí ciókból társadalmilag elfogadott ellenszegülést vált ki –, más körül-
mények között „a dolgok természetes, megváltoztathatatlan rendjeként” értelmez-
nek és az ez elleni tiltakozást tartják elképzelhetetlennek.  

 
A „Nők és férfiak a multietnikus Kolozsváron” cí mű könyv II. kötete részlete-

ket közöl a rögzí tett és átí rt interjúkból, közös témák köré csoportosí tva ezeket. Az 
interjú-kivonatok tematikus montázsát nyújtja az olvasóknak a nők és férfiak éle-
tével, az ideális nővel és ideális férfival, a párkapcsolattal és a gyerekekkel való 
viszonnyal kapcsolatos felfogásokra és gyakorlatokra irányí tva figyelmüket. Általa 
az olvasónak lehetősége nyí lik arra, hogy betekintést nyerjen az objektí v anyagi 
körülményeket és a szubjektí v reflexiókat objektiváló történetek textusába és kon-
textusába. A szövegek különféle gondolkodásmódokat és társadalmi gyakorlatokat 
tükröznek a nemi identitásokat, a nemek közti különbségeket és kapcsolatokat, va-
lamint ezek 1989 utáni változásait illetően. Különböző jelentésekben átélten és kü-
lönböző nyelvezet által kifejezve, ezek úgy értelmezhetők mint a társadalmi gya-
korlatok és a kulturális  felfogások genizált (gendered), nemileg differenciálódott 
modelljeinek tárgyiasult formái. 

 

* 
 
Butta Barbara tanulmánya, mely az í rott sajtó megfigyelésén alapul, azokat 

a témákat, képeket és jelentéseket tárgyalja, amelyek révén a vizsgált román és 
magyar nyelvű helyi és regionális újságok, valamint a nőknek és férfiaknak szánt 
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magazinok hozzájárulnak a „nőiességről” és „férfiasságról” való gondolkodás átala-
kulásához. 

A szerző a hat hónapig tartó (2000 szeptembere és 2001 márciusa közti) sajtó-
figyelés ideje alatt 80 napilapban és 576 havilapban megjelenő cikket, valamint 
1279 fotót elemzett. Az „Adevărul de Cluj” és a „Szabadság” cí mű kolozsvári napi-
lapokat, a „Transilvania Jurnal” és a „Krónika” regionális újságokat, a „România 
Mare” és az „Erdélyi Napló” cí mű hetilapokat, a „Cosmopolitan”, a „Lumea 
femeilor”, az „Avantaje”, az „Olivia” női magazinokat, az „FHM” cí mű férfi maga-
zint, valamint a „Piaţa” hirdetőújságot tanulmányozta át.  

A monitorizálás során az alábbi elemzési szempontokat vette figyelembe: a 
cikk tí pusa (véleményt kinyilvání tó vezércikk, rövid hí r, riport vagy esetleg olvasói 
levél); témák (melyek a leggyakrabban vitatott témák és ezeken belül hányszor em-
lí tenek meg bizonyos, a téma szempontjából releváns dolgokat, milyen szöveg- és 
képkörnyezetben helyezkedik el az illető téma); események (milyen események kap-
csán ragadják meg az alkalmat, hogy a férfiakról, illetve nőkről í rjanak); szereplők 
(kik a bemutatott szereplők, hogyan jellemezhetők társadalmi státus, kor, gazda-
sági helyzet illetve etnikai hovatartozásuk alapján, milyen gyakran utalnak bizo-
nyos jellemvonásokra és melyek ezek); nyelvezet (objektí v és személyes megjegyzé-
sektől mentes, vagy pedig gúnyos, ironikus hangnemet használnak); az értekezés 
célja (mire törekszik a cikk í rója a megfogalmazott üzenettel); fotók (mit üzennek a 
fotók, előnyös vagy előnytelen helyzetben tüntetik-e fel a szereplőket, hogyan tár-
sí tják az aktorokat egymással képi szinten). 

A szerző megfigyelése szerint a pár évvel ezelőtt megjelenő női magazinokkal 
ellentétben, a maiak nem csupán a nyugati világból átvett elemeknek a hazai szfé-
rába való átültetésére törekszenek. A közölt sztárinterjúkban hazai (és nem külföl-
di) szereplőket szólaltatnak meg, a fotókból sem egyértelmű az ábrázolt alakok ho-
vatartozása, a megszokottól eltérően nem külföldi manökenek vagy sztárok fotóit 
használják a cikkek ábrázolásaként. A megcélzott közönség a 20 – 35 év közötti 
korcsoporthoz tartozik, viszont a „Lumea femeilor” teret biztosí t a fiatalabb gene-
rációnak, az „Olivia” pedig a 35 éven felüli olvasóknak is. Úgy tűnik azonban, hogy 
idős nővel foglalkozni már-már tabunak számí t. Egy 1997-ben készült elemzésből 
(Mădălina Nicolaescu, „The Representation of Women’s Bodies in the Press for 
Women”, in Woman and Men in East European Transition, szerkesztette M. 
Feischmidt, E. Magyari-Vincze, V. Zentai, Cluj: EFES, 144-156. old.) az derül ki, 
hogy a sikeres nő meghatározása a férfi–nő viszonyhoz kötött. A női olvasókat arra 
bátorí tják, hogy sikerüket a férfiakra gyakorolt (szexuális jellegű) hatásukon mér-
jék le, a karrier és az önmegvalósí tás mint a siker mutatója vagy kritériuma teljes 
mértékben mellőzve van. Több mint négy évvel a megjelent tanulmány után a női 
magazinok üzenetrendszerében változások észlelhetők. A női olvasókat arra buz-
dí tják, értékeljék újra a szexualitásra vonatkozó mentalitásukat és attitűdjeiket, 
és, a passzí v szerepből kilépve, szexuálisan provokatí vvá és ugyanakkor a szexuali-
tás alanyává, teljes jogú élvezőjévé és nem csupán tárgyává váljanak. Ugyanakkor 
jelen van az a kérdés is, hogy milyen mértékben használhatják ki a nők a külalak-
jukkal, testükkel elért hatásokat. Egyéni kritériumok alapján határozzák meg a 
sikert és nem egy párkapcsolat paraméterein belül. Nem csupán az a sikeres nő, 
aki hódí tani tud, hanem az is, aki karrierjén keresztül képes az önmegvalósí tásra. 
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A vizsgált NAPILAPOK cikkeinek hangneme különbözik a női magazinokétól. 
Eltűnik az az optimista és derűs világ, amelyeket ez utóbbiak teremtettek és he-
lyébe komorabb, a nők társadalmi szerepeihez közelebb álló képek kerülnek. Ezek 
kisebb hangsúlyt fektetnek a magánéletre, a  szexualitásra és a párkapcsolatra, 
valamint az ehhez kötődő események bemutatására, inkább azokat a tényezőket 
tárják fel, amelyek globálisan érintik a romániai női társadalmat. A cél elsősorban 
nem a női ideál meghatározása, hanem annak a világnak a feltárása, amelyben a 
nőnek élnie kell. Meg kell jegyeznünk, hogy ezt elsősorban a szenzáció számba me-
nő események kapcsán teszik. A cikkek többsége puszta hí r, ami sokszor a téma 
elbagatellizálására utal. Rendkí vüli mértékben kevés a tudományos cikkek száma, 
a különböző szakemberek nem szólalnak meg. Eltűnik a fogyasztó nő képe és meg-
jelenik a köz- és gazdasági életben aktí v szerepet vállaló nő, valamint a nő mint 
áldozat. A legfontosabb témák a nőnek a politikában, a közéletben és az üzleti élet-
ben vállalt szerepe, a prostitúció és a nőkereskedelem, valamint az „agresszí v 
anya” esete. Néha statisztikai adatokat mutatnak be, hogy kihangsúlyozzák a fér-
fiak és a nők közti különbségeket.  

Megemlí tendő mindenekelőtt, hogy a vizsgált hat hónap alatt, a szóban forgó 
román és magyar nyelvű napilapokban a nőkről szóló cikkek száma abszolút mér-
tékben rendkí vül alacsony volt. És amennyiben azok a témák, amelyek kapcsán 
nőkről beszéltek egyáltalán tárgyalásra kerültek, ezek nem váltak összetett elem-
zés tárgyává, sőt valójában nem is váltak a média-diszkurzus önálló szubjektumá-
vá, hanem inkább a média-szenzációk eszközévé. A vizsgált hat hónap alatt 30-szor 
emlí tik a nőt a „Transilvania Jurnal”-ban, 25-ször az „Adevărul de Cluj”-ban, 10-
szer a „Króniká”-ban és 7-szer a „Szabadság”-ban (!). Fontos annak megfigyelése is, 
hogy mí g a női magazinok túlszí nesí tik a nőkről alkotott képet (sokszor a szépség-
hez és sikerhez elengedhetetlennek tartott tárgyak fogyasztási kényszerének ren-
delve alá azt), a napi- és hetilapok egyoldalú sablonokkal teljesen szürkévé teszik 
azt (vagy kiszolgáltatják az éppen menőnek gondolt botrányok logikájának).  

Az elemzett 80 cikkből (ezek közül 72 napilapokban és 8 hetilapokban jelent 
meg) számbelileg a politikus nőt ábrázoló cikkek vannak túlsúlyban, ezek elsősor-
ban az elnöki választást megelőző időszakban illetve rögtön a választások második 
fordulója után jelentek meg. A következő leggyakrabban felmerülő téma a vezető 
pozí ciót betöltő nő. Többnyire igazgatónőkkel készült interjúk kapcsán merül fel a 
téma, a cél ezeknek a nőknek a jellemzése, sikerük titkának „megfejtése”. A szerve-
ző nő portréja hasonlí t a havilapokban talált női alakokhoz, itt a nő aktí v szerep-
ben jelenik meg, olyanként, aki képes változtatni életén és meg tudja valósí tani 
elképzeléseit a közéletben. Komorabb kép rajzolódik ki a prostitúció és a családon 
belül elkövetett erőszak témájának elemzése során: a nő mint áldozat jelenik meg. 
A prostitúciót kizárólag „női mesterségként” emlí tik, egyetlen egy esetben sem í r-
nak úgy róla, mint a  férfiakra is jellemző vagy őket is érintő jelenségről. Az agresz-
szí v anya egy, a gyermekét súlyosan megsebesí tő nő letartóztatása kapcsán, illetve 
az ilyen jellegű események szenzációs jellegéből kifolyólag jelenik meg a sajtó ha-
sábjain. A bemutatott női alakok többnyire rendezetlen családi körülmények között 
és szegénységben élnek, alkoholisták vagy valamilyen pszichés betegségben szen-
vednek. A nő, mint a szebbik nem képviselője jelenik meg az „Adevărul de Cluj” ál-
tal pár hónapon keresztül szervezett szépségverseny kapcsán, a „Clujeanul”-ban (a 
„Playboy” legújabb számainak sztárjairól szóló anyagokban), a „Transilvania 
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Jurnal” «Sztárvilág»  és a „Krónika” «Nők Világa»  rovatában, valamint a négy napi-
lap március 1-én és március 8-án megjelent cikkeiben.  

A tanulmányból az álláshirdetések piacára a „Piaţa” cí mű hirdetőújság révén 
nyerünk betekintést. Butta Barbara azt figyelte, hogy milyen kritériumokat szab-
nak meg az álláshirdetők abban az esetben, ha nőt kí vánnak alkalmazni. A bemu-
tatott grafikonok a meghirdetett állás tí pusát, valamint a nemre, korra, etnikumra 
és a fizikai illetve jellembeli tulajdonságokra vonatkozó előí rásokat tükrözik. Azok 
az álláshirdetések, amelyek a nemet alkalmazási kritériumként határozzák meg, 
81%-ban nőket és 19%-ban férfiakat keresnek (7. melléklet) Úgy tűnik, a nő kere-
settebb a munkaerő piacon, de ez csak bizonyos állások esetében érvényes (8. mel-
léklet). Az ideális női alkalmazott elsősorban komoly, fiatal és dinamikus. Számbe-
lileg ezután következik a fejlett kommunikációs készséget előnyben részesí tő állás-
hirdetések száma, mí g az intelligencia, az őszinteség, serénység az utolsó helyet 
foglalja el. Úgy tűnik, elsősorban a fejlett szociális készséggel rendelkező nők ré-
szesülnek előnyben a munkapiacon és csak ezután jön számí tásba a szakmai ta-
pasztalat, a munkakészség és a képességek (11. melléklet) A hirdetések alapján azt 
gondolhatjuk, hogy az alkalmazók nagy hangsúlyt fektetnek az  állásra jelentkezők 
fizikai megjelenésére, a legtöbb erre vonatkozó kritérium a kellemes fizikai külsőre 
utal. Több esetben is meghatározzák, hogy vonzó, szexis illetve jó fizikai kondí ció-
ban levő nőket keresnek és ezt nem csupán azoknak az állásoknak az esetében te-
szik, amelyek alkalmazási kritériumként kizárólag a külalakot veszik figyelembe 
(például manöken, striptease táncosnő) (12. melléklet). Számos esetben meghatáro-
zott korcsoportot részesí tenek előnyben, a leggyakrabban keresett a 18 – 25 év kö-
zötti, majd ezt követi a 18 – 30 illetve a 20 – 30 közötti korosztály (14. melléklet). 

A sajtófigyelésből egyelőre az a következtetés vonható le, hogy a média-
diszkurzus – több más nyilvános beszédmóddal együtt – erőteljesen formálja azt az 
elképzelést, miszerint a szocializmusban feltételezetten elveszí tett „nőiesség” visz-
szaszerzése ma egyrészt a szexualitás, másrészt a családanyaság újrafelfedezését 
jelenti.  Azt sem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ez a diszkurzus ma már ko-
rántsem olyan homogén, mint annak idején volt, és valójában több modell él egy-
más mellett arról, hogy milyennek is kell lennie „az igazi nőnek”. Kérdés azonban 
az, hogy ezek közül melyik milyen társadalmi rétegekhez jut el, idővel melyik válik 
dominánssá/normatí vvá (ráhangolódva más „normalizáló” és nivelláló társadalmi 
folyamatokra), és mindebben mekkora és milyen szerepük lesz maguknak a nők-
nek. A különböző korú, etnikumú, társadalmi státusú nőknek, akik közül jó néhá-
nyan még távolról sem kerültek be a sajtó érdeklődési körébe. 

 

* 
 

A jelen kötet anyagai, együtt a harmadik kötetben közölt kutatási eredmé-
nyekkel, rávilágí tanak arra, ahogyan a poszt-szocialista Romániában a „nőiesség” 
és a „férfiasság” feletti privát és nyilvános egyezkedések zajlanak. Általuk az olva-
só felismerheti, hogy a vizsgált identitások – mint társadalmi konstrukciók – az 
intézményes diszkurzusok és gyakorlatok, valamint a személyes tapasztalatok ke-
reszteződési pontjain jönnek létre. 
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