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Interesul tot mai mare pe care îl suscită mass-media, prin impactul produselor mediatice 
asupra oamenilor, dar şi asupra proceselor şi evoluţiilor, este cvasi-firesc.  De aici şi preocuparea 
constantă a Fundaţiei Soros-Moldova pentru aceasta formă de „putere”. La sfîrşitul anului 2003, 
Programul „Echitate Gender & Şanse Egale” al Fundaţiei a susţinut financiar proiectul „Monitorizarea 
promovării egalităţii de gen în presa scrisă”, implementat de organizaţia non-guvernamentală 
Clubul pentru Şanse Egale „În Doi”. Proiectul realizat sub coordonarea dnei Maria Saharneanu, a 
finalizat cu această captivantă lucrare, care se adresează tuturor celor interesaţi de dimensiunea 
de gen, cu precădere, de relaţia acesteia cu mass-media.

Dimensiunea de gen, cu toate implicaţiile sale, este prin excelenţă, un domeniu în care mass-
media are un rol crucial. Mass-media face mult mai mult decît doar „reflectă”  norme culturale 
şi realităţi. Media şi presa scrisă, în special, socializează; condiţionează deciziile oamenilor şi 
conduitele acestora; perpetuează prejudecăţi şi stereotipuri; impune modele sociale, standarde 
şi valori. Mass-media educă şi formează oamenii în ceea ce priveşte, în particular, rolurile şi 
expectanţele de gen –felul în care, în societate, este „perceput” bărbatul şi este „văzută” femeia. 
Mass-media nu este doar o „oglindă” a societăţii,  ea are şi puterea de a influenţa această societate. 
Fără a face studii detaliate, se poate constata cu uşurinţă că producţiile media reflectă tendenţios 
bărbatul şi femeia. Constatările sînt şi mai triste atunci cînd se fac cercetări care relevă anumite 
evidenţe în conţinuturile mediatice, şi în presa scrisă, în special: atît ca frecvenţă, cît şi ca tematică 
– femeile şi bărbaţii sînt „prezenţe” diferite.  În ceea ce priveşte genul, este evident că sîntem 
victime ale unei scheme rigide, în care feminitatea şi masculinitatea sînt „definite” prea categoric 
ca să permită accederea la egalitatea de gen. Este o schemă în care puterea, prestigiul, succesul, 
participarea activă în viaţa publică sînt mai curînd „prerogativa” bărbaţilor, iar apanajul femeilor 
– locul firesc – mai degrabă familia şi grija pentru copii, unde îşi găsesc justificare atributele 
„ancestrale” ale acestora:  emotivitatea şi „grija pentru altul”, pe cînd prezenţa lor în viaţa socială şi 
politică fiind excepţii. 

Astfel, femeile continuă să fie „categoria” marginalizată, în timp ce bărbaţii sînt cei „favorizaţi”. 
Altfel spus, mass-media  oferă o imagine dezechilibrată a bărbaţilor şi a femeilor, prezentînd diferit, 
dar şi părtinitor, implicarea şi contribuţia acestora în viaţa publică şi privată. Deseori, producţiile 
media care reflectă  femeia (nu doar presa scrisă, dar şi audio, video, electronică) prezintă o 
imagine compromiţătoare şi negativă a acesteia. 

Analiza modului în care mass-media (instituţiile, oamenii şi produsele) produce, reproduce şi 
perpetuează o serie de stereotipuri de gen, evidenţiază faptul că aceasta, de fapt, „arată” ceea ce este 
considerat a fi „normal”, natural, firesc, dezirabil, aşteptat...să facă, să fie, să dorească, să gîndească, 
să simtă - femeile şi bărbaţii în societatea basarabeană contemporană. Actualmente, presa scrisă 
are un discurs mediatic sexist, iar „producătorii” şi „realizatorii” produselor media de multe ori nici 
nu realizează acest lucru. De cele mai dese ori, intenţia autorilor nu este să discrediteze femeile, 
ca grup social, sau să arate superioritatea bărbaţilor, dar, în virtutea stereotipurilor de gen, de care 
se cramponează, aceste diferenţe în abordarea femeilor şi bărbaţilor apar încă alarmant de des în 
materialele scrise sau emisiuni radio şi TV. Spre regret, aceasta nu face decît să agraveze situaţia 
în ceea ce priveşte  prejudicierea imaginii femeilor în societate şi să tergiverseze consolidarea 
echilibrului de gen şi a egalităţii între femei şi bărbaţi. 

În acelaşi timp, sporirea interesului pentru domeniului egalităţii de gen în contextul 
subiectelor ce ţin de domeniul media, este de fapt, o expresie a recunoaşterii faptului că mass-

CUVÂNT ÎNAINTE
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media este un puternic şi influent mediator cultural al stereotipurilor, inclusiv al celor de gen. 
Orice demers care se vrea eficient, cu privire la stereotipurile de gen, trebuie să vizeze insituţii 
publice care produc şi transmit aceste convingeri standardizate, simpliste şi reducţioniste, despre 
realitate. Alături de biserică, familie, insituţii de învăţămînt, mass-media este, prin excelenţă, 
agentul care contribuie semnificativ la modelarea, remodelarea; crearea, re-crearea şi, în final, 
perpetuarea propiilor noastre stereotipuri şi prejudecăţi de gen.

În această reţea complexă de interferenţe şi influenţe mutuale, mass-media are un rol crucial 
în socializarea noastră pentru un anumit model de gen, în corespundere cu anumite norme şi 
aşteptări culturale, influenţîndu-ne anumite decizii, comportamente, convingeri şi atitudini, 
criterii de auto- şi hetero-evaluare, şi de raportare la anumite situaţii sau categorii sociale. Fie 
ca este percepută ca o oglindă a societăţii (oferind publicului ceea ce acesta aşteaptă de la ea, 
doreşte sau solicită), sau ca pe o construcţie simbolică a acesteia, mass-media deţine un loc de 
frunte în ierarhia influenţelor asupra indivizilor şi grupurilor.

Graţie tendinţelor de analiză a dimensiunii de gen în domeniul comunicării şi mass-media, 
la nivel internaţional, se evidenţiază faptul că există o multitudine de modele conservatoare şi 
patriarhale în reprezentarea masculinităţii şi feminităţii, în special prin ridiculizarea, stigmatizarea 
şi ignorarea femininului şi valorificarea exagerată a masculinului, considerat „normalitate”.

Aceste constatări sînt valabile şi pentru produsele mediatice din Republica Moldova, unde 
revistele, emisiunile radio şi TV, ziarele şi publicitatea transmit mesaje discriminatorii explicite sau 
impicite (adică voalate şi elegante), care nu fac decît să amplifice situaţia de separare a celor două 
„lumi”, prin susţinerea ideii de complementaritate a rolurilor de gen, îndepărtîndu-ne astfel, şi mai 
mult, de dezideratul parteneriatul autentic de gen, în plan public şi privat.  De parcă tot restul nu 
ar fi de ajuns...

Pe lîngă rolul fundamental pe care îl are mass-media în ceea ce priveşte diminuarea efectelor 
triviale ale stereotipurilor de gen, ea poate avea influenţe majore şi asupra participării femeilor în 
sfera politică şi implicării acestora la procesele de luare a deciziilor. Şi asta pentru că în viaţa reală, 
perpetuarea dezechilibrelor de gen, sînt bariere evidente în calea realizării femeilor tocmai în 
aceste domenii de activitate publică.  O strategie eficientă s-ar constitui din prezenţa produselor 
mediatice sensibile la dimensiunea de gen, jurnalişti şi manageri ai instituţiilor media - mai 
informaţi şi mai responsabili, mai atenţi la ceea ce produc şi transmit -  mesajele de gen, explicite 
sau ascunse (inerente ambundenţei de atitudini sexiste şi discriminatoare).  

În pofida „independenţei” sale, presa nu are dreptul să se autoexonereze de anumite 
responsabilităţi pe care le are în faţa consumatorilor săi. Presa nu este un vast şi arid peisaj al 
neutralităţii, ci o balanţă cu talgerele sensibil şi egal echilibrate. Cumpărăm ziare nu doar pentru 
a ne informa, dar mai mult pentru a citi opiniile unor jurnalişti care ne plac. Şi ce trist ar fi dacă 
aceştia ar fi cu toţii misogini... sau ar continua să se comporte aşa... În timp, am ajunge să nu mai 
cumpărăm ziare... Este îmbucurător fapul că un proiect care s-a axat pe monitorizarea promovării 
egalităţii de gen în mass-media a finalizat cu o asemenea lucrare care, de fapt, este una fără 
precedent în Republica Moldova. Este încurajator, totodată, pentru că identificarea lacunelor şi 
conştientizarea greşelilor - într-o comunitate, la un moment anume - este o etapă cvasi-obligatorie 
pentru o presă democrată şi credibilă dintr-o societate care se vrea a se schimba în bine. 

Ne exprimăm admiraţia pentru perseverenţa, curajul şi competenţa echipei de proiect 
– Maria Saharneanu, Larisa  Ungureanu – eforturile cărora au fost enorme. De asemenea, aducem 
mulţumiri experte lor – Ala Mîndîcanu, Ludmila Papuc, Maia Cojocaru - , pentru amabilitatea şi 
profesionalismul cu care au recenzat lucrarea. 

Daniela Terzi-Barbaroşie, Ex-directoare a Programului „Echitate Gender & Şanse Egale” 
al Fundaţiei Soros-Moldova
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Astăzi avem ocazia să citim tot mai des în presa internaţională analize economice, 
în care se recunoaşte că femeile sunt la ora actuală cel mai puternic motor al creşterii 
economice mondiale, că în ţările dezvoltate fetele învaţă la şcoală mai bine decât 
băieţii şi că în cele din urmă mult mai multe femei decât bărbaţi obţin o diplomă 
universitară, tot ele fiind angajate în majoritatea serviciilor noi. Dar, deşi în cifrele 
studiilor de specialitate contribuţia femeilor la dezvoltarea economică ( fără a fi 
adăugată valoarea lucrului casnic, efectuat de regulă de femei) atinge cote ce depăşesc 
adeseori contribuţia bărbaţilor, fapt ce denotă calităţi şi capacităţi cel puţin similare 
la ambele genuri umane, acest lucru rămâne aproape invizibil în viaţa de zi cu zi. De 
ce, survine întrebarea? Cum se întâmplă că un asemenea efort, de rezultatele căruia 
profită întreaga societate, rămâne dincolo de percepţia şi recunoaşterea publică?  

Fireşte, răspunsurile trebuie căutate în domeniul mass-media, considerată, atât cât 
omenirea nu a inventat încă altfel de surse de informare, drept oglindă a realităţii, mijloc 
de comunicare, instituţie de formare a opiniei publice, inclusiv difuzor şi mediator al 
stereotipurilor culturale şi implicit al celor de gen, etc. Astfel, graţie respectivelor roluri, 
dar şi a forţei inegalabile de penetrare în viaţa şi conştiinţa publică, devine de la sine 
înţeles că anume mass-media se face responsabilă de conţinutul mediatic al produsului 
pe care îl crează, în spaţiul căruia, spre regret, încă nu e de găsit reprezentarea echitabilă 
şi corectă a imaginii celor două genuri umane, inclusiv a problematicii lor, prevalând, 
precum vom vedea din studiul de faţă, un pronunţat dezechilibru ce favorizează în mod 
tradiţional genul „tare” al societăţii – bărbaţii şi pe a căror agendă presa îşi construieşte 
aproape în întregime discursul informativ şi publicistic.

Această stare de fapt, însă, nu i se poate incrimina totalmente presei atâta timp, 
cât principiul egalităţii de gen nu a devenit o prioritate a politicii de stat, inclusiv 
a societăţii civile, care înregistrează restanţe descurajante nu doar la capitolul 
promovarea principiului egalităţii de gen, dar mai cu seamă la cel al cunoaşterii 
valorilor şi problematicii lui. Or, lipsa de informare, de interpretare corectă şi coerentă 
a dimensiunii de gen, inclusiv lipsa de coordonare a activităţilor legate de respectivul 
domeniu, ne fac prizonierii propriilor clişee mentale, generând adeseori promovarea 
unui mesaj eronat, care îşi lasă amprenta atât în viaţa noastră privată cât şi în cea 
publică. Situaţia se agravează mai ales atunci când astfel de mesaje devin subiect 
de presă. Multiplicate simultan către mii şi mii de adrese, ele imprimă în conştiinţa 
publică stereotipuri discriminatorii de gen foarte greu de schimbat. Care ar fi soluţia 
în asemenea caz?

Un început ar consta, acesta fiind şi scopul studiului de faţă, în identificarea şi 
conştientizarea stereotipurilor de gen, în analiza propriu zisă a problematicii genurilor 
umane şi nu mai puţin important ar fi sensibilizarea instituţiilor mass-media vizavi de 
principiul egalităţii de gen.

ARGUMENT
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MONITORIZAREA 
PROMOVĂRII EGALITĂŢII 
DE GEN ÎN PRESA 
SCRISĂ DIN REPUBLICA 
MOLDOVA
   Subiectul studiului 

Promovarea principiului egalităţii de gen în Republica Moldova se mai află încă 
sub incidenţa unei atitudini superficiale, adeseori chiar ignorante în primul rând din 
partea autorităţilor, care s-au angajat în această mişcare de dimensiuni globale prin 
semnarea mai multor documente internaţionale, apoi şi din partea instituţiilor, care 
prin menirea lor, au calitatea de a difuza şi multiplica informaţia, inclusiv de a reflecta 
rezultatele implementării unor sau altor politici ale statului în viaţa societăţii. Astfel, o 
bună parte a populaţiei, fiind privată de accesul la informaţie de acest fel, nu cunoaşte 
cele mai elementare noţiuni ale problematicii de gen, fapt ce trage după el perceperea 
eronată de către opinia publică a principului egalităţii de gen. 

Vacuumul informaţional în domeniu (activităţile privind promovarea principiului 
egalităţii de gen mai poartă caracter singular) îşi pune amprenta şi asupra reflectării 
respectivei tematici în mass-media. Adeseori, din necunoaşterea problematicii de gen, 
jurnaliştii, inclusiv jurnalistele care scriu în această tematică, promovează în mass-
media, precum s-a făcut în mod tradiţional, stereotipuri ce defavorizeată imaginea 
femeilor în raport cu cea a bărbaţilor. Astfel, se prea poate involuntar şi fără rea-voinţă, 
se încalcă drepturile femeilor la afirmare ca parteneri egali în viaţa socială şi privată a 
comunităţii din care fac parte. Imaginea compromisă a femeii din punct de vedere al 
egalităţii de gen, transpare în mass-media acolo unde nu te aştepţi. Jurnalistii se lasă 
prinşi în capcane din cauză că (concluzia transpare în urma monotorizării efectuate 
în cadrul prezentului studiu)  nu cunosc întotdeauna principiile pe care se bazează 
dimensiunea de gen, care sunt elaborate pentru a exclude orice fel de discriminare 
a femeilor ca indivizi cu drepturi egale ca şi bărbaţii. Atare exemple de tratare a 
femeilor după alte standarde decât cele ale bărbaţilor (limitarea rolurilor feminine la 
cel de mamă, soţie, gospodină; feminizarea problematicii sociale; subreprezentarea 
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şi marginalizarea experienţelor feminine; utilizarea limbajului sexist în abordarea 
subiectelor feminine, etc.) pot fi întâlnite în toate tipurile de mass-media din arealul 
autohton, fapt care pune într-o perspectivă dezavantajoasă evoluţia rolului femeilor 
în societate, precum şi probabilitatea reuşitei promovării şi implementării principiului 
egalităţii de gen în RM. 

Problema ţine şi de mentalitatea patriarhală care mai persistă în mediul în care 
trăim. Toate aceste aspecte, accentuate în mod deosebit în perioada de tranziţie, au 
creat femeilor din societatea moldovenească un grav disconfort psihologic, care le 
face vulnerabile în faţa fenomenelor negative inerente unei societăţi în schimbare. 
În acest mod, se produc grave încălcări ale drepturilor omului care sunt şi drepturile 
femeilor. Evitarea unor atare încălcări poate fi posibilă doar prin promovarea corectă 
şi în cunoştinţă de cauză a principiului egalităţii de gen, care a devenit un imperativ 
al zilei în context mondial. Transmiterea unui mesaj eronat către populaţie îngreuiază 
substanţial implementarea acestui principiu în societate. Erorile, cu atât mai mult nu 
sunt acceptabile, cu cât omenirea are deja modele avansate în domeniu: exemplu 
pot servi ţările scandinave unde principiul egalităţii de gen şi-a găsit un larg ecou în 
societate, oferind femeilor şanse egale de participare ca şi bărbaţii la luarea deciziilor, 
la edificarea modului de viaţă pe care şi-l doresc. Totodată ele se bucură de o imagine 
adecvată în mass-media, care se configurează într-o relatare neutră, imparţială şi 
echilibrată a prezenţei feminine în societate, fapt ce contribuie la afirmarea lor ca 
potenţiali parteneri ai bărbaţilor în context social şi privat, experienţă demnă de 
urmat şi în societatea noastră.

Este cunoscut faptul, că un instrument important în realizarea  acestor deziderate 
rămân a fi mass-media, de competenţa cărora depinde în mare parte succesul 
promovării şi implementării egalităţii de gen. Ţinând cont, că presa are un rol 
inestimabil privind informarea, dar şi formarea opiniei publice, inclusiv cel de mesager 
al noilor orientări sociale cum ar fi în cazul de faţă integrarea dimensiunii de gen în 
societate, se face impetuos necesară monitorizarea şi elaborarea unui studiu privind 
modalităţile de reflectare şi receptare a dimensiunii de gen, inclusiv a procesului de 
implementare a respectivei problematici prin intermediul mass-media.  

   Scopul studiului şi modalităţile de realizare

Scopul studiului a constat în sensibilizarea presei scrise vizavi de reflectarea 
dimensiunii de gen, inclusiv în optimizarea evoluţiei procesului de implementare a 
principiului egalităţii de gen în societate. Totodată, s-a mizat ca rezultatele respectivului 
studiu să impulsioneze promovarea adecvată şi în cunoştinţă de cauză a egalităţii de 
gen în mass-media, să reducă vacuumul informaţional privind problematica de gen, 
să stimuleze interesul presei şi, prin ea, al opiniei publice vizavi de egalitatea genurilor, 
să contribuie la redresarea imaginii femeilor ca parteneri  egali în drepturi cu bărbaţii, 
să ofere repere pentru uzul jurnaliştilor în materie de egalitate de gen.     
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Monitorizarea celor mai influente publicaţii republicane de limbă română („Jurnal 
de Chişinău”, „Timpul”, „Flux”, „Moldova Suverană”, „Săptămâna”, „Literatura şi Arta”)  s-a 
efectuat în perioade similare (lunile septembrie, octombrie, noiembrie - 2003, luna 
octombrie - 2004, luna octombrie - 2005) pe parcursul a trei ani consecutiv şi şi-a 
propus să evaluieze cum, în ce proporţie şi în ce mod a fost reflectată pe paginile 
ziarelor în perioadele respective imaginea femeii în raport cu cea a bărbatului. 
Această opţiune a permis analiza reflectării dimensiunii de gen în evoluţie, oferindu-
ne posibilitatea formulării unor concluzii adecvate stării de fapt.

Procesul propriu-zis de monitorizare al publicaţiilor s-a bazat pe câteva criterii, 
care au fost aplicate în timpul studiului asupra fiecăreia dintre ele: 

  cum şi în ce măsură s-au produs jurnalistele şi jurnaliştii  
pe paginile ziarelor în perioada supusă monitorizării; 

  cum şi în ce proporţii a fost prezentă prestaţia feminină în raport  
cu prestaţia masculină în spaţiul acestor publicaţii; 

  care a fost imaginea-foto a femeilor în raport cu imaginea-foto  
a bărbaţilor în publicaţiile respective.

Întru atingerea scopurilor propuse s-a recurs la calcularea materialelor semnate 
de jurnaliste şi jurnalişti, la analiza produsului jurnalistic privind volumul, genul, 
amplasarea în spaţiul publicaţiilor, procedeele de abordare a subiectelor pe teme 
feminine şi masculine, tonalitatea, limbajul utilizat. Din aceleaşi perspective au 
fost analizate şi materialele care s-au referit la prestaţia feminină şi la prestaţia 
masculină,  inclusiv  imaginea-foto feminină şi imaginea-foto masculină în publicaţiile 
monitiorizate.

Analiza efectuată în baza criteriilor susnumite a scos la iveală anumite tendinţe 
în modul de reflectare a imaginii  feminine în raport cu imaginea masculină, ce sunt 
caracteristice, cu mici diferenţe, tuturor publicaţiilor.

La capitolul prestaţia jurnalistelor/jurnaliştilor în paginile publicaţiilor s-a consta-
tat:

  Jurnalistele nu ocupă funcţii de conducere în redacţiile publicaţiilor, foarte 
rar sunt doar şefe de departamente, iar în cazurile singulare, când sunt 
redactoare-şefe sau redactoare şefe-adjuncte, ele însuşesc comportamentul 
profesional masculin;

  Jurnalistele efectuiază un volum de muncă mai mare sau egal cu al 
jurnaliştilor;

  Materialele semnate de jurnaliste sunt plasate, de regulă, în partea a doua sau 
pe ultimile pagini ale ziarelor şi doar arareori, în dependenţă de eveniment şi 
tematică, pe primele pagini;

  Spre deosebire de materialele jurnaliştilor, materialele jurnalistelor nu sunt 
însoţite în cea mai mare parte de fotografiile lor; 

  Materialele semnate de jurnalişti au volum mai mare, sunt plasate în spaţiile 
avantajoase ale publicaţiilor şi sunt ilustrate cu fotografiile semnatarilor;
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  Jurnalistele perseverează, conform tradiţiei, în tematică considerată mai puţin 
importantă, precum educaţie, sănătate, cultură, societate, divertisment, etc. 
şi scriu foarte rar sau aproape deloc despre domenii considerate apanajul 
jurnaliştilor: politică, economie, finanţe, relaţii internaţionale, etc.;

La capitolul prestaţia feminină/prestaţia masculină în paginile publicaţiilor starea 
de lucruri se prefigurează astfel:  :           

  Materialele despre prestaţia feminină încep să apară pe paginile 2 sau 3 ale 
ziarelor şi aproape întotdeauna protagonistele lor sunt victime ale violurilor, 
ale traficului de fiinţe umane, ale violenţei în familie, ale accidentelor de tot 
soiul, etc.; 

  Pe paginile 1, inclusiv  pe paginile (în dependenţă de volumul publicaţiilor) 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16, 17 sunt plasate aproape în totalitate 
materiale despre prestaţia masculină, atât a protagoniştilor, cât şi a autorilor 
de materiale;

  De cele mai multe ori, funcţiile ocupate de femei sunt numite la forma 
masculină şi nu conform identităţii de gen. Exemple: ministru, director, 
ambasador, etc.;

  Meseriile femeilor sunt numite cu diminutive (sculptoriţă, pictoriţă,  
poştăriţă, etc.) şi reprezintă o formă de minimalizare a importanţei femeilor  
şi a muncii lor; 

  Materialele pe tematică feminină reapar pe ultimele pagini ale publicaţiilior şi 
pot fi percepute ca suplimente pentru cititoriul feminin. În cadrul materialelor 
din acest spaţiu femeile sunt prezentate drept fiinţe dependente de industria 
de frumuseţe, instabile moral, iresponsabile, capricioase, etc.

La capitolul imagine-foto feminină/masculină situaţia se prezintă în felul următor:

  De regulă, jurnalistele, spre deosebire de jurnalişti, nu-şi ilustrează materialele 
cu fotografiile lor;

  Imaginile-foto cu femei nu-şi află locul pe prima pagină a publicaţiilor. 
Arareori, când acestea sunt publicate în acest spaţiu, sunt utilizate ca ilustraţii 
anonime pentru sublinierea, aprofundarea sau dramatizarea unor subiecte;

  Imaginile-foto cu femei apar pe paginile 2 sau 3 ale publicaţiilor, în care 
femeile sunt prezentate în cea mai mare parte ca victime;

  Imaginile-foto cu femei sunt plasate în cea de-a doua jumătate a publicaţiilor, 
îndeosebi pe ultimele pagini, de divertisment şi au menirea de a atrage atenţia 
cititorului; 

  Imaginile-foto cu femei scot în evidenţă părţi ale corpului feminin, pe când 
imaginile-foto cu  bărbaţi prezintă de regulă chipuri îmbrăcate în costume 
sobre, la cravată.  

De observat, că deşi publicaţiile monitorizate au titluri diferite şi sunt destinate 
mai mult sau mai puţin anumitor categorii de cititori, modalităţile de reflectare a 
dimensiunii de gen sunt foarte asemănătoare, acestea fiind în totală dependenţă de 
gradul de informare al producătorilor de ziare vizavi de principiul egalităţii de gen, 
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inclusiv de mentalitalitatea patriarhală care se manifestă prin atitudine ignorantă faţă 
de egalitatea genurilor. 

Materialele despre prestaţia feminină, scrise de regulă de jurnaliste şi foarte rar de 
către jurnalişti, au un volum mai mic decât materialele care iau în vizorul lor prestaţia 
masculină. Aceste materiale sunt plasate de obicei în partea a doua a publicaţiilor sau 
preponderent pe ultimile pagini.

Protagonistele materialelor despre prestaţia feminină sunt de cele mai dese ori 
vedete de tot felul (în mare parte din străinătate) şi foarte rar femei cu funcţii în luarea 
deciziilor sau femei de succes, pe când în materialele despre prestaţia masculină 
primatul este deţinut de bărbaţi politicieni, funcţionari în structurile statale, oameni 
de afaceri, lideri ai societăţii civile, etc.

Imaginea-foto a femeilor ocupă un spaţiu mult mai redus pe paginile 
ziarelor în raport cu imaginea-foto a bărbaţilor. În fotografii femeia 
este prezentată de regulă între două extreme: ca fiinţă jalnică, înfrântă, 
neputincioasă sau ca fiinţă extravagantă şi sexy, pe când bărbatului „i se 
îmbracă” imaginea individului de succes, puternic, serios, intelegent, care 
decide soarta altora.

MERGEA PE DRUM UN OM ŞI O FEMEIE
Publicaţia « Jurnal de Chişinău » - septembrie, octombrie, noiembrie 2003

Anul IV de apariţie

Cotidian independent 

Din 18 noiembrie 2003 publicaţia apare sub formula - ziar independent

Director: Val Butnaru

Redactor-şef: Val Butnaru 

Echipa redacţională în perioada monitorizată era formată, conform casetei 
tehnice a ziarului, din 13 persoane, dintre care 7 bărbaţi şi 6 femei.

Perioada de monitorizare: septembrie, octombrie, noiembrie 2003

În perioada dintre 5 septembrie - 18 noiembrie 2003, publicaţia „Jurnal 
de Chişinău” a apărut de 4 ori pe săptămână – marţi, mercuri, joi şi vineri. 
Numerele de marţi, miercuri şi joi au apărut în volum de câte 8 pagini, 
iar ediţia de vineri a fost editată în volum de 24 de pagini. Atunci când în 
interiorul ediţiei de vineri au fost inserate sumplimentele „Jurnal cultural” şi 
„Succesul tău”, numerele respective au apărut în 32 de pagini. Din data de  
18 noiembrie 2003 publicaţia şi-a modificat formula de apariţie, editându-se 
de 2 ori pe săptămână – marţi şi vineri. Numărul de marţi a fost editat  
în 16 pagini, iar numărul de vineri în 24 sau 32 de pagini. 
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În perioada monitorizată au apărut  45 de numere, inclusiv 13 ediţii de vineri.

 Cum, în ce proporţie şi în ce mod este prezentată prestaţia feminină în comparaţie 
cu prestaţia masculină în paginile publicaţiei ”Jurnal de Chişinău”, sunt întrebările la 
care am căutat a găsi răspuns.

Primul scop al proeictului a fost să aflăm în ce măsură s-au produs pe paginile 
ziarului în perioadă supusă monitorizării jurnaliştii şi jurnalistele. Astfel pe parcursul a 
3 luni de apariţie „Jurnal de Chişinău „ a publicat  respectiv (vezi tabelul nr.1):

Tabelul nr. 1

Materiale care au văzut lumina tiparului în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003,  
în luna octombrie 2004, în luna octombrie 2005  în publicaţia ”Jurnal de Chişinău”

Data apariţiei Total
materiale

Semnate  
de 

Jurnaliste

Semnate  
de  

jurnalişti

Fără 
semnătură  

sau preluate  
din alte medii

Luna septembrie, 
octombrie, 
noiembrie  2003

2269 331 703 1235

Luna octombrie 
2004

459 73 75 311

Luna octombrie 
2005

462 122 68 272

Conform calculelor din tabelul nr.1, ziarul „Jurnal 
de Chişinău” a publicat în perioada monitorizată 
(septembrie, octombrie, noiembrie 2003) materaile 
semnate de jurnaliste în proporţie de 14.58 la sută; 
materiale semnate de jurnalişti – în proporţie de 30.98 
la sută; iar materiale fără de semnătură în proporţie de 
54.42 la sută. 

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr. 1, ziarul „Jurnal de Chişinău” a publicat în 
luna octombrie 2004 materiale semnate de jurnaliste 
în proporţie de 15,90 la sută, materiale semnate de 
jurnalişti – în proporţie de 16,33 la sută, materiale 
semnate de agenţii de ştiri, servicii de presă, fără 
semnătură – în proporţie de 67,75 la sută. 

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul 1, ziarul „Jurnal de Chişinău” a publicat în 
luna octombrie 2005 materiale semnate de femei 
în proporţie de 26,40 la sută, materiale semnate de 
bărbaţi – în proporţie de 14,71 la sută, materiale 
semnate de agenţii de ştiri, servicii de presă, fără 
semnătură – în proporţie de 58,87 la sută.
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Chiar şi la o privire sumară asupra publicaţiei „Jurnal de Chişinău”, se poate vedea 
cu ochiul liber că femeia şi/sau problemele cu care se confruntă nu este un domeniu 
agreat de jurnalişti, inclusiv de jurnaliste. În acest context nu bănuim nicidecum 
colegii de reavoinţă sau desconsiderare conştientă a prezenţei şi a efortului feminin 
în viaţa cea de toate zilele. E vorba mai degrabă de un tribut plătit încă mentalităţii, 
tradiţiilor şi stereotipurilor, inclusiv necunoaşteii concepţiei egalităţii de gen, actuale 
azi în lumea întreaga. Dar să purcedem la analiza situaţiei propriu –zise.

Numărul din 5 septembrie 2003, ediţia de vineri, oferă femeilor şi prestaţiei lor 
aproximativ 3 pagini de ziar în raport cu alte 19 pagini în care de regulă bărbaţii 
vorbesc despre bărbaţi sau se discută pe teme considerate de obicei bărbăteşti - 
politică, economie, finanţe, relaţii internaţionale, cultură, artă, la care, în majoritate, 
femeile nu participă, considerându-se, probabil, că acestea nu sunt apanajul lor.  

Debutul reflectării tematicii feminine începe din pag. 2 cu informaţia „Ucisă de 
concubin”, apoi urmează în pag. 3 cu altă informaţie  „Violate în camera de cămin”. În 
prima informaţie e vorba despre omorul unei femei de 59 de ani de către concubin, iar 
în a doua informaţie se vorbeşte despre violarea a 2 minore de respectiv 15 şi 17 ani. 
Informaţiile de acest fel ocupă aproape în fiecare caz 10-15 rânduri de ziar. 

Femeia este „în treabă” şi în pag. 14 în materialul „Lupta „Voroneţului” cu 
„Voroninul” (1). În material se face referire la opinia Ludmilei, o cititoare care şi-a spus 
părerea privind realitatea care ne înconjoară. Autorul materialului, Andrei Vartic, ia în 
considerare această părere, prezentând-o ca pe o atitudine civică de mare valoare: 
„Mesajul Ludmilei este un mesaj de iubire şi lumină pus direct, curajos, în calea 
abisului comunist”. Faptul denotă că autorul acceptă că şi femeia are de spus lucruri 
importante privind situaţia creată în ultimul timp în societatea noastră.

Pag. 18 intitulată în fiecare număr „Il paradiso” a publicaţiei „Jurnal de Chişinău”  
se anunţă drept o pagină consacrată femeilor. Materialele sunt preluate, de obicei, 
din publicaţii pentru femei, cum ar fi revista „Unica”, alte surse şi este realizată, precum 
se anunţă în subsolul paginii, de Virginia Prodan, numele căreia figurează în caseta 
tehnică a redacţiei. În pagină sunt inserate materiale care au scopul să vină în ajutorul 
femeilor, de regulă, celor tinere, care încă nu şi-au găsit perechea sau altele de felul 
acesta. Aceste materiale conţin tot felul de subterfugii care o învaţă pe tânăra femeie 
cum să pună mâna pe tânărul care îi place. Spre exemplu, în materialul cu titlul „Gesturi 
care vorbesc despre iubire”, tinerei femei i se sugerează: „Ia mâna de la gură când râzi!”, 
„ De ce stai cu mâinile încrucişate?”, „Nu umple cu gesturi spaţiul dintre voi”, „Nu mai 
privi drept în faţă”, „Apleacă-te spre el!”, „Punctează cuvintele cu o atingere, dar ai grijă 
unde!”, „Cu mâna pe gâtul fragil” şi altele. În materialul alăturat „Ce-i romanitic pentru 
el”, se recurge la aceleaşi sfaturi de comportament: „Să te îmbraci sexy numai pentru 
el”, „Să-l atingi foarte des”, „Să-l trimiţi cu băieţii la o bere”,  „Să te arăţi interesată de ce 
nu te interesează”. Este de neînţeles faptul, de ce doar fetele ( femeile) sunt supuse 
unor astfel de „instruiri”, iar băieţii-nu. Oare un băiat nu ar trebui să fie interesat de 
construirea unei relaţii de dragoste cu o reprezentantă a sexului opus? Modul în care 
se face această „instruire” le face pe fete dependente de orice fel de comportament 
al băieţilor, transferându-li-se totodată întreaga responsabilitate pentru succesul 
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sau insuccesul relaţiei. Pe de altă parte o astfel de tratare a lucrurilor absolveşte din 
start tinerii ( bărbaţii) de responsabilităţi vizavi de consecinţele rezultate în urma 
unei relaţii dintre un băiat şi o fată. În ultimă instanţă pagina face un mare deserviciu 
fetelor (femeilor), punându-le, în virtutea tradiţiilor, într-o poziţie dezavantajoasă faţă 
de băieţi (bărbaţi). 

O altă pagină a publicaţiei „Jurnal de Chişinău” consacrată, precum se vede din 
tematica materialelor publicate, mai mult femeilor, aduce în atenţia cititorului istorii 
de viaţă, adeseori neverosimile, dar care, în contextul studiului de faţă, aduc prejudicii 
imaginii femeii prin intermediul presei. În materialul „Mamă din greşeală, bonă de 
nevoie” se vorbeşte despre destinul unei fete de la ţară, căreia „soarta i-l scoate în cale 
pe primul bărbat care a luat-o în seamă” (jurnalista promovează astfel desconsiderarea 
de sine a eroinei). Apoi imaginea ei apare ca fata care păcătuieşte, pleacă la oraş, naşte 
un copil în taină, pe care îl dă în adopţie. Momentul este redat în felul următor: ”Fata 
naşte cu o moaşă în casa viitorilor părinţi ai copilului. Pune mâna pe bani, îşi sărută 
pruncul şi se duce fără să se uite în urmă, fără regrete, bucuroasă că a scăpat atât 
de uşor şi că în faţa sătenilor e curată ca lacrima”. Istoria fetei continuă: „când totul 
s-a rezolvat apare fostul iubit al Eleonorei” (aşa se numeşte eroina materialului), pe 
care autoarea îl prezintă cu toate scuzele de rigoare în asemenea cazuri: „Dar tânărul 
acela, după ce i-a trecut spaima (mulţi tineri, când aud că vor deveni taţi şi încă dintr-o 
relaţie neoficială, trec prin stres), acel chipeş băiat, când şi-a dat seama că nu e nimic 
dacă se însoară şi devine tată, se întoarce în satul lui, se duce să caute fata s-o ceară 
de nevastă...”.  Fata îl refuză, pleacă din nou la oraş, iar „oamenilor care au luat de 
suflet copilul, le-a sosit viza de plecare în Israel şi au venit la Norica cu propunerea să 
meargă cu ei, că o angajează dădacă la copil”. Femeia acceptă propunerea. În Israel ea 
se mărită cu un evreu, mai naşte o fetiţă şi (nebănuite sunt căile tale, Doamne! N.n.) 
pleacă în SUA cu familia nou formată. Ajunsă acolo, ea intenţionează să-şi ia şi părinţii, 
care la moment au rămas singuri în Moldova. Altul, însă, e scopul analizei noastre. Ne 
întrebăm nevinovat de ce autoarea iartă atât de uşor fapta bărbatului care a lăsat-o 
gravidă pe fată (vezi parantezele de mai sus ale autoarei), iar pe fată o declară aproape 
uşuratică, de parcă consecinţele unei relaţii intime trebuie să le suporte doar femeia. 
Bănuim că prin verdictul dat, transpare un stereotip de gândire, o reminiscenţă de 
mentalitate, ce „inculpă” femeia cu responsabilităţi, pe care firesc ar fi să le împartă în 
egală măsură ambii participanţi la actul sexual.  

Pagina 24 care încheie fiecare număr al publicaţiei „Jurnal de Chişinău” poartă 
titlul „Cocktail”, iar materialele inserate în spaţiul ei ţin cu adevărat de denumirea 
paginii. Dar „cocktail” nu ar înseamna cu adevărat „cocktail”, dacă mai bine de 80 la 
sută din informaţiile paginii nu s-ar referi la cele mai bizare şi mai incredibile capricii 
ale starurilor, care, în aceste cazuri, sunt aproape întotdeauna femei. Orice abatere de 
la un comportament considerat normal este comentat cu lux de amănunte: cum s-a 
purtat vedeta, ce a spus, ce a făcut, cum a reacţionat la anumite situaţii şi alte astfel 
de detalii, sunt copios publicate în această pagină. De regulă, materialele (sursa este 
indicată la sfârşitul paginii) sunt preluate din ziarele româneşti. Este de înţeles faptul 
că pagina joacă cartea de atracţie a cititorului ziarului, dar apare fără de voie un semn 
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de întrebare: de ce în această pagină predomină ştirile care dezvăluie ciudăţeniile şi 
devierile de comportament ale femeilor, fie ele şi staruri mondiale?

În numărul din 9 septembrie 2003 activitatea femeilor în plan social apare doar în 
două informaţii „ Şcoala 12 din Râbniţa – paralizată” (pag.2. Natalia Costaş) şi „Scandal 
cu grâu neomologat” (pag.2, I.P.). În cadrul materialelor sunt solicitate în calitate de 
surse de informare opiniile a 2 femei, fiecare reprezentând funcţiile pe care le ocupă 
în instituţiile respective: Eugenia Haluş, directoarea şcolii nr. 12 din Râbniţa şi Svetlana 
Baldin, specialistă la Laboratorul de testare al Inspectoratului de Stat pentru seminţe. 
De notat că pesoanele respective, chiar femei fiind, oferă în cazul dat informaţie în 
cunoştinţă de cauză, fapt care le confirmă statutul de specialiste în domeniu. 

Tot în acest număr meritele femeilor sunt subliniate fugar încă în 2 informaţii: 
”Flash-news” (pag.6, fără semnătură), care comunică cititorului că Nadine, solista de 
la „Milenium” a revenit în R.Moldova tocmai din Samarkand, unde a câştigat premiul 
„Simpatia publicului” în cadrul Festivalului internaţional folcloric „Melodiile Orientului” 
şi „Henin câştigă US Open” (pag.6, fără semnătură), prin care cititorului i se comunică 
victoria unei sportive belgiene care a câştigat turneul feminin de tenis la US Open. De 
notat că în aceste informaţii se vorbeşte despre succesele acestor 2 femei în câte o 
propoziţie scurtă, materialele fiind completate cu date generale despre evenimente. 
Spre exemplu,  în prima informaţie: „la festival au participat 32 de ţări” şi multe alte 
date, iar informaţia a doua este completată simultan cu ştiri despre turneul masculin. 
Procedeul vine să minimalizeze efortul feminin prin opunerea prestaţiei bărbaţilor 
în aceste domenii. Şi într-un caz şi în altul, informaţiile sunt însoţite de fotografiiile 
protagonistelor. Menţionăm că informaţiile respective nu au semnătură. Prima 
informaţie este originală, iar a doua este preluată.

În numărul din 10 septembrie 2003 tematica feminină este oferită cititorului prin 
articolul „Nenorocită pe viaţă de secta lui Moon” (pag.3, Igor Pânzaru) şi „Anastasia 
Sluţcaia” a deschis Zilele filmului Belarus” (pag. 6, M.G.). Primul articol relatează 
cititorilor publicaţiei despre soarta unei tinere care a fost atrasă în secta Moon, fiind 
impusă să accepte rigorile sectei: a mers cu cerşitul în folosul sectei prin mai multe 
ţări, apoi a participat la ritualul de „binecuvântare” a căsătoriei ei cu Alexei, un rus 
din Cerepoveţ, pe care l-a cunoscut doar din forografie. Relaţia nu a mers, fapt care 
i-a provocat tinerei tulburări psihice serioase („nu mai vrea să trăiască”), fiind nevoită 
să suporte un tratament de specialitate. Desigur, asemenea cazuri trebuie şi chiar e 
necesar să fie aduse la cunoştinţa opiniei publice. Credem, însă, că jurnalistul nu şi-a 
dus până la capăt misiunea, fiindcă în spatele acestui caz, precum precizează autorul, 
există o organizaţie moonistă condusă de un tânăr, care nu a vrut să discute la temă. 
Şi fiindcă nu a vrut, cazul a rămas suspendat în aer, presupusul vinovat fiind lăsat în 
pace. El ar putea fi tras la răspundere doar de mama fetei, zice autorul, care în acest caz 
ar avea şi acoperire legislativă ( art.185, codul Penal al RM). Din conţinutul articolului 
femeia apare drept o fiinţă neputincioasă, dependentă de împrejurări, care nu este 
stăpână pe destinul ei.  

În cea de-a doua relatare din număr, numele Anastasiei Sluţcaia este folosit în 
titlu doar pentru a atrage atenţia cititorului, altfel, în informaţie nu se vorbeşte nici 
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într-un fel despre prestaţia acestei femei. Cititorul rămâne doar să presupună în baza 
informaţiei, că Anastasia Sluţcaia ar fi fost o mare personalitate din textul căreia aflăm, 
că acestei femei i-a fost consacrată o peliculă care îi poartă numele. De aici şi concluzia 
că ar fi fost în firea lucrurilor, dacă se spunea mai multe despre Anastasia Sluţcaia, 
or, meritele ei, precum se întrevede din informaţie, rămân a fi incontestabile. E, însă, 
conform celor sugerate din această relatare, mai lesne să se treacă cu vederea peste 
meritele unei femei, decât a le aduce la cunoştinţa cititorului. 

În numărul respectiv prestaţia femeilor mai este subliniată în doar câteva propoziţii 
la rubrica „Felicitare” (pag.4) şi la rubrica „Condoleanţe” (pag.7). În prima, sunt adresate 
cuvinte de felicitare cu ocazia zilei de naştere Dnei Natalia Vrabie, „preşedintele” (de 
ce nu preşedinta?) BC „Moldova Agroindbank”. Cuvintele de felicitare sunt însoţite şi 
de o mică fotografie, de formatul celor întrebuinţate pentru documente. În informaţia 
a doua se comunică cititorului despre moartea soţiei lui Amza Pellea, actor de mare 
rezonanţă în arealul cultural românesc. Probabil, celor care au scris informaţia, se vede 
din intenţii nobile şi din veneraţie pentru această femeie, nici măcar prin cap nu le-
a trecut  că în felul în care au făcut-o, ei au limitat rolul acestei femei doar la cel de 
soţie. Acest lucru se vede din chiar titlul informaţiei „Soţia lui Amza Pellea s-a stins 
din viaţă”. Cei care exprimă condolea nţe, subliniază şi în text, că „aduc un omagiu 
pentru devotamentul şi energia dovedită în calitate de soţie şi mamă”. Desigur, astfel 
de merite ale unei femei nu sunt de neglijat, dar de unde să ştim, că se prea poate, ea 
a avut şi alte calităţi la fel de onorabile. Graţie, însă, reminiscenţelor de mentalitate, ea 
rămâne în memoria umană doar ca soţie şi mamă devotată, căreia nici măcar nu i se 
zice pe nume.

La 11 septembrie 2003, publicaţia „Jurnal de Chişinău” oferă cititorului imaginea 
femeii prin intermediul a câtorva relatări: „Misionară din Marea Britanie – moartă la 
Cahul” (pag.3, Irina Codrean), în care se vorbeşte despre moartea unei misionare (foto) 
în urma unui atac cerebral; „Cu bicicleta sub roţile maşinii” (pag.3, Dumitru Lazur), de 
unde aflăm că o fetiţă de 4 ani a murit în urma unui accident rutier; „Viaţa şi iubirea 
Sofiei Rotaru” (pag.6, A.G.), relatează despre recitalul live „Viaţa mea – iubirea mea” 
al Sofiei Rotaru, însoţită de o fotografie;  „Cio-cio-san” vine la Chişinău” (pag.6, M.G., 
T.O.) anunţă închiderea festivalului „Invită Maria Bieşu”, în cadrul căreia sunt pomenite 
câteva nume de femei şi  informaţia „A murit Riefenstahl” (pag.6, V.M.), în care cititorului 
i se spune că celebra regizoare germană, numită şi „regizoare de curte a lui Hitler” s-a 
stins din viaţă la 101 ani. Nu se neagă faptul că informaţiile respective ar prezenta 
interes pentru cititor, dar din cele citite apare întrebarea: de ce femeile apar sau în 
rol de victimă a unor circumstanţe sau în rol de cântăreaţă? Minimalizarea rolului 
feminin se face şi prin spaţiul de ziar oferit materialelor despre prestaţia feminină. 
Spre exemplu, în pagina 6, unde sunt plasate 3 dintre informaţiile despre femei şi 
activitatea lor, este publicat alăturat materialul „Lui Constantin Munteanu îi place 
asaltul” (Marcela Gafton), care ocupă mai bine de jumătate de pagină. Chiar dacă în 
cazul de faţă se face referire la activitatea reprobabilă a lui Constantin Munteanu, care 
s-a angajat într-o activitate de constituire a unei Uniuni a scriitorilor din Moldova de 
alternativă, ziarul a găsit de cuviinţă să-i ofere un spaţiu mult mai mare în raport cu 
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fapta lui şi să-i publice în prim plan fotografia în dimensiuni cum nu am văzut să se 
procedeze în cazul femeilor. În rest, numărul este consacrat activităţilor de tot felul a 
bărbaţilor.

12 septembrie 2003, ediţia de vineri a publicaţiei „Jurnalul de Chişinău”.  Numărul 
inserează în interiorul său suplimentul de 4 pagini „Jurnal cultural”. În paginile 
tradiţionale ale numărului prestaţia femeilor este redată cititorului astfel: „Cel mai 
scump adulter” (pag.1, fără semnătură); „Anna Lindh a fost asasinată” (pag.3, fără 
semnătură); „Sclavă la nazişti – pensionară fericită la Chişinău” (pag.8, autor Natalia 
Costaş); „Spitale de groază şi medici de excepţie” (pag.19, Allan Freedman); pagina 
„Il paradiso” (pag. 24, realizare Virginia Prodan) cu titlurile „Femeile şi sindromul 
dormitorului gol”, „Dragostea mă doare”, „Cum să găseşti un bărbat bun”; pagina 
„Poveşti adevărate cu Lidia Bobână” (pag.25, Lidia Bobână) cu titlul „Mama depravată 
şi fiicele părăsite”; „Lina lansează bomba video” (pag.26, fără semnătură); „Celine Dion 
se întoarce la limba franceză” (pag.27, fără semnătură); „AndreEA şi Iustin s-au separat” 
(pag. 27, preluare din ”Libertatea”); ”T.a.t.u. învinse de apendicită” (pag.27, fără 
semnătură); „Cum au reaţionat părinţii lui Britney la sărut?” (pag.27, fără semnătură); „Pe 
Brad Pitt nu-l lasă soţia să lucreze”(pag.29, fără semnătură), ”Pusă în cătuşe pentru că 
a clacsonat” (pag.29, fără semnătură). Cometariile, în acest caz, sunt de prisos. Titlurile 
vorbesc de la sine cum şi în ce mod este prezentată femeia pe paginile ziarului. De 
notat că marea majoritate a materialeleor despre femei sunt fără de semnătură, fapt 
prin care se demonstrază indirect neluarea în serios a tematicii feminine. 

Merită, însă, să ne oprim mai detaliat  la câteva dintre articolele publicate. Unul 
dintre ele este ”Mama depravată şi fiicele părăsite”. E vorba de o femeie, care potrivit 
autoarei, „pentru a avea un bărbat la casă, ajunge să-şi neglijeze copiii din căsătoria 
precedentă, să se umilească într-un hal fără de hal”. Eroina articolullui, Valentina, care 
are experienţa nereuşită a 3 căsătorii, alegându-se cu un copil din fiecare, mai are 
tupeul (aşa se face întrevăzută convingerea autoarei) să-şi caute fericirea. Autoarea, 
însă, prin atitudinea pe care o demonstrează în rândurile scrise, o lipseşte de acest 
drept, numind-o „depravată”, îndreptăţind concomitent comportamentul celor 3 foşti 
soţi ai femeii, care, rând pe rând, au abandonat-o. Totul ar părea justificat la prima 
vedere, la o adică aşa-i trebuie unei femei (aceasta se arată a fi atitudinea autoarei), care 
vrea să fie fericită. Autoarea, însă, nu face nici un efort să pună în discuţie şi calitatea 
foştilor soţi, care au lăsat-o de una singură cu copiii. Astfel apare întrebarea, de ce 
autoarea, femeie în acest caz, absolvă cu atâta uşurinţă bărbaţii de responsabilităţi 
familiale, pe când eroina, care are îndrăzneală să nu accepte „povara” pusă de secole 
în spatele femeilor, cea „de a creşte copii”, este pusă aproape că la stâlpul infamiei, 
meritând să i se împroaşte acuzaţii de tot felul, să fie desconsiderată, inclusiv de 
copii pe care i-a născut. Articolul este o mostră concludentă, cât de viabile sunt încă 
prejudecăţile, promovându-se, se prea poate neintenţionat, stereotipuri, care pun în 
defavoare femeia.

Alte astfel de materiale pot fi găsite în pagina „Il paradiso” a aceluiaşi număr 
de ziar.  Pagina abundă de materiale în care femeia este „învăţată”, ca de altfel şi în 
alte numere de ziar, cum să-şi găsească un bărbat bun, ce să facă pentru a-l cuceri, 
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cum să-şi revină după divorţ şi alte „sfaturi” din care nu rezumezi nimic altceva decât 
sublinierea vulnerabilităţii femeilor şi faptul cât de dependente sunt ele de fericirea 
pe care at trebui să le-o ofere bărbaţii. Deşi materialele sunt preluate de regulă din 
reviste româneşti pentru femei, plasarea lor într-un săptămânal, care ia în discuţii 
probleme majore ale societăţii, inferiorizează pregnant rolul şi locul femeii în societate, 
prezentând-o, în raport cu temele discutate de bărbaţi (vezi mai jos problemele 
majore discutate de bărbaţi), doar ca pe o consumatoare de fericire, absentă total 
în domenii care condiţionează nivelul de trai, nivel, care după cum se ştie, „asigură” 
atât de jinduita fericire a cuplurilor, spre care tind, nu se ştie de ce din cele relatate în 
ziar, doar femeile. De aici şi întrebarea: oare bărbaţii nu sunt deloc interesaţi ca relaţia 
lor cu o femeie să meagă bine, să cunoască şi ei alături de femei cât mai profund 
sentimentul fericirii?  De ce nu ar exista în acest sens şi o pagină pentru bărbaţi, să li se 
dea sfaturi şi lor cum să-şi menţină relaţia cu iubita, ce să întreprindă ca să cucerească 
femeia care le place ş.a.m.d. Procedeul ar putea avea rolul de contrabalanţă, ar pune 
în poziţii egale pe cei sortiţi să fie doi, ar perfecta relaţia de cuplu, fără a stigmatiza 
doar femeia cu vechiul clişeu: păstrătoare a căminului familial. 

Aici e cazul să pomenim de temele ce se discută în paralel despre şi pentru 
bărbaţi în respectivul număr de ziar. Vom aduce în atenţie doar titlurile: „România 
a învins!” (pag.1,Val Butnaru), „Campionatul pompierilor” (pag. 3, fără semnătură), 
„Voronin - patriotul” (pag.6, Nicolae Negru), „Pustiul şi grădina” (pag. 7, Andrei 
Ţurcanu), „Povestea celui mai tânăr primar din Moldova” (pag.8, Irina Codreanu), 
„Fiecare cu Europa lui” (pag. 9, Vasile Botnaru), „Ministrul culturii urăşte cultura” 
(pag. 9, Marcela Gafton), ”Povara păcatelor noastre” (pag.10, Haralambie Moraru), 
„Războiul informaţional Chişinău-Tiraspol” (pag.11, Ion Preaşcă), „Investiţiile şi 
creşterea economică” (pag.11, Vlad Bercu), „Pronosticul creşterii economicce nu se 
va adeveri” (pag.11, Viorel Ţopa), „Exporturile de energie în România pot provoca un 
conflict diplomatic” (pag. 12, Ion Drăghişteanu), „Lupta Voroneţului cu Voroninul II” 
(pag.22, Andrei Vartic), „Paşapoarte româneşti – numai la Jurnal” (pag. 23, Mihai 
Jumugă), ”Condamnaţi de arbitru” (pag. 32, fără semnătură), „Nu vor să renunţe la 
Puiu!” (pag. 32, preluare din „Gazeta spoturilor”). Numărul include şi suplimentul 
„Jurnal cultural” cu titlurile: „Cultura ca supliment” (pag.13, Constantin Cheianu), 
„Un autor cu 30 de capete” (pag.14, C.C.), „Când scriitorul devine personaj” (pag.14, 
Cronicar), „Artişti şi ministere: Două lumi paralele” (pag. 15, Constantin Cheianu), 
„Subiete încă nescrise ale prozei basarabene” (pag.16, Vasile Gârneţ), „Visul unei 
nopţi de vară” trebuie să fie un succes” (pag. 18, Marcela Gafton), „Viaţa între pătrate” 
(pag.20, Eugen Lungu). De regulă, acestor materiale li se oferă cu generozitate de 
invidiat câte o pagină de ziar, publicându-se alăturat şi fotografia autorilor.

Subliniam că publicaţia „Jurnal de Chişinău” inserează în premieră în 
paginile ei suplimentul „Jurnal cultural”. Publicarea lui dă semne de optimism 
privind recunoaşterea prestaţiei feminine în viaţa culturală autohtonă. Chiar 
dacă materialele ce vizează activitatea bărbaţilor în cultură sunt mult mai mari 
şi ilustrate mult mai generos cu fotografii, se fac menţionate materialele „Un 
fenomen al muzicii contemporane de Jazz” (pag. 17, Constantin Cheianu),  
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„Beach party” la Vadul lui Vodă” (pag. 19, C.C.), „Bani şi patriotism” (pag.19, C.C.). 
În fiecare dintre aceste materiale, semnate, ce-i drept, de unul şi acelaşi autor, 
se face referire la domenii în care se produc cu succes femeile. Spre exemplu, 
în materialul „Un fenomen al muzicii contemporane de Jazz”, autorul găseşte 
de cuviinţă să sublinieze că Natalia Ştefăneţ, soţia lui Anatol Ştefăneţ, liderul 
formaţiei de jazz „Trigon”, este şi managerul grupului, apreciind că ea a fost 
sursa lui de informare la scrierea articolului. Materialul „Beach Party” la Vadul lui 
Vodă” de acelaşi autor vine să informeze cititorul despre succesul unei emisiuni 
de divertisment, difuzată în premieră pe canalul PRO TV. Autorul, graţie 
apartenenţei sale masculine, este sincer chiar din capul articolului, confesându-
se cititorului că nu avea destulă încredere în reuşita proiectului, care s-a 
desfăşurat nu la „Cote d”Azur, la Neptun, Yurmala sau Yalta”, ci la „noi, la Vadul-
lui-Vodă”. După ce pe parcursul a mai multor rânduri de ziar îşi spune părerea 
despre acest tip de emisiuni al căror fan nu este, referindu-se la echipa PRO 
TV, care a dat dovadă de profesionalism, autorul ajunge şi la cheia succesului 
emisiunii – prezentatoarea Nata, „a cărei contribuţie la reuşita emisiunii este 
semnificativă”. Autorul rămâne profund uimit că „fiind o prezentatoare de radio 
la PRO FM, ea a putut să se simtă atât de în largul său în faţa camerelor de luat 
vederi, mai ales dacă ţinem cont şi de faptul că e vorba, din câte am înţeles, de 
un debut în această postură”. Nu dorim să minimalizăm efortul autorului de a 
recunoaşte prestaţia acestei femei, alţii nici în această măsură nu o fac, dar „dă 
ghes” un semn se întrebare: oare debutul reuşit al unui bărbat ar fi fost tot atât 
de riguros analizat de către autor sau e vorba de aceeaşi „reţinere” în aprecieri, 
atunci când la mijloc e vorba de succesul unei femei?!

În preambulul articolului „Bani şi patriotism”, semnat de acelaşi autor, se 
spune: „După succesul repurtat la Yurmala, Nelly Ciobanu avea să mărturisească, 
în numeroasele interviuri pe care le-a acordat, că în urma victoriei sale a primit 
mai multe oferte din Rusia. Prin urmare este de aşteptat că, treptat, valoroasa 
interpretă se va lansa pe imensa piaţă muzicală rusească, acolo unde circulă 
foarte mulţi bani”. Din cele relatate în preambul se crea impresia că autorul va 
spune mult mai multe despre „succesul repurtat” de interpretă, dar rândurile 
de mai jos ale articolului sunt folosite pentru a pune problema suparvieţuirii 
artiştilor de estradă autohtoni. Se face o analiză a pieţei moldoveneşti, care din 
cele relatate, nu poate mulţumi interpreţii. Autorul îşi reaminteşte de „reputată 
interpretă” doar în ultimele rânduri ale articolului, încheindu-şi „opusul” 
publicistic cu fraza: „...Prin urmare, este de aşteptat că o vom vedea şi audia din 
ce în ce mai rar acasă pe Nelly Ciobanu”. Nu se pune la îndoială intenţia nobilă 
a autorului de a pune în atenţia cititorului situaţia de pe piaţa muzicală din 
Moldova, dar de ce o face pe seama unui succes al unei femei, despre care orişice 
cititor, la sigur, ar fi vrut să afle mult mai multe, chiar şi cum supravieţuieşte 
câştigătoarea „succesului repurtat” din punct de vedere material.

Numerele din 16, 17, 18 septembrie 2003 ale „Jurnal de Chişinău”- cotidian 
prezintă tematica şi prestaţia feminină prin următoarele titluri: nr. din 16 
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septembrie - „De sărăcie şi-a ucis nevasta şi cei trei copii” (pag. 3, Dumitru Lazur), 
„Muzeul amintirilor la grădiniţa 103” (pag. 5, Irina Codrean, Tatiana Onilov), „Maia 
Morgenstern - scandal în America” (pag. 6, fără semnătură); nr. din 17 septembrie 
- „Un bodyguard în fustă” (pag. 5, Dumitru Lazur), „Un serial despre erotismul Elenei 
Ceauşescu” (pag. 5, fără semnătură), „Fata Sihastra a ajuns acasă” (pag.6, Alina 
Guţu), „A murit sora surorilor Williams” (pag.8, fără semnătură), „Regine prin Europa” 
(pag.8, fără semnătură); nr. din 18 septembrie - „Muma pădurii” apreciată la Kiev” 
(pag. 2, Aliona Doncă), „Tradiţie şi modernitate la Limbenii-Vechi” (pag.6, Marcela 
Gafton), „Miss Italia 2003 – a dracului de minciunoasă” (pag.6, fără semnătură), 
„Yoko Ono, dezbrăcată de public” (pag.7, fără semnătură). No comment, cum s-ar 
spune. Titlurile vorbesc de la sine: în ce pagină, cum şi când ne amintim că există  
pe lume şi femei. 

Ediţia de vineri a ziarului „Jurnal de Chişinău” din 19 septembrie atestă tematica 
feminină respectiv: „Vladimir Voronin şi Leonida Lari” (pag. 6, Nicolae Negru), 
„Comuniştii şi sexul” (pag. 10, Constantin Cheianu), „Imigraţia ilegală – făţărnicie şi 
tragedie” (pag. 15, Ion Preaşcă), pagina „Il paradiso” cu titlurile ”Când ar trebui să te 
căsătoreşti”, „Ce să faci înainte de căsătorie”, „Ţie, sufleţelul meu” (pag. 18, realizare 
Virginia Prodan), pagina „Poveşti adevărate cu Lidia Bobână” cu titlul „Blestemele 
copiilor pe capul păriţilor”, „AndreEA – buze de 1000 $” (pag. 20, fără semnătură), 
„Alexandra Ungureanu, noua voce din Hi-Q” (pag. 20, fără semnătură), „E logodită 
cu Kylie Minogue?” (pag. 20, fără semnătură).

Tabelul nr. 2 

Materiale privind prestaţia feminină în raport cu cea masculină publicate în lunile 
septembrie, octombrie şi noiembrie  2003,  în luna octombrie 2004, în luna octombrie  
2005 în publicaţia „Jurnal de Chişinău”

Data apariţiei
Total 

materiale

Materiale 
privind prestaţia 

feminină 
sau dedicate 

femeilor

Materiale
privind 

prestaţia 
masculină

Materiale 
privind 

prestaţia 
ambelor 
genuri

Materiale 
pe teme 
neutre

Luna septembrie, 
octombrie, 
noiembrie 2003

2269 264 1586 292 104

Luna octombrie 
2004

459 83 249 66 61

Luna octombrie 
2005

462 46 216 128 83

Notă: a se înţelege prin - materiale pe teme neutre – articolele care nu se referă la prestaţia femeilor şi bărbaţilor, 
iar prin materiale ce se referă la ambele genuri – articolele în care sunt solicitate ca surse femei şi bărbaţi sau în 
care figurează nume de femei şi bărbaţi.
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Deşi titlurile deja comunică modul în care este tratată femeia ca partener social, 
merită să ne oprim la câteva dintre ele. Titlul „Vladimir Voronin şi Leonida Lari” (pag. 
6) incită cititorul prin faptul că nu la tot pasul poate fi găsită o asemenea îndrăzneală 
din partea jurnalistului  –  punerea semnului egal între numele preşedintelui ţării şi 
al unei femei, fie ea şi o poetă talentată sau, cum ar fi mai la temă  în cazul de faţă, 
o ferventă luptătoare în mişcărea de renaştere naţională. Nimic de obiectat la acest 
titlu. Cât priveşte, însă, conţinutul lui pot fi depistate semne de conservatism privind 
reprezentarea femeii ca atare. Autorul îşi expune părerea vizavi de prestaţia feminină 
prin respectivele raţionamente: „Îmi pot imagina tot ce vreau şi pot presupune cu 
ajutorul imaginaţiei, fireşte – cele mai năstruşnice lucruri, inclusiv că Voronin e femeie. 
Evident, se poate ajunge la ideia că Voronin e femeie şi „prin reducere la absurd”, după 
cum propune stimatul cititor, dar în cazul acesta se pierde rostul comentariului nostru, 
căci ce rost ar avea să discutăm absurdităţi?”. Departe gândul de a vedea în părerea 
expusă atitudinea clasică a bărbatului faţă de femeie şi probabil autorul nici nu şi-a pus 
scopul s-o facă, dar la citirea textului e greu să te abţii să nu sesizezi mesajul incifrat 
că a fi femeie e cel mai rău lucru de pe lume. Acest mesaj nu pierde din expresivitate 
nici pe parcursul articolului. „Protagonistul Voronin” este supus unei analize şi satire 
necruţătoare pentru comportamentul său duplicitar în viaţa politică şi nici într-un caz 
nu poţi să nu-i dai dreptate autorului, atât de convingător este în argumentele pe care 
le invocă, dar de rând cu „protagonistul”, sarcasmul său se transferă şi asupra prestaţiei 
publice a Leonidei Lari, am vrea să credem oponentul politic al lui Voronin în contextul 
dat. Autorul dă drum verde imaginaţiei şi abordând un ton zeflemitor îşi închipuie 

Conform calculelor efectuate în baza tabelului nr. 
2, publicaţia „Jurnal de Chişinău” (2003) a publicat 
materiale privind prestaţia femeilor în proporţie de 
11,63 la sută, a bărbaţilor -  în proporţie de 69,89 
la sută, materiale care privesc ambele genuri  – în 
proporţie de 12,86 la sută, materiale neutre – 4,58 
la sută.

Conform calculelor efectuate în baza tabelului nr. 2, 
publicaţia „Jurnal de Chişinău” (luna octombrie 2004) 
a prezentat prestaţia femeilor, inclusiv sfaturi pentru 
femei în proporţie de 18,02 la sută, a bărbaţilor -  în 
proporţie de 54,24 la sută, materiale privind prestaţia 
ambelor genuri  – în proporţie de 14,37 la sută, 
mateiale neutre – în proporţie de 13,28 la sută. 

Conform calculelor efectuate în baza tabelului nr. 2, 
publicaţia „Jurnal de Chişinău” (luna octombrie 2005) 
a prezentat prestaţia feminină, inclusiv sfaturi pentru 
femei în proporţie de 9,95 la sută, prestaţia masculină 
-  în proporţie de 46,75 la sută, materiale privind 
prestaţia ambelor genuri  – în proporţie de 27,70 la 
sută, mateiale neutre – în proporţie de 17,96 la sută
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că se anunţă „organizarea unui al doilea pod de flori cu participarea preşedintelui 
Voronin şi are loc istorica întâlnire, la mijlocul podului de la Sculeni-Sculeni, între 
Voronin şi Leonida Lari, însoţită de Corneliu Vadim Tudor...” Contextul politic pe care 
îl cunoaştem ne permite să întrebăm de ce o asemenea atitudine făţă de prestaţia 
unei femei al cărei efort în edificarea mişcării de renaştere naţională a fost mai mult 
decât considerabil. Şi de ce în finalul articolului, care sună în felul următor: „Scrie 
Serafim Saca în jurnalul său din JURNAL că, nu mult timp după venirea comuniştilor la 
putere, l-a sunat pe neprins de veste, la o oră târzie, Leonida Lari, de la Bucureşti, şi i-a 
spus că îi este dor de Basarabia. E o aluzie evidentă la ceva. La ce anume vom afla în 
următorii doi ani...”  se ocultează, de fapt, prestaţia publică a acestei femei. Desigur, nu 
optăm pentru faptul ca Leonida Lari, care este o persoană publică, şi în primul rând o 
politiciană, să fie scutită de tirurile criticii atunci când o merită. Dar acest lucru trebuie 
făcut exclusiv faţă de statutul ei de politiciană şi nu faţă de statutul ei de femeie. 

Un alt articol la care merită să atragem atenţia este „Comuniştii şi sexul” (pag.10, 
Constantin Cheianu). Din cele citite în articol, publicistul se vede aplecat asupra ideei 
de legalizare a pornografiei şi prostituţiei, întrebându-se retoric: „să fim noi ţara cea 
mai puritană din regiune?” La prima vedere tema pare a fi tratată în cunoştinţă de 
cauză, dezvăluindu-se mai multe aspecte ale acestei „afaceri înfloritoare”, dar şi a 
atitudinii perverse a autorităţilor comuniste faţă de problemă. Altceva, însă, se cere 
de subliniat în contextul studiului respectiv şi anume: cum este raportată problema 
prostituţiei şi pronografiei la femei şi bărbaţi?  După ce aduce mai multe mostre de 
anunţuri publicitare privind serviciile de acest fel ale „celor ce profesează cea mai 
veche meserie”,  referindu-se chiar şi la faptul că în spatele acestor servicii „a crescut 
numărul şi rolul aşa zişilor „peşti”, adică al proxeneţilor şi intermediarilor”, autorul pare 
să cimenteze încă o dată percepţia problemei de pe poziţii patriarhale, or, din cele 
citite rămâi cu impresia că până la urmă doar femeile sunt vinovate de fenomenul 
prostituţiei. În acest context ni se pare firesc să întrebăm: pe când tema va fi abordată 
de pe poziţii neutre, imparţiale, de pe poziţia sintagmei „cerere şi ofertă”? Se ştie că 
orişice act sexual are loc între un bărbat şi o femeie, dacă nu luăm în seamă practica 
minorităţilor sexuale. Se ştie şi este clar pentru toţi, că nimeni altcineva decât bărbaţii 
plătesc bani grei pentru serviciile sexuale ale femeilor. De ce dar atunci în această 
„treabă” la care participă întotdeauna doi, este înfierată doar femeia? Pe când se va 
efectua distribuirea responsabilităţilor ambilor particpanţi la actul sexual? Lucrurile 
ar putea fi mult mai dur categorisite: se promovează, se prea poate inconştient, 
dominarea masculină de veacuri asupra corpului feminin, or, nedreptăţile de ordin 
social şi economic condamnă femeile la dependenţă de buzunarul bărbaţilor.

Aproape aceeaşi observaţie, ca şi în numerele precedente, se face necesară în 
privinţa respectivei ediţii a paginilor „Il paradiso” şi „Poveşti adevărate cu Lidia Bobână”. 
În prima sunt oferite aceleaşi sfaturi pentru femeile care vor să se căsătorească: ce să 
facă şi cum să dreagă ca să-şi asigure fericirea, de parcă un bărbat nu ar avea nevoie de 
sfaturi când e vorba de căsătorie, or, nu ar dori să fie fericit. Probabil, nu se conştietizează 
efectul acestor sfaturi, care pun doar în spatele femeilor responsabilitatea pentru 
fericirea căminului familial. În a doua pagină e redată soarta unei femei înşelate de soţ, 
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care până la urmă şi-a pus capăt zilelor. În material se insistă asupra comportamentelor 
tradiţionale ale bărbaţilor şi femeilor, fortificându-se vechi prejudecăţi privind rolurile 
de gen. Exemplificăm: „Avea 39 de ani când aştepta al patrulea copil. Se mai liniştise 
parcă, se gândea c-o să nască o fetiţă şi o să aibă şi ea un suflet mai aproape”. Astfel, 
autoarea promovează o diferenţiere mai veche privind relaţiile dintre mame şi copiii 
cărora le-a dat naştere: fetele trebuie să fie cu sufletul cel mai aproape de mamele lor, 
de unde li se trage pentru mai târziu şi sarcina de a fi sprijin părinţilor la bătrâneţe, pe 
când feciorii, care nu se înscriu drept capabili de a fi apropiaţi cu sufletul de aceleaşi 
mame, rămân, precum se întâmplă cel mai des, în afara responsabilităţilor faţă părinţi 
şi ulterior faţă de bătrâneţile lor? 

Este greu de apreciat care este impactul acestor materiale asupra cititorului, o fi 
fiind ele de vre-un folos, „de învăţătură şi altora”, precum specifică autoarea în ultimul 
material supus analizei, dar insistenţa cu care se promovează inegalităţile între cele 
două genuri umane nu e altceva decât tributul plătit tradiţiei, inclusiv stereotipurilor 
de educaţie.

Altă situaţie atestăm în suplimentul publicaţiei „Succesul tău” inserat în interiorul 
aceluiaşi număr. Ne vom opri la două dintre ele care vizează direct femeia: ”Traducerea 
succesului: Berlizzo” (pag 11, Vitalie Cuşnir) şi „Invenţii pe un vârf de ac” (pag.13, 
Mariana Arsene). Ambele materiale sunt însoţite de fotografile protagonistelor. 
Nu ştim ce să credem în aceste cazuri: ori e vorba că materialele au fost scrise de 
jurnalişti tineri, neîncorsetaţi încă de stereotipuri şi conservatorism în perceperea 
genurilor umane, or, prestaţia eroinelor din aceste materiale este una de excepţie. Or, 
pur şi simplu, genul paginii ( ideea este sugerată de titlu) este de a scoate în evidenţă 
succesele celor despre care se scrie. Oricum ar fi, materialele dezvăluie experienţa 
în afaceri de succes a protagonistelor, subliniindu-li-se capacităţile de organizare, 
inclusiv inventivitatea, fapt ce le prezintă drept nişte femei care îşi determină modul 
în care îşi trăiesc viaţa.

Cele 3 numere de ziar din 23, 24 şi 25 septembrie inserează tematica feminină 
sub titlurile: nr. din 23 septembrie - „Pamela Hyde Smith trage alarma” (pag.2, fără 
semnătură), „Brigitte Bardot luptă pentru 50.000 de oi” (pag. 7, fără semnătură); nr. din 
24 septembrie -„Sfâşiată de câinele prietenei” (pag.3, Irina Codrean), „Biblia în variană 
feminină” (pag. 7), „Învinsă de „Emmy” (pag.7); nr. din 25 septembrie - „Soacra ucigaşă” 
(pag.3, D.L.), „Lovită de „193” (pag.3, D.L.), „La morgă din cauza tatălui” (pag.3, D.L.), 
„Bronz „de argint” pentru Diana Axenti” (pag.6, Marcela Gafton). Dacă raportăm numărul 
total de materiale publicate în aceste numere (39, 40 şi 37 materiale consecutiv) cu 
cele menţionate mai sus, scrise pentru şi despre femei, inclusiv tematica concretă 
a lor, se face simţită evident tendinţa de marginalizare a femeilor şi a experienţei 
feminine. Pagina 4 a acestor numere, dar şi a celorlalte, tipărite în intervalul de timp 
supus monitorizării, este propusă cititorilor sub rubrica „Politic”. Evident, în fiecare 
dintre aceste pagini se discută subiecte actuale din viaţa politică. Dar, oricât am fi 
dorit să găsim în aceste pagini şi opinia cel puţin a unei femei, fie ea politiciană, fie 
nu, zădarnice ne-au fost căutările. De regulă, paginile sunt împânzite doar cu părerile 
politicienilor bărbaţi, însoţite aproape întotdeauna cu fotografii.
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Numărul din 26 septembrie, ediţia de vineri, abordează tematica feminină 
respectiv: „Omagiu Mariei Tănase” (pag.2, M.G.),  „Maria Tănase: metafizică şi fugă de 
uitare” (pag. 8, Andrei Vartic), „Il paradiso” (pag.18, realizare Virginia Prodan) cu titlurile: 
„Reguli de aur ale despărţirii”, „Baie de înfrumuseţare”, „Tu m-ai readus la viaţă”. Şi atât. 

Să încercăm acum a ne apropia de scopurile studiului din alt punct de vedere. 
Ştiut lucru, orice echipă redacţională este alcătuită din femei şi bărbaţi. Acelaşi lucru 
se întâmplă şi în cazul de faţă. Precum ne informează caseta tehnică la numărul 
respectiv au muncit 6 femei şi 7 bărbaţi. Să vedem acum despre ce scriu jurnaliştii şi în 
care parte a ziarului sunt plasate materialele lor? 

Chiar din prima pagină Val Butnaru anunţă tema articolului său „Vânzătorii de 
întuneric”. În discuţie este pusă posibila „deconectare în evantai” a energiei electrice 
de către autorităţile comuniste. „ Na-vă întegrare în UE!” (pag. 3) este sondajul realizat 
de Igor Pânzaru. În sondaj se face referire la declaraţia preşedintelui Voronin privind 
ieşirea RM din CSI şi orientarea către UE, care ulterior s-a dovedit că a dus lumea în 
eroare. La comentarea acestei declaraţii au fost invitaţi să-şi spună opinia 4 politicieni 
– toţi bărbaţi: Nicolae Andronic, Iurie Roşca, Dumitri Diacov, Dumitru Braghiş. „Leul 
tare – pericol pentru economie” (pag.3)  este materialul pe teme economice semnat 
de I.P.; „Tarlev a vândut pâinea din ţară” (pag.4, semnat Departamentul investigaţii 
API) ia în dezbatere criza pâinii din RM. „O scrisoare de acasă” (pag.5, Val Butnaru) 
pune în discuţie posibila Reuniune a absolvenţilor universităţilor occidentale. 
Nicolae Negru se produce în acest număr cu articolul „Cântă un artist” (pag.6), în care 
comentează declaraţia preşedintelui Vornin la Yalta. În pag. 7 la rubrica „Interviu în 
exclusivitate”, D.L. îl intervieviază pe întreaga pagină pe Pavel Filip, Director general 
al SA „Bucuria”. În pagina 8 sunt plasate materialele semnate de Andrei Vartic („Maria 
Tănase: metafizica şi fuga de uitare”) şi Harlambie Moraru („La sapă ori pe baricade”). 
Primul autor vorbeşte despre cântăreaţa Maria Tănase, al doilea face publicistică 
privind viaţa la care s-a ajuns sub conducerea comuniştilor. Rubrica „Inamicul public” 
din pag. 9, propune cititorilor articolele „Gata! Vâslim pe cont propriu, dacă ne ţin 
muşchii şi bostanul” şi „Proiecţia românească a Moldovei”, semnate respectiv de Vasile 
Botnaru şi Răzvan Iancu. Desigur, titlurile vorbesc despre temele puse în discuţie. În 
pagina 10 se produc autorii Allan Freedman şi Andrei Ţurcanu cu articolele: „Capitala 
Jazzului mondial!” şi „Pustiul şi grădina” (un material vast, publicat într-un şir de 
numere). Pagina 15 şi 16, care inserează rubrica „Interviu” pune la dispoziţia cititorului 
materialul „Incomaş” – construcţii occidentale cu profesionişti basarabeni”, semnate 
de D.L.. Ion Drăghişteanu oferă în pagina 17 articolul „Victime ale incompetenţei 
şi iresponsabilităţii”, în care autorul vorbeşte despre situaţia în care s-au pomenit 
locatarii mai multor case departamentale din municipiul Chişinău.

Cum se produc, ce teme tratează şi în ce pagini îşi publică articolele jurnalistele? 
„Jurnal face dreptate” (pag.2) este materialul semnat de Irina Codrean, care pune 
în atenţia cititorilor fenomenul furturilor în supermarketuri, efectuate de obicei de 
casieriţe. În aceeaşi pagină 2, Marcela Gafton semnează relatarea „A fost lansată 
„Mecanica Fluidului”, în care comunică despre lansarea unei cărţi, semnate de un 
bărbat. „Omagiu Mariei Tănase” şi  „Norişor” a deschis staţiunea” sunt alte 2 informaţii 
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din aceeaşi pagină, semnate cu iniţialele M.G.. Informaţia „Chiulangii de meserie” 
(pag.2) semnată de Aliona Donică, comunică despre rezultatele controlului privind 
frecventarea lecţiilor de către elevi. Apoi, prestaţia jurnalistelor în acest număr poate 
fi depistată tocmai în pagina 18 la rubrica „Il paradiso” cu specificarea „Pagină realizată 
de Virginia Prodan”, fapt care ţine să sugereze că materialele publicate sunt preluate 
din alte surse. Vom mai întâlni materiale semnate de jurnaliste în pagina 19, la rubrica 
permanentă „Poveşti adevărate cu Lidia Bobână”, în pagina 20 la rubrica „Vedete” cu 
titlul „Fata Sihastră” a ajuns acasă”, semnat de Alina Guţu, în pagina 21 - materialul 
„Fundaţia Union Fenosa şi premiile pentru artă” şi „Despre succes” semnate de Alina 
Guţu. Şi... asta e tot. O comparaţie simplă, fără implicaţii serioase în analiza şi a altor 
aspecte, descoperă fără mare greutate temele (politică, economie, finanţe, relaţii 
internaţionale) puse în discuţie de jurnalişti, respectiv volumul şi plasarea lor în ziar 
şi temele puse în discuţie de jurnaliste (dragoste, educaţie, sănătate, cultură), inclusiv 
volumul materialelor şi locul plasării în ziar. Comentariile, credem, sunt de prisos.

Ediţia de vineri din 26 septembrie publică deja anunţatul supliment „Jurnal 
cultural”, dar în cele 8 pagini ale lui nu şi-a găsit locul nici un material despre 
prestaţia feminină.

O situaţie deosebit de curioasă  ne oferă numărul din 30 septembrie. Din conţinul 
celor 8 pagini ale ziarului, cititorul ar putea face concluzii că în arealul autohton nu 
există femei. Or, nici un material, nici o informaţie la temă nu este publicată. Doar în 
pagina 7 apare informaţia „Patru soţii într-o zi” (fără semnătură), despre un cetăţean 
saudit care „s-a căsătorit legal cu patru femei în aceeaşi zi pentru a o sfida pe prima 
sa soţie de care tocmai divorţase”. Nici la capitolul prestaţia jurnalistelor lucrurile nu 
stau mult mai bine în respectivul număr. În conţinutul lui sunt de găsit 3 informaţii 
semnate cu iniţialele M.G. şi relatarea Marcelei Gafton  „Profanarea eroilor români la 
Ţiganca”. Dacă raportăm situaţia la cele 14 semnături „bărbăteşti” existente în număr, 
tabloul devine foarte şi foarte clar.

Şi în numerele din 1 şi 2 octombrie ale  „Jurnal de Chişinău”- cotidian, problematica 
feminină este reprezentată prin câte 2 materiale, care sunt plasate ca de obicei pe 
paginile invizibile ale ziarului şi poartă respectivele titluri: nr. din 1 octombrie - „O 
moldoveancă în Guinness book” (pag.5, Irina Codrean), „Daria Radu a împlinit 55 de 
ani” (pag.6, M.G.); nr. din 2 octombrie - „Sclavele moderne” (pag.2, la rubrica „Pe scurt”, 
fără semnătură), „Carly, fii bărbată!” (pag.4, fără semnătură). În celălalt spaţiu al ziarului 
(câte 8 pagini fiecare număr) predomină tematica şi prestaţia masculină.

Nu se deosebeşte prea tare în această privinţă nici ediţia de vineri din 3 octombrie 
amplasată pe 24 de pagini. Din cele 62 de articole publicate, care tratează cea mai diversă 
tematică „bărbătească”, doar în pagina 2 Marcela Gafton o intervieviază alăturat de 
Alexe Rău, Directorul Bibliotecii Naţionale, pe Claudia Balaban, directoarea Bibliotecii 
pentru copii „Ion Creangă”cu ocazia Zilei Bibliotecarului. Se revine la tematică feminină 
în paginile 18 şi 19, la tradiţionalele „Il paradiso” şi „Poveşti adevărate cu Lidia Bobână”, 
care nu se deosebesc cu nimic de celelalte, păstrând mesajul anterior. „Britney n-are 
priză la taximetrişti” (pag.20, preluare din „Ziarul”) este ştirea care încheie tematica 
feminină din număr, restul materialelor referindu-se la prestaţia masculină.
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La 7, 8 şi 9 octombrie „Jurnal de Chişinău” - cotidian abordează tematica feminină 
în următoarele materiale: nr. din 7 octombrie - „Dragoste „nebună la Bădiceni” (pag.3, 
D.L.), „Regina Marii Britanii, ţinta teroriştilor” (pag.5, fără semnătură),  ”Când ne văd pe 
jumătate goale, dau năvală” (pag.6, Cristina Garbagiu); nr. din 8 octombrie - „Ştirile 
sunt la PRO-TV Chişinău” (pag.2, Vitalie Cuşnir), „Prostituate basarabence în Regatul 
Unit” (pag. 3, fără semnătură),  „Maia Morgenstern îl apără pe Ghibson” (pag.7, fără 
semnătură); nr. din 9 octombrie - „Baba Dusea şi pleonasmul”, avanpremiera articolului 
ce urmează în numărul următor (pag.2, fără semnătură), „Lancome” fără „faţă” (pag.2, 
fără semnătură), „Am fost traficată” (pag.5, Marcela Gafton), „Beyonce, văzută ca o 
prostituată” (pag.7, fără semnătură), „Andreea Marin a recunoscut că are un salariu 
de 16.000 $” (pag.7, fără semnătură), „Atletă suspendată” (pag.8, fără semnătură). Şi 
în cazul respectiv, precum în multe altele de acest fel, titlurile „desenează” un portret 
feminin, condamnat, fără drept de apel, oprobriului public.

„Baba Dusea şi pleonasmul” este materialul cu care începe tematica feminină în 
ediţia de vineri a „Jurnal de Chişinău” din 10 octombrie (pag.3, Irina Codrean). Jurnalista „s-
a dat” drept clientă, ca să vadă cât de „tămăduitoare” sunt serviciile Babei Dusea. Evident, 
materialul este realizat pe ton zeflemitor, aşa cum se procedează în asemenea cazuri. Ne 
întrebăm doar de ce se oferă un spaţiu (chiar şi avanpremieră! Vezi numărul precedent.) 
atât de generos pentru o practică, care nu este caracteristică marii majorităţi a femeilor? 

Următoarele materiale despre femei şi pentru femei sunt plasate în paginile 
tradiţionale „Il paradiso” şi „Poveşti adevărate cu Lidia Bobână”. Prima pagină oferă 
titlurile: „Convinge-l să te ceară de soţie”, „Tu eşti totul pentru mine”, „Frumuseţe şi 
sănătate într-un plic de ceai verde”, iar a doua propune cititorilor istoria unei fete 
orfane, care fiind minţită de nişte proxeneţi, a devenit prostituată în Albania. Fata 
rămâne gravidă, naşte un copil şi, în virtutea circumstanţelor, s-a aciuat într-un sat de 
albanezi. „A rămas să locuiască mai departe în casa femeii care a găzduit-o, lucra cu 
ziua, băiatul creştea frumos şi cuminte... În scurt timp avea să se mărite cu un vădăoi, 
cu doi copii şi el, orfan de mamă”. În material se simte compasiunea autoarei faţă de 
această fată, dar luată în ansamblu, istoria vine să confirme neputinţa femeilor de a-şi 
dirija destinul. Din ce cauză, însă, se întâmplă acest lucru nu există nici o speranţă să 
aflăm. Titlul materialului este: „Schimb Moldova pe Albania”. 

Pagina 20 a numărului de ziar intitulată „Vedete” inserează la rubrica „Bârfe” mai 
multe informaţii despre relaţiile de dragoste ale fetelor-vedete. În aceeaşi pagină se 
publică sondajul „Toamna celebrităţilor”, în cadrul căruia cântăreţele Natalia Barbu, 
Inesa Stratulat şi Lina sunt întrebate „dacă continuă în acelaşi ritm şi în anotimpul 
frunzelor ruginii” (pag. 20, A.G.). În pagina 21, intitulată „Tinerii împreună cu Union 
Fenosa”, autoarea Iulia Bolea prezintă interviul „Un talent remarcat” cu tânăra 
dansatoare Irina Sărbuşteanu. Interviul scoate în evidenţă calităţile tinerei dansatoare: 
„Este tânără, inteligentă, frumoasă, cu iniţiativă şi multă voinţă”, dar totodată şi 
dependentă de Dl Ignacio Ibarra, „care mi-a acordat un ajutor financiar pentru a-mi 
continua studiile la facultate”. Norocul fetei! Ce s-ar fi întâmplat, însă, dacă tânăra nu 
ar fi fost „admisă la Şcoala de Vară organizată de Fundaţia Union Fenosa”, de unde, 
precum spune însăşi fata:  „Din acea clipă viaţa mea s-a schimbat foarte mult”. 
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Se revine la femei în pagina 24, intitulată „Cocktail”, unde sunt publicate informaţii 
dintre cele mai năstruşnice despre vedete, în special femei: „Aguilera i-a băgat pe 
nemţi în boale...”, „Fund de directoare cu inima mare”, „Mariah Carey vrea un fotbalist”, 
„A greşit o dată-n viaţă şi-a ieşit milionară”, „O iapă prea mare pentru Ceri”, „În pielea 
goală în Parlament”, „Britney Spears, shou „life” în plin trafic”. No comment, precum am 
mai spus.

Suplimentul „Jurnal cultural” din acest număr, realizat aproape în întregime de 
Constantin Cheianu, dezbate cu psihanalistul Ion Moldovanu pe lângă alte teme trecute 
prin prisma psihanalizei şi tema prostituţiei. Se întâmplă, de altfel ca întotdeauna, 
aceeaşi tratare „bărbătească”, unilaterală a unui lucru pe care îl fac întotdeauna doi. 
Interviul, publicat pe 2 pagini de ziar, nu denotă nici o cât de mică încercare de a 
discuta şi din alte unghiuri de vedere despre „cea mai veche meserie din lume”, or, 
adăugăm noi, despre „cea mai veche afacere din lume a bărbaţilor”, fiindcă logic 
vorbind, o femeie nu se prostituiază de una singură, ea oricând o face cu un partener. 
Or, o discuţie imparţială, fie şi între bărbaţi (deşi subiectul ar merita să fie discutat şi 
de către sau împreună cu femeile ), care ar „săpa” la originile fenomenului, la cauzele 
şi motivele perpetuării lui peste veacuri, ar trage după sine şi responsabilitatea celui 
de-al doilea participant la actul sexual, iar prostituată nu va fi considerată prin tradiţie 
doar femeia, dar şi cel care solicită şi plăteşte astfel de servicii.  

În numărul din 14 octombrie a „Jurnalului de Chişinău” – cotidian, descoperim că 
pe lume există şi femei tocmai în pagina 6 sub genericul „Cultură”. În cadrul sondajului 
„La „Mihai Eminescu” miroase a inchiziţie”, Marcela Gafton intervievieză alături de 
3 actori şi 3 actriţe, care îşi fac publică opinia privind atmosfera din teatrul în care 
muncesc. Concomitent, autoarea solicită comentariul Alionei Baroncea, specialist 
principal la Ministerul Culturii.  În pagina 7, plasată sub rubrica „Cocktail” se publică 
pe aproximativ jumătate de pagină articolul de senzaţie „Cicciolina a pozat la bustul 
gol”, în interiorul căruia este inserată fotografia impunătoare a Cicciolinei cu sânii goi, 
aceasta fiind tot ce s-a  „vorbit” despre femei în numărul respectiv.

Numerele din 14 şi 15 octombrie prezintă prestaţia feminină prin următoarele 
materiale: nr. din 14 octombrie - „Culorile toamnei de Eudochia Zavtur” (pag. 2, 
M.G.), „Hoaţă de găini închisă 14 ore în coteţ” (pag.3, preluare din „Jurnal Naţional”), 
„Zeta-Jones a dat foc la bucătărie” (pag.7, fără semnătură), „A stat un an la hotel pe 
gratis” (pag. 7, fără semnătură); nr. din 15 octombrie - „Sutiene în pub-uri”(pag.1, fără 
semnătură), „Soţul i-a luat zilele” (pag.3, D.L.), „Te iubesc mămico” (pag.3, D.L.), „Andreea 
Marin: Am primit propuneri de a juca în filme” (pag.6, preluare din „Gardianul”), „Trăiesc 
„starea Kafka” ( pag. 6. Marcela Gafton), „Doliu la McDonald”s” (pag.7, fără semnătură), 
„Kournicova renunţă oficial la tenis” (pag.8, fără semnătură, aceasta fiind a treia 
informaţie despre prestaţia feminină în domeniul sportului, publicată în „Jurnal de 
Chişinău”. De notat că fiecare număr al publicaţiei include neapărat o pagină de sport, 
care cu micile exepţii amintite, elucidează prestaţia sportivă a bărbaţilor. 

La fel începe reprezentarea imaginii feminine şi în ediţia „Jurnal de Chişinău” din 
17 octombrie. Pe pagina 3, sub semnătura D.L., apare informaţia despre 2 proxenete, 
care urmau să-şi „transporte” victimile în bordelurile din Turcia. Tematica continuă cu 
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materialul „Marea dragoste a Ioanei Sulac” (pag.16, Alina Guţu), însoţită de o fotografie, 
după care urmează aceleaşi „Il paradiso” şi „Poveşti adevărate cu Lidia Bobână” cu 
aceleaşi materiale pentru cititorul feminin. Mai completează tematica şi materialul 
„Valentina Luchian, un VIP care îşi aşteaptă VIP-urile” (pag.20, Alina Guţu). Intervievata 
vorbeşte despre greutăţile cu care se confruntă la organizarea unor shou-uri cu şi 
pentru VIP-urile locale la sfârşit de an, care la Chişinău nu sunt încă în vogă şi nu sunt 
susţinute financiar de către oamenii de afaceri, aşa precum se întâmplă, spre exemplu, 
în România.

În numărul din 23 octombrie este publicată pe prima pagină informaţia „Protestul 
Sânilor” (fără semnătură), din textul căreia aflăm, că 19 femei din Rusia au organizat un 
topless-protest împotriva majorării preţurilor la energia electrică. Mai găsim referitor 
la femei 2 informaţii pe pagina 7: „Meserie bănoasă: neveste pentru imigranţi” şi 
„Somată cu pistolul să calce o cămaşă”. În rest, pe cele 8 pagini ale numărului „tronează” 
tematica masculină. 

La 24 octombrie, ediţia de vineri, „Jurnal de Chişinău”  îşi aminteşte de femei 
în pagina 13, în cadrul suplimentului „Jurnal cultural”. Pagina apare sub genericul 
„Interviu”. E adevărat o face târziu şi tocmai pe pagina 13, dar ziarul în acest caz se 
recalifică prin publicarea interviului „Oamenii de cultură de la noi nu profită suficient 
de imensele posibilităţi ale Internetului” (Constantin Cheianu) cu Dona Şcola, „director 
al Globnet SRL„ (de ce nu directoarea?).  Interviul, se poate spune, e la patru ace. În el se 
întrevede consideraţia autorului faţă de prestaţia acestei femei, aprecierea calităţilor 
de manager, obţinute, conform celor relatate în interviu, prin studii la importante 
instituţii de învăţământ. Interviul mai informează cititorul şi despre preocupările 
protagonistei în afara domeniului de activitate şi multe altele, oferind imaginea 
unei femei care, parafrazând vestita zicală „mergea pe drum un om şi o femeie”, este 
om. Or, cel puţin aşa o prezintă în cazul de faţă autorul. Sigur, pentru realizarea unui 
interviu de acest fel trebuie să ai în faţă o protagonistă ca Dona Şcola,  dar tot la sigur, 
astfel de femei sunt mult mai multe şi datoria jurnaliştilor e să le descopere. Mai ales, 
atunci, când suntem liberi de prejudecăţi, iar stereotipurile nu mai sunt o piedică în 
respectarea valorilor, pe care le crează fie femeile, fie bărbaţii.

 Tematica feminină urmează în pagina 15. Jurnalistul Dumitru Lazur solicită opinia 
a 3 anagajate şi a 2 angajaţi ai SA „Bucuria” privitor la scandalul de la această fabrică. 
Atât femeilor cât şi bărbaţilor li se zice pe nume şi li se indică profesia şi funcţia pe care 
o ocupă. O astfel de situaţie este rar întâlnită în alte numere şi în alte pagini.

„Il paradiso” (pag.18) şi „Poveşti adevărate cu Lidia Bobână” (pag.19) vin să-şi 
confirme imaginea pe care deja şi-au creat-o. Dovadă în plus poate servi materialul: 
„Gospodarul violator şi blestemul de pe urmă” (pag.19, Lidia Bobână). „Ştiţi cum 
e pe la noi, dacă ai o fată, bătrâneţea îţi este asigurată, are cine te îngriji, are cine 
îţi purta de grijă şi în cel ultim drum, pentru că o fată e cu mai mult suflet pentru 
părinţi, mai miloasă, mai înţelegătoare, mai hărnicuţă şi dă mai des pe acasă, chiar 
dacă locueşte departe de părinţi”. Materialul promovează acelaşi stereotip, pe care, 
precum vă amintiţi, l-am mai întâlnit: cu voie sau fără de voie, femeia este împovărată 
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de la naştere şi cu de la sine putere cu responsabiltăţi faţă de părinţi numai din cauză 
că e femeie, exploatându-i-se condiţia dată de natură.

Sub genericul „Vedete” din pagina 20 sunt publicate 6 materiale: 3 despre vedete-
femei şi 3 despre vedete-bărbaţi, toate din străinătate. Spaţiul ocupat de materiale diferă. 
Materialele cu vedete-bărbaţi sunt mai mari, cele cu vedete-femei ocupă un spaţiu mai 
mic. Totodată în pagină sunt publicate 3 fotografii în prim plan cu bărbaţi şi doar una, 
de dimensiuni mici, cu cântăreaţa Pink. Diferă şi modalitatea abordării problemelor care 
sunt aduse în atenţia cititorilor. Spre exemplu, dacă în materialele cu vedete-bărbaţi 
se discută la modul serios despre muzică, despre succese şi influenţe, despre curente 
muzicale produse în domeniu de bărbaţi, apoi când e vorba de vedete-femei, de obicei, 
protagonistele sunt întrebate nişte nimicuri, precum respectivul exemplu: „Ce faci când 
te trezeşti?”, la care vedeta răspunde: „În primul rând mă spăl” (pag. 20, fără semnătură). 
Astfel, procedeul utilizat minimalizează experienţa feminină prin ridiculizarea ei în 
faţa opiniei publice. Chiar dacă astfel de materiale nu sunt, în cele mai dese cazuri, un 
produs redacţional, ci preluate din alte medii de informare, oricum, redacţia se face 
responsabilă de selectarea şi promovarea unei astfel de atitudini faţă de femei.

Dacă în alte cazuri, mai ales, în materialele despre bărbaţi sau care îi privesc direct 
pe ei, jurnalistele de la „Jurnal de Chişinău” nu se lasă marcate de careva diferenţe 
în abordarea subiectelor, apoi pagina 21 aduce un exemplu contrariu celor afirmate. 
În interviul „FMI a acordat asistenţă tehnică Moldovei şi o va mai face” (Iulia Bolea), 
în rol de interlocutor este Eduardo Ruggiero, reprezentant permanent al Fondului 
Monetar Internaţional. Totul bine şi mai bine, dar atrage atenţia prima întrebare: „Dle 
Roggiero, sunt onorată să vă am în calitate de interlocutor şi aşi vrea să vă întreb cum 
vă simţiţi aici, în Moldova, şi ce aţi găsit altfel decât vă aşteptaţi?” şi concret fraza: 
„sunt onorată”. Pe parcursul efectuării acestui studiu, nu ne-a fost dat să mai întâlnim 
asemenea „delicateţe” raportată la un alt bărbat şi cu atât mai mult la o femeie. Care 
ar fi explicaţia? E o preferinţă a jurnalistei de a se „căciuli” în faţa unui demnitar cu 
funcţie înaltă sau e vorba de un sentiment de inferioritate care o copleşeşte şi ca să şi-l 
înăbuşe, se acoperă cu fraza „sunt onorată”.

„Cocktail-ul” din pagina 24 rămâne acelaşi, chiar mai mult de astă dată. Din 8 
informaţii publicate, 6 sunt despre femei: „Cheeky Girls” îşi ridică sânii... „Vrăjitoare 
tăiate de vii”, „Liza Minelli la caftit „l-a greu” pe Davis Gest”, „Angelina Jolie prezentată 
de Kofi Annan”, „Dă-ţi picioarele jos de pe masă”  ş.a.m.d.  Ştirile sunt fără de semnătură 
şi surprind femeile în diferite ipostaze, dar toate deocheate şi denigratoare în raport 
cu imaginea lor.

Informaţia „Liza Minelli la caftit „l-a greu” pe Davis Gest”, comunică că „Liza Minelli 
este dată în judecată de către fostul ei soţ, David Gest, pentru bătăile pe care i le aplica”. 
După care urmează fraza: „David Gest se numără printre cei aproximativ 835.000 de 
bărbaţi americani  pe an, care sunt bătuţi de neveste...”. Adevărat, fenomenul există, sunt 
femei care îşi bat bărbaţii. Dar, cu părere de rău, nu am întâlnit încă nici o informaţie, 
care să spună atunci când este bătută una dintre ele, câte de fapt sunt supuse acestui 
fel de violenţă. Or, fenomenul privind violenţa domestică, în urma căruia suferă cel 
mai mult femeile, este deja un dat, pe care nici nu mai face să-l condamni?
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În numărul din 28 octombrie tematica feminină va putea fi descoperită prin 
materialul „Nebuni de dragoste” (pag.3, D.L.), care informează că o femeie de 70 de 
ani a fost violată de un tânăr de 21 de ani.  În pagina 6, Marcela Gafton solicită opinia 
Elvirei Sorohan, pr. dr. din Iaşi, participantă la Simpozionul Internaţional „Dimitrie 
Cantemir”. Urmează ulterior informaţiile: ”Angelina Jolie a făcut sex după un an şi 
jumătate de pauză” şi „Prea grasă pentru a zbura” (pag. 8),  titluri care încheie „parada” 
prezenţei feminine în număr.

La 29 octombrie, „Jurnal de Chişinău” – cotidian, relata cititorilor despre prestaţia 
feminină în paginile ziarului respectiv: „Primăriţa nefericită din Roşcani” (pag.2, Natalia 
Costaş), „Mamă la 12 ani” (pag.3, fără semnătură), „450 de femei s-au dezbrăcat pentru 
artă la New York” (pag.7, fără semnătură). Dacă facem comparaţie cu numărul total de 
materiale publicate în număr ( 40 materiale) lucrurile devin clare de tot. 

În numărul din 30 octombrie despre femei se vorbeşte în relatarea „Nebuni 
dezlănţuiţi” (pag.3, Dumitru Lazur) şi „20 de kilograme la 19 ani” (pag.3, fără semnătură). 
Altfel de prezenţă feminină în număr nu am găsit.

Să vedem acum ce imagine feminină propune cititorilor publicaţia „Jurnal de 
Chişinău” în luna noiembrie. În prima saptămână cele 3 numere de „Jurnal de Chişinău”- 
cotidian, reflectă tematica feminină prin titlurile: nr. din 4 noiembrie - „Alegerile din 
California, în variantă porno” (pag.7), care informează cititorul despre intenţia actriţei 
porno, Mary Carey, contracandidata lui Arnold Schwarzenegger în alegeri, de a face 
un film pentru maturi despre experienţa ei în alegeri; „Christina o atacă pe Britney” 
(pag.7), prin care suntem informaţi că Christina Aquilera i-a făcut un reproş lui Britney 
Spears, precum că aceasta „a întrecut măsura, chipurile, când s-a pupat cu Madonna 
la MTV”; nr. din 5 noiembrie -  „O femeie stresată a atentat la Bush” (pag.5) despre 
americana Betina Mixon, care a lovit cu maşina clădirea în care se afla George Bush 
(pag.8): „Venus renunţă la Turneul Campioanelor” din care aflăm că jucătoarea de tenis 
Venus Williams nu va participa la Turneul Campioanelor; nr. din 6 noiembrie –  „Vize 
false pentru UE” (pag.3) este titlul informaţiei în care se comunică despre reţinerea a 
2 moldovence care aveau vize Schengen false; „O gravidă l-a înjunghiat” (pag. 3, D.L.) 
– informaţie despre incidentul dintre Tatiana Ceban, gravidă în luna a şasea şi socrul 
ei, pe care l-a înjunghiat, după ce, „fiind bieat criţă, a pălmuit-o". Toate aceste numere 
au apărut în volum de câte 8 pagini fiecare, dar pentru materialele despre femei şi 
activitatea lor ( ce mai activitate, dom’le!) s-a găsit loc doar pe paginile invizibile ale 
ziarului şi doar la modul informativ. 

Merită atenţie deosebită informaţia din prima pagină a numărului respectiv. La 
rubrica permanentă a ziarului, concepută grafic în forma a două săgeţi, îndreptate 
în sus şi în jos, ceea ce ar însemna „Bine” şi „Rău”, în chenarul cu săgeata în jos este 
publicată fotografia Ministrului Culturii, Veaceslav Madan şi textul cu titlul ”Fricosul”: 
„Ministrul Culturii, Veaceslav Madan nu s-a prezentat la adunarea oamenilor de teatru, 
aşa cum se anunţase anterior. „Ministrul inculturii” a delegat-o pe subalterna sa la o 
discuţie care ar fi trebuit să fie una bărbătească”. Informaţia denotă din start un limbaj 
sexist şi o atitudine diferenţiată faţă de genurile umane. Se prea poate că ministrul 
merită pe de plin critica care i se aduce. Dar care ar fi aici vina „subalternei”, căreia 
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nu i se numeşte nici funcţia şi nici măcar pe nume nu i se spune. Şi de ce, discuţia 
care urma să aibă loc, „ar fi trebuit să fie una bărbătească”? Or, o astfel de discuţie nu 
poate fi susţinută cu o femeie, care în cazul de faţă, are o funcţie concretă şi destul 
de importantă, cea de vice-ministră a culturii. Informaţia denotă în mod evident 
desconsiderarea, de altfel gratuită, a prestaţiei feminine, inclusiv anihilarea femeii ca 
partener social.    

„Jurnal de Chişinău”, 7 noiembrie, ediţia de vineri, 24 de pagini. Tematica despre 
şi pentru femei debutează tocmai pe pagina 17, care poartă genericul „Liceenii”. În 
pagină se publică scrisoarea Svetlanei, o femeie care îşi povesteşte viaţa pentru a o 
încuraja pe altă fată „disperată”. Urmează apoi nelipsitele pagini 18 şi 19 - „Il paradiso” 
şi „Poveşti adevărate cu Lidia Bobână”, ce poartă, respectiv, titlurile: „Eşti prizoniera 
Dragostei?”, „Sfaturi cosmetice pentru corpul tău” şi „Vecina şi mama copiilor mei”, pe 
care, reeşind din denumirile titlurilor, nu face să le comentăm. „Ioana Sulac: Dacă nu 
murea tata, nu mai veneam din Spania” (pag.20, Alina Guţu) este materialul publicat 
pe pagina 20 sub genericul „Vedete”. Tot în aceeaşi pagină la rubrica „Bârfe” citim 
următoarele titluri: „Irina Chiper trece Prutul”, „Victoria Lungu – părăsită”. Sub titlul 
„Primul paparazzi” din aceeaşi pagină este prezentată o relatare privind concursul 
iniţiat de redacţie: „Fii fotograful nostru!” Semnificativ este că „prima paparazzi”, 
care a trimis fotografii la „Jurnal de Chişinău”, roagă să nu i se publice „numele, nici 
chiar iniţialele pentru că la noi societatea nu este atât de democrată pe cât se pare”. 
Autoarea îi face pe plac „primei paparazzi”, fără a realiza că de fapt contribuie în 
acest mod la promovarea anonimatului, atunci când e vorba de femei. În pagina 21 
cu genericul „Tinerii împreună cu Union Fenosa” este publicat un sondaj cu titlul „La 
ce visează tinerii” (semnat A.G.). Sondajul prezintă părerile a 7 tinere şi 7 tineri. Cel 
puţin este respectat numărul egal al intervievaţilor. Tematica continuă cu informaţia 
„Tenisistele Moldovei vor în elita europeană” (pag. 23, A.L.). De notat că în perioada 
monitorizată până la acest moment, aceasta este prima informaţie despre sportul 
feminin autohton, plasată în pagina „Sport”, prezentă în fiecare număr de „Jurnal de 
Chişinău”. Pagina 24 intitulată „Cocktail” încheie tematica feminină în stilul ei. Din 7 
informaţii câte le publică 5 privesc direct femeile: „Mariah Carey o imită pe Marylin 
Monroe”, „Cameron Diaz se mărită cu Justin Timberlake”, „Pink şi Aquilera se bat în 
petreceri”, „Cartea Madonnei va fi dedicată profesorilor din întreaga lume”, „Aventura 
secretă a prinţesei Diana: cântăreţul Brian Adams”.

Interesant devine să aflăm ce se discută până la pagina 17 în acest număr, inclusiv 
cine discută. Titlurile elucidează elocvent starea de lucruri: „Ministrul inculturii” (pag.1, 
Val Butnaru), „Air Moldova – mai accesibil şi mai confortabil” (pag.2, Dumitru Lazur), 
”Contraste” (pag. 2, Allan Freedman), „VATA inventatorul” (pag.3, Dumitru Lazur), 
„Comunismul vinovat de frigul din Rusia” (pag.3, Ion Preaşcă), „Mircea Geoană: România 
este cel mai sincer şi mai util avocat al integrării R. Moldova în UE” (pag. 4, „Info-Prim”), 
„Teatrul, protestele şi pozele cu poliţişti” (pag.4, Igor Pânzaru), „Bum-bum! Au venit 
hoţii!”(pag.4, Irina Codrean), „Consiliul de observatori are un nou preşedinte” (pag. 4, 
Ig.P.), „Cum spionii ruşi l-au detronat pe rege” (pag. 4, I.P.) „Anatomia unor atentate” 
(pag. 5, Val Butnaru), „Ai noştri, ai voştri... (2)” (pag. 6, Nicolae Negru), „Pustiul şi grădina” 
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(pag. 7, Andrei Ţurcanu), „Despre emigrare, despre „dincolo” (pag. 7, Răzvan Iancu),  
„Comsomoliştii şi unionismul” (pag. 8, Haralabie Moraru), „Războiul Rusiei cu Ucraina” 
(pag. 8, Andrei Vartic), „Bastarzii” (pag. 9, Vasile Butnaru), „Povara datoriei externe” 
(pag. 10, Ion Preaşcă), „Atentat la Andronic” (pag. 15, Dumitru Lazur), „Cine vrea capul 
lui Andronic?” (pag. 15, Igor Pânzaru), „Furtul de curent provoacă pierderi de milioane” 
(pag. 16, Vasile Sârbu). Nu e nici o greutate să deducem că în primele pagini, cele 
mai vizibile pentru cititor, sunt plasate materialele semnate de bărbaţi, în care se scrie 
despre bărbaţi şi prestaţia lor, or, cel mai adesea despre politică, economie, finanţe 
– domenii în care se produc, de regulă, bărbaţii. Aceste materiale sunt întotdeauna de 
volum mare, ocupând aproape câte o pagină de ziar, alteori chiar mai mult.

„Jurnal de Chişinău”- cotidian din 11 noiembrie scrie despre şi pentru femei 
la modul respectiv: „Dezbrăcată în camera foto digitală” (pag.1, fără semnătură). 
„Răzbunarea unei prostituate” (pag. 3, Dumitru Lazur). Privitor la acest material se face 
necesară o paranteză – chiar dacă autorul spune că fata de 23 de ani a fost impusă să 
se prostituieze, după care evadând, a ajutat poliţiei să aresteze proxeneţii, ea continuă 
să fie numită (în titlu) „prostituată” (nr. din 11 noiembrie). Altă paranteză: deşi se pare 
că materialul deplânge soarta femeii nimerite în trafic,  autorul nu spune mai mult 
nimic despre proxeneţii vinovaţi de acest caz.

La 12 noiembrie tematica feminină „s-a bucurat” de mai multă atenţie. „Eugenia 
Duca se întoarce” (pag.3, Dumitru Lazur), prin care se relatează despre câştigul de 
cauză al Eugeniei Duca într-un răsunător proces de judecată. Alăturat este publicată 
relatarea fără semnătură „Zeci de mii de „Natasha” se prostituează”. Tematica continuă 
în pagina 6 sub genericul „Cultură” cu materialul semnat de Marcela Gafton „Cristina 
Scarlat: Şi ziariştii promovează subcultura”, apoi se reia în pagina 8 cu informaţia 
„Frumoasele Afganistanului cuceresc lumea” (fără semnătură).

Numărul din 13 noiembrie reflectă tema supusă monitorizării astfel: pagina 3 
- „Cadavru în Bâc” (al unei femei, n.n.); pagina 6 -  „Se mărită Andreea Marin?”(fără 
semnătură); „Eugenia Marin: Două inimi gemene trebuie să devină tradiţie” (Marcela 
Gafton); pagina 8 - „ Cea mai „găurită” femeie”. În total 4 materiale referitoare la prestaţia 
feminină din 32 de materiale câte sunt inserate în număr.

14 noiembrie, ediţia de vineri. Dacă nu luăm în considerare paginile tradiţionale 
„Il paradiso”, „Poveşti adevărate cu Lidia Bobână” şi „Cocktail”, în spaţiul cărora se 
vorbeşte despre şi pentru femei în stilul deja abordat, apoi în celelalte pagini ale 
ziarului această tematică lipseşte cu desăvârşire. Ediţia, însă, publică în interiorul său 
suplimentul „Succesul tău”, în spaţiul căruia, cât de neverosimil ar părea, şi de astă dată 
este promovată imaginea femeilor de afaceri. „Caprele aduc bani!” (pag.11, Mariana 
Arsene) şi „Proiecte cu colţunaşi” (pag.13, Mariana Arsene) sunt materialele despre 
experienţele pozitive ale mai multor femei de la sate, care au avut curajul să găsească 
surse de câştig în anturajul în care trăiesc. Credem că nu e de neglijat şi faptul că 
materialele, în cazul de faţă, sunt semnate de o jurnalistă.

Din data de 18 noiembrie publicaţia „Jurnal de Chişinău” îşi modifică 
formula de apariţie şi se editează în două numere pe săptămână: ediţia de 
marţi (16 pagini) şi ediţia de vineri (24 pagini). 
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În ediţia de marţi, 18 noiembrie, tematica feminină este luată în vizorul jurnalistei 
Marcela Gafton în materialul „Edecarii de la Piaţa Centrală” (pag.8). În el se vorbeşte 
despre vânzătorii de fructe şi legume, printre care sunt şi multe femei. Jurnalista este 
mirată de supărarea unui „omulean uscăţiv şi foarte dinamic”, care nu era dispus să 
vorbească. O femeie i-a spus să-l lase în pace, că soţia i-a plecat în Italia şi nu se va 
mai întoarce. Bărbatul e necăîjit din cauză că a împrumutat banii pentru a o trimite 
la muncă acolo. Acest epizod este publicat cu subtitlul: „Victima soţiei”. Procedeul 
stigmatizează prin corespondenţă femeia, fără a i se oferi posibilitatea să-şi spună şi 
ea părerea vizavi de acest caz. Or, se cunoaşte, că femeile nu se duc de bună voie prin 
lume în căutare de surse de existenţă. 

Paginile „Il paradiso” şi „Poveşti adevărate cu Lidia Bobână” sunt publicate de astă 
dată pe, respectiv, pagina 12 şi pagina 11. Aceleaşi „sfaturi”, aceleaşi „poveşti” pentru 
femei, care le dezantajează în faţa bărbaţilor. „Britney Spears: Părinţii fanilor mei sunt 
îngrijoraţi” (pag. 14, fără semnătură) este titlul care vine să completeze tematica 
feminină în modul obişnuit al acestor fel de materiale. Se revine la temă în pagina 
16 sub genericul „Cocktail”: „Kate Moss, mamă singură”, „Victoria Beckham vrea să 
divorţeze”, „Jennifer Garner şi-a părăsit soţul pentru Michael Vartan”, „Britney ascultă 
orbeşte de Madonna”, „Premiu pentru întreaga carieră”. 

Ediţia de vineri, 21 noiembrie inserează tematica feminină respectiv: la rubrica 
„Vox populi” (pag.3)  este intervievată Angela Baciu, „director” (de ce nu directoare?) 
interimar al Şcolii medii nr. 98 din Truşeni privind cazul de omor al Veronicăi Roşioru, o 
fetiţă de 10 ani, asasinată bestial de către vecinul, Tudor Procopi, de 16 ani. În materialul 
„Statul se amestecă în ONG” (pag.4) se face referire la declaraţia Alionei Niculiţă, 
director execitiv (de ce nu directoarea?)  al Centrului ONG Contact în cadrul ediţiei a 
IV-a a Forumului ONG  din R. Moldova. Relatarea „VC inovator” (pag. 8) informează că 
Preşedinta Alianţei Război împotriva Traficului, Linda Smith, ex-congresman (de ce nu 
ex-congreswoman?) american l-a distins pe vicepremierul Valerian Cristea cu Premiul 
pentru Dezvolare a Strategiilor Inovatoare în Lupta împotriva traficului de fiinţe 
umane. În relatare se mai spune că aceeaşi distincţie a fost înmânată şi Anei Revenco, 
Preşedinta (de astă dată conform identităţii de gen) Centrului pentru Drepturile 
Femeii „La Strada” pentru eforturile deosebite pe care le depune la combaterea şi 
prevenirea traficului de fiinţe umane. Tamara Ogurţov, cititoare a ziarului „Jurnal de 
Chişinău” semnează  articolul „Să iertăm, dar să nu uităm, Să nu iutăm, dar să iertăm...” 
(pag.8) în care abordează tema deportărilor în Siberia. Ea dedică acest articol părinţilor 
ei: mamei, Valentina Ogurţov şi tatălui, Iacov Ogurţov, deportaţi în Siberia. Tematica 
feminină e preluată în pagina 27 la cunoscuta deja rubrică ”Poveşti adevărate cu Lidia 
Bobână”. Materialul intitulat „Suflet frânt la 9 ani” vine să povestească cititorului despre 
suicidul unei fetiţe de 9 ani, care a făcut acest pas din cauză că părinţii divorţaţi, au 
neglijat-o total. Autoarea vorbeşte despre comportamentul amoral al mamei şi tatălui 
fetiţei, care trăind încă sub acoperişul aceluiaşi apartament, îşi aduceau amanţii în casă 
sub ochii copilului minor. Din cele citite se simte că autoarea ia atitudine diferită faţă 
de comportamentul foştilor soţi şi deci, responsabili de soarta copilului, „învinuind-
o” într-o măsură mai mare pe femeie decât pe bărbat. Din cele citite transpare 
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stereotipul: bărbatul e bărbat, n-ai ce-i face, i se iartă toate, dar, uite, când o femeie 
procedează ca un bărbat, ea trebuie tratată cu dispreţul tuturor. Nu intenţionăm să 
facem parte unei femei al cărei copil s-a sinucis, şi desigur, are partea ei de vină, dar 
în felul acesta continuăm să le facem responsabile numai pe femei faţă de soarta şi 
educaţia copilului, absolvindu-i, conform tradiţiilor, pe bărbaţi de responsabilităţi 
familiale. Modul de exprimare al jurnalistei vizavi de faptele bărbatului şi ale femeii 
vine să confirme acest lucru: „taică-său, mort beat, ajunsese să facă dragoste sub ochii 
fetei cu târfele care veneau la el”. „Pe de altă parte, Marina a încercat să mă convingă 
de faptul că altă soluţie nu avea, când şi-a propus să facă şi ea ceea ce făcea fostul 
ei bărbat, adică să-şi aducă acasă amanţii”. Alt fragment, în acelaş stil: „Ea continua 
să aducă bărbaţi în casă, soţul ei – muieri de tot soiul”. Dacă observaţi, femeile sunt 
numite ”târfe”, „muieri”, pe când bărbaţii rămân în toate situaţile „bărbaţi” sau în cel 
mai rău caz – „amanţi”. Aceasta fiind unica „insultă” în adresa lor.

„Amalgam” (pag.29) este genericul paginii în care se publică un interviu cu 
Silvia Grigore (semnat de Marcela Gafton). Interviul este realizat pe un ton pesimist, 
autoarea se plânge de multele nedreptăţi care o sufocă în activitatea ei de cântăreaţă 
folk, fapt pe care nu l-am întâlnit în interviurile cu bărbaţi. În aceeaşi pagină sunt 
publicate în paralel răspunsuri la întrebări sub titlurile: „Femeile despre bărbaţi” şi 
„Bărbaţii despre femei”. E un joc de inteligenţă feminină şi masculină, prin care se 
face încearcarea de a se răspunde unul altua pe măsură. În răspunsurile bărbaţilor se 
face observată atitudinea clasică faţă de femei. Spre exemplu, la întrebarea adresată 
bărbaţilor: „Care este femeia ideală?”, răspunsul este: „O blondă frumoasă, nimfomană, 
mută, surdă şi orfană de mamă”. În pagina 31 al aceluiaşi număr, care poartă genericul 
„Sport” este publicată informaţia „Arantixa Sanchez revine” despre jucătoarea spaniolă 
de tenis care a declarat că revine pe teren. Este a doua infromaţie despre sportul 
feminin pe parcursul a trei luni de apariţie a publicaţiei „Jurnal de Chişinău”. (Asta 
să fie prestaţia femeilor în sport?). Pagina „Cocktail” (pag. 32) delectează cititorul cu 
următoarele informaţii (fără semnătură) despre femei: „Poliţiştii Thailandezi vor păzi 
sânii modelelor”, „Stea pentru Britney Spears pe Hollywood Boulevard”, „La şase ani a 
ridicat 45 de kilograme”.

Să observăm în acelaşi context ce teme dezbat jurnaliştii, inclusiv jurnalistele şi 
cum este prezentată prestaţia bărbaţilor în numărul respectiv. „Revolta culturii” (pag.1, 
Marcela Gafton) este materialul în care se relatează despre protestele oamenilor de 
cultură. În material este reprodusă declaraţia lui Mihai Cimpoi, Preşedintele Uniunii 
Scriitorilor din Moldova. Chiar dacă la proteste (n.n.) au participat multe femei, părerea 
lor nu este solicitată. În pagina 2, Igor Pânzaru semnează materialele: „Războiul 
telefoanelor continuă” şi „Greva avocaţilor”. Dumitru Lazur îl intervievează în materialul 
„Bestia de patru lei” (pag.3) pe Tudor Procopi, ucigaşul de 16 ani al Veronicăi Roşioru. 
„Teroare la Istambul” (pag. 3, traducere Mihai Jumugă), „PSL: „Rusia vrea un conflict de 
proporţii” (pag.3, Ig.P.), „Iarăşi Tarlev!” (pag.4, departamentul investigaţii al API), „Jertfe 
nepatriotice” (pag.5, Val Butnaru), „Cititorul de vineri” (pag.5, v.b.), „Matematica etnică: 1 
Voronin + 1 Iliescu = 2 români” (pag.6, Nicolae Negru), „Măreţia Rusiei ocupante” ( pag.7, 
Oleg Serebrian), „Proiectul este o scuipătură” (în cadrul materialului sunt intervievaţi 
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Dumitru Diacov, Nicolae Andronic, Dumitru Braghiş, lideri politici). În pagina 8 sunt 
publicate materialele: „Eu strig. Hai să strigăm!” (Haralambie Moraru), „Întuneric şi 
proteste” (Alina Ţurcanu). Pagina 8 inserează materialele: „Democraţia marsupială” 
(Vasile Botnaru), „Limba dulce românească” (Răzvan Iancu), „Beţia preţurilor” (Vlad 
Bercu). „Idei subversive” ( Mario F.), „În Europa pre limba rusă” (Alina Ţurcanu) şi 
„Cimitirul de „fantome” (Irina Codrean) sunt temele puse în atenţia cititorului în pagina 
12. Interviul „Modificarea preţurilor a fost inevitabilă”, care are drept interlocutor pe 
Victor Cojocaru, director general al SA „Franzeluţa” este plasat pe pagina 13. Pe pagina 
14 sunt publicate: „Revendicările oamenilor de cultură” şi Apelul participanţilor la 
conflictul militar de pe Nistru - „Patria e în pericol”. „Departe de lumea civilizată” ( Ion 
Preaşcă), „Centrale atomice” în R.Moldova” (I.P.) completează spaţiul paginii 19. În 
pagina 20 sunt plasate sub genericul „Opinii” eseurile: „Un sac de grâu” ( Haralambie 
Moraru) şi „Crimă şi ... prostie” (Andrei Vartic). „Workshop pentru voi” (Sergiu Micu) este 
materialul care tratează tema relaţiilor interetnice în Republica Moldova. Sunt făcute 
referiri la mai multe organizaţii neguvernamentale, dar autorul nu raportează tema şi 
la femei, de parcă această temă nu le-ar privi şi pe ele. Curios este faptul că materialul 
este ilustrat cu portretul unei fete frumoase, fără să se spună cine este ea. Fotografia 
este folosită pentru a se atrage atenţia cititorului asupra materialului. Alăturat se 
publică articolul „Tinerii de azi, tinerii de mâine” semnat de Victoria Dimitriu, ULIM. 
Autoarea solicită opinia a 4 tineri şi doar a unei tinere privitor la lucrările Forumului 
Tinerilor din Moldova. Pagina 23 este consacrată în totalitate interviului cu Nicolae 
Schibu, director general al SA „Parcul de autobuse nr.1 din Chişinău” (fără semnătură). 
În cadrul interviului este publicată fotografia şi biografia intervievatului cu titlul 
„Biografia unui lider”. Sub rubrica „Eseu” din pagina 24, vede lumina tiparului un nou 
fragment din eseul „Pustiul şi grădina” semnat de Andrei Ţurcanu. Pe pagina 25 sunt 
inserate materialele: „Un jurnalist i-a păcălit pe securiştii britanici” (fără semnătură) şi 
„Premii de vis de la tutun - CTC” (fără semnătură).  Pagina 26 cu genericul „Vox populi” 
găzduieşte materialul  – „Pâinea trebuie muncită” (fără semnătură). În material sunt 
solicitate opiniile a 5 bărbaţi (părintele Vlad Mihăilă, Trofim Ştefan, Nicolae Esinencu, 
Vlad Ciumac, Grigore Crăciun) vizavi de scandalul în jurul SA „Franzeluţa”. De aici apare 
şi întrebarea: oare numai bărbaţii mănâncă pâine? De ce nu se dă cuvântul şi femeilor, 
consumatoare şi ele ale acestui produs vital? Tematica masculină continuă în pagina 26, 
care poartă pe frontispiciu genericul „Vedete”. Materialele reflectă activitatea trupelor 
„bărbăteşti”: „Grăieşte Moldoveneşte” într-o română pură” (Alina Guţu), „Akcent – un 
buchet de tradafiri”, „O-zone „plânge” cu chitarele”(A.G.), „14 întrebări pentru un VIP” ( 
D.C.), care sunt adresate lui Igor din formaţia „In Quadro”. Şi nici o ştire despre prestaţia 
vedetelor-femei. În pagina 31 cu genericul „Sport” sunt publicate 8 informaţii despre 
sportul masculin („Fotbaliştii moldoveni se recomandă jucători români”, „Rossi îl 
întrece pe tatăl său”, „Hocheist suspendat doi ani”, „Fotbalist jamaican împuşcat din 
greşeală”, „Kasparov cade la pace”, „Turcia rămâne acasă” – toate fără semnătură, „VATA 
şi Boxul” (Andrei Loghin), „Halterofili pentru olimpiadă” (fără semnătură). Pe pagina 
32, intitulată „Cocktail”, imaginea masculină apare în informaţiile: „Michael Douglas, 
premiat de presa internaţională” (fără semnătură) , „Opriţi terorismul de la Filarmonica 
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Naţională” (Dragoş Varuni), „Maraton de vodcă: câştigătorul mort, cinci spitalizaţi” (fără 
semnătură), „Politicieni de ciocolată” (fără semnătură), ”Cinci ani cu un băţ în cap” (fără 
semnătură), „Mandat de arestare pentru Michael Jackson” (fără semnătură). Precum se 
vede, lista materialelor ce reflectă prestaţia masculină este deosebit de impunătoare.

Ediţia include şi suplimentul „Jurnal cultural” (4 pagini), dar în spaţiul lui nu şi-a 
găsit loc nici un material la tema cercetată. Suplimentul propune cititorului 2 materiale 
semnate de Constantin Cheianu: „La Europa, lui bunicu” Walter” plasat pe pagina 15 şi 
interviul „Vitalie Ciobanu: „Să fii un om liber şi să funcţionezi, ca intelectual, la turaţie 
maximă, de parcă ai avea de susţinut un examen în fiecare zi”, care ocupă pagina 16 
şi 2/3 din pagina 17. Interviul este ilustrat cu o fotografie a intervievatului care este 
multiplicată de 14 ori. Completează pagina 17 recenzia „Învăţăturile unui Kaghebist” 
semnată de Iulian Ciocan. Recezia vizează cartea lui Aureliu Busuioc ”Spune-mi 
Gioni!”. În pagina 4 a suplimentului (respectiv pagina 18 a ediţiei de vineri a „Jurnal 
de Chişinău”) sunt publicate articolele: „Un spectacol-disident: „Aşteptându-l pe 
Godot” (Dumitru Crudu)  şi „Caruselul Magic” ( Larisa Turea). Primul articol se referă 
la spectacolul „Aşteptându-l pe Godot”, în cadrul căruia sunt elogiaţi regizorii Petru 
Vutcărău şi Mihai Fusu, ei totodată şi interpreţi ai rolurilor principale. În eseu nu se 
aminteşte de nici un rol feminin din spectacol, unica trimitere la efortul feminin în 
acest domeniu se face asupra cărţii semnată de Angelina Roşca, critic de teatru, care 
„a catolagat acest spectacol ca fiind un exemplu de disidenţă”. Al doilea articol aduce 
în atenţia cititorului reflecţii de la ediţia a 13-a a Festivalului Naţional de Teatru „I.L. 
Caragiale”. Deşi autoarea enumeră în articol şi nume de femei implicate în procesul 
teatral, printre foarte multe nume de bărbaţi, maieştri ai domeniului, atunci când e 
vorba de Doamna Ludmila Patlanjoglu, ea şi preşedintă a Secţiei Române a AICT, şi 
directoare a Festivalului, şi unică selecţioneră, i se zice conform perceperii masculine 
a acestor funcţii prestigioase: „preşedinte”, „director”, „selecţioner”.  

În numărul din 25 noiembrie al publicaţiei „Jurnal de Chişinău”, ediţia de marţi 
(16 pagini) imaginea feminină şi-a găsit reflecţie sub titlurile: „Declaraţia Comitetului 
de grevă al Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” (pag. 2, semnează Anatol Durbală, Ion 
Mocanu, Stela Verebceanu, Leo Rudenco, Ninela Caranfil, Tudor Patron, Nelly Cozaru, 
Nadejda Nahaba); „Caricatura într-o societate caricaturizată” (pag.2, Marcela Gafton) în 
care este solicitată ca sursă de informare Margareta Chiţcatâi, Preşedintele ACM (de ce 
nu preşedinta?); „Tată pedofil” (pag.3, D.L.) în care cititorul este informat că „Ion Mida, 
35 de ani, din satul Prepeliţa, raionul Sângerei (fostul judeţ Bălţi), şi-a violat fiica de 
numai 10 ani”; „Sex cu moldovence pe net” (pag.3, D.L.) comunică despre depistarea 
a 2 studiouri „care transmiteau on-line prin reţeaua Internet imagini pornografice şi 
că „angajatele” sex-clubului erau studente din Chişinău”. „Căutare generală” (pag.3, 
fără semnătură) anunţă dispariţia Tatianei Dascăl, 18 ani, studentă la Facultatea Limbi 
Străine, USM. „Bărbaţi şi femei” (pag.13, fragment din cartea „Supă de pui pentru suflet 
de femeie”) oferă cititorului modalităţi de gândire diferită ale femeii şi bărbatului, în 
dezavantaj fiind doar femeia. Exemplu: femeia gândeşte astfel: „A doua zi Elena îşi va 
suna cea mai bună prietenă sau poate două din ele, şi va vorbi despre această situaţie 
timp de şase ore în continuu. În detaliu, vor analiza tot ce el a zis, trecând peste asta iar 
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şi iar...”, iar bărbatul în felul următor: „În acest timp, Radu, în timp ce joacă tenis cu un 
prieten comun de-al lui şi al Elenei, va face o pauză chiar înainte de a servi şi va spune: 
”Nelule, Elena a avut vre-o dată un cal?” No comment. Tematica feminină urmează 
în pagina 16 cu genericul „Cocktail” sub titlurile: „Jenifer Aniston va primi 500.000 $”, 
„Gwyneth Paltrow speră să se căsătorească”, „Sharon Stone a înfiat bunici”, „Jessica 
Parker vrea lifting facial”. 

Analiza ediţiei de vineri a  publicaţiei „Jurnal de Chişinău” din 28 noiembrie, 
efectuată în baza scopului propus în acest studiu, dezvăluie respectiva stare de 
lucruri: materialele semnate de jurnalişti, câte o dată şi de jurnaliste, alte ori fără 
de semnătură, i-au în vizorul lor domenii unde se produc bărbaţii. Exemple: „Hunta 
comunistă” (pag.1, Igor Pânzaru), „Declaraţia Partidului Democrat din Moldova” 
(pag.2, serviciul de presă al PDM), „Primele impresii”(pag. 2, Nicolae Andronic), „Putin 
îl cumpără pe Voronin cu un avion” (pag. 2, Departamentul Investigaţii al API), „Papuc 
şi „Fulger” (pag. 3, Departamentul Investigaţii al API), ”Mafioţi, milionari, îngropaţi în 
dolari” (pag.4, Dumitru Lazur), „Jucăria unui hoţ din Străşeni” (pag. 4, D.L.), „Acţionarii 
„Bucuria” vs. judecătorii aserviţi puterii” (pag.4, D.L.), „Voronin, al III-lea şi ultimul” (pag. 
5, Val Butnaru), „Cum era să-l păcălească Ivan pe John” (pag.  6, Nicolae Negru), „Eugen 
Uricaru: E necesar să traducem, să ne cunoaştem, să comunicăm” (pag. 7, Marcela 
Gafton), „Doi americani în România” (pag. 8, Răzvan Iancu), „Lecţii de demnitate 
politică în limba lui Rustaveli” (pag. 9, Vasile Botnaru), „Desfiinţarea lui Voronin, om 
politic” (pag. 10, Nicolae Negru), „Un Nurnberg contra Rusiei” (pag. 10, Andrei Vartic), 
„În spatele meu stă sacul cu grâu” (pag. 10, Haralambie Moraru), „Afaceri amare cu 
rădăcini dulci” (pag. 15, Ion Preaşcă), „Preţurile au luat-o razna” (pag. 15, I.P.), „Furtul de 
energie – pedepsit mai aspru” (pag. 16, Vasile Sârbu), „Fotbal cu Union Fenosa” (pag. 
21, Ion Grosu). Pagina 21 este consacrată în totalitate sportului masculin, materialele 
sunt fără de semnătură. 

Să analizăm acum modul în care este reprodusă prestaţia feminină în numărul 
vizat: titlul „Citatul sfârşitului de an” reproduce un alineat din luarea de cuvânt a lui 
Hearther M. Hodges, ambasador ( de ce nu ambasadoare ?) al SUA în RM (pag. 6). 
Sub semnătura M.G. (pag. 7) sunt publicate 2 relatări: „Bilanţul „Două inimi gemene” 
şi „Bucureşti – Chişinău”, o nouă ediţie”. În aceste materiale pe lângă mai multe nume 
de bărbaţi sunt „pomenite” în treacăt şi câteva nume de femei. „Abandonată lângă 
spital” (pag. 8, A.Ţ.) informează cititorul despre abandonul unei fetiţe de 3 săptămâni. 
Autorul solicită în acest caz opiniile Eufaliei Negreaţă, medic-coordonator la Spitalul 
de Urgenţă şi a Domnicăi Popescu, soră superioară în Secţia nou-născuţi a spitalului 
nr.1. După care tematica feminină „se mută” tocmai pe paginile 18 şi 19 sub bine 
cunoscutele generice „Il paradiso” şi „Poveşti adevărate cu Lidia Bobână”, realizate de 
acelaşi autoare. „Primul copil: când şi de ce” şi „Soluţii pentru ten uscat” sunt titlurile din 
pagina „Il paradiso”, iar titlul „Frumoasă, bătăuşă, deportată” reprezintă pagina „Poveşti 
adevărate cu Lidia Bobână”. Cel din urmă povesteşte despre istoria unei moldovence 
care a plecat la lucru în Italia, angajându-se îngrijitoare în casa unui bancher. Fiind, 
precum se spune în articol, o femeie foarte frumoasă, iată că se îndrăgosteşte de ea 
stăpânul, care insista să-i devină amantă. Acest lucru a făcut-o să-şi schimbe locul de 
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lucru. Dar fostul stăpân o urmăreşte peste tot şi până la urmă „povestea” sfârşeşte cu 
faptul că femeia este bătută de soţia italianului, iar poliţia o deportează acasă. Autoarea 
recunoaşte încă în preambulul articolului că istoria „bizară mi-a părut de tot”. Noi am 
califica-o chiar jenantă, fiindcă în acest caz este exploatată condiţia fizică a femeii, 
interpretată drept scuză într-o situaţie de adulter: „era frumoasă de tot. Păr negru, ca 
pana corbului, şi doi ochi albaştri, zveltă şi plină de energie, că femeie sunt şi nu-mi 
puteam lua ochii de la ea”. După ce povesteşte istoria puţin favorabilă imaginii femeii, 
autoarea, ca să „dreagă busuiocul”, concluzionează: „Eu mă gândeam că nepreţuite 
sunt femeile noastre, bărbaţii nu le mai văd frumuseţea, le împovărează cu munci 
grele şi responsabilităţi, pe care ar trebui ei să şi le pună pe umeri, iar cei străini găsesc 
în ele virtuţi pe măsura frumuseţii lor”. 

În pagina „Vedete” (pag. 20) din acest număr sunt publicate 3 materiale cu şi 
despre femei: „Emy le dă gata pe Celine Dion, Mariah Carrey şi Whitney Houston” 
(pag. 20, Cristina Trincă), „Elegance” – „3 surori” (fără semnătură) şi „Inseparabil” (fără 
semnătură). Pagina cu genericul „Tinerii împreună cu Union Fenosa” (pag. 21) oferă 
interviul realizat de Alina Guţu „Arta va salva omenirea de la degradare”, având-o ca 
protagonistă pe Olesea Pleşca, studentă la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 
tânără solistă de canto academic, care a beneficiat de susţinerea Fundaţiei Union 
Fenosa. Pagina 24 cu genericul „Cocktail” inserează 5 informaţii ce vizează prestaţia 
femeilor pe lângă alte 3 informaţii ce vizează prestaţia bărbaţilor.

Numărul din 28 noiembrie inserează suplimentul „Succesul tău”. La fel ca şi în 
alte ediţii ale lui, suplimentul conţine articole despre afacerile de succes ale femeilor. 
Materialul „Spania din Chişinău” comunică cititorului despre experienţa a 3 tinere care 
au deschis un restaurant spaniol în centrul Chişinăului (pag. 11, Mariana Arsene) şi 
interviul „3.000 de dolari pentru femei ca să stea acasă” (pag. 13, Mariana Arsene) cu 
Doina Melnic, directorul Programului dezvoltare economică rurală al Fundaţiei Soros-
Moldova. Intervievata informează cititorul despre noile oportunităţi de creare a locurilor 
de muncă pentru femeile de la sate, oferite prin intermediul acestui program. 

Privitor la suplimentul „Succesul tău” se face necesară o remarcă: chiar dacă 
suplimentul, se prea poate să fie realizat în baza unui proiect, care are scopuri 
şi obiective concrete, în cazul de faţă – cel de a scoate în evidenţă experienţa în 
afaceri a femeilor, rămâne lăudabil faptul că, chiar şi în zilele noastre, pare-se fără de 
surpirze relevante, sunt găsite femei a căror prestaţie în plan social nu este mai puţin 
importantă decât cea a bărbaţilor. Uneori, de ce nu am recunoaşte, această prestaţie o 
poate umbri evident pe cea a bărbaţilor. Or, vine vorba: dacă cauţi, găseşti.

O remarcă aparte se cade a face vizavi de pagina „Liceenii” publicată în ediţiile 
de vineri ale ziarului „Jurnal de Chişinău”. Denumirea ei deja comunică categoria de 
cititori căreia este adresată. Pagină are şi caracter cognitiv, dar precum am înţeles din 
cele citite, redacţia încearcă să construiască în spaţiul ei o comunicare între tineri. 
Observăm, însă, că fetele sunt mult mai receptive la problemele de vârstă discutate, 
or, corespondenţa acestor pagini este aproape în exclusivitate semnată de fete, fapt 
ce denotă că anume ele manifestă interes pentru acest gen de comunicare. Starea de 
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lucruri ar putea fi generată şi de gazda paginii, care în acest caz este Dara. Suntem 
de părere că o astfel de pagină ar trebui „găzduită” alături de Dara, dacă o facem în 
contextul promovării egalităţii genurilor, şi de un băiat. Aceasta ar încuraja tinerii de 
gen masculin să se exprime în pagină asupra valorilor promovate: prietenie, dragoste, 
reuşită la învăţătură, activism social, altele.   

JALNICĂ, ÎNFRÂNTĂ, ANIHILATĂ & DEZBRĂCATĂ, EXTRAVAGANTĂ, SEXY

Să vedem acum care este starea de lucruri privind imaginea fotografică a femeii în 
raport cu cea a bărbatului, apărută în aceeaşi perioadă în publicaţia „Jurnal de Chişinău”. 

Tabelul nr. 3

Fotografii publicate în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003, în luna octombrie 
2004 şi în luna octombrie 2005 în publicaţia  “Jurnal De Chişinău”

Data apariţiei
Total 

/ilustraţii
Femei Bărbaţi Mixte Neutre

Luna septembrie, octombrie, 
noiembrie  2003

1482 226 854 155 247

Luna octombrie 2004 282 71 143 40 28
Luna octombrie  2005 344 87 158 49 50

Notă: a se înţelege prin formularea - fotografii mixte, că e vorba de fotografii în care figurează bărbaţi şi femei, 
iar fotografii neutre – sunt imaginile de orice fel care exclud prezenţa omului.

Conform calculelor din tabelul nr. 3, imaginea-foto 
tipărită pe paginile ziarului (septembrie, octombrie, 
noiembrie 2003) a reprezentat femeile în proporţie de 
15,24 la sută; bărbaţii - în proporţie de 57,62 la sută; 
fotografii mixte - în proporţie de 10, 45 la sută; fotografii 
neutre - în proporţie de 16,66 la sută.

Conform calculelor din tabelul nr. 3, imaginea-foto 
tipărită pe paginile ziarului „Jurnal de Chişinău” în luna 
octombrie 2004 a reprezentat femeile în proporţie de 
25,17 la sută; bărbaţii - în proporţie de 50,70 la sută; 
fotografii mixte - în proporţie de 14,18 la sută; fotografii 
neutre - în proporţie de 9,92 la sută.

Conform calculelor din tabelul nr. 3, imaginea-foto 
tipărită pe paginile ziarului « Jurnal de Chişinău » în luna 
octombrie 2005, a reprezentat femeile în proporţie de 
25,36 la sută; bărbaţii - în proporţie de 46,06 la sută; 
fotografii mixte - în proporţie de 14,28 la sută; fotografii 
neutre - în proporţie de 14,57 la sută. 
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Analiza primei pagini a publicaţiei „Jurnal de Chişinău” (specificăm: conform 
modulului grafic al paginii, în spaţiul ei sunt publicate, de regulă, o fotografie mare, 
plasată în centrul paginii şi 3-4 fotografii mici, plasate în a doua jumătate a paginii), 
efectuată conform scopului anunţat mai sus, oferă următorul tablou: în numerele din 
5 şi 9 septembrie nu a fost publicată nici o imagine cu femei, spaţiul din pagina 1 fiind 
ocupat de fotografii cu bărbaţi sau fotografii neutre. Prima imagine feminină apărută în 
perioada monitorizată (fotografie de format mic, plasată în partea de jos a paginii) face 
avanpremieră rubricii „Reportajul zilei” şi a articolului „Nenorocită pe viaţă de secta lui 
Moon” din pagina 3. Fotografia reprezintă chipul unei femei de vârstă medie, care este 
numită convenţional deja în articolul propriu-zis, Xenia de 50 de ani. Celelalte 5 fotografii 
plasate în pagina 1 reprezintă chipuri de bărbaţi. Numerele din 11 şi 12 septembrie 
nu publică nici o imagine cu femei, spaţiul fiind „ocupat” de fotografiile a 7 bărbaţi, 2 
fotografii neutre şi una mixtă. În pagina 1, numărul din 16 septembrie, este plasată, 
„în asortiment” cu 4 fotografii cu bărbaţi, o fotografie de format mijlociu, în care este 
expus cadavrul unei femei, ciopârţită de către soţ. Fotografia este publicată cu titlu de 
avanpremieră a articolului „De sărăcie şi-a ucis nevasta şi copii” şi este repetată în format 
mai mare în pagina 3. O altă imagine a femeii este publicată în nr. din 17 septembrie. 
Fotografia, de format mijlociu, reprezintă chipul unicei femei bodyguard din RM şi face 
avanpremieră articolului „Un bodyguard în fustă” din pagina 5. 

Numărul din 18 septembrie publică pe prima pagină fotografiile a 3 bărbaţi şi 2 
fotografii neutre. În numărul din 19 septembrie este publicată în prim plan (centru) 
fotografia a două femei (fără a le fi indetificate numele), care se află în magazinul 
de pâine. Fotografia este folosită drept completare a temei articolului din prima 
pagină: „Dispare pâinea!”. Ea sugerează ideia că femeile sunt primele jertfe ale acestei 
probleme. În pagină mai este publicată o fotografie neutră. La 23 septembrie (partea 
de jos a paginii 1), în avanpremiera articolului „Jurnal vă face dreptate”, este publicată 
fotografia a două tinere (o vânzătoare şi o cumpărătoare, probabil, or, anume acest lucru 
sugerează imaginea şi conţinutul articolului), care stau de o parte şi de alta a tejghelei. 
Fotografia nu are text explicativ, iar numele femeilor nu este identificat. De asemenea 
numele protagonistelor nu sunt identificate nici în articol. Fotografia este utilizată 
pentru evidenţierea temei discutate: drepturile consumatorului. Pagina mai cuprinde 
3 fotografii cu bărbaţi şi 1 foto neutră. În numărul din 24 septembrie este publicată 
pe prima pagina, la fel ca avanpremieră a articolului „Sfâşiată de câinele prietenei”  cu 
trimitere în pagina 3, fotografia (de format mijlociu) unei fetiţe de 6 ani, victimă a unui 
grav accident. Pagina mai inserează în spaţiul ei 4 fotografii cu bărbaţi. Numerele din 25, 
26, 30 septembrie şi 1 octombrie nu publică nici o fotografie cu femei în prima pagină. 
Spaţiul destinat ilustraţiilor este „ocupat” de 13 fotografii cu bărbaţi, 2 foto mixte şi 4 
fotografii neutre. Pentru prima dată în pagina nr. 1, ziarul „Jurnal de Chilşinău” (nr. din 2 
octombrie) publică la rubrica permanentă, care apare grafic sub forma unui chenar cu 
o săgeată în sus şi alta în jos, cu semnificaţie „Bine” şi Rău”, fotografia unei femei, concret 
a Zinaidei Greceanâi, Ministrul Finanţelor (de ce nu ministră?). Chiar dacă fotografia de 
format mic (la această rubrică specială toate fotografiile sunt de format mic) este plasată 
în chenarul cu săgeată în jos, oricum cititorul află că există o femeie ministră. În pagină 
mai sunt publicate 2 fotografii cu bărbaţi, 1 fotografie mixtă şi 1 fotografie neutră. 
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În următoarele numere din 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22  octombrie, redacţia 
nu publică pe prima pagină a ziarului nici o fotografie cu femei. Toate ilustraţiile 
reprezintă în marea lor majoritate pe bărbaţii politicieni.

La 23 octombrie, ziarul „Jurnal de Chişinău”, publică în centrul paginii 1 fotografia- 
caricatură a unei femei voluminoase, care poartă un maiou cu inscripţia „C C C P”. Pe 
partea de jos a fotografiei este tipărit textul: „Bufonii din echipa lui Stati”. Nu avem 
nimic împotriva luării în derâdere a unui sistem odios şi, mai ales, pe cei din echipa 
bufonului Stati (autorul dicţionarului moldo-român de tristă faimă, n.n.), dar de ce, 
ne întrebăm nevinovat, aceşti bufoni sunt asemuiţi cu o femeie, fie ea şi „lăbărţoasă”, 
precum e prezentată în fotografie. După câte cunoaştem, nu o femeie a făcut URSS-ul, 
precum, la fel, nu o femeie este autorul unui asemenea dicţionar. Cine ar fi fost mai 
porivit pentru o asemenea caricatură, dacă nu autorii acestor fapte? Or, conform unei 
tradiţii învechite, procedeul sugerează că tot ce ţine de urât şi ridicol se aseamănă cu 
chipul nu întotdeauna elegant al unei femei. 

În numerele din 24, 28, 29, 30, 31 octombrie, inclusiv în cele din 4 şi 5 noiembrie 
nu sunt publicate fotografii cu femei. Chipul femeii apare pe prima pagină doar în 
numărul din 6 noiembrie, care o aduce în prim plan, alături de alţi protestanţi, pe 
actriţa Ninela Caranfil, participantă la protestele oamenilor de cultură. În numărul din 
7 noiembrie, în fotografia mixtă din centrul paginii se vede din spate capul unei femei 
printre mai multe capete de bărbaţi, paticipantă la aceleaşi proteste ale oamenilor de 
cultură. La 11 noembrie, în pagina 1 a ziarului sunt publicate 4 fotografili cu bărbaţi. 

Alta este situaţia în numărul din 12 noiembrie. Fotografia centrală reprezintă 
imaginea a două fetiţe minore, primele jertfe, trebuie să înţelegem, a sezonului rece. 
Textul de sub fotografie - ”Îngheţăm eroic!”, sugerează anume acest lucru. În partea 
de jos a paginii, la amintita rubrică cu săgeţi, este publicată pentru a doua oară 
fotografia (de format mic) unei femei, concret a Cristinei Scarlat, 21 de ani, „laureată 
a numeroase festivaluri de muzică uşoară şi romanţă”. Fotografia şi textul lăturat din 
pagina 1, anunţă de fapt interviul, pe care cântăreaţă îl oferă redacţiei în pagina 6. 

Numărul din 13 noiembrie publică în centrul paginii fotografia actorului Petru 
Hadârcă, unul dintre iniţiatorii protestelor oamenilor de cultură. În planul doi al 
fotografiei se vede şi imaginea actriţei Ninela Caranfil, de asemenea o participantă 
activă la proteste. La 14 noiembrie pe pagina 1 a publicaţiei „Jurnal de Chişinău” este 
publicată o fotografie, care reprezintă mai multe chipuri de femei. Fotografia este 
însoţită de textul: ”Calculaţi cât ne costă să creştem vitele şi apoi să ne jecmăniţi”, spun 
protestatarii”. Imaginea este alăturată articolului „Bomboniada”, semnat de Igor Pânzaru. 
Deşi în fotografie sunt numai chipuri chinuite de femei, în textul articolului se vorbeşte 
doar la forma masculină despre protestatarii din hala de carne a Pieţei Centrale din 
Chişinău. Jurnalistul face trimitere la opinia lui Victor Pelin, unul dintre protestatatri şi 
a unui oarecare Gheorghe Lungu, şef adjunct al secţiei agricultură şi mediu, probabil a 
Guvernului, fiindcă în material nu se specifică a cărei instituţii este secţia nominalizată.

În numerele din 18, 21 şi 28 noiembrie, imaginea femeii de asemenea nu îşi găseşte 
loc pe prima pagină a publicaţiei. Chipul ei, nenominalizat, se vede (o actriţă pictează 
faţa unui actor) doar în fotografia mixtă din pagina 1 a numărului din 18 noiembrie, 
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publicată cu textul: „Cu mască, fără de mască, oamenii de creaţie se fac auziţi”. La 25 
noiembrie, pe pagina 1 a ziarului „Jurnal de Chişinău” este publicată în prim plan 
fotografia unei tinere (fără a i se spune pe nume) cu drapelul în mână. Expresia de pe 
faţa tinerei denotă bucuria izbânzii. Sub fotografie citim textul: „Revoluţia e aproape”. 
Trebuie să înţelegem că în cazul de faţă e vorba de o georgiană. Imaginea este plasată 
ca ilustraţie a articolului: „Tbilisi vine la Chişinău” (Val Butnaru). Celelalte numere 
publică pe prima pagină fotografii cu bărbaţi şi doar arareori câte o fotografie numită 
de noi mixtă, adică cele care reprezintă femei şi bărbaţi.    

Aceasta este întreaga imagine feminină, apărută pe prima pagină a ziarului pe 
parcursul a 3 luni de zile, atât cât a durat perioada de monitorizare.

Cât priveşte imaginea feminină apărută în celelalte pagini ale publicaţiei „Jurnal 
de Chişinău”, lucrurile nu se schimbă în mod evident. De regulă, în fotografiile cu 
protagoniste femei, ele apar în rol de jertfe ale accidentelor, ale violurilor, ale violenţei 
în familie sau în rol de muncitoare, fără a li se zice pe nume, îmbrăcate în salopete (vezi 
pag.13, nr. din 21 noiembrie: mai mult ca atât în partea de sus a paginii respective este 
publicata fotografia în prim plan a şefului acestei femei, căruia i se zice pe nume, i se 
numeşte funcţia pe care o ocupă, alăturat fiind publicate şi datele lui biografice). Alte 
fotografii le arată pe femei la locul de muncă, aplecate asupra meselor de lucru (vezi 
pag. 10, nr. din 18 noiembrie: fotografia cu patru femei la masa de lucru este plasată 
în partea de jos a paginii, iar fotografia în prim plan a şefului lor cu titlul „Biografia 
unui lider” este plasată în partea de sus a paginii; în pag. 16, nr. din 26 septembrie 
şi pag. 8, nr. din 24 octombrie este folosit acelaşi procedeu. În cea din ultima alături 
de fotografia mai multor femei aplecate asupra mesei de lucru - confecţionează ceva 
manual – este publicată fotografia unui bărbat care stă în faţa unui computer. În pagina 
10 a aceluiaşi număr este publicată în cadrul unui material care ocupă mai bine de 
jumătate de pagină, fotografia unei bătrâne nenorocite, fără a i se identifica numele. 
Sub fotografie este plasat textul: „TVA mare = sărăcie”. Astfel de fotografii sugerează 
condiţia de jertfă a femeii în faţa problemelor cu care se confruntă societatea. Ea apare 
ca o fiinţă jalnică, înfrântă de greutăţi, nestăpână pe destinul ei.  Asemenea procedee, 
când articolele sunt ilustrate cu fotografii anonime, în cele mai dese cazuri, cu chipuri 
de femei triste, gânditoare sau expuse ca frumuseţe sunt folosite frecvent în paginile 
publicaţiei (vezi paginile „Poveşti adevărate cu Lidia Bobână”, „Il paradiso”, altele).  

Fotografii cu femei, care poartă mesaj pozitiv, de reuşită în viaţă,  pot fi întâlnite 
arareori (mai des în suplimentul special „Succesul tău” şi câte o dată în „Jurnal cultural”) 
şi doar atunci când e vorba de ceva ieşit din comun (vezi pag. 6, nr. din 28 noiembrie: 
fotografia ambasadoarei SUA, Heather M. Hodges este publicată sub citatul ei; pag. 
3, nr. din 12 noiembrie: materialul este ilustrat cu fotografia Eugeniei Duca, care a 
câştigat un important proces judiciar). 

Fotografii favorabile imaginii feminine sunt publicate în ziarul „Jurnal de Chişinău” 
cu diferite ocazii. Spre exemplu, în luna noiembrie redacţia a iniţiat în ediţia de vineri o 
nouă rubrică, plasată în pagina 2 şi intitulată: „Vedeta e cu noi”. Din cele cinci ediţii ale 
rubricii, 3 din ele publică fotografiile şi autografele vedetelor-femei. De aici deducţia: 
procedeul este convenabil redacţiei - o vedetă face publicitate ziarului. 
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Alte fotografii, care reprezintă femeile, sunt, de obicei, cele ale vedetelor din 
arealul autohton, dar mai frecvent, ale vedetelor din străinătate. Aceste fotografii 
sunt plasate, de regulă, pe ultimile pagini ale publicaţiei, pagini sesizate de către 
cititor, drept distractive, relaxante, lipsite de seriozitate. Fotografiile din acest spaţiu 
al ziarului scot în evidenţă cel mai adesea diferite părţi ale corpului feminin, în multe 
cazuri fiind chiar indecente. Ele sunt publicate în paginile 18, 19, 24 sau 32 (atunci 
când ediţia apare în 32 de pagini). Fotografiile din paginile 24 sau 32 sub genericul 
„Cocktail” arată femeile în situaţii neobişnuite, extravagante, pline de animozităţi, 
care ştirbesc grav din imaginea femeii în general. În ultima pagină a ediţiei de vineri, 
„Jurnal de Chişinău” plasează rubrica „Cele mai frumoase 1000 de femei din lume”. 
Sub fiecare fotografie (imaginile sunt întotdeauna sexy, corpurile femei sunt aproape 
goale) este scris numele protagonistelor, promovându-se în acest fel modele la care 
trebuie să aspire tinerii. Nu poate fi sesizat care este rolul acestei rubrici, decât cel de 
a atrage atenţia cititorului prin speculaţii asupra corpul feminin.   

Alt aspect, care anihilează femeia pe paginile ziarului „Jurnal de Chişinău” ţine 
de publicarea fotografiilor autorilor de materiale. Deşi în caseta tehnică a redacţiei 
figurează, printre nume de bărbaţi şi nume de femei, oricât am fi dorit să cunoaştem 
cum arată şi ele la chip, nu am reuşit. Unicele fotografii ale autoarelor sunt publicate 
în pagina „Poveşti adevărate cu Lidia Bobână” (autoare din afara redacţiei) şi mai 
recent în pagina „Tinerii împreună cu Union Fenosa” (autoare din echipa redacţională). 
Concomitent, ziarul publică în fiecare număr fotografiile a 8-10–12-13 autori-bărbaţi, 
care semnează materiale de publicistică în prima şi evident cea mai vizibilă parte a 
publicaţiei.

Concluzii: Precum s-a observat, femeia îşi începe „evoluarea” în publicaţia „Jurnal 
de Chişinău”, cel mai adesea pe paginile 2 sau 3 ale ziarului şi aproape întotdeauna apare 
ca victimă a violurilor, a traficului de fiinţe umane, a violenţei în familie, a accidentelor. 
Redacţia mai recurge la folosirea imaginilor cu femei pentru sublinierea unor teme, 
fără a le identifica numele, promovând astfel perceperea lor ca fiinţe anonime. De cele 
mai multe ori, unei femei care ocupă o funcţie, nu i se zice conform identităţii de gen, 
ci i se numeşte funcţia doar la forma masculină: ministru, director, ambasador, etc. 
Procedeul folosit anihilează simbolic femeia ca partener social al bărbatului. 

Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul femeilor-jurnaliste. Materialele semnate de ele 
sunt plasate, de regulă, pe ultimile pagini ale ziarului şi doar arareori, în dependenţă 
de eveniment şi tematică, pe primele pagini. Jurnalistele perseverează, conform 
tradiţiei, în tematică considerată mai puţin importantă, precum educaţie, sănătate, 
cultură, societate, etc. Materialele jurnalistelor nu sunt însoţite de fotografiile lor.            

Pagina 1, inclusiv  paginile  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16, 17 sunt ocupate 
de prestaţia masculină: atât a protagoniştilor, cât şi a autorilor - o adevărată „împărăţie 
a bărbaţilor”. Materialele semnate de ei au volum mare şi întotdeauna ilustrate cu 
fotografiile autorilor. La tematica feminină se revine pe paginile 18, 19, arareori pe 
pagina 20, apoi urmează în paginile 24 sau 32 (atunci când ziarul apare în 32 de pagini). 
În cadrul acestor pagini femeile apar drept nişte fiinţe instabile moral, capricioase, 
dependente de industria de frumuseţe.
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   „Jurnal de Chişinău”, octombrie 2004  

Cu părere de rău la depărtare de un an de la prima etapă a exerciţiului 
de monitorizare a publicaţiei „Jurnal de Chişinău” privind imaginea femeii 
şi bărbatului în paginile ei nu putem afirma că lucrurile s-ar fi schimbat 
foarte mult. În cele 9 numere apărute pe parcursul lunii octombrie 2004 
descoperim aproape aceeaşi stare de lucruri, diferenţa minimă sau mai puţin 
minimă dintre cifre întâmplându-se mai mult arbitrar, fără a demonstra 
voinţă sau dorinţă de a corija situaţia privind prestaţia sau imaginea feminină 
în raport cu cea masculină. Astfel, chiar dacă rezultatele calculelor sunt în 
uşoară creştere la toate capitolele, prestaţia jurnalistelor, prestaţia feminină 
în general, inclusiv imaginea-foto a femeilor nu a suferit nici o creştere din 
punct de vedere calitativ.

Precum arată rezultatele monitorizării, pagina 1 a publicaţiei „Jurnal de 
Chişinău”  aparţine ca întotdeauna preponderent prestaţiei masculine, fie 
pozitivă sau nu prea pozitivă. Prestaţia feminină pe parcursul lunii transpare 
respectiv: „Caravana JURNAL împreună cu Lidia Bobână vin în satul DVS” (nr. din 
1 octombrie 2004, nr. din 8 octombrie 2004) cu titlu de anunţ în câteva rânduri 
al unei noi campanii a publicaţiei; „Campionat la tricotat” (nr. 12 octombrie 
2004) despre britanica Hosee Tindall, câştigătoare a campionatului mondial 
la tricotat (informaţie în câteva rânduri), „Căsăpită pentru vrăjitorie?” (nr. din 
12 octombrie 2004, autor Dumitru Lazur) – material despre o bătrână ucisă cu 
sânge rece de către vecinul ei, care a presupus că făcea vrăji, deşi opinia celor 
care au cunoscut-o, inclusiv concluzia preliminară a autorităţilor sunt total 
contrarii; „ Lacrimi ... de piatră” (nr. din 22 octombrie 2004) – informaţie despre o 
fetiţă din India, care datorită unei anomalii plânge cu lacrimi de piatră; „Curtată 
în pielea goală” (nr. din 26 octombrie 2004) – informaţie despre un mod deşănţat 
de curtoazie a actriţei Claudia Schiffer şi cam acesta a fost „portretul” femeii pe 
prima pagină, „desenat” de către publicaţia „Jurnal de Chişinău” pe parcursul 
lunii octombrie 2004. Denumirea titlurilor vorbeşte fără echivoc de felul în care 
este percepută prestaţia feminină atât pe plan mondial, cât şi pe plan local 
– deosebirea constând doar în faptul că imaginea „străinelor” este construită 
pe subiecte ieşite din comun, iar imaginea femeilor din arealul autohton este 
axată pe două extreme: pe de o parte - Lidia Bobână în rolul de salvatoare a 
chipului feminin absent în presă, pe de altă parte – bătrâna căsăpită pentru o 
presupusă vrăjitorie.

 Reflectarea prestaţiei feminine lipseşte şi în pagina 2 a publicaţiei, fiindcă 
în afară de  câteva anunţuri repetate ale unei alte campanii a publicaţiei 
(lăudabile, de altfel), de astă dată de colectare de fonduri pentru ajutorarea 
Lilianei Enache, fetiţa care a avut nefericirea să fie mutilată de un tigru de la 
grădina zoologică, alte materiale referitoare la tema investigată aproape că 
nu sunt de găsit, fiindcă în mulţimea de ştiri despre prestaţia masculină (de 
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regulă 6-7 ştiri pe pagină) este pomenit doar arareori şi câte un nume de 
femeie, alteori fiindu-le solicitată (foarte rar) opinia. E cazul jurnalistei Corina 
Fusu, care împreună cu alte femei de la TV Moldova 1 (opinia publică cunoaşte 
acest lucru) au produs un eveniment pe cât de curajos, pe atât de periculos 
(precum s-a dovedit mai târziu) pentru cariera lor – greva jurnaliştilor împotriva 
cenzurii de la această instituţie ( nr. din 5 octombrie 2004; nr. din 8 octombrie 
2004). Cu toate acestea, anume în ştirile despre greva jurnaliştilor de la TVM, 
se evidenţiază atitudinea diferită faţă de prestaţia feminină şi cea masculină 
vizavi de acest eveniment. Exemplu poate servi materialul semnat de Dumitru 
Lazur „O primă victorie contra comuniştilor”(nr. din 5 octombrie 2004), plasat 
sub genericul „Moldova, trezeşte-te!” Drept moto al materialului este scris cu 
litere de şchioapă: Jurnalistul şi locotenent-colonelul (r) Chiril Moţpan: „Victoria 
de vineri este a tuturor celor care au protestat, inclusiv prin declararea grevei 
foamei, în Dealul Schinoasei”. Or, despre jurnalistele, care au protestat zi şi 
noapte în Dealul Schinoasei (respectivul jurnalist şi locotenent-colonel s-a 
alăturat mult mai târziu evenimentului), majoritatea dintre care au iniţiat şi 
făcut greva foamei (până la extenuare fizică) în timpul protestelor respective, 
anume ele dovedindu-se şi cele mai rezistente, asemenea titluri şi asemenea 
prezentare nu am întâlnit. Să fie apreciat meritul jurnalistului respectiv doar din 
cauză că e locotenent-colonel?

O altă mostră de atitudine diferită, evident discriminatorie faţă de prestaţia 
feminină în raport cu cea masculină  găsim şi în pagina 2 a nr. din 29 octombrie 
2004 la rubrica „Aniversare” în care este inserat materialul „5 ani de Jurnal”. 
Precum se face de obicei la o aniversare, publicaţia a solicitat opiniile a 12 
personalităţi-cititori, dintre care 11 sunt bărbaţi şi doar o singură femeie. 

În pagina 3 a publicaţiei „Jurnal de Chişinău”  prestaţia feminină este adusă 
în atenţia cititorilor doar în 3 materiale din 47 apărute în cele 9 ediţii pe parcursul 
lunii octombrie 2004: deja amintitul material „Căsăpită pentru vrăjitorie?” (nr. 
din 12 octombrie 2004, autor Dumitru Lazur), continuat din prima pagină; 
„Nimeni nu-l caută pe Mihai...”(nr. din 22 octombrie 2004, autor Raisa Lozinschi) 
despre soarta lui Mihai, un băieţel de 3 ani, pierdut sau abandonat de mama 
lui, care a fost amplasat în Centrul de plasament temporar al minorilor din 
Chişinău, în material solicitându-se opinia Tatianei Todiţă, locotenent de poliţie, 
inspector la Serviciul profilactic al respectivului Centru; „Un bărbat rănit cu 
cuţitul de către soţie” (nr. din 26 octombrie 2004); „Week-end negru pe şosele” 
( rubrica – Cronica poliţiei) – în cadrul căreia este publicată concluzia vizavi 
de accident a Eufaliei Negreaţă, medic coordonator la Spitalul Salvării. Şi atât. 
Prin materialele publicate cititorului i se sugerează prompt care este imaginea 
femeii din pagina 3 : o posibilă vrăjitoare, o mamă care şi-a abandonat copilul, 
o femeie ucigaşă şi doar într-o singură ipostază (medicul de la Urgenţă) femeia 
apare ca specialistă care are de spus ceva pe domeniul ei de activitate.

Din pagina 4 a publicaţiei „Jurnal de Chişinău”, editată pe parcursul lunii 
octombrie 2004, cititorul află despre prestaţia feminină respectiv: „Nicolae Iorga” 
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îşi trage hram de 50.000 lei „ (nr. din 19 octombrie 2004, autor R.L) – un material de 
scandal, cu referire la directoarea liceului „Nicolae Iorga”, care a dispus colectarea 
banilor de la părinţi pentru sărbătorirea hramului instituţiei conduse de ea; 
„Cutremurul a ucis un adolescent” (nr. din 29 octombrie 2004, autor Raisa Lozinschi) 
– în care se face referire la sora şi părinţii acestuia şi asta-i toată prezenţa feminină 
în pagina 4, marea majoritatea a materialelor referindu-se la prestaţia masculină 
prin ştiri, analize, declaraţii, apeluri fel de fel din partea bărbaţilor politicieni către 
alţi bărbaţi politicieni, care ocupă întreg spaţiul paginii respective.

Remarcă: în paginile 4 şi 3, alteori şi în pagina 2 vede lumina tiparului 
rubrica permanentă „Lumea epigramei cu ...”, în loc de puncte fiind tipărite 
nume notorii ale epigramiştilor din România şi rareori din Basarabia (n.n.). 
Desigur, este sesizabil scopul nobil al îngrijitorului de rubrică, Gheorghe Bâlici, 
de a sustrage din capcanele uitării minţi ascuţite, care au luat în derâdere 
fenomene, vicii omeneşti, dar apare nevrând întrebarea: de ce sunt selectate 
copios epigramele care se referă la apartenenţa de gen a femeilor, purtând 
un evident caracter sexist. Exemple concludente găsim în nr. din 5 octombrie 
2004 în epigrama cu titlul „Opoziţie constructivă”, textul căreia nu lasă să 
se întrevadă nici un dubiu: „Contradictorie idee / Ce ar putea fi comparată / Cu 
dârzul NU / Spus de-o femeie / Pe când se lasă dezbrăcată”,  inclusiv în nr. din 
12 octombrie 2004, unde în cadrul rubricii respective din 4 epigrame 3 poartă 
astfel de caracter sexist: „Îndoială    Şapte vieţi să-mi dea natura / Tot n-aş şti 
dacă femeia ,/ Tace când închide gura / Sau cu mult după aceea. ;  De ziua colegei    
Azi, deşi deloc duşmani, / Am tratat-o cu tăcerea, / Că-mplinea 50 de ani / Şi i-am 
respectat durerea. ; Unei tinere    Tare i-aş mai spune-n şoaptă / Că-i frumoasă 
ca o floare, / Dar prea-şi vede, zi şi noapte, / Numai de polenizare.”  Epigramele 
publicate au fost scrise în diferite perioade istorice, fapt care dovedeşte o dată 
în plus mentalitatea patriarhală atât a autorilor propriu-zişi, cât şi a îngrijitorului 
de rubrică. Or, astfel de epigrame, referitoare la apartenenţa de gen în adresa 
bărbaţilor, nu am citit nici sub rubrica amintită, nici în cărţile epigramiştilor. 

Pagina 5 a publicaţiei „Jurnal de Chişinău”, apărută pe parcursul lunii 
octombrie 2004, în cadrul căreia îşi publică editorialele Val Butnaru, directorul 
acestei publicaţii, nu se pretează studiului nostru, fiindcă este consacrată în 
totalitate prestaţiei masculine atât prin aceste editoriale, cât şi prin materialele 
altor autori, excepţie făcând doar materialul „Salvaţi limba română!”, semnat 
de Albina Dumbrăveanu, personalitate notorie din lumea oamenilor de litere, 
care fiind prezentă la un for de specialitate din România, a reacţionat vizavi de 
situaţia dramatică a  şcolilor româneşti din Transnistria.

Din cele 9 ediţii din luna octombrie 2004 ale paginii cu nr. 6 a publicaţiei 
„Jurnal de Chişinău” 5 au apărut sub genericul „Alb şi negru”, în acest spaţiu 
inserându-şi de regulă editorialele jurnalistul Nicolae Negru. Evident, articolele 
semnate de el vizează viaţa politică şi pe politicienii şi dacă e aşa, desigur, se 
face referinţă la prestaţia masculină. Unica prezenţă a prestaţiei feminine o 
constituie opinia „O responsabilitate a moldovenilor” a dnei Heater Hodges, 
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ambasadoare a SUA în RM, inserată la rubrica „Citatul săptămânii” (nr. din 26 
octombrie 2004). 

În nr. din 8, 12, 15 octombrie 2004 pagina 6 a mai apărut şi sub genericele 
„Diferend”, „Util”, „Eveniment”. De astă dată materialele inserate în spaţiul paginii au 
fost semnate nu numai de jurnalişti („Originile Alianţei Nord-Atlantice”, „NATO-Rusia 
în poiană”, autor Mihai Jumugă), ci şi de jurnaliste („Rusia nu vrea să plătească grupul 
Ilaşcu”, „Viceprimarii Susarenco şi Cerepenco – destituiţi”, „Un dar Chişinăului”, autoare 
Rodica Mahu;  „Încălcări grave la recensământ”, autoare Raisa Lozinschi), dar oricum în 
ele se face referinţă tot la prestaţia masculină ( excepţie făcând doar materialul „Încălcări 
grave la recensământ”, autoare Raisa Lozinschi, în care apar în rol de semnalizatori ai 
încălcărilor la recensământ atât bărbaţi, cât şi femei, dar ei sunt numiţi doar pe numele 
mic, fără a li se dezvălui pe deplin identitatea, pe când autorităţii responsabile de 
mersul corect al acţiunii i se zice după nume şi prenume, indicându-i-se desfăşurat şi 
funcţia: Vitalie Vâlcov, director general al Departamentului Statistică şi Sociologie).

Deşi pagina 7 de pe parcursul lunii octombrie 2004 a publicaţiei „Jurnal de Chişinău” 
poate fi considerată drept „şcoală” de iniţiere a cititorului în istoria, structura, inclusiv 
activitatea şi implicaţiile Alianţei Nord-Atlantice în Europa de Sud-Est ( „NATO e cu ochii 
pe Transnistria”,  autor Mihai Jumugă, nr. din 1 octombrie 2004; „NATO a ocupat poiana 
Braşov”, autor Mihai Jumugă, nr. din 5 octombrie 2004; „Ţara – în UE la 1 ianuarie 2007”, 
autor Mihai Jumugă, nr. din 8 octombrie 2004; „Canalul Bâstroe nu e o problemă a 
NATO”, „Modul de funcţionare al Alianţei”, nr. din 19 octombrie 2004), tematica ei fiind 
completată de relatarea „Doctori Honoris Causa” (nr.din 8 octombrie 2004), de un interviu 
pe întreaga pagină cu continuare şi pe paginile ulterioare, realizat de bărbaţi (jurnaliştul 
Vladimir Roman) cu alţi bărbaţi (demnitarul Serafim Urechean) ( „Destabilirea situaţiei din 
capitală va avea urmări grave politice, economice şi sociale pentru întreaga republică”, 
nr. din 15 octombrie 2004), inclusiv de materialele „Ruta nr.199 în vizorul oamenilor 
legii”(autor Dumitru Lazur, nr. din 22 octombrie 2004), de notificarea ( „Notificare pe 
marginea declaraţiilor false ale producătorului general al instituţiei publice naţionale a 
audiovizualului, Compania Teleradio Moldova”, semnatar Centrul de presă al BMD, nr. din 
22 octombrie 2004), de articolul pe întreaga pagină „Strigă morţii să-i ajutăm!” apărut 
sub genericul „Satul planetar” ( nr. din 29 octombrie 2004, autoare Rodica Mahu) şi altele, 
care aduc în atenţia cititorului prestaţia masculină, iată că atmosfera pur bărbătească 
a paginii este „spartă” de interviul „Iese soarele şi strălucesc din nou valorile” (nr. din 26 
octombrie 2004), realizat de jurnalista Rodica Mahu cu interpreta de muzică uşoară 
Angela Similea, unde cititorului paginii i se spune pentru prima dată că pe lume există şi 
femei şi că se merită să se scrie şi despre prestaţia lor.

Pe parcursul lunii octombrie 2004, pagina cu numerotaţia 8 a publicaţiei „Jurnal 
de Chişinău” a apărut sub diferite generice: „Interviu”, „Flagrant”, „Actualitate”, „Bomba”, 
„Satul planetar”. Sub genericul „Interviu” au fost publicate interviuri cu Gheorghe 
Rusu, directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în medicină („Asigurările 
medicale se scumpesc cu 223 lei”, autoare Raisa Lozinschi, nr. din 8 octombrie 2004) şi 
cu Ovidiu Komorniyk, interpret de muzică uşoară ( „Valoarea nu ţine cont de generaţie”, 
autoare R.M., nr. din 29 octombrie 2004). În primul interviu, deşi se discută despre o 
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problemă care priveşte ambele genuri, se face referinţă doar la prestaţia masculină, iar 
în cel de-al doilea cititorul află despre prestaţia ambelor genuri, deoarece atât autoarea 
interviului, cât şi interpretul evocă colaborarea cu Angela Similea, inclusiv sprijinul 
soţiei lui Ovidiu Komorniyk, pe care îl are din partea ei. Deşi intervievatul declară în 
termeni elogioşi că îi este deosebit de recunoscător, atribuindu-i meritul carierei de 
succes pe care o are, el nu-i zice pe nume, precum ar fi în firea lucrurilor, ci o înscrie, 
cu voie sau fără de voie, în rândul anonimilor, gata oricând, vorba vine, să slujească cu 
credinţă aspiraţiilor partenerului de viaţă, fără a pretinde la recunoştinţă publică.

În aceeaşi pagina 8 a nr. din 22 octombrie 2004 a publicaţiei „Jurnal de Chişinău” 
este inserat articolul de investigaţie „Rechinii la Centrul distractiv „Moscova”, care poartă 
semnătura Centrul de Investigaţii jurnalistice. În articol, care în acest caz îşi pune scopul 
să depisteze anumite nereguli, se face referire la prestaţia ambelor genuri.

La 15 octombrie 2004, în pagina 8 sub genericul „Actualitate” a publicaţiei „Jurnal 
de Chişinău”, cititorul a avut parte de relatările: „Recensământul a fost prelungit 
până luni” (autoare Raisa Lozinschi),  „732000 euro pentru grupul Ilaşcu”, „Studenţii 
basarabeni au scăpat de taxă”, care se referă totalmente la prestaţia masculină.

Genericul „Flagrant” a paginii 8 (nr. din 19 octombrie 2004) a constituit frontispiciul 
articolelor „Ivanţov – ucis pentru presupuse avansuri” şi „Victimele ursului ucigaş”, în 
care într-un fel sau în altul se vorbeşte despre prestaţia masculină.

Sub genericul „Satul planetar” a paginii 8 (nr. din 12 octombrie 2004) au fost 
publicate: interviul „Se caută oameni de elită, nu măturători” (autoare Rodica Mahu) 
cu dr. Valeriu Popescu, autor a 2 cărţi, precum şi 2 relatări: „Avalanşă de premii la Iaşi”, 
în care sunt enumerate şi nume de femei premiate, inclusiv  numele unei membre a 
juriului şi „Strugurele lui Voronin”, în care se vorbeşte despre iniţiativa preşedintelui 
Voronin de a organiza Congresul conaţionalilor, fiind solicitată şi opinia Anei Golovina, 
expert principal la Departamentul Relaţii Interetnice de pe lângă Guvern, astfel că se 
poate spune că a fost luată seamă şi prestaţia feminină. 

Despre cele 4 ediţii ale paginii 9 din luna octombrie 2004, apărute ca parte 
integrantă a publicaţiei „Jurnal de Chişinău” (celelalte aparţinând unor suplimente 
speciale inserate în interiorul ziarului) se poate spune că sunt consacrate de sus 
până jos prestaţiei masculine  în afară de articolul „Iubirile lui Nicu Ceauşescu” (nr. 
din 19 octombrie 2004, preluare din Ziarul), ce ocupă pagina întreagă. Articolul este 
scris în baza mărturisirilor fostului colonel de securitate, Dumitru Burlan, care a fost 
mult timp în preajma fiului lui Nicolae Ceauşescu, dovedind, cred, cea mai clasică 
atitudine patriarhal-sexistă faţă de femei, care, rezultă din articol, ar fi nişte scorpii, 
nişte fiinţe inculte şi uşuratice, pe când bărbaţii, în acest caz şi fiul preşedintelui, nişte 
îngeri inocenţi. Desigur, materialul nu a fost scris de redacţie şi poate foarte uşor să se 
absolve de mesajul evident discriminatoriu, dispreţuitor faţă de femei, deşi  faptul că 
l-a selectat „de bună voie şi nesilit de nimeni” pentru publicare îi descoperă involuntar 
atitudinea faţă de genurile umane.

Din toate materialele apărute în pagina 10 pe parcursul lunii octombrie 2004 în 
publicaţia „Jurnal de Chişinău” ne vom opri doar asupra câtorva - cele mai relevante 
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din punct de vedere ale scopurilor studiul respectiv, fiindcă celelalte, precum deja 
putem bănui fără de greş, sunt consacrate prestaţiei masculine. Exemplu în acest sens 
poate servi pagina numerotată cu cifra 10 a nr. din 15 octombrie 2004, apărută sub 
genericul „Sondaj”. Autoarea, jurnalista Raisa Lozinschi a realizat un sondaj pe tema 
istorică „RASSM şi statalitatea noastră” în care a intervievat 7 personalităţi-bărbaţi 
din viaţa publică – Dumitru Diacov, Iurie Roşca, Dorin Chirtoacă, Gheorghe Paladi, 
Gheorghe Cojocaru, Anatol Codru, Petre Soltan, toate aceste nume fiind urmate de 
un şir lung de titulaturi - preşedinte de partid, istoric, poet, academician, etc., dar... 
intervine acest dar... Nu e o problemă să ne dăm seama că tema pusă în discuţie 
priveşte orice cetăţean al acestui pământ, fie bărbaţi, fie femei şi atunci, firesc ar fi 
fost să cunoaştem şi opinia femeilor vizavi de acest subiect, dar... Desigur, oricând un 
răspuns justificativ e de găsit: au fost intervievate personalităţi care au ce spune în 
domeniu, dar parcă sunt puţine femei politiciene, istorici, poeţi, etc. sau chiar dintre 
cele  născute în aceeaşi RASSM ( în sondaj sunt intervievaţi şi băştinaşi din fosta 
RASSM), care ar fi avut ce spune la respectivul subiect? Lucrurile ar fi putut fi altfel 
numai dacă, inclusiv jurnaliştii, s-ar debarasa de clişee privind tratarea tematicii de 
ziar, incluzând în procesul de formare a opiniei publice atât părerile bărbaţilor precum 
se  face, cât şi a femeilor, care suportă în aceeaşi măsură, poate şi mai dur, consecinţele 
unor situaţii istorice complicate, provocate cu preponderenţă de bărbaţi.

În cele ce urmează ne vom opri asupra a 2 materiale:  „Carne şi cărţi” (autor Andrei 
Vartic) şi „Viaţa (ne) ascunsă a vedetelor noastre (Constantin Cheianu), apărute în 
pagina cu numerotaţia 10 în nr. din 8 octombrie 2004  şi în nr. din 29 octombrie 2004.

În articolul publicistic „Carne şi cărţi”, autorul îşi descrie impresiile în urma unei vizite 
la piaţa alimentară din capitală, astfel că subiectul se învârte în jurul a „trei precupeţe”, 
care ”cinsteau duminică, vodcă (sau spirt) dintr-o sticlă de Cola de doi litri şi comentau... 
Ca să nu le vadă chiar toată piaţa, femeile cinsteau vodca în genunchi, ascunse după 
tejgheaua de marmură a halei. Bosch ar fi pictat ospăţul lor cu linii de instincte carnale. 
Rembrandt ar fi ridicat o cupă de vin, îmbrăţişând-o subtil pe una dintre ele. Van Eyck ar 
fi urmărit reflecţiile cărnii în marmura halei...” şi cărora „le sclipeau ochişorii”, el, autorul 
articolului, pierzându-se „printre frumoasele, adică grăsanele precupeţe din hala de 
carne...”. Desigur, fiecare autor are dreptul să scrie despre ce vrea şi cum vede lumea 
din jur, dar nu am întâlnit ca aceleaşi „chefuri” ale bărbaţilor, întâlnite la tot pasul pe la 
noi, să fie descrise cu lux de „amănunte carnale”, care să le vizeze în asemenea măsură 
condiţia fizică, cea dată oamenilor de Dumnezeu. Or, articolul trădează atitudinea vădit 
sexistă a autorului faţă de a doua jumătate a lumii – femeile.

Cât priveşte articolul amintit „Viaţa (ne) ascunsă a vedetelor noastre” de Constantin 
Cheianu, care încearcă, de altfel ca şi în alte materiale, să spargă îngrădirile privind viaţa 
de după culise sau intimă în acest caz, a vedetelor autohtone, reproşându-le pe alocuri 
timiditatea, pudoarea falsă, după el, lipsa de curaj de a se dezgoli în public, de a vorbi 
despre sex, etc., i se face simţit îndreptat reproşul, neclar de ce, mai mult mentalităţii 
vedetelor-femei şi mult mai puţin mentalităţii vedetelor-bărbaţi autohtoni. Să fie acesta un 
tribut plătit veşnicei curiozităţii masculine de a se uita sub fustele femeilor, îndemnându-
le să se dezgolească, ca apoi tot bărbaţii să le stigmatizeze drept fiinţe imorale ?
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Următoarele pagini ale publicaţiei „Jurnal de Chişinău” sunt dedicate de regulă 
publicităţii, programelor TV, etc., iar atunci când în spaţiul sunt incluse şi materiale 
de redacţie, aproape cu siguranţă sunt consacrate prestaţiei masculine, astfel că din 
momentul ce dispare elementul comparativ, fără de care studiul prezent nu ar avea 
sens, subiectul de monitorizare dispare (exemplu: pagina 15 a nr. din 8 octombrie 2004 
cu genericul „Aniversare” în care 5 bărbaţi scriu elogios despre unul şi acelaşi „frate de 
gen” cu ocazia unei anumite aniversări. Titlul principal al paginii - „Biografia unui lider”. 
De notat că în pagină sunt publicate şi 5 fotografii – în 3 dintre ele sunt chipuri de 
bărbaţi, una cu părinţii protagonistului şi una cu familia, adică soţia Irina şi fiica Valeria-
Ana, despre care cititorul află de existenţa lor doar datorită pozei incluse în pagină). 

Oricum, precum se ştie, nu există reguli fără de excepţii. Una dintre ele întâlnim 
în pagina 14 a nr. din 22 octombrie 2004, apărută sub genericul „Satul planetar”. De 
astă dată, ca de altfel şi în alte rânduri, autoarea Rodica Mahu o are în calitate de 
protagonistă a interviului „Engleza fără profesor” (cu subtitlul „Bărbaţii englezi pun pe 
primul plan soţia şi sănătatea”, despre care am putea spune că pune în drepturi ambele 
genuri umane), pe dna Aglaia Coşciug, medic-ginecolog, care după 48 de muncă la 
Institutul Oncologic republican s-a stabilit împreună cu soţul în Anglia, la fiica lor. În 
baza întrebărilor jurnalistei şi răspunsurilor protagonistei, cititorul află atât despre 
prestaţia feminină cât şi despre prestaţia masculină, interferenţa lor fiind prezentată 
într-un mod respectuos şi plin de consideraţie.

Face să ne oprim şi la paginile cu genericul „Instantaneele sportului”, susţinută de 
jurnalistul Efim Josanu, despre care se poate spune că este o altă insulă a bărbaţilor, dacă 
nu ar fi din când în când „populată” şi de câte un articol despre femei („Eroismul marilor 
campioni”, nr. din 8 octombrie 2004 despre campioana mondială Mildred Didrixon). 
Acest lucru este îmbucurător, chiar dacă protagonistele sunt din alte ţări. Faptul redă 
speranţa că odată şi odată se va scrie şi despre campioanele noastre, care chiar nefiind 
multe la număr, mai pot fi găsite, atunci când sunt căutate cu insistenţă, dar mai ales, 
când ne debarasăm de atitudinea preconcepută faţă de prestaţia genurilor umane.

Acum ne vom referi la celebrele deja pagini despre şi pentru femei „Il paradiso”, 
„Poveşti adevărate cu Lidia Bobână” şi „Cocktail”. Orice ar fi, aceste pagini sunt nelipsite 
în fiecare număr şi chiar dacă nu se deosebesc nici într-un fel de paginile similare 
supuse deja analizei pentru anul 2003, trebuie să insistăm asupra conţinutului lor, 
fiindcă, după părerea noastră, lucrurile vizavi de prestaţia feminină sunt puse greşit 
anume de aici şi orice e publicat în ele poate servi drept învăţăminte cum nu ar trebui 
tratată tematica feminină.

În pagina „Il paradiso” este publicată rubrica permanentă „Jumătatea ta”, care poate 
fi atribuită anunţurilor matrimoniale, or, anume acest lucru este sugerat de întregul ei 
conţinut. Rubrica cuprinde mici istorii de viaţă, aproape fără de excepţii, ale femeilor, 
inclusiv doleanţele lor de aşi întâlni jumătatea, reluate adeseori din număr în număr. 
Titlurile acestor mici istorii – „Absolventă interesantă”, „Studentă gospodină”, „Femeie 
singură”, „Veselă şi sinceră”, „Necăjită de soartă” – vorbesc de la sine despre imaginea 
femeii din această rubrică. Sigur, această imagine poate fi pusă pe contul femeilor 
care scriu la redacţie, ele fiindu-şi „desenatoarele” autoportretelor, dar... precum se 
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ştie, după cum e cererea, aceeaşi e şi oferta, fiindcă o altfel de optică asupra rubricii 
sau cunoaşterea elementară a conceptului egalitatea genurilor ar contura cu totul 
alt portret al cititoarelor publicaţiei „Jurnal de Chişinău”. Altfel, riscăm să aprofundăm 
şi mai mult tratarea preconceput discriminatorie a prestaţiei femeilor în raport cu  
cea a bărbaţilor, aşa cum se întâmplă în ediţia din 15 octombrie 2004 a respectivei 
rubrici, în care pentru prima dată pe parcursul perioadei monitorizate apare, printre 
aceleaşi istorii semnate de femei, şi istoria unui bărbat ce poartă titlul „Un japonez 
celibatar”. În primul rând, istoria respectivă, spre deosebire de istoriile semnate de 
femei, este cuprinsă într-un chenar, menit în acest caz să atragă atenţia cititorilor, dar 
în acest fel celelalte mesaje ale rubricii sunt puse din start într-o competiţie inegală, 
prioritate oferindu-se mesajului masculin chiar dacă e în minoritatea totală. Aceeaşi 
tratare diferită vizavi de mesaje se întâmplă şi atunci când este vorba de textele 
propriu-zise ale lor. Pentru comparaţie reproducem textul mesajului masculin: „Un 
japonez celibatar, inteligent, asigurat material doreşte să întemeieze o familie cu o 
domnişoară cu vârsta cuprinsă între 18-32 ani, cu calităţi deosebite, de dorit fără de 
copii. Persoanele interesate sunt rugate să expedieze scrisoarea pe adresa... sau să 
sune la nr. de telefon ...” şi textul unui mesaj feminin: „Mă numesc Elena, am 20 de ani şi 
sunt în căutarea unui soţ grijuliu, omenos, harnic, fără vicii, care ar dori să-şi petreacă 
viaţa în linişte, alături de mine şi copilul meu. Te aştept! Adresa o găseşti la redacţie”, 
publicat sub titlul „Necăjită de soartă”. Chiar şi aproximativ analizate, mesajele  scot 
la iveală o atitudine vădit diferenţiată faţă de genurile umane, fiindcă „japonezul”, 
asigurat material, precum declară, apare sigur pe sine, se consideră inteligent 
şi cere hotărât ceea ce are nevoie, pe când Elena se lasă percepută din mesajul ei 
drept o fiinţă slabă de caracter, apăsată de probleme, cu un copil în grijă, fapt ce o 
pune în situaţia să cerşească un anumit tip de bărbat, care ar putea s-o facă fericită. 
Problema nu constă, însă, doar în modul în care se percepe femeia ca fiinţă umană 
– neputincioasă şi neajutorată în acest caz, ea este reliefată în acest fel în conştiinţa 
publică şi de îngrijitorii de pagină, inclusiv de tirajul de mii de exemplare al publicaţiei, 
competiţia dintre genuri devenind inegală, total dezavantajoasă pentru femei.

Alte materiale din pagina „Il paradiso”, având drept cititor-ţintă auditoriul feminin, 
în majoritate preluate din revista românească „Eva” – „Cum ne afectează dragostea!” 
(eva.ro), „Fericire japoneză”, „Salonul de frumuseţe”, „Magia machiajului”(nr. din 8 
octombrie 2004), „E iubire sau capriciu?” (eva.ro, nr. din 15 octombrie 2004), „Cum 
îţi construieşti relaţia de durată ?” (eva.ro), „Departe de tine” (declaraţie de dragoste 
semnată „cu multă dragoste pentru Ion C. de la Marcela”, nr. din 22 octombrie 2004), 
„Sfaturi pentru fericirea ta”, ”Viaţa fără el” (eva.ro, nr. din 29  octombrie 2004), le 
plasează pe femei în zona de căutare unilaterală a fericirii, deşi se cunoaşte de când 
e lumea că fericirea e posibilă doar în doi (vezi titlurile foarte sugestive în acest sens). 
Astfel de materiale au menirea să le consoleze pe femei (adeseori în mod jalnic, prin 
trucuri puerile sau chiar ridicole) în rolul de victime ale dragostei pe care şi-l însuşesc 
de bună voie, dar şi „îndemnate” de revistele destinate lor. Una e, însă, când acest lucru 
îl face o revistă specializată, dedicată acestei categorii de cititori şi alta e când acest 
lucrul îl face o publicaţie pentru publicul larg. 
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În ediţia de vineri a publicaţiei „Jurnal de Chişinău” pe pagina cu numărul 19, ce are 
înscris pe frontispiciu genericul „Poveşti adevărate cu Lidia Bobână”, au văzut lumina 
tiparului materialele: „S-a stins într-un bordel” (nr. din 1 octombrie 2004), „Singur până 
la moarte” ( nr. din 8 octombrie 2004), ”Urâta plină de noroc” (nr. din 15 octombrie 
2004)  „Copil cu propriul frate” (nr. din 22 octombrie 2004), „Amor cu o ţigancă” (nr. 
din 29 octombrie 2004), despre care s-ar putea spune, că pe lângă titlurile incitante, 
cu alură de senzaţional şi absolut neverosimile, se referă la prestaţia ambelor genuri, 
dar aproape întotdeauna în aceste istorii autoarea se pune în rol de avocat în favoarea 
bărbaţilor, justificându-le adeseori laşitatea, ticăloşiile chiar, lipsa de responsabilitate 
în relaţia cu femeile, inclusiv faţă de familie (exemplu: moto la materialul „Singur pană 
la moarte” – „Cel care nu are mamă şi cel care are nevastă rea se simt în casa lor ca 
în pădure”), asumându-şi totodată gratuit dreptul de a generaliza trăsături feminine, 
autobiciuitoare: ”Eu, ca toate femeile, curioasă din fire...”(nr. din 15 octombrie 2004), pe 
care cu sinceritate afirmăm că nu le împărtăşim. De ce să te ascunzi sub acest „ca toate 
femeile”, dacă astăzi statisticile spun că bărbaţii sunt mult mai mult aplecaţi către bârfe 
decât femeile sau, cel puţin, această trăsătură de caracter le este proprie în aceeaşi 
măsură ca şi femeilor. Deşi se vede de la o poştă că materialele din pagină sunt poveşti 
de adormit copiii, care contează pe cititorul mediocru, lacrimogen, fără iniţiativă, ce 
se lasă „alinat” de astfel de poveşti, precum spunea un cititor în comentariile de pe 
pagina electronică (www.jurnal.md, nr. din 15 octombrie 2004) a publicaţiei: „Doamna 
Bobână ar trebui să scrie poveşti pentru ciclul: „1001 de nopţi”, rămân la părerea ca 
astfel de istorii mai mult dăunează decât ajută în general, dar şi din punct de vedere 
al egalităţii de gen, fiindcă prin ele se menţine o mentalitate învechită, patriarhală, 
care defavorizează prin tradiţie pe femei. Or, citindu-le (îmi pare rău să spun aceste 
lucruri, fiindcă în acest fel renunţ la solidaritatea feminină şi aşa precară fiind), nu pot 
să nu recunosc că sunt de acord cu opinia (deşi caustică pe alocuri) autorului (bărbat 
fiind) aceluiaşi comentariu electronic: „Am avut răbdarea, imensa răbdare să vă citesc 
pseudo-articolul chinuit pe care l-aţi scris. Mărturisesc sincer că vă ridicaţi la nivelul 
unui şcolar mediocru de clasa a IV-a, care a primit ca temă pentru acasă o compunere 
despre... cum fata babii cea urâtă a gasit un "prinţisor" bătrânel şi burlac "pe care l-a 
vrăjit" plimbându-i "pozna" pe la nas! Madam Bobână "de inducţie sau nu" ascultă la 
băiatu': "E uşor a scrie versuri (chiar şi articole!!!) când nimic nu ai a spune / Înşirând la 
vorbe goale ce din coada or să sune..." Şi fii atentă sau mă rog "antenă" cum iţi place, 
n-am spus-o eu ci chiar domnul Eminescuuuu...”

 Asupra paginii „Cocktail”, care încheie fiecare număr, fie cel de marţi sau cel de 
vineri, al publicaţiei „Jurnal de Chişinău”, ne vom opri pentru a demonstra cu prisosinţă 
dezavantajele în care este pusă imaginea feminină în raport cu cea masculină, chiar 
dacă în marea lor majoritate relatările publicate vizează vedete din străinătate. 

Dar mai întâi să facem „un popas” asupra rubricii permanente „Fata din ultima 
pagină”  (chiar că din ultima pagină, fapt care aduce aminte involuntar de semnificaţia 
vechii zicale: după cum e bună ziua aşa e mulţumita), care pe lângă faptul că publică 
fotografiile fetelor pentru a juca cartea de atracţie asupra publicaţiei, îşi pune scopul 
de a face un bine fetelor din arealul autohton – promovarea tipajelor pentru modeling, 
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fotomodele, etc., redacţia asigurându-se din timp de orice probleme ar putea să apară 
după o asemenea iniţiativă. Astfel, pe lângă textul încurajator, prezent de fiecare dată 
în cadrul rubricii: „Dacă eşti frumoasă şi ai personalitate, trimite pe adresa redacţiei o 
fotografie însoţită de datele personale: vârstă, înălţime, greutate şi bineînţeles adresa la 
care poţi fi contactată”, redacţia publică şi avertizarea: „Şansa ţi-o dăm noi... Decizia o 
iei tu!”. Şi, după această „spălare pe mâini”, cititorului i se oferă „marfa” – fotografia 
fetei, însoţită de respectivele date: nume, vârstă, greutate, înălţime şi atât. În una 
din fotografii, o tânără are curajul să apară chiar cu fesele goale, răspunzându-se, 
probabil, în acest mod îndemnului făcut de către autorul articolului „Viaţa (ne) ascunsă 
a vedetelor noastre” (nr. din 29 octombrie 2004, autor Constantin Cheianu). Nimic de 
zis referitor la rubrică, trăim într-o lume modernă, care se dezbracă tot mai mult în 
public, dar ... În Norvegia, ţara cea mai bogată şi, respectiv, cea mai civilizată din lume, 
încă în 1971 a fost adoptată o lege prin care se interzice folosirea corpului feminin 
pentru promovarea produselor de orice fel, astfel că, dacă cineva se încumetă totuşi s-
o încalce, este taxat imediat de revolta consumatorului de publicitate,  plătind amenzi 
colosale pentru comerţul însoţit de imagini ale corpului  uman.

Celelalte relatări din „ultima” pagină, ce vizează vedetele din străinătate, creează 
impresia că sunt pregătite şi selectate de bărbaţi (mai trist ar fi să descoperim că o 
fac femeile), fiindcă conţinutul ei demonstrează cât de viabilă este încă lupta dintre 
sexe, promovându-se în mod autoritar supremaţia imaginii masculine asupra imaginii 
feminine. Acest lucru se vede cu atât mai bine, cu cât pagina este concepută drept 
una distractivă, menită, după noi, să refacă, să dilueze stresul cotidian. Or, se ştie că 
din punct de vedere psihologic, cititorul anume într-o atare stare de spirit reţine până 
în cele mai subtile nuanţe orice fel de informaţie i se sugerează, în cazul dat, s-ar părea 
prin nişte relatări nevinovate la prima vedere, dar care, plasându-se în subconştient, 
fac ravagii privind perceperea de pe poziţii de egalitate a genurilor umane. Comparaţi 
titlurile luate la întâmplare din acest spaţiu, care dovedesc cu prisosinţă respectiva 
stare de lucruri: titluri vizând prestaţia feminină - „Miliardarii, noua pasiune a lui Nicole”, 
„Fergie se dezbracă pentru Elton John”, „Aquilera vrea să fie legată”, „Jennifer Lopez 
poartă peruci”, etc. şi titluri vizând prestaţia masculină: „Cris Rock va prezenta Oscarul”, 
„Legumele lui Charles cuceresc lumea”, „Ricky Martin revine cu un nou material în 
engleză”, „Arnold Schwrzenegger va juca în Terminator 4”, etc. Comentariile, precum 
ne-am obişnuit a zice în asemenea cazuri, sunt de prisos.

Publicaţia „Jurnal de Chişinău” nu atesta  o situaţie diferită nici la capitolul imaginea-
foto a femeilor în raport cu cea a bărbaţilor. Deşi 15,90 la sută din materialele publicate 
în paginile ziarului sunt  semnate de jurnaliste, jurnaliştii semnând în această perioadă 
16,33 la sută, nu avem de unde să le cunoaştem la faţă, fiindcă publicaţia „Jurnal de 
Chişinău” nu obişnuieşte să publice şi fotografiile lor, lucru care nu se întâmplă atunci 
când e vorba de jurnalişti. Or, fiecare editorial, articol, opinie care poartă semnătura 
unui bărbat apare însoţit neapărat şi de fotografia acestuia.

Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul imaginii femeilor şi bărbaţilor despre care 
se scrie în ziar. Dacă e vorba despre bărbaţi, redacţia plasează ca la comandă şi 
fotografiile lor, fie că se scrie despre ei sub aspect pozitiv sau negativ. Cum, însă, e 
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vorba despre femei (adevărat, acest lucru se întâmplă doar în proporţie de 18,02 la 
sută din materiale în raport cu 54,24 la sută din materialele care se referă la prestaţia 
masculină), se poate spune că imaginea fotografică a femeii din arealul autohton 
lipseşte cu desăvârşire, fiindcă cele 29,33 la sută din fotografii cu femei în raport cu 
59,09 la sută din fotografii cu bărbaţi, se adună aproape integral pe contul fotografiei 
publicate la rubrica permanentă „Ajutaţi-o pe Liliana” (am amintit mai sus despre 
campania de colectare de fonduri a redacţiei), prezentă în fiecare număr al publicaţiei 
şi deja a celebrei „ultima pagină”, în spaţiul căreia sunt tipărite chiar şi câte 6-7 
fotografii ale vedetelor din străinătate, care prin tradiţie scot în evidenţă părţile sexy 
ale corpului feminin. 

Or, pe parcursul lunii octombrie 2004, cititorul a avut posibilitatea să cunoască, în 
afară de fotografii cu femei-victime a fel de fel de accidente, femei „vrăjitoare”, femei-
ucigaşe, femei-devoratoare de plăceri (ultima pagină) etc., fotografiile doar a două femei 
„serioase”, fără de cusururi de imagine - cântăreaţa Angela Similea, sosită cu un concert 
la Chişinău şi mătuşa Vasilina Burudin, din regiunea Krasnodar, venită la Congresul I al 
persoanelor originare din RM, domiciliate peste hotare. Şi atunci apare fireasca întrebare: 
unde sunt localnicele, cele care, pe lângă 8 ore, ca şi ale bărbaţilor, de muncă zilnică, 
spală, gătesc, fac curat, cârpesc ciorapi, la fel, zilnic, pentru soţii şi copiii lor?!

  „Jurnal de Chişinău”, luna octombrie 2005   

În luna octombrie 2005 publicaţia „Jurnal de Chişinău” a apărut în 8 numere, 4 
dintre care în format de 16 pagini (ediţia de marţi) şi alte 4 numere în format de 24 de 
pagini (ediţia de vineri). 

Dacă pe parcursul perioadelor supuse monitorizării în anii 2003 şi 2004, căsuţa 
tehnică a redacţiei nu a suferit schimbări esenţiale privind echipa redacţională, 
diferite fiind doar numele reporterilor, iată că de astă dată citim pe frontispiciul, 
inclusiv în subsolul primei pagini a publicaţiei, inscripţiile - redactor-şef : Rodica Mahu 
şi respectiv – redactor-şef adjunct: Alina Guţu (de ce nu redactoare-şefă şi redactoare-
şefă adjunctă). Este pentru prima dată în istoria publicaţiei când importante funcţii 
de decizie sunt ocupate de femei, fapt care, în contextul studiului respectiv, ne 
condiţionează să urmărim în ce măsură au reuşit să influenţeze aceste femei politica 
editorială a redacţiei din perspectiva conceptului egalitatea genurilor cu specificarea 
- elucidarea prestaţiei ambelor genuri umane.

Pentru început să vedem, însă, care e starea de lucruri, privind obiectivele studiului, 
în luna octombrie 2005, perioadă asupra căreia au fost aplicate aceleaşi metode de 
cercetare ca şi în anii precedenţi. Rezultatele calculelor din tabelele 7, 8 şi 9, dezvăluie 
un tablou, ce nu se deosebeşte prea mult de rezultatele monitorizării aceloraşi perioade 
din anii 2003 şi 2004, dar analizate de pe poziţii comparative se va putea sesiza că ele 
poartă un specific mai aparte, asupra căruia credem de cuviinţă să medităm.

În primul rând trebuie să spunem că rezultatele respective sunt produsul 
echipei redacţionale, formată la acel moment din 8 jurnaliste şi 3 jurnalişti (calculele 
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sunt efectuate în baza datelor din căsuţa tehnică a publicaţiei şi se referă doar la 
persoanele care semnează materiale în paginile ziarului), inclusiv din diferiţi autori 
de rubrici şi articole care nu figurează în căsuţa tehnică. Astfel, respectiva echipă 
a propus cititorilor 26,40 la sută materiale semnate de jurnaliste, 14,71 la sută 
materiale semnate de jurnalişti şi 58,87 la sută materiale care nu au semnătură. 
Precum se lasă observat, numărul materialelor semnate de femei (26,40 la sută) 
aproape dublează numărul materialelor semnate de bărbaţi (14,71 la sută), dar 
acest lucru nu se întâmplă datorită faptului că materialele semnate de femei s-ar 
bucura de anumite priorităţi, ci mai degrabă graţie numărului mai mult decât dublu 
al lor în echipa redacţională.

Din toate materialele, semnate atât de femei, cât şi de bărbaţi, 9,95 la sută se referă 
la prestaţia feminină, 46,75 la sută – la prestaţia masculină, 27,70 la sută – la prestaţia 
ambelor genuri şi 17,96 la sută sunt articolele pe teme neutre. Ce ar fi de spus într-o 
atare situaţie, când o echipă redacţională în componenţa căreia intră de aproape trei 
ori mai multe femei, oferă un produs mediatic compus din materiale despre prestaţia 
masculină de aproape 5 ori mai mare decât materialele despre prestaţia feminină? 
Nimic mai mult, decât doar că jurnalistele, chiar şi în situaţiile în care şi-au dobândit 
dreptul de a decide despre ce şi despre cine să scrie, aleg aceeaşi cale ca şi bărbaţii 
– scriu despre prestaţia masculină.  

La capitolul imaginea-foto în  paginile ziarului « Jurnal de Chişinău » în luna 
octombrie 2005,  femeile au fost reprezentate în proporţie de 25,36 la sută; bărbaţii - 
în proporţie de 46,06 la sută; fotografii mixte (fotografii în care se văd chipuri de femei 
şi bărbaţi) - în proporţie de 14,28 la sută; fotografii neutre (imagini în care nu figurează 
fiinţa umană) - în proporţie de 14,57 la sută. Ca şi în perioadele precedente, imaginea-
foto feminină s-a compus în principiu din fotografiile vedetelor din străinătate şi într-o 
mică măsură a vedetelor autohtone plasate pe ultimele pagini ale publicaţiei, inclusiv 
din fotografii ale femeilor-victime în urma diferitor accidente sau implicate în diferite 
situaţii conflictuale, ce apar de regulă în prima jumătate a publicaţiei. 

La prima vedere s-ar putea spune că prezenţa femeilor în funcţii de decizie ale 
redacţiei a avut un efect benefic, care, precum dovedesc cifrele, a produs schimbări 
la anumite capitole privind raportul dintre prestaţia genurilor umane în paginile 
publicaţiei. Astfel, la capitolul ce se referă la prestaţia jurnaliste/jurnalişti, observăm 
că femeile semnează din an în an tot mai multe materiale, reuşind să le plaseze chiar 
pe prima pagină, or, toate materialele din respectiva pagină a numerelor de ziar din 
luna octombrie 2005 au fost semnate de Raisa Lozinschi şi Mariana Raţă.

Dar, cu toate că jurnalistele « au cucerit » această importantă redută, care în anii 
precedenţi  aparţinuse aproape în exclusivitate jurnaliştilor, ele n-o utilizează pentru 
promovarea imaginii sau prestaţiei feminine, ci scriu în majoritatea cazurilor despre 
prestaţia masculină (articolele : « Casa cu scandal », nr. din 4 octombrie 2005 ; « Maxi-
taxă », nr. din 7 octombrie 2005 ; « Vom muri odată cu găinile ? », nr. din 11 octombrie 
2005 ; « O leg de Victoria », nr. din 18 octombrie 2005 ; « Expertiză schioapă », nr. din 
25 octombrie 2005 ). Starea de lucruri nu este, însă, total descurajatoare, fiindcă în 3 
articole din această pagină se face referinţă atât la prestaţia masculină cât şi la cea 
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feminină. Adevărat, aceste referinţe, privind îndeosebi prestaţia feminină, nu sunt 
dintre cele mai relevante : spre exemplu în aricolul « Îngeri sau miraj ? » (nr. din 14 
octombrie 2005) sunt publicate pe lângă opiniile mai multor bărbaţi şi opiniile a două 
femei vizavi de un fenomen care a vut loc în natură. În articolul « Victimă a palatului »( 
nr. din 21 octombrie 2005) e prezentat cazul dramatic al studentei Tatiana Robu, care 
a fost lovită în cap de o bară de fier căzută de pe acoperişul Palatului Republicii, caz 
în baza căruia redacţia a iniţiat ulterior o campanie de colectare de fonduri pentru 
tratamentul studentei. Sigur, nu e cel mai fericit caz prin care se atestă prezenţa 
feminină pe prima pagină a ziarului, chiar dacă tânăra e o studentă « energică, veselă 
şi sârguincioasă », dar precum se spune, decât nimic - e spre bine deocamdată şi atât. 
Totodată în articol sunt intervievaţi în calitate de surse de informaţii mai mulţi bărbaţi : 
responsabili şi muncitori de la Palatul Republicii, medici de la spitalul de Urgenţă. În 
aceeaşi categorie se înscrie şi articolul « Moş Romeo » (nr. din 28 octombrie 2005) 
despre povestea unui bărbat de 70 de ani - « moş Romeo », care şi-a întâlnit dragostea 
la Centrul de zi « Protejare » din satul Chetrosu, raionul Anenii-Noi - o femeie de 
aproape aceeaşi vârstă cu el, Claudia Iachimovici. Articolul poate fi înscris, de altfel ca 
şi celelalte, la categoria materialelor ce se referă la prestaţia ambelor genuri umane. 

Altă noutate la capitolul jurnaliste/jurnalişti este şi faptul că printre « pleiada » 
jurnaliştilor-editoralişti sau a creatorilor de rubrici personale, materialele cărora sunt 
însoţite de fiecare dată şi de fotografiile lor, redacţia « a achiziţionat » şi două jurnaliste-
editorialiste sau creatoare de rubrici. E vorba de scriitoarea Irina Nechit cu rubrica 
« Săgetător » (totodată şi autoare a mai multor materiale pe teme de cultură)  şi Nina Negru 
cu rubrica « Sfânta tradiţie », a căror fotografii sunt inserate în cadrul rubricilor pe care le 
semnează. Astfel, putem conchide că printre imaginea-foto cvazi-totală a  « mânuitorilor 
de condei », începe să-şi facă loc pe paginile ziarului şi imaginea-foto a femeilor, care 
fac jurnalism la această publicaţie. Altă « mâncare de peşte » e despre ce anume scriu 
jurnalistele. Or, rezultatele calculelor referitoare la capitolul prestaţia feminină/prestaţia 
masculină arată că lucrurile în această direcţie nu se schimbă deloc, ci mai degrabă înclină 
să adâncească inegalitatea reprezentării prestaţiei feminine în raport cu cea masculină. 
Cifra de numai 9,95 la sută din totalul de materiale publicate în luna octombrie 2005 
ce reflectă în paginile ziarului prestaţia feminină este deosebit de concludentă în acest 
sens, fapt ce denotă că jurnalistele, chiar dacă îşi fac loc « în lumea bărbaţilor », ocupând 
totodată şi funcţii decizionale în ierarhia redacţională, adoptă comportamentul profesional 
masculin, scriind la fel ca şi bărbaţii despre prestaţia masculină, iar femeile aflate în funcţii 
de decizie preiau modelul masculin de dirijare a politicii editoriale.

Dovezile sunt la suprafaţă : în primul rând în paginile ziarului sunt păstrate 
cu fidelitate tradiţiile, inclusiv succesiunea tematicii publicaţiei – tot ce ţine de 
domeniul politic, economic, social şi de afaceri se publică în prima jumătate a 
ziarului şi numai după epuizarea acestei tematici se trece treptat şi la publicarea 
materialelor, aşa numite « mai legere », adică mai puţin importante, despre viaţa 
cea de toate zilele, unde îşi găsesc locul şi articolele ce privesc prestaţia feminină. 
Astfel, la fel ca şi în anii precedenţi, în prima jumătate a publicaţiei, « bătută » 
aproape  în totalitate de materiale ce oglindesc activitatea politică şi, nu numai, 
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a bărbaţilor, imaginea feminină păstrează aceleaşi caracteristici: de victime ale 
diferitor accidente (« Căzută din troleibus », nr. din 11 octombrie 2005 ; « Declarată 
moartă de patru ori, trăieşte », nr. din 14 octombrie 2005, « Asasinată acasă », 
nr. din 18 octombrie 2005 ; « Victimă a palatului », nr. din 21 octombrie 2005) şi 
de « eroine » a diferitor situaţii conflictuale (« Victimă sau excroacă », nr. din 7 
octombrie 2005 ; « Orbită de sărăcie », nr. din 7 octombrie 2005 ; « O purtătoare HIV 
angajată în industria alimentară », nr. din 7 octombrie 2005 ; «  Fiica lui Klimenco 
e arestată », nr. din 18 octombrie 2005),  inclusiv de furnizoare de opinii în situaţii 
irelevante ( « Cum vă puteţi schimba numele », nr. din 11 octombrie 2005 ; « Îngeri 
sau miraj ? », nr. din 14 octombrie 2005), etc. Despre femei cu anumită pondere 
în societate, prestaţia cărora este capabilă să influenţeze domeniul politic, aflăm 
în prima jumătate a publicaţiei doar în 2  rânduri, când e vorba de Pamela Smith 
şi Condoleezza Rice, care precum se ştie ocupă funcţii de răspundere în Guvernul 
SUA (« Pamela Smith : Guvernul  Statelor Unite a îndeplinit toate angajamentele », 
nr. dn 7 octombrie 2005 ; « Condoleezza Rice nu l-a convins pe Lavrov », nr. din 
18 octombrie 2005 ). Prima apariţie a unei femei din arealul autohton, demnă de 
preţuire publică, aflăm doar în nr. din 28 octombrie 2005, atunci când e publicat 
interviul cu artista plastică Valentina Rusu-Ciobanu : « Nu imit realitatea, ci o 
reinventez, o amplific sau o diminuez în funcţie de dorinţa mea » (pag. 12, autoare 
Constanţa Popa). Restul articolelor, de fapt marea lor majoritate, ce completează 
cele 9,95 la sută de materiale ce se referă la prestaţia feminină se găsesc, precum 
deja ne-am obişnuit, pe ultimile pagini ale publicaţiei, acolo unde, de regulă, se 
scrie despre capriciile hilare ale vedetelor, cu prepoderenţă, a celor din străinătate.

Cât priveşte capitolul privind prestaţia masculină în paginile ziarului ( 69,89 la sută 
în anul 2003, 54,24 la sută în anul 2004 şi 46,75 la sută în anul 2005), chiar dacă scade 
treptat, dar destul de nesemnificativ în cantitate, rămâne să poarte caracteristicile 
anterioare: ocupă de regulă un spaţiu generos şi privilegiat în primele pagini, 
numele bărbaţilor sunt însoţite întotdeauna de funcţiile pe care le ocupă, inclusiv de 
fotografii. Şi fiindcă asemenea lucruri se întâmplă în fiecare număr, vom ilustra situaţia 
cu titluri luate la întâmplare dintr-o singură ediţie a publicaţiei şi anume din nr. din 18 
octombrie 2005 : « O leg de Victoria », autoare Raisa Loinschi, Mariana Raţă ; « Muşuc 
candidează la funcţia de primar », autoare R.L. ; « Un bonus pentru Beniuc », autoare 
Raisa Lozinschi ; « Al treilea mandat pentru Voronin », autor Nicolae Negru ; « De ce 
trebuie să susţinem orice fel de opoziţie », autor Constantin Cheanu ; « Epoca Eugeniu 
Ureche în atenţia spectatorului modern », autoare Irina Nechit ; « Chiar aşa, domnii 
mei !? », autor Serafim Saca ; « Autorităţile, interesate şi nu prea de fotbal », autor 
Vitalie Hadei ; « Politicienii şi fotbalul », etc.) .

Să ne oprim acum în detaliu la capitolul materiale privind prestaţia ambelor 
genuri umane, care conform calculelor din tabele, a cunoscut în anul 2005 cea mai 
semnificativă creştere din punct de vedere cantitativ – 27,70 la sută în raport cu 12,86 
la sută în anul 2003 şi 14,37 la sută în anul 2004. Reeşind din aceste date am putea 
spune că echipa redacţională se află pe calea cea dreaptă, fiindcă, oricum, balanţă 
privind reprezentarea prestaţiei ambelor genuri umane ar părea că de aici trebuie 
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să înceapă – prin încercarea de a oferi oportunităţi egale vizavi de prestaţia lor, dar 
... recurgând la analiza modalităţilor de scoatere în evidenţă a prestaţiei ambelor 
genuri umane vom găsi diferenţe de atitudine şi la acest capitol, în dizgraţia autorilor 
de materiale fiind, la fel şi în cadrul altor capitole ale studiului nostru, aceeaşi 
prestaţie feminină. Or, cifra de 27,70 la sută de materiale privind prestaţia ambelor 
genuri umane se adună în esenţă din articole, în care (cu preponderenţă în cele 
pe teme de cultură) pe lângă multe nume de bărbaţi sunt pomenite pe alocuri şi 
câte un nume-două de femei (« Teatrul « Luceafărul » : demonia tinereţii », nr. din 4 
octombrie 2005 ; « VIP-uri cu mobilul la control », nr. din 4 octombrie 2005, « Actorii 
şi brutarii se regăsesc în « Lupoaicele », 14 octombrie 2005), precum şi din materiale 
pe diversă tematică (« Caut nevastă la Chişinău », nr. din  7 octombrie 2005 ; « Facem 
tăt în sistema asta ! », nr. din 7 octombrie 2005 ; « Medicina fără frontiere », nr. din 21 
octombrie 2005, etc.), inclusiv din materialele despre bizareriile cuplurilor de vedete 
din străinătate şi a celor autohtone.

Capitolul imaginea-foto a femeilor şi a bărbaţilor în publicaţia « Jurnal de 
Chişinău » pentru luna octombrie 2005 se prezintă respectiv calculelor din tabelul 9.  

Proporţia de 25,36 la sută a fotografiilor cu femei din totalul fotografiilor publicate 
în luna octombrie 2005, se compune, la fel ca şi în anii precedenţi, din imagini cu 
vedete plasate aproape în majoritate pe ultimele pagini ale publicaţiei şi nicidecum 
printr-o schimbare de atitudine faţă de promovarea imaginii feminine. Or, imaginea-
foto a femeilor în prima jumătate a ziarului se înscrie în aceeaşi parametri : victime ale 
diferitor accidente (fotografia studentei Tatiana Robu, lovită de o bară de fier, nr. din 21 
octombrie 2005) sau « eroine » ale unor situaţii conflictuale (fotografia Elenei Ţurcanu, 
soţia avocatului Dorel Ţurcanu, arestat, nr. din 21 octombrie 2005)  şi arareori câte 1-
2 fotografii, « purtătoare » de mesaje pozitive despre femei (fotografii cu autoare de 
materiale - Lidia Bobână, Irina Nechit, Nina Negru, inclusiv fotografia artistei plastice, 
Valentina Rusu-Ciobanu, nr. din 28 octombrie 2005).

Pe când cele 46,06 la sută fotografii cu bărbaţi sunt plasate aproape în majoritate 
în prima jumătate a publicaţiei, adeseori chiar pe prima pagină. Spre exemplu pe 
prima pagină a nr. din 7 octombrie 2005 sunt publicate cu titlu de avanpremieră 6 
rubrici, toate însoţite de fotografile autorilor (Val Butnaru, Nicolae Negru, Alexandru 
Gromov, Mihai Cimpoi, Vialie Ciobanu, Constantin Cheianu), pe care cititorul urmează 
a le citi în numărul viitor al publicaţiei ( în cadrul articolelor urmând a fi retipărite 
fotografile autorilor). Tot în aceeaşi pagină la rubrica permanentă « D’ale austriecilor » 
(denumirea rubricii schimbându-se în dependenţă de naţionalitatea oamenilor despre 
care se scrie – spre exemplu « D’ale americanilor ») este publicată în cadrul informaţiei 
« Cursuri de călcat pentru bărbaţi », fotografia unui bărbat care calcă rufe. Următoarele 
8-12 pagini sunt, la fel, pline cu fotografii ale diferitor actori ai vieţii politice – toţi 
bărbaţi şi doar o singură dată printre 4 fotografii ale unor politicieni apare şi fotografia 
Eugeniei Ostapciuc, parlamentară din partea comuniştilor în materialul satiric « Facem 
tăt pentru sistema asta ! » (nr. din 7 octombrie 2005). Numărul fotografiilor cu bărbaţi 
este mărit semnificativ, dacă nu chiar decisiv, şi de paginile cu genericul « Sport », în 
cadrul cărora sunt publucate de regulă 7-8 fotografii cu sportivi.  
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Aşa numitele fotografii mixte au apărut în luna octombrie 2005 în proporţie de 14,28 la 
sută şi nu se deosebesc cu nimic de fotografiile de acest fel din anii precedenţi, or, numărul 
a astfel de fotografii se adună din imagini în care printre mai multe chipuri de bărbaţi se 
vede şi câte un chip de femeie (adeseori pe planul doi şi aproape întotdeauna inexpresiv - 
nr. din 7 octombrie 2005 ; nr. din 14 octombrie 2005 ), ce-şi găsesc locul în prima jumătate a 
publicaţiei sau din fotografii cu cuplurile vedetelor, publicate în a doua jumătate a ziarului.

Şi fiindcă altele nu sunt de spus referitor la perioada lunii octombrie 2005, dar şi în 
scopul de a evita repetările, vom recurge la compararea rezultatelor obţinute în urma 
calculelor efectuate pentru toate cele trei perioade analizate din punct de vedere al 
egalităţii de şanse a genurilor umane. Astfel, tabloul privind prestaţia jurnalistelor pe 
parcursul a celor 3 ani consecutiv se prezintă în felul următor:  14,58 la sută în anul 
2003, 15,90 la sută în anul 2004 şi 26,40 la sută în anul 2005, atestând o continuă 
creştere, pe când cea a jurnaliştilor  – 30,98 la sută în 2003, 16,33 la sută în 2004 şi 
14,71 la sută în 2005, atestă o continuă descreştere.

Tabloul privind prestaţia feminină în raport cu cea masculină promovată în 
aceleaşi perioade de timp pe paginile publicaţiei „Jurnal de Chişinău” se conturează 
respectiv:  prestaţia feminină - 11,63 la sută în anul 2003, 18,02 la sută în anul 2004 şi 
9,95 la sută în anul 2005, prestaţia masulină  - 69,89 la sută în anul 2003, 54,24 la sută 
în anul 2004 şi 46,75 la sută în anul 2005. Precum se vede, prezenţa materialelor care 
se referă la prestaţia feminină a avut o tendinţă de creştere în anul 2004, dar în anul 
2005, când era cel mai puţin aşteptat – graţie faptului că în echipa de conducere a 
publicaţiei sunt 2 femei, inclusiv mai multe femei şi în echipa redacţională - cantitatea 
a astfel de materiale scade până la cifra de 9,95 la sută. O tendinţă de scădere a 
cantităţii se atestă şi la materialele privind prestaţia masculină – 69,89 la sută în anul 
2003, 54,24 la sută în anul 2004 şi 46,75 la sută în anul 2005. 

Publicarea materialelor ce privesc sau fac referinţă la prestaţia ambelor genuri 
ne-a oferit următoarele date: 12,86 la sută în anul 2003, 14,37 la sută în anul 2004 şi 
27,70 la sută în anul 2005. E vorba de o creştere lentă, cu « paşi mici », dar fiindcă se 
înregistrează trei ani la rând, o putem considera destul de sigură.

În perioadele monitorizate imaginea-foto a femeilor se atestă respectiv : 15,24 la 
sută în anul 2003 ; 29,33 la sută în anul 2004 şi 25,36 la sută în anul 2005. Fluctuarea 
cifrelor la acest capitol, chiar dacă, conform cifrelor, imaginea-foto a femeilor câştigă 
teren în faţa imaginii-foto a bărbaţilor, denotă mai degrabă lipsa unei politici 
redacţionale privind promovarea imaginii ambelor genuri umane. Concluzia se bazează 
pe imaginea-foro încă defectuoasă a femeilor, or, publicarea mai multor fotografii cu 
chipuri de femei n-a evoluat deloc din punct de vedere calitativ, volumul respectiv 
însumându-se din fotografii care defavorizează mai degrabă imaginea publică a lor.       

Imaginea-foto a bărbaţilor în anul 2003 a fost reprodusă în proporţie de 57,62 
la sută, în anul 2004 - în proporţie de 59,09 la sută, iar în anul 2005 – în proporţie de 
46,06 la sută. Astfel, chiar dacă rezultatele calculelor atestă o creştere-descreştere din 
punct de vedere cantitativ a imaginii-foto a bărbaţilor, oricum aceasta devansează în 
toate cazurile imaginea-foto a femeilor. 
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Fotografiile mixte reprezentate în proporţie de 10, 45 la sută în anul 2003, 16,52 la 
sută în anul 2004 şi 14,28 la sută în anul 2005 se menţin aproape în aceeaşi parametri 
volumici, dar precum s-a constatat anterior, ele nu pot fi considerate relevante pentru 
imaginea-foto a ambelor genuri, fiindcă conform analizei calităţii lor, aceste fotografii 
continuă să dezavantajeze imaginea femeilor.   

Tabloul rezultat în urma analizei efectuate din punct de vedere al egalităţii 
genurilor a publicaţiei „Jurnal de Chişinău” pe parcursul anumitor perioade concrete 
(lunile – septembrie , octombrie, noiembrie 2003, luna octombrie 2004, luna octombrie 
2005) pecetluieşte expresia populară înrădăcinată prin părţile noastre:  mergea pe 
drum un om şi o femeie. Argumente privind atestarea unei atare situaţii sunt oferite, 
am putea spune, cu generozitate, de fiecare număr de ziar supus monitorizării. 

FEMEILE FAC “TIMPUL”... BĂRBAŢILOR
Publicaţia “Timpul”  - săptămânal independent

Director Constantin Tănase

Anul fondării 2001 

Săptămânalul apare în 24 pagini 

La 5 septembrie 2003 echipa redacţională era constituită din 5 bărbaţi şi 7 
femei, funcţiile fiind distribuite respectiv: redactor-şef Constantin Tănase, 
redactor-şef coordonator Sorina Ştefârţă, redactor-şef adjunct Gheorghe 
Budeanu, secretar general de redacţie - Vitalie Munteanu, redactori: Natalia 
Cojocaru, Alina Anghel, Ina Prisăcaru, Silvia Bogdănaş, Nicolae Roibu, Daniela 
Mereuţă, Rodica Trofimov, fotoreporter Ion Dogaru. 

Publicaţia are drept slogan sintagma “Noi scriem pentru tine”. Fiecare pagină 
apare sub un anumit generic: “Actual”; “Societate”, “La rampă”, “Lecţia de… 
patriotism”, “Vector”,  ”Scandal”, “Tribuna civică”, “Noi şi lumea”, “Comuniştii 
şi politica naţională”, “Reportaj”, ”Atitudini”, ”Clubul “CRONOS”, ”Investigaţii”, 
“Tămăduirea sufletului”, ”Transnistria”, ”Femeia”, “Sănătate”, ”Cătălin şi 
Cătălina”, “Istorii de succes”, “Arena politică”, “Politică şi lingvistică”, “Exclusiv”, 
“Economie”, “Cultură”, ”Kinderică”, “Enigme”, “Stadion”, “VIP-uri”, “Programe 
TV”, “Afiş”,  “Pagina 24”. Fiecare număr conţine, de regulă, două editoriale, 
unul semnat în prima pagină de directorul publicaţiei, Constantin Tănase, şi 
al doilea, în ultima pagină, pe care-l susţin, pe rând, redactorii şi reporterii 
“Timpului”, inclusiv directorul ei. 

În fiecare număr, în prima pagină figurează, în calitate de mascotă, poza unei fetiţe. 
În paginile publicaţiei se regăsesc toate genurule presei: reportajul, comentariul, ştirea, 
corespondenţa, nota, interviul. Materialele autorilor sunt însoţite de fotografiile acestora.
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În luna septembrie au văzut lumina tiparului 4 numere, în luna octombrie - 5 şi în 
luna noiembrie 4. 

În numerele respective au fost publicate 952 materiale, dintre care  210 - semnate 
de femei, 129 - de bărbaţi, 613 – fără semnătură sau preluate de la diferite agenţii de 
presă şi publicaţii.

Din aceste materiale 44 s-au referit la prestaţia feminină, 477 – la prestaţia masculină, 
171 – la prestaţia ambelor genuri, iar în 260 materiale au fost tratate teme neutre.  

În cele 13 numere au fost publicate 714 imagini, pe 266 sunt reprezentaţi bărbaţi, 
pe 169 - femei, 149 sunt mixte, 140 - neutre. 

Tabelul nr. 4

Materiale care au văzut lumina tiparului în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003, 
în pubcaţia “Timpul” şi în luna octombrie 2004, în luna octombrie 2005  în publicaţia 
”Timpul de dimineaţă”

Data apariţiei
Total

materiale
Semnate de 

Jurnaliste
Semnate de 

jurnalişti

Fără semnătură  
sau preluate din 

alte medii
Luna septembrie, octombrie, 
noiembrie  2003

952 210 129 613

Luna octombrie 2004 619 105 72 442
Luna octombrie 2005 755 125 66 564

Conform calculelor efectuate în baza datelor din tabelul 
nr.4, ziarul „Timpul” a publicat în lunile septembrie, 
octombrie, noiembrie 2003 materiale semnate de 
femei în proporţie de 22,05 la sută, materiale semnate 
de bărbaţi – în proporţie de 13,55 la sută, materiale 
semnate de agenţii de ştiri, servicii de presă, fără 
semnătură – în proporţie de 64,35 la sută. 

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr.4, ziarul „Timpul de dimineaţă” a publicat 
în luna octombrie 2004 materiale semnate de femei 
în proporţie de 16,99 la sută, materiale semnate de 
bărbaţi – în proporţie de 11,65 la sută, materiale 
semnate de agenţii de ştiri, servicii de presă, fără 
semnătură – în proporţie de 71,52 la sută.

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr.4, ziarul „Timpul de dimineaţă” a publicat 
în luna octombrie 2005 materiale semnate de femei 
în proporţie de 16,55 la sută, materiale semnate 
de bărbaţi – în proporţie de 8,74 la sută, materiale 
semnate de agenţii de ştiri, servicii de presă, fără 
semnătură – în proporţie de 74,70 la sută.
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Tabelul nr. 5

Materiale privind prestaţia feminină în raport cu cea masculină publicate în lunile 
septembrie, octombrie şi noiembrie  2003 în publicaţia „Timpul” şi  în luna octombrie 
2004, în luna octombrie 2005 în publicaţia „Timpul de dimineaţă”                        

Data apariţiei
Total 

materiale 

Materiale 
privind prestaţia 

feminină 
sau dedicate 

femeilor

Materiale 
privind prestaţia 

masculină 

Materiale 
privind 

prestaţia 
ambelor 
genuri

Materiale 
pe teme 
neutre

Luna septembrie, 
octombrie, 
noiembrie 2003

952 44 477 171 260

Luna octombrie 
2004

 655  47 320 168 120

Luna octombrie 
2005

726 34 358 102 232

Notă: a se înţelege prin - materiale pe teme neutre – articolele care nu se referă la prestaţia femeilor şi bărbaţilor, 
iar prin materiale ce se referă la ambele genuri – articolele în care se scrie despre prestaţia femeilor şi bărbaţilor 
sau în care figurează nume de femei şi bărbaţi.

Conform calculelor efectuate în baza tabelului nr. 5, 
publicaţia „Timpul” a prezentat în lunile septermbrie, 
octombrie, noiembrie 2003 prestaţia feminină, 
inclusiv sfaturi pentru femei în proporţie de 4,62 
la sută, prestaţia masculină -  în proporţie de 50,10 
la sută, materiale privind prestaţia ambelor genuri  
– în proporţie de 17,96 la sută, mateiale neutre – în 
proporţie de 27,31 la sută.

Conform calculelor efectuate în baza tabelului nr. 5, 
publicaţia „Timpul de dimineaţă” a prezentat în luna 
octombrie 2004 prestaţia feminină, inclusiv sfaturi 
pentru femei în proporţie de 7,17 la sută, prestaţia 
masculină -  în proporţie de 48,85 la sută, materiale 
privind prestaţia ambelor genuri  – în proporţie de 26,64 
la sută, mateiale neutre – în proporţie de 18,32 la sută.

Conform calculelor efectuate în baza tabelului nr. 5, 
publicaţia „Timpul de dimineaţă” a prezentat în luna 
octombrie 2005 prestaţia feminină în proporţie de 
4,68 la sută, prestaţia masculină -  în proporţie de 49,31 
la sută, materiale privind prestaţia ambelor genuri  
– în proporţie de 14,04 la sută, mateiale neutre – în 
proporţie de 31,95 la sută.
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Tabelul nr.6

Fotografii publicate în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003 în publicaţia “Timpul”  
şi în luna octombrie 2004, în luna octombrie 2005 în publicaţia “Timpul de dimineaţă”

Data apariţiei
Total /

ilustraţii
Femei Bărbaţi Mixte Neutre

Luna septembrie, 
octombrie, 
noiembrie  2003

724 169 266 149 140

Luna octombrie 
2004

484 75 222 80 111

Luna octombrie  
2005

563 66 286 80 131

Notă:: a se înţelege prin formularea - fotografii mixte, că e vorba de fotografii în care figurează bărbaţi şi femei, iar 
fotografii neutre – sunt imaginile de orice fel care exclud prezenţa omului.

Conform calculelor din tabelul nr. 6, imaginea-
foto tipărită pe paginile ziarului « Timpul » în 
lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003, a 
reprezentat femeile în proporţie de 23,66 la sută; 
bărbaţii - în proporţie de 37,25 la sută; fotografii mixte 
- în proporţie de 20,86 la sută; fotografii neutre - în 
proporţie de 19,60 la sută. 

Conform calculelor din tabelul nr. 6, imaginea-foto 
tipărită pe paginile ziarului « Timpul de dimineaţă » în 
luna octombrie 2004, a reprezentat imaginea femeilor 
în proporţie de 15,49 la sută; a bărbaţilor - în proporţie 
de 45,86 la sută; fotografii mixte - în proporţie de 16,52 
la sută; fotografii neutre - în proporţie de 22,93 la sută.

Conform calculelor din tabelul nr. 6, imaginea-foto 
tipărită pe paginile ziarului « Timpul de dimineaţă » în 
luna octombrie 2005, a reprezentat imaginea femeilor 
în proporţie de 11,72 la sută; a bărbaţilor - în proporţie 
de 50,79 la sută; fotografii mixte - în proporţie de 14,20 
la sută; fotografii neutre - în proporţie de 23,26 la sută.

Cum arată, însă, tabloul prezenţelor feminine şi masculine în paginile publicaţiei 
„Timpul”, căror subiecte le acordă o atenţie deosebită săptămânalul, cine sunt 
protagoniştii, protagonistele materialelor realizate, ce fel de exemple oferă ei, în ce 
raporturi se află subiectele cu mesaj pozitiv faţă de cele cu mesaj negativ, cum poate 
să impresioneze şi să impulsioneze exemplul pozitiv, ce se poate prelua şi aplica 
din experienţele interlocutorilor, ce modele de viaţă sunt demne de urmat, cum se 
manifestă, în calitate de indivizi şi de personalităţi, femeile şi bărbaţii, ce priorităţi 
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oferă ziariştii locului şi rolului femeii şi bărbatului în societate, în familie? Sunt o serie 
de întrebări, la care vom încerca să găsim răspunsuri în investigaţiile prevăzute de 
proiect. Datele pe care le oferă publicaţia, le vom comenta, în măsura în care permite 
obiectul cercetării şi spaţiul rezervat acesteia.

La capitolul prestaţia jurnalistelor/prestaţia jurnaliştilor starea lucrurilor nu 
necesită un comentariu detaliat, deoarece precum ne demonstrează cifrele ( 22,05 la 
sută - materiale semnate de jurnaliste şi 13,55 la sută - materiale semnate de jurnalişti 
raportate respectiv la 7 femei şi 5 bărbaţi), şi unii şi alţii îşi fac datoria profesională, 
producându-se aproape în egală măsură sau  mai exact pe unde mai mult, pe unde mai 
puţin, în calitate de semnatari de materiale, diferenţa cea mare constând în plasarea 
articolelor în spaţiul publicaţiei. Or, prima pagină a săptămânalului a fost ocupată în 
exclusivitate de editorialele redactorului-şef, celorlalţi membri ai redacţiei revenindu-
le oricare alt spaţiu al publicaţiei. Acest fapt, însă, nu se constituie în cea mai vădită 
inegalitate produsă în paginile publicaţiei “Timpul”, dacă luăm în calcule gradul de 
iniţiere atât a tagmei jurnaliştilor, cât şi a cititorului în politici de gen. Problema, în 
contextul studiului respectiv, se conturează dincolo de acest aspect, devenind gravă 
atunci când e vorba de proporţiile diferite privind promovarea în paginile publicaţiei 
a prestaţiei genurilor umane, de atitudinile aplicate, de limbajul utilizat, inclusiv de 
promovarea imaginii-foto a protagoniştilor publicaţiei. Respectiva stare de lucruri e 
dovedită şi de calculele efectuate la capitolele prestaţia feminină/prestaţia masculină 
şi imaginea-foto a femeii şi a bărbatului, care pentru perioada septembrie, octombrie, 
noiembrie 2003 s-au materializat în următoarele cifre: prestaţia feminină a fost 
reprezentată în proporţie de 4,62 la sută, prestaţia masculină -  în proporţie de 50,10 
la sută, prestaţia ambelor genuri  – în proporţie de 17,96 la sută, mateiale neutre – în 
proporţie de 27,31 la sută, iar imaginea-foto a reprezentat femeile în proporţie de 
23,66 la sută, pe bărbaţi - în proporţie de 37,25 la sută, fotografii mixte - în proporţie 
de 20,86 la sută; fotografii neutre - în proporţie de 19,60 la sută. 

Oprindu-ne în detaliu asupra capitolului prestaţia feminină/prestaţia masculină 
în paginile săptămânalului « Timpul », sare în ochi decalajul imens dintre proporţia 
reperezentării prestaţiei feminine (4,62 la sută) în raport cu cea masculină (50,10 la 
sută), mai mică de mai bine de 10 ori. Care ar fi cauza unei atare discriminări în paginile 
săptămânalului şi de ce se întâmplă asemenea lucruri într-o redacţie despre care nu 
poţi  zice că ar fi un imperiu masculin, odată ce produsul jurnalistic este creat de 5 
bărbaţi şi 7 femei, iar politica editorială ar fi asigurată, conform casetei tehnice, de doi 
bărbaţi (redactor-şef Constantin Tănase, redactor-şef coordonator Sorina Ştefârţă (de 
ce nu redactoare-şefă coordonatoare), redactor-şef adjunct Gheorghe Budeanu) şi o 
femeie, care ocupă funcţia cu nr. 2 în ierarhia redacţională ? Apoi, dacă adăugăm aici şi 
faptul că săptămânalul « Timpul »  publică din când în când o pagină specială (probabil 
cu o periodicitate lunară, deşi pe parcursul a trei luni a apărut de 2 ori) consacrată 
prestaţiei feminine cu titlul « Femeia », unică de acest fel în presa scrisă din RM, inclusiv 
o pagină cu genericul « Poster », ce include o imagine pe aproape întreaga pagină şi 
rubrica « Dosar de star », în cadrul căreia au fost promovate în aceeaşi perioadă două 
femei (nr. din 7 noiembrie 2003 - actriţa Doriana Zubcu şi nr. din 28 noiembrie 2003 
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– cântăreaţa  Thalia),  urmează a fi destul de greu să găsim motivele unei prezenţe 
feminine atât de sărace în paginile respectivului săptămânal.

Vom începe cu prezenţa femeilor din sfera politicului, unul dintre cele mai 
agreate domenii de întreaga presa moldovenească, care potrivit estimărilor ocupă 
de regula mai bine de jumatate  din spaţiul oricărei publicaţii autohtone. Precum era 
de aşteptat, eroina unor astfel de materiale este Eugenia Ostapciuc, graţie funcţiei 
pe care o ocupa la momentul respectiv – Preşedinta Parlamentului RM. În această 
ordine de idei vom găsi pe parcursul perioadei supuse monitorizării câteva materiale, 
firesc critice, dacă ţinem cont de statutul de ziar de opoziţie al « Timpului », în care se 
vorbeşte despre diferite aspecte ale prezenţei Preşedintei în viaţa publică, inclusiv în 
viaţa privată. Spre exemplu : « Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova s-a odihnit 
la Truscoveţ, lider în CSI în tratarea maladiilor intestinale şi a celor renale. Ea era păzită 
de doi bodygarzi tineri şi frumoşi” (nr. din 5 septembrie 2003). Ce frământă în acest caz 
publicaţia „Timpul”? „Dacă admitem că E. Ostapciuc şi-a plătit sejurul - circa 6 mii de lei din 
banii proprii, pe cheltuiala cui s-au odihnit la Truscoveţ cei doi companioni ai dumneaei, 
că doar n-au scos ei grivnele din propriile buzunare. Am vrea să credem că pentru a fi 
păzită cu grijă, doamna Ostapciuc le-a plătit sejurul din salariul său de preşedinte 
al Parlamentului, deşi nu pare chiar aşa. Altminteri, va trebui să credem că tot astfel a 
procedat şi în cazul maşinii de serviciu, cu care a ajuns la Truscoveţ, achitând bineînţeles, 
şi costul  benzinei consumate”. Altă prezenţă a speaker-ului chişinăuean o vom regăsi 
în pagina 8 a nr. din 23 noiembrie 2003, unde figurează alături de Nino Burdjanadze, 
preşedinta Parlamentului din Georgia. Pagina poartă titlul „Portrete politice paralele” 
şi o specificare: ”Două ţări, două femei, două universuri”. Iată ce notează Alina Anghel 
în preambul: ”Evenimentele de săptămâna trecută din Georgia, soldate cu demisia 
„ultimului mohican” al partidului comunist sovietic, Eduard Şevarnadze, ne-au amintit de 
o coincidenţă. Acum doi ani pentru prima dată, în istoria mai nouă a Georgiei şi a Republicii  
Moldova, în fruntea celor două parlamente au fost alese femei”.  În textul propriu-zis, 
jurnalista recurge la o paralelă între cele două femei, subliniind că Eugenia Ostapciuc 
are 56 e ani, iar Nino Burdjanadze - 40 de ani. Prima a absolvit  Institutul „Plehanov” din 
Moscova , a doua - facultatea de drept a Universităţii din Tbilisi. Eugenia Ostapciuc este 
plasată într-o lumină cu totul nefavorabilă, motivată, conform autoarei materialului, 
de calitatea prezenţei ei la şedinţele Parlamentului, de luările de cuvânt la radio, la 
întâlnirile  cu locuitorii satelor, de unde au şi fost selectate câteva fragmente propuse 
cititorilor, iar  Nino Burdjanadze beneficiază de o tratare mult superioară celei dintâi. 
Pentru susţinerea acestei opinii, jurnalista expune câteva pasaje din luările de cuvânt 
ale Preşedintei georgiene la postul „ Radio Svoboda”, care constituie punctul de vedere 
privind politica ţării sale vizavi de Rusia şi CSI. Materialul este ilustrat cu două fotografii: 
pe una vedem ţinuta sobră şi elegantă a Preşedintei Parlamentului georgian, pe cea 
de a doua Preşedinta Parlamentului moldovean  se scarpină în cap. Fără doar şi poate, 
jurnalista a avut dreptul să critice prestaţia Preşedintei Parlamentului moldovean, să 
facă comparaţia respectivă, să recurgă la dovezi în acest sens, dar cu părere de rău, 
expunerea imaginii proaste (atât textuale cât şi fotografice) a unei femei nepotrivite 
pentru această funcţie, după opinia unei părţi a societăţii, în cazul de faţă a opoziţiei, 
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cade deopotrivă asupra tuturor femeilor din societate, descurajându-le implicarea în 
politică. Cu atât mai mult, că jurnalistă interpretează vârsta şi ţinuta fizică a eroinelor 
sale drept virtuţi, dând astfel curs unui tip clasic de discriminare a femeilor pe motive 
de vârstă şi de aspect fizic.

De altfel, numele Eugeniei Ostapciuc va figura într-un şir de materiale redacţionale 
(adeseori doar enumerat alături de numele altor politicieni de vârf ) despre puterea 
politică de la Chişinău, cu precădere în editorialele redactorului-şef, acest lucru 
suplinind în mare măsură capitolul materialelor despre prestaţia ambelor genuri 
( la care vom reveni mai jos), incluse în această categorie doar datorită respectivei 
enumerări.

Altă prezenţă feminină din domeniul politicii în paginile publicaţiei „Timpul” este 
Pamela Hyde Smith, ambasadorul (de ce nu ambasadoarea?, n.n.) SUA la Chişinău. 
Publicaţia îi tipăreşte pe mai bine de 2 pagini de ziar (nr. din 26 septembrie 2003) 
prelegerea cu ocazia încheerii misiunii diplomatice sub următorul titlu: ”Nu aşteptaţi 
ca ciobănaşul din „Mioriţa” să vă lovească destinul trist”, inserând în spaţiul respectiv şi 
fotografia ambasadoarei. Declaraţia diplomatei este comentată în acelaşi număr de 3 
oameni politici: doi bărbaţi şi o femeie, ilustrate la fel cu fotografiile autorilor de opinii. 
Autoarea comentariului feminin este deputata Vitalia Pavlicenco, înscriindu-se de 
altfel drept unica solicitare din partea redacţiei a opiniei unei deputate pe parcursul 
a 3 luni. Cu aceasta reflectarea prestaţiei feminine din domeniul politic pe paginile 
publicaţiei „Timpul” s-a încheiat, alte materiale sub acest aspect nu au fost de găsit.

Să urmărim în continuare cum sunt prezentate realizările femeilor din societatea 
moldovenească. În cadrul paginii “Femeia”, care a apărut precum spuneam în perioada 
respectivă în două ediţii (pag. 17 a nr. din 26 septembrie 2003 şi pag. 19 a nr. din 
31 octombrie 2003), sunt prezentate Dina Rotarciuc, judecătoare la Curtea de Apel 
şi Ecaterina Moraru, primăriţa satului Crihana-Veche. Interviurile întitulate respectiv: 
“Admir femeile înţelepte şi bărbaţii inteligenţi”, autoare Ina Prisăcaru şi „Sunt legată 
cu inima de satul meu, Crihana-Veche”, autoare Natalia Cojocaru, scot în evidenţă 
calităţile profesionale, organizatorice şi morale ale protagonistelor, fiind realizate 
în aceeaşi manieră profesională ca şi interviurile care au în calitate de protagonişti 
bărbaţi, unica deosebire constând în faptul că eroinele acordă un loc mult mai 
important soţilor, familiei în devenirea lor ca personalităţi, decât o fac bărbaţii în 
asemenea cazuri. Din punct de vedere al politicilor de gen, astfel de interviuri produc 
falsuri, deoarece în ele nu se construieşte identitatea feminină a personajelor care 
sunt promovate, ci se recurge, adeseori insesizabil chiar şi de breasla jurnalistică,  la 
„îmbrăcarea” lor în caracteristici masculine. Or, fraza atribuită eroinei judecătoare - “E 
întruchiparea femeii mai curajoase decât bărbaţii” -, putea fi lesne mai firească prin 
cuvintele - „E întruchiparea femeii curajoase” -, care ar fi putut să-i confere respectivei 
protagoniste propria identitate, fără a-i fi impus un model de comportament masculin 
sau necesitatea de a-şi conforma prestaţia potrivit lui. Acest lucru, însă, putea fi realizat 
numai cu condiţia ca şi autoarele a astfel de interviuri să-şi accepte, poate chiar să-
şi conştientizeze, la rândul lor, identitatea de gen, care le-ar dicta în cele din urmă 
propriul comportament profesional şi nu unul împrumutat de la colegii de breaslă de 
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gen masculin. Cu părere de rău, astfel de capcane raportate la concepţia politicilor de 
gen, sunt întâlnite în presă la tot pasul. 

Pagina a 11 a săptămânalului din 12 septembrie 2003 poartă genericul “Istorii 
de succes” şi prezintă un material dedicat activităţii Centrului Internaţional de 
Limbi Moderne, creat în 1994 cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova. Din prima zi de 
activitate Centrul este condus de managerul Victoria Galii, care are 34 de ani, este 
filolog şi are ambiţii de alpinistă. Natalia Cojocaru, autoarea materialului, susţine că 
după ce Victoria Galii cucereşte un pisc, ţinteşte altul - mult mai înalt. În interviul 
care urmează prezentării, sunt menţionate cursurile şi studiile, pe care le-a făcut în 
străinătate pentru o mai bună pregătire profesională, fiind amintită mai mult ca în alte 
materiale şi prestaţia a numeroase profesoare, care activează în cadrul Centrului. De 
astă dată, autoarea materialului respectă întru totul identitatea protagonistei, oferind 
cititorului un model de reuşită feminină. Pagina cu genericul „Istorii de succes” a mai 
apărut pe parcursul perioadei supuse monitorizării încă în 3 ediţii, avându-le în rol 
de protagoniste pe Suzana Lungu, ( materialul „Bună-i brânza cea de oi, căci te scapă 
de nevoi” din pag. 9 a nr. din 21 noiembrie 2003, autor Nicolae Roibu), pe Valentina 
Colesnic ( materialul „Morăriţa-i cu fuiorul, dar nu uită nici ogorul” din pag.17 a  nr. 
din 28 noiembrie 2003, autor Nicolae Roibu) şi pe Janeta Hanganu (materialul „Din 
orice situaţie poţi trage învăţăminte” din pag. 17 a nr. din 26 septembrie 2003, autoare 
Ina Prisăcaru), în care reuşitele în afaceri a eroinelor sunt oferite drept modele pentru 
cititor. Materialele sunt scrise corect din punct de vedere al politicilor de gen, lucru ce 
ne sugerează (graţie faptului că astfel de rubrică am întâlnit şi în alte publicaţii) că la 
mijloc e vorba de vreun proiect, care are drept scop promovarea prestaţiei feminine, 
altfel, nu putem motiva în nici un fel corectitudinea în care sunt realizate pe fundalul 
celorlalte materiale de acest fel ale publicaţiei, în textul cărora se atestă modalităţi 
diferite privind reflectarea prestaţiei feminine în raport cu cea masculină.      

Publicaţia „Timpul” a consacrat  o pagină de ziar (îngrijită de Nicolae Roibu) Mariei 
Tănase, una dintre cele mai mari cântăreţe din spaţiul cultural românesc cu ocazia a 90 
de ani de la naştere. Cititorul este informat despre un simpozion dedicat acestei date, 
care a avut loc la Chişinău, participanţi la el fiind majoritatea bărbaţi şi doar o singură 
femeie - „muzicoloaga” Nadina Ciobanu, a cărei prestaţie de specialist în domeniu 
aproape că „se pierde”, rămânând inexpresivă pe fundalul prestaţiei a fel de fel de 
cuvântători de gen masculin, cărora, de la sine înţeles, li se acordă  prioritatea nr. 1.

În decursul perioadei analizate, găsim şi un material privind implicarea femeii 
în viaţa monahală. Nicolae Roibu o prezintă pe stareţa Epistemia de la mănăstirea 
“Sfântul Gheorghe” din Suruceni (nr. din 17 octombrie 2003), care după absolvirea 
facultăţii de litere a USM, a activat, ca profesoară, apoi inspectoare şcolară la 
Ialoveni, un timp a fost angajata Ministerului Educaţiei. Studiile teologice le-a făcut 
la Universitatea “A. I. Cuza” din Iaşi. Autorul reuşeşte să redea universul spiritual al 
protagonistei, completând interviul cu două imagini - una a stareţei lângă bibliotecă 
şi alta - a mănăstirii  Suruceni. 

O temă de actualitate, reluată de mai multe ori în paginile publicaţiei „Timpul”, 
este cea a exodului populaţiei băştinaşe, dar deşi problema discutată se referă la 
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ambele genuri umane, vom observa că responsabilităţile privind consecinţele acestui 
exod în familie, în societate sunt atribuite, conform tradiţiei, într-o mai mare măsură 
femeilor decât bărbaţilor. Acest lucru îl putem sesiza şi în editorialul lui C. Tănase din 
19 septembrie 2003 cu titlul „Copii ai nimănui”. Cităm :”... Zeci, sute de familii distruse, 
pentru că multe mame ajunse prin italii şi portugalii, se căsătoresc... Nu e adevărat că 
femeile pleacă mânate de sărăcie. Cunosc cazuri când femei trecute de 50 de ani cu o  
situaţie materială bună pleacă pentru a face bani. Şi nu se mai întorc. La început mai 
telefonează, mai trimit câte o sută de dolari acasă, apoi dispar fără veste. Nu mai vin nici 
la înmormântarea părinţilor sau a soţilor. Tot mai multe cruci stinghere, fără soţ, răsar 
prin cimitirele din satele Moldovei. Şi dacă împreună va fi ca să murim, zicea Eminescu...
iată că nouă nu ne mai este dat nici să murim împreună. Morminte fără soţ prin cimitire, 
copii orfani şi îmbătrâniţi de mici prin şcoli, mutre bete şi nebărbierite prin baruri - acesta 
e tabloul trist şi dramatic al satelor de azi”. Desigur, tabloul e mai mult decât veridic 
şi autorul îl descrie cu fidelitate, dar ... cu părere de rău, în editorial nu se recurge la 
analiza imparţială a cauzelor exodului: de ce pleacă în masă în primul rând femeile, 
de ce se recăsătoresc pe meleaguri străine, mai ales, când psihologii dovedesc un 
grad mult mai ridicat de infidelitate al bărbaţilor şi cine e de vină de „mutrele bete 
şi nebărbierite prin baruri”? Din cele expuse în editorial, se depistează foarte uşor 
un stereotip de gândire, când pentru toate relele din lume există un singur vinovat, 
dinainte ştiut – femeile, pe când vizavi de „mutrele bete şi nebărbierite prin baruri” 
nu apare nici o umbră de gând că ar purta vreo vină oarecare pentru dezastrul în 
care este aruncată familia. Ba din contra, editorialul e plin de compasiune pentru 
sărmanele „mutre bete şi nebărbierite”, cărora, vezi, doamne, nu are cine le lua 
paharul din mână şi nu are cine-i bărbieri, fiindcă „multe mame ajunse prin italii şi 
portugalii, se căsătoresc...”. De ce, însă, o fac, ce le duce prin cele „italii şi portugalii”, 
nu se poate cunoaşte, fiindcă în presa autohtonă nu se fac nici măcar încercări de 
a analiza lucrurile şi din alt punct de vedere, recurgându-se la imaginea „de gata” 
a vinovatului, plămădită în vremuri de demult de o mentalitate ce-a oferit confort 
psihologic „genului puternic”. Editorialul este însoţit de o fotografie, care „înmoaie” 
niţel acest verdict. Poza reprezintă o casă veche în faţa căreia se află doi copii, iar titlul 
sună astfel: „Veniţi acasă, măi părinţi...”.

Publicaţia se va mai referi la tema migraţiei, precum şi la alte subiecte legate de 
acest fenomen şi în numărul din 12 septembrie, la pagina 16, unde este publicat un 
sondaj realizat de UNICEF. Iată ce găsim, între altele, la capitolul „Migraţie”: „Potrivit 
statisticilor oficiale, 70 de procente din cetăţenii R. Moldova, plecaţi la muncă peste hotare, 
sunt femei şi fete”. Referitor la avorturi: ”În 2002 au fost înregistrate în total 1.713 avorturi 
la tinerele între 15 şi 19 ani. Acum trei ani, rata naşterilor la adolescente a constituit 17 
procente din indicele natalităţii. Medicii au constatat că 80 de procente din copiii născuţi 
de mame la o vârstă fragedă riscă să moară în primele săptămâni de viaţă. În R. Moldova 
8 din 10 tinere întreţin relaţii intime înainte de a împlini 20 de ani. Doar doi tineri din 
10 folosesc prezervativul la primul act sexual”. Alte date le aflăm din compartimentul 
„Traficul cu fiinţe umane”: ”Cea mai mare parte a minorelor traficate, aproximativ 
90 de procente provin din mediul rural, dintr-o familie săracă, deseori incompletă, cu 
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părinţi alcoolici, depravaţi, autoritari sau violenţi. 60 de procente din victimele minore 
au părinţi plecaţi în străinătate, iar 20 de procente sunt orfane.” Autoarea Ina Prisăcaru 
face un scurt comentariu la acest studiu amplu, în care e convinsă că, ignorând tânăra 
generaţie, puterea îşi sapă propria groapă: ”Actualii oficiali, trecuţi de vârsta tinereţii, 
şi-au ales drept prioritate în guvernare, îmbunătăţirea parţială a traiului bătrânilor. Acum 
generaţia tânără a rămas, mai mult, ca oricând, în umbra intereselor guvernanţilor noştri, 
aceştia din urmă considerându-i pe tineri doar nişte „haimanale politice”, „pitecantropi” 
şi „nedorezannâie”. Fără doar şi poate nu trebuie minimalizat rolul statului într-o 
problemă socială atât de importantă, dar se impune şi în acest caz, ca de altfel şi în 
alte cazuri, întrebarea: când se va vorbi vizavi de minorele gravide sau care avortează 
într-un număr atât de mare şi de responsabilitatea partenerului în actul sexual, în 
urma căruia, se ştie de când lumea, apar copiii? Or, chiar şi în cadrul acestor rigide 
date statistice se simte tonul dojenitor faţă de comportamentul feminin şi nici o aluzie 
privind comportamentul masculin sub respectivul aspect.

Publicaţia insistă asupra subiectului şi în nr. din 7 noiembrie 2003 cu alte date 
statistice, care reflectă că pe parcursul anului 2002 au fost înregistrate peste 3600 de 
naşteri (10 la sută) la tinere cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani, din numărul total de 
peste 36 de mii de naşteri. Cu aceste date porneşte la drum autoarea Alina Anghel, 
relatând în paginile publicaţiei detalii despre un caz intens mediatizat de toate 
ziarele - o fetiţă de 12 ani a născut un copil. Materialul poartă titlul „În satele noastre 
copiii nasc copii”. După ce se confesează cititorului că tema nu este una dintre cele 
mai plăcute şi chiar îi produce anumit disconfort sufletesc, jurnalista manifestă curaj 
pentru intervievarea tinerei mame, producându-i opinia nu tocmai matură faţă de 
situaţia în care s-a pomenit: „Părinţii nu m-au certat când au aflat de sarcină. Acela care 
mi-a făcut copilul va fi pedepsit. Sigur că-mi iubesc copilul şi nu-l voi lăsa la orfelinat. Am 
mamă şi ea mă va ajuta să cresc fetiţa. Iată dvs. acum scrieţi, pentru asta veţi primi bani, 
iar mie aici îmi va cânta cucul” , apoi dezbate tema pe o parte şi pe alta, încercând să 
găsească cauzele producerii respectivei situaţii, ca până la urmă să conchidă că de vină 
ar fi în primul rând mama fetiţei, care este plecată de mai multă vreme la munci peste 
hotare, inclusiv fetiţa, care nu a avut parte de educaţie din partea mamei, procedând, 
de altfel, în acelaşi mod ca şi alţi autori de materiale de la alte publicaţii, fără măcar „să 
le fi dat prin cap” că într-o atare situaţie ar fi putut fi intervievat şi celălalt „vinovat” de 
o naştere atât de prematură sau părinţii care au crescut un asemenea băiat. 

Materialul este completat cu opiniile a 3 specialiste în domeniul drepturilor 
copilului: Iulia Chirilov, specialistă în protecţia drepturilor copilului din Ungheni, Ina 
Cuibari, secţia pentru minori şi moravuri, comisariatul Ungheni şi Daniela Sâmboteanu, 
Preşedinta Centrului Naţional pentru prevenirea abuzului faţă de copii. Fiecare dintre 
respectivele specialiste, apreciază „incidentul” produs aproape la fel ca şi autoarea 
materialului şi numai în opinia reprezentantei de la secţia pentru minori şi moravuri 
se strecoară informaţia că vizavi de cazul dat „a fost deschisă o anchetă, dar nu vă 
putem oferi detalii”. Şi atât. Alte, cel puţin, „meditaţii” referitoare şi la responsabilitatea 
„partenerului” fetiţei de 12 ani, care au dat naştere unui copil, nu au fost publicate. 
Respectivele specialiste, care trebuie să aibă neapărat o pregătire specială privind 
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procesul educaţional în spirit de parteneriat al băieţilor şi fetiţelor – unul dintre 
dezideratele conceptului egalitatea genurilor - nu percep problema,  promovând în 
acest fel stereotipuri de gen, care mai devreme sau mai târziu vor duce la discriminarea 
unuia dintre genurile umane.  Impactul unei astfel de atitudini e cu atât mai mare cu 
cât, fiind enunţată de factori de decizie şi  tirajată în mii de exemplare de ziar, ea devine 
un fel de lege pentru conştiinţa publică, foarte greu de combătut ulterior. Or, tratarea 
unilaterală, dintr-un singur punct de vedere a unei astfel de situaţii, trage după sine 
oprobriul public doar asupra reprezentantelor genului feminin. Materialul în cauză 
scoate la iveală şi alt aspect al sistemului educaţional – precum e de observat au fost 
publicate opiniile a 3 femei, altele, chiar să fi vrut jurnalista să publice, nu ar fi avut de 
unde să le ia, fiindcă de educaţie, atât în sectorul public, cât şi în cel privat, de acasă, 
se ocupă în marea majoritate femeile, bărbaţii fiind scutiţi prin tradiţie de respectiva 
„corvoadă”, care până la urmă se soldează cu tratamente inegale a genurilor imane.

Respectivul aspect al sistemului educaţional transpare şi în materialul „Tineri 
neangajaţi: încotro?” ( nr. din 14 noiembrie 2003, autoare Natalia Cojocaru, în care 
se face la fel referinţă la prestaţia a 3 femei – Aurelia Brăguţă, Asociaţia Naţională a 
tinerilor manageri din Moldova, Natalia Burcovschi, directorul (de ce nu directoarea?) 
Centrului Naţional de planificare a carierei, Alexandra Can, Preşedintele (de ce nu 
Preşedinta?) fabricii „Artima”, preocupate de soarta tinerilor), inclusiv în materialul 
„Centrul de plasament nu-i acasă” ( nr. din 28 noiembrie 2003, autoare Daniela Galai, 
în care este scoasă în evidenţă prestaţia Anei Novac, şefă-adjunctă a Centrului de 
plasament pentru minori), dovedind astfel lipsa cvazitotală (cel puţin nu se vede din 
paginile publicaţiei) a efortului masculin în domeniu. Desigur, de situaţia respectivă 
nu se face vinovată jurnalista sau ziarul care publică aceste materialele, „vina lor” 
constând, însă, în faptul că nu tratează problema de pe poziţii de gen. Or, respectiva 
stare de lucruri din sistemul educaţional autohton aminteşte teribil de condiţia 
familiilor monoparentale, nevoite să-şi educe urmaşii doar de un singur părinte.  

Acelaşi lucru se întâmplă şi în „Scrisoarea săptămânii”, semnată de elevii clasei IX 
A din satul Batâr (nr. din 5 septembrie 2003), care semnalează fenomenul migraţiei 
printre pedagogi, îndeosebi printre profesoare şi sună ca o rugă: „Nu plecaţi, doamnă 
profesoară”. Iată un fragment din această scrisoare: „... Este  vorba de doamna Tomescu, 
care ne este exemplu, simbol şi reper moral. Nu o vom compara cu nimeni, pentru că este 
unică în felul ei... Nu plecaţi, doamnă Tomescu”. Deşi scrisoarea poate fi considerată 
drept un elogiu faţă de prestaţia învăţătoarei iubite, ea scoate în evidenţă starea de 
lucruri într-un domeniu pus întru totul în „spatele” femeilor, temă care ar fi putut fi un 
motiv serios de dezbateri pentru publicaţie.

Faptul că breasla jurnalistică (de la toate publicaţiile) nu este iniţiată în concepţia 
egalităţii genurilor, va transpare şi la rubrica „ Editorialul de pe ultima pagină”, intitulat 
„Femeia obişnuită” (nr. din  3 octombrie 2003, autoare Daniela Mereuţă) şi inspirat 
de seminarul “Promovarea imaginii pozitive a femeii în presă”, ce a readus în discuţie 
atitudinea presei faţă de problemele femeilor. “… S-a ajuns la concluzia, scrie autoarea, 
că presa noastră împarte femeile din Moldova în două categorii - femei de succes şi femei 
- victimă, mai puţin fiind tratat subiectul femeii obişnuite. Un cetăţean străin care a vizitat 
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Moldova, a întrebat contrariat “de ce fetele din Moldova sunt frumoase, iar femeile - urâte”… 
Cred că femeia obişnuită din Moldova este una chinuită. Mă mir totuşi cum de le reuşeşte 
acestor femei să fie în acelaşi timp, puternice, înţelepte, curajoase, răbdătoare, natural de 
frumoase, chiar dacă nu cheltuiesc 30.000 de dolari pentru garderoba de toamnă, cum o 
face Mihaela Rădulescu şi alte mii de dolari prin saloanele de frumuseţe şi prin sălile de 
fitness… aproape orice femeie de la noi este obişnuită. Pentru că ea poate fi, în acelaşi timp, 
pe lângă om de afaceri sau bun specialist, soră, mamă, bunică şi o gospodină excelentă. 
Căci tocmai pe umerii acestei “cariatide” - femeia obişnuită - se ţine viaţa noastră de toate 
zilele. Cred că asta o ştie fiecare bărbat. Numai că bărbaţii au cam uitat să le observe pe 
femei. Mai ales pe cele obişnuite…”. Desigur, e de observat solidaritatea autoarei cu 
femeile obişnuite, pe umerii  cărora, vorba ei, se ţine viaţa noastră cea de toate zilele, 
dar modul în care tratează tema, plângându-le de milă şi făcându-le complimente 
gratuite, nu schimbă nici într-un fel situaţia acestor femei. Materialul confirmă de fapt 
o dată în plus multitudinea de responsabilităţi cu care este împovărată existenţa lor, 
or, într-o atare stare de lucruri, nu e de ajuns să-ţi exprimi părerea de rău că bărbaţii au 
cam uitat să le observe pe femei. Mai ales pe cele obişnuite…În acest caz editorialul ar fi 
putut pune problema repartizării în egală măsură a responsabilităţilor între genurile 
umane atât în viaţa publică cât şi în cea privată, astfel, încât cetăţenii străini să nu mai 
întrebe contrariaţi “de ce fetele din Moldova sunt frumoase, iar femeile - urâte”, mai ales, 
din moment ce cunoaştem că şi condiţia fizică, inclusiv cea morală, depind de timpul 
şi de mijloacele investite sub acest aspect. Dar acest lucru ar fi putut să se întâmple 
numai în cazul în care, autorii şi autoarele de materiale ar fi posedat cunoştinţe privind 
politicile de gen.   

O situaţie similară se atestă şi la capitolul prestaţia ambelor genuri umane, care în 
perioada respectivă a fost reprezentată pe paginile publicaţiei în proporţie de 17,96 
la sută. Spuneam mai sus că proporţia a astfel de materiale se compune în marea 
majoritate din materiale, care de fapt reflectă prestaţia masculină, dar din cauză că 
printre şiruri de nume de bărbaţi se întâmplă să fie enumerat şi câte un nume de 
femeie, nu avem încotro şi le înscriem în categoria respectivă ( « Mănăstirea Căpriana, 
distrusă de comunişti, se rezideşte pe banii creştinilor », nr. din 31 octombrie 2003, 
autoare Alina Anghel, « Hoţii de mituri », nr. din 21 noiembrie 2003, autor Constantin 
Tănase, etc.). Din aceeaşi categorie face parte şi editorialul « Demolatorii » (nr. din 
21 noiembrie 2003, autor Constantin Tănase ), în care se vorbeşte despre prestaţia 
bărbaţilor politici din fruntea RM. Nu este obiectul studiului respectiv să apreciem 
cum şi în ce mod se vorbeşte pe paginile publicaţiei despre oamenii politici - critic sau 
pozitiv - acesta rămâne a fi dreptul semantarilor de materiale, dar un lucru este cert 
– în atenţia publicului e pusă pe tavă prestaţia masculină. Acestui material, însă, este 
anexat şi un P.S., care sună respectiv : «Domnule Tarlev, vă comunic că baba Nastea e vie 
şi tare ar mai dori s-o mai patronaţi oleacă. Cât puteţi. Amu îi post şi baba nu mănâncă de 
frupt, aşa că s-ar mulţumi cu o strachină de făină, vreo doi pumni de cotiledonate şi vreun 
cucurbitaceu pentru plăcinte. Luaţi, vă rog, o echipă de la televiziune, ca data trecută, 
luaţi-l şi pe Cristea, căci şi-a terminat de scris disertaţia şi totuna n-are ce face, şi duceţi-
vă la babă, că-i de-a noastră - statalistă, nu-i româncă, nu citeşte ziarele Opoziţiei. Aţi 
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promis doar că veţi patrona-o fără pauză. Dacă nu vă ţineţi de cuvânt, anunţ în TIMPUL 
o campanie de colectare a unui fond special pentru baba Nastea. Sunt sigur că fiecare 
cititor de-al nostru va da câte un leu, ceea ce înseamnă că vom aduna vreo 15 mii de lei! 
Mare i-ar mai fi bucuria (nu "Bucuria")... Dar nici dvs. nu v-ar sta bine”.  Toate bune, satira a 
reuşit, dar cu ce este vinovată în acest caz “baba Nastea”, care în alţi termeni ar fi putut 
fi numită şi mătuşă, şi bătrână, şi femeie în vârstă şi care până la urmă este, de rând cu 
toţi “moşii”, aceeaşi jertfă a politicii promovate de protagoniştii editorialului. Luarea 
în derâdere a “babei Nastea” nu face altceva decât să cimenteze în conştiinţa publică 
stereotipul că “baba Nastea” şi prin transfer de imagine, femeile, sunt neputincioase, 
proaste şi fără verticalitate, care trebuie “patronate fără pauză”. Şi atunci ce ne facem 
cu afirmaţia contrarie de mai sus a colegei autorului de editoriale că pe astfel de femei 
se ţine viaţa noastră de toate zilele, care de altfel este la rândul ei o altă exagerare, ce 
plasează între extreme atitudinea faţă de prestaţia feminină.( Spre regret, respectivul 
procedeu, când pentru ridiculizarea anumitor subiecte sunt folosite personaje 
feminine, este utilizat în mai multe rânduri atât de autorul respectiv, precum şi de alţi 
autori ai altor publicaţii).  

Alte materiale care vizează prestaţia ambelor genuri sunt publicate cu ocazia 
Zilei profesorului - „ Şcoala este vocaţia şi blestemul nostru” (nr. din 24  octombrie 
2003, autoare Ina Prisăcaru), având în calitate de protagonişti pe soţii Svetlana şi 
Valeriu Batcu, pedagogi în satul Cruglic de 37 de ani. Autoarea demonstrează cu 
multe detalii cum aceşti soţi au mers mână în mână şi în viaţă, şi în profesie. Sub 
genericul „Veniţi acasă, măi părinţi”, întâlnit deja în paginile publicaţiei este inserat şi 
materialul  ” Moldovenii în Italia” (nr. din 31 octombrie 2003, autor Gheorghe Bâtcu), 
care aduce la cunoştinţa cititorilor istorii atât ale bărbaţilor cât şi ale femeilor, plecaţi 
la muncă în Italia.

Tot din această categorie fac parte şi materialele din pagini mai speciale, în care se 
publică istorii ale cuplurilor celebre („De la jurnalistă la principesă”, nr. din 7 noiembrie 
2003, „Catherine Deneuve şi Marcello Mastroianni, nr. din 21 noiembrie 2003).  

În categoria materialelor care reflecta prestaţia ambelor genuri sau destinate 
lor, se vor şi materialele publicate în pagina permanentă „Cătălin şi Cătălina”, intenţie 
sugerată şi de titlul paginii. De cele mai multe ori în spaţiul respectivei pagini sunt 
inserate preluări de genul „Fii pregătită pentru o nouă relaţie” (pag. 24 a nr. din 21 
noiembrie 2003). De ce nu şi pregătit, survine întrebarea, odată ce pagina se adresează 
ambelor genuri? De unde s-a luat certitudinea, tirajată peste tot de publicaţiile noastre, 
că numai ea, femeia, ar suferi în urma unei relaţii de dragoste şi iată că trebuie să i se 
vină la fuguţa în ajutor? De ce nu ar fi posibil să sufere şi bărbaţii în urma unei relaţii 
de dragoste eşuate? O astfel de abordare a relaţiilor de dragoste dintre bărbaţi şi 
femei, prefac femeia într-o veşnică jertfă a dragostei, care are nevoie de compasiunea 
celor din jur, întipărindu-se în memoria publică drept o fiinţă slabă, care aşteaptă să 
fie iubită din milă. De fapt, reluarea a astfel de materiale din reviste, fireşti pentru 
anumită categorie de cititori ( în cazul de faţă – pentru femei), se înscriu drept produse 
inadecvate pentru o publicaţie a căror scopuri, dar şi cititori, sunt diferiţi.
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Adevărată explozie de ecouri, a trezit în acest sens, materialul inserat în 
pagina respectivă  „De-ar fi posibilă clonarea la Chişinău, i-aş face o copie”, semnat 
de cititoarea A.S. (nr. din 17 octombrie 2003), care îşi expune pasiunea, probabil 
patologică din punct de vedere medical, faţă de un bărbat care nu-i împărtăşeşte 
sentimentele de dragoste. Or, scrisorile publicate în numerele ulterioare, semnate 
de femei, vorbesc de o cu totul altfel de percepere a relaţiilor dintre cele două genuri 
umane – „E timpul să dezrădăcinăm neomatriarhatul” ( semnatară G.B., Italia), „El e 
un vânător de femei şi copile” (semnatară Larisa Copacinschi, s. Moara de Piatră, r. 
Drochia), „Nu fiţi o victimă benevolă” (semnatară L.R. s.Ciobruciu, r. Ştefan Vodă), 
„Priviţi-o pe Madonna, arată superb la 45 de ani” (semnatară Natalia, or. Chişinău). 
De fapt, un profesionist (care ar fi putut fi oricare jurnalist din redacţie) ar fi văzut în 
spatele acestui caz (bărbatul iubit de autoarea scrisorii îi povesteşte despre aventuri 
cu amantele pe care le are) o dramă, care poate ascunde experienţe amare atât de 
educaţie, cât şi în dragoste, odată ce autoarea aproape că se desfiinţează pe sine şi 
... ar fi realizat un altfel de material pentru ziar, decât ar fi publicat o scrisoare care 
şochează prin umilinţa şi autobiciuirea autoarei. Situaţia nu este, însă, întru totul 
descurajatoare, dacă cititoarele publicaţiei „i-au sărit în ajutor” cu fel de fel de sfaturi 
edificatoare de respect pentru „eu-l” persoanei respective. De observat, că bărbaţii în 
astfel de probleme „de inimă”, chiar dacă sunt autorii lor, nu se implică, or, în ziar nu 
găsim nici o reacţie semnată de ei, deşi ar fi fost interesant şi util să le fie cunoscută 
opinia vizavi de o situaţie care îi priveşte deopotrivă. Oricum, impactul scrisorii se 
răsfrânge în mod negativ asupra imaginii femeii. 

Emblematic pentru asemenea categorie de materiale poate fi considerat şi titlul 
altui material - „Păcatul meu, copilul meu”, publicat la pagina cu pricina (nr. din 26 
septembrie 2003, semnatară A.L.), care pune de fapt diagnosticul relaţiilor femei-
bărbaţi din societatea noastră: se iubesc doi, dar responsabilitatea pentru urmări şi-o 
asumă doar femeia.

Cu puţină răbdare am ajuns şi la capitolul prestaţia masculină, care în perioada 
septembrie, octombrie, noiembrie 2003 a fost prezentă în paginile săptămânalului 
„Timpul” în proporţie de 50,10 la sută. Cum apare această prestaţie şi de ce se bucură 
de asemenea atenţie, ar fi doar unele dintre aspectele cărora încercăm să le găsim 
explicaţiile de rigoare. 

Pentru a determina tematica ce motivează prezenţa masivă a prestaţiei masculine 
în paginile publicaţiei, ar fi de ajuns doar s-o răsfoieşti, ca să deduci că totul se bazează 
pe domeniul politic şi într-o măsură mai mică pe cel economic, funcţiile decizionale 
ale cărora, lucru deja ştiut, sunt „populate” aproape în exclusivitate de bărbaţi. Astfel, 
cu precădere în prima jumătate, deşi le vom afla extinse şi pe pagini întregi din cea 
de-a doua jumătate a publicaţiei, vom citi materiale inserate sub generice şi rubrici 
permanente cu titlurile „Politică”, „Arena politică”, „La rampă”, „Vector”, „Economie”, 
„Atitudini”, „Actual”, „Investigaţii”, „Reportaj”, „Dezvăluiri”, altele. La fiecare apariţie ( în 
13 numere de ziar), materialele din aceste pagini sunt „înţesate” cu numele primilor 
oameni politici (V. Voronin, V. Stepaniuc, V. Tarlev, V. Iov, alteori, dar mult mai rar, precum 
am subliniat anterior şi a E. Ostapciuc, etc.), cu a oamenilor politici din alte partide 
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decât cel de la putere (Iu. Roşca, O Serebrian, D. Diacov, V. Untilă, E. Muşuc, D. Braghiş, 
M. Ghimpu, etc.), în cadrul cărora se pune în discuţie tot ce mişcă în viaţa politică.  

Numărul materialelor despre prestaţia masculină se înmulţeşte şi pe contul 
comentariilor la anumite declaraţii, situaţii, evenimente, care de regulă sunt 
solicitate aproape în exclusivitate bărbaţilor (nr. din 19 septembrie 2003 - la 
materialul „Iniţiativa lui Voronin: o schimbare de macaz?” sunt anexate comentariile 
a 11 bărbaţi; la materialul „Comuniştii pregătesc o lovitură de stat” - 3 interviuri 
cu bărbaţi; nr. din 26 septembrie 2003 – la materialul „Divorţul de la Ialta?” sunt 
publicate reacţiile a 5 bărbaţi şi 1 femeie; nr. din 21 noiembrie 2003 – materialul 
„Rusia propune un proiect de federalizarea a RM” este însoţit de reacţiile a 5 bărbaţi;  
nr. din 28 noiembrie 2003 – materialul „Incultură sau psihopatie?” este comentat de 
6 bărbaţi, etc.). Fiecare dintre aceste comentarii sunt publicate cu titluri separate şi 
fotografiile autorilor de comentarii.  

Acelaşi lucru se întâmplă şi în materialele care tratează alte teme decât cele 
politice (nr. din 12 septembrie 2003 – în pagina aniversară „Timpul” la 2 ani”, realizată de 
Alina Anghel şi Nicolae Roibu, sunt publicate opiniile a 9 bărbaţi - Serafim Urecheanu, 
Primarul General al municipiului Chişinău, Dumitru Diacov, preşedintele PDM, Mircea 
Rusu, lider PNL, Gheorghe Rusnac, rector al USM, Oleg Serebrian, preşedinte al PSL, Ion 
Hadârcă, poet, Victor Avram, director al concernului “Moldacom”, Vlad Mihăilă, preot, 
Anatol Josan, preşedinte al Companiei “JAS- group” şi doar a trei femei: Raisa Rotaru, 
economistă, Valentina Harti, director general SA “Art- Vest”, Nadejda Herţa, director 
general al Firmei “Kristi”, de unde ar trebui să înţelegem că redacţia apreciază într-o 
măsură mai mare cititorul de gen masculin; nr. din 14 noiembrie 2003 – materialul 
„Nistru” vrea o transnistrizare a literaturii” este completat cu 9 interviuri cu scriitori, 
dar unde-s scriitoarele în acest caz sau pe ele nu le priveşte crearea unei noi Uniuni 
de creaţie ?; nr. din 21 noiembrie 2003 – la materialul „Voronin trebuie să lupte cu 
corupţia din propriul partid” sunt anexate opiniile a 3 bărbaţi, jurişti de formaţie, deşi 
după câte cunoaştem în justiţie sunt şi multe femei).

Drept imperiu al bărbaţilor poate fi considerată şi rubrica „Clubul Cronos”, care 
se publică de regulă pe 2 pagini de ziar şi a apărut în perioada monitorizată de 5 
ori. Fiecare dintre ele a avut în calitate de protagonişti pe Gleb Sainciuc, artist plastic, 
pe Mihai Cimpoi, Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, pe Michael Zickerick, 
ambasadorul Germaniei la Chişinău, pe Aureliu Busuioc, scriitor, pe Vasile Chirtoca, 
Preşedintele Companiei „Daac-Hermes”. Pe lângă faptul că în dialogurile publicate 
se vorbeşte de la un capăt la altul despre prestaţia masculină, în unele dintre ele 
este solicitată opinia invitaţilor vizavi de femei. Spre exemplu, Glebus Sainciuc zice:” 
Ca oricărui bărbat, mi-au plăcut şi-mi plac femeile. Bărbaţilor cu fantezie le plac toate 
femeile, celor fără fantezie - numai cele frumoase. Asta mi-a spus-o un ziarist din Lituania. 
Filosofia mea e, că o femeie sănătoasă, înaintând în vârstă, devine tot mai frumoasă. 
Uneori îi spun acest lucru soţiei mele. Ne-am căsătorit în 1946 şi am trăit o viaţă plăcută.”

Iar Aureliu Busuioc răspunde la întrebarea dacă ar fi adevărat că ar fost un boem: 
”Sigur că da. Păi v-am zis chiar eu. Dar acum stau acasă şi scriu, pentru că am îmbătrânit. 
Altminteri e plină lumea de fete - să fi fost atâtea când eram mai tânăr, nu mai ajungeam 
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scriitor”. Fiind provocat să vorbească despre romanul său “Singur în faţa dragostei” 
care a fost şi ecranizat, scriitorul mărturiseşte următoarele :”A venit la mine o femeie 
care mi-a spus că zece ani s-a îmbrăcat şi continuă să se îmbrace ca Viorica Vrabie, din 
carte. Alta m-a rugat să-i fac un copil, dacă o să fie fată - s-o cheme Viorica, dacă o să 
fie băiat - să-l cheme Radu”. Dialogul a continuat printr-o altă curiozitate a ziaristei 
Sorina Ştefârţă: ” A existat o femeie care v-a inspirat?” şi răspunsul - “Cum să scrii altfel?”  
Urmează apoi întrebarea: “Ce este femeia?”, la care citim răspunsul: “Instrumentul de 
pierzanie al bărbatului. Câţi s-au spănzurat din cauza femeilor? Iar femeia peste trei zile se 
spânzură de gâtul primului ieşit în cale”. Referitor la faptul cum s-a însurat, interlocutorul 
răspunde următoarele :”Singur, din dragoste. La 24 de ani. Nevastă-mea, Tanţi, a fost 
profesoară de limba şi literatura rusă. E bulgăroaică, dar vorbeşte foarte bine româneşte 
şi mă suportă de 52 de ani. În prefaţa la “Spune-mi Gioni” am menţionat că dedic această 
carte soţiei Tanţi, copiilor  Mariana, Corneliu şi Tatiana - nora, nepoatei Sanda, care m-au 
răbdat atât şi posibil să mă mai rabde un pic”. 

 Michael Zickerick, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, într-o situaţie 
similară remarcă: “Îi rog pe bărbaţi să nu se supere. Am admirat în toţi aceşti ani, din 2000, 
nu numai frumuseţea femeilor din Moldova, dar şi felul lor de a fi. Fără angajamentul şi 
fără munca enormă pe care o realizează femeile din R. Moldova, acestei ţări i-ar fi venit 
mult mai greu. Eu le doresc putere de a crede într-un viitor mai bun”. 

Şi pagină cu genericul „Cultură”, îngrijită de Sorina Ştefârţă, cuprinde preponderent 
materiale despre aceeaşi prestaţie masculină (spre exemplu în nr. din 21 noiembrie 
2003 au fost publicate 6 materiale, iar în nr. din 28 noiembrie 2003 – 3 materiale).

În fiecare ediţie a publicaţiei „Timpul” au fost rezervate tematicii sportive câte 
2 pagini de ziar, care au apărut sub genericul „Stadion”, dar absolut în toate au 
fost promovate realizările sportive ale genului masculin (de exemplu în nr. din 28 
noiembrie 2003 au fost publicate 12 materiale), fără a se referi cel puţin o singură dată 
la prestaţia feminină în domeniu.

Starea de lucruri privind imaginea-foto a genurilor umane în publicaţia „Timpul” 
pentru perioada supusă monitorizării se atestă respectiv: imagini cu femei au fost 
publicate în proporţie de 23,66 la sută; imagini cu bărbaţi - în proporţie de 37,25 la 
sută; fotografii mixte - în proporţie de 20,86 la sută; fotografii neutre - în proporţie 
de 19,60 la sută. Iniţial trebuie menţionat că chipul feminin se face prezent în 
săptămânalul « Timpul » chiar din prima pagină a fiecărui număr prin fotografia unei 
fetiţe de 3 ani devenită mascota publicaţiei, care în anumite cazuri este republicată 
de mai multe ori într-un număr – fapt ce a sporit substanţial cota de reprezentare a 
imaginii feminine în paginile publicaţiei. Acelaş lucru îl fac şi fotografiile autoarelor 
de materiale prezente în publicaţia ori de câte ori semnează materiale. Alte procedee 
care au contribuit la reprezentarea imaginii feminine în proporţie de 23,66 la sută în 
raport cu cele numai 4,61 la sută de materiale despre prestaţia feminină au constat în 
faptul că în cadrul a astfel de materiale au fost publicate de regulă câte două fotografii 
ale protagonistelor, apoi în multe cazuri pe seama fotografiilor cu femei din pagina 
« Vedete », « Moda », « VIP-uri », « Cătălin şi Cătălina », în  marea majoritate anonime, 
menite să « înfrumuseţeze » paginile, care trebuie, conform vocabularului gazetarilor, 
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să aibă « o pată ». Alteori procedeul e folosit şi în pagini care dezbat teme concrete, 
cum ar fi cea cu genericul « Gaudeamus igitur », în care este inserat materialul « Cât 
costă studenţia ? » (nr. din  28 noiembrie 2003). În spaţiul materialului este plasată 
fotografia unei tinere drăguţe, dar nu există nici un indiciu – cine este, cum o cheamă, 
unde învaţă. La fel sunt şi fotografiile din ultima pagină a mai multor numere ale 
publicaţiei care reprezintă mai multe ţărance citind ziarul « Timpul » şi despre care nu 
e greu să-ţi dai seama că sunt folosite pentru campania de abonare care a coincis cu 
desfăşurarea studiului în cauză.

În comparaţie cu alte publicaţii, pozele săptămânalului « Timpul » sunt mult mai 
decente, nu urmăresc să scoată neapărat în evidenţă părţile sexy ale corpului feminin. În 
aceeaşi manieră decentă apar şi fotografiile cu bărbaţi, inclusiv cele din categoria mixte.  

      
  „Timpul de dimineaţă” – luna octombrie  2004

Publicaţia apare sub o denumire nouă – „Timpul de dimineaţă”

În luna octombrie 2004 au apărut 9 numere, dintre care 4 ediţii de miercuri a 
câte 16 pagini şi 5 ediţii de vineri a câte 32 de pagini

Redactor-şef: Constantin Tănase

Echipa jurnaliştilor care semnează materiale: 13 colaboratori – 5 bărbaţi şi 
8 femei

Înainte de a purcede la analiza propriu-zisă a materialelor publicate în contextul 
scopurilor studiului de faţă, trebuie să remarcăm că ediţiile (4) de miercuri se 
deosebesc după format şi conţinut de ediţiile (5) de vineri ale publicaţiei „Timpul de 
dimineaţă”. Ediţiile de miercuri (16 pagini) au inserate în mijlocul lor câte un supliment 
cu titlul „Realitatea românească” a câte 8 pagini, pe când ediţiile de vineri au apărut 
în 32 de pagini, toate cuprinzând (cu excepţia nr. din 1 octombrie 2004) în interior 
rubrica „Clubul Cronos”, în cadrul căreia sunt publicate interviuri cu personalităţi din 
viaţa publică.

Precum ne demonstrează calculele din tabelul nr. 4, volumul de muncă al 
jurnalistelor îl depăşeşte pe cel al jurnaliştilor, dar acest lucru se întâmplă din cauză că 
numărul femeilor angajate la această redacţie este mai mare decât cel al bărbaţilor.

  Pe tot parcursul lunii octombrie 2004 prima pagină a publicaţiei a fost „ocupată” 
de editorialele redactorului –şef, Constantin Tănase, iar produsul jurnalistic feminin se 
face vizibil pentru cititor începând cu pagina a doua a publicaţiei, fiind repartizat de 
aici încolo prin tot numărul în dependenţă de tematica abordată şi respectiv de politica 
editorială a redacţiei. Din acest punct de vedere nu am putea spune, cu excepţia 
primei pagini a publicaţiei, că produsul jurnalistic feminin ar suferi vreo discriminare: 
nici în raport cu spaţiul acordat, nici ca diversitate tematică. Dar... ca şi în cazul altor 
publicaţii problema apare pregnant atunci când e vorba de reprezentarea pe paginile 
ziarului a prestaţiei genurilor umane. Or, la acest capitol, echipa redacţională de la 
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publicaţia „Timpul de dimineaţă” urmează cu fidelitate un comportament tradiţional, 
care aproape exclude sau oglindeşte într-o măsură infimă prestaţia feminină.  
Afirmaţiile sunt susţinute de rezultatele calculelor efectuate după aceleaşi principii 
şi în cazul altor publicaţii. Astfel, în luna octombrie 2004 în publicaţia „Timpul de 
Dimineaţă” materialele despre prestaţia feminină au reprezentat doar 7,56 la sută din 
totalul de materiale care au văzut lumina tiparului şi acest lucru se întâmplă într-o 
redacţie unde femeile, vrem nu vrem, sunt majoritare.

Să analizăm, însă, în ce mod a fost prezentată prestaţia feminină în această 
perioadă. Pe prima pagină se face referinţă la ea doar în editorialul „ Cutremurul” (nr. 
din 29 octombrie 2004, autor Constantin Tănase). Autorul reproduce discuţia a câtorva 
femei despre cutremurul ce avusese loc câteva clipe în urmă, pe care a surprins-o de la 
balconul casei. Fără doar şi poate, luată dintr-un cadru cotidian, amestecată cu rusisme, 
dar mai ales produsă „în compania” unui păhar cu vin, discuţia femeilor cu adevărat 
nu e una dintre cele mai inteligente, fapt care „îl inspiră” pe autor s-o comenteze 
copios, dezvăluind o realitate dezolantă din arealul autohton. Desigur, recunoaştem 
dreptul jurnalistului de a scrie, de a lua atitudine, de a bate alarma vizavi de orice ce se 
întâmplă în jur, dar o astfel de discuţie, pe care autorul şi-a construit editorialul, putea 
fi produsă cu probabilitate de zeci de ori mai mare şi de către bărbaţi, or, tot o realitate 
este că nici vocabularul lor nu duce lipsă de rusisme, inclusiv nu duc la ureche păharul 
de vin. Alta e că, aducând în atenţia publică o discuţie similară, dar produsă de bărbaţi, 
nu ar fi avut acelaşi efect, precum l-a avut discuţia femeilor, fiindcă tradiţional opinia 
publică, de fapt la fel ca şi autorul editorialului în cazul de faţă, sunt mult mai exigenţi 
faţă de comportamentul feminin, taxându-l fără cruţare, pe când un comportament 
similar masculin este iertat cu uşurinţă, fiind perceput drept unul firesc, ce nu se 
supune oprobriului public.

În pagina 2 a celor 9 numere ale publicaţiei „Timpul de dimineaţă”, este oferit 
atenţiei publice doar un singur material care se referă oarecum indirect la prestaţia 
feminină - „Fa, fetiţă, domnişoară, ia ridică a ta poală...” (nr. 22 octombrie 2004, autoare 
netitulară Ana Poiană), în care autoarea ia atitudine faţă de produsul muzical sub orice 
calitate, difuzat prin autogările din centrele raionale. Firească atitudinea critică, firească 
revoltă autoarei faţă de ofensa ingrată adusă femeii prin astfel de „creaţii muzicale”, 
dar în urma lecturii materialului rămâne gustul amar că altceva despre femei, drept 
contrapunct unor astfel de atingeri grave a imaginii feminine, în această pagină nu 
s-a scris nici un cuvânt.

De asemenea doar un singur material referitor la prestaţia feminină vom întâlni 
şi în pagina 3 a celor 9 numere din luna octombrie 2004 a publicaţiei „Timpul de 
dimineaţă”. Sub genericul „Actual”, inserat la rubrica „Opinia specialistului” este publicat 
materialul „Salariile au o putere de cumpărare tot mai mică” (nr. din 22 octombrie 2004, 
consemnare Alina Ţurcanu), în care sunt solicitate opiniile a 2 specialiste în domeniu 
– Valentina Postolachi, director ştiinţific al Institutului Muncii (de ce nu directoare?) 
şi Margalina Slonovschi, şefa Direcţiei protecţie social - economică din cadrul 
Confederaţiei Generale a Sindicatelor din Moldova şi atât, altă prezenţă a prestaţiei 
feminine în pagina 3 a publicaţiei nu a fost de găsit. 
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Vom mai citi câte ceva despre prestaţia feminină deja în pagina 5 a numărului 
din 6 octombrie 2004. E vorba de alocuţiunea ambasadoarei SUA la Chişinău 
(„Ambasada SUA explică absenţa investitorilor străini în RM) şi... cam atât. De aici 
încolo, materiale despre prestaţia feminină vor fi lipsă în ediţiile de miercuri până 
pe la pagina 12, iar în ediţiile de vineri până pe la paginile 18-20. Precum notam 
mai sus, în ediţiile de miercuri a fost publicat suplimentul „Realitatea românească”, 
ce constituie un digest al presei româneşti despre viaţa publică din România, dar 
(n.n.) şi o copie fidelă a produsului jurnalistic autohton, fapt care denotă că şi în 
România, la fel ca şi în spaţiul dintre Nistru şi Prut, presa tratează diferenţiat, evident 
discriminatoriu prestaţia feminină în raport cu cea masculină. Or, în cele 4 ediţii ale 
suplimentului din luna octombrie 2004 (dacă facem abstracţie de faptul că acest 
lucru ar fi putut fi la latitudinea jurnaliştilor de la „Timpul de dimineaţă”, care au 
selectat materialele pentru tipar) se va scrie pe pagini întregi şi multe (raportul 
dintre materiale despre bărbaţi şi femei fiind de 27-26 la 1, acel unic material 
despre prestaţia feminină prezentând în cele mai dese cazuri informaţii scurte, de 
15-20 de rânduri de ziar) până şi despre „respiraţia” bărbaţilor politici din România, 
pe când materiale despre prestaţia feminină fiind aproape lipsă sau irelevante ca 
informaţie pentru cititor ( „Paula Seling se chinuieşte cu imaginea”, nr. din 6 octombrie 
2004; „Angela Similea: Pe 22 octombrie voi cânta la Chişinău”, nr. din 20 octombrie 
2004; „Olga Tudorache, sărbătorită în noiembrie, la 75 de ani”, nr. din 27 octombrie 
2004). În ediţia de miercuri a mai fost publicată pe ultima pagină ( pag.16, nr. din 
13 octombrie 2004), acolo unde de regulă văd lumina tiparului materialele înscrise 
la categoria fapt divers, informaţia despre înmânarea premiului Nobel unei femei 
din Kenya („O kenyancă a primit premiul Nobel pentru pace” inserat la rubrica „Pentru 
o Africă dezvoltată”).        

În ediţiile de vineri, redacţia alocă spaţiu materialelor despre prestaţia feminină 
începând cu paginile 18-20, dar în ele se face referinţă în marea lor majoritate 
la nume mari din istoria României, inclusiv a lumii, precum ar fi  Maria Tănase, 
Sophia Loren, Maria Cebotari, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot, etc., (nr. din 1 
octombrie 2004: pag. 20 - ”Maria Tănase: Culege-mi visele şi împarte-le oamenilor” 
sub genericul „Indeit”, adaptare de Ina Prisăcaru, Timpul după „Jurnalul Naţional”; 
pag. 24 - „La simpatica” Sophia”, sub genericul „Divele secolului”, adaptare de Daniela 
Mereuţă, Timpul; pag. 27 - „Gustul teribil al alergării” sub genericul „Stadion”; nr. din 8 
octombrie 2004:  pag.18 – „Maria Cebotari s-a ridicat pe marele ecran”, sub genericul 
„Basarabeni celebri”, semnat Silvia Bogdănaş, Timpul; pag. 19 - „Portret în acuarelă 
bleu” la rubrica „Lecturile necesare”, autoare Maria Şleahtiţchi; pag. 27 -  „Trandafir 
(blond) de la Moldova” la rubrica „Atletism”, fără semnătură; „Brigitte Bardot la 70 de 
ani” la rubrica „Divele secolului”, tradadaptare de Daniela Mereuţă, Timpul;  nr. din 15 
octombrie 2004:  pag. 21 – „Galina Popic: Aici, dreptatea o apăr de una singură”, autor 
Gheorghe Budeanu, Timpul; nr. din 22 octombrie 2004: pag. 22 – „A ajuns până în 
sferturi de finală”, la rubrica „Performanţe”, autoare Corina Ajder pentru Timpul; „Regina 
Liceului 2004”, autoare Silvia Ursu, Timpul; pag. 23 - „Elisabeta, o regină uimitoare” 
sub genericul „Inedit” după „Jurnalul Naţional”; pag. 25 - „Andreea Marin, studiată la 
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Drept”, informaţie fără semnătură; pag. 27 - „Femeia care n-a cunoscut înfrângerea” 
sub genericul „Stadion” după „Gazeta sporturilor”; nr. din 29 octombrie 2004: pag. 23 
– „Valentina Avram : Prefer să  fiu dependentă de soţ...” sub genericul „Femeia”, autoare 
Daniela Mereuţă, Timpul; pag. 25 – „Loretta Handrabura, preşedinta Uniunii Femeilor 
Social-Democrate din Moldova: Femeile trebuie să participe şi la luarea deciziilor, nu 
doar la executarea lor”, interviu de Alina Ţurcanu, Timpul; pag. 27 - „Zeiţa din Carpaţi” 
la rubrica  „Vedetele sportului românesc” după „Gazeta Sporturilor”; pag. 29 – „Sanda 
Marta, a treia învingătoare” la rubrica „Frumuseţea va salva lumea” fără semnătură; 
„Fetele de la „Pops” s-au emancipat” după „Realitatea Românească”) şi doar în 8 din cele 
17 materiale consacrate prestaţiei feminine în această parte a publicaţiei se vorbeşte 
despre femeile din arealul autohton. De notat că materialele despre basarabence sunt 
de regulă mici, poartă un caracter informativ, fără să dezvăluie cititorului, cu excepţia 
a 2-3 materiale, aspiraţiile, succesele sau insuccesele protagonistelor.

Oricum, un pas înainte poate fi considerată pagina „Femeia” – („Valentina Avram 
: Prefer să  fiu dependentă de soţ...”, nr. din 29 octombrie 2004, autoare Daniela Mereuţă), 
apărută într-o singură ediţie în luna respectivă, deşi delimitarea strictă a astfel de 
materiale produce totodată şi un efect de izolare a femeii, fiind prezentată ca un 
exponent singular, ca un caz aparte, necaracteristic unei societăţi, ce încearcă să-şi 
pună temelia pe parteneriatul genurilor umane. Mai ales dacă, precum e cazul de faţă, 
materialul poartă un titlu aproape sfidător vizavi de opţiunile actuale ale conceptului 
egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei, deşi în textul propriu-zis vom citi, atât printre 
rânduri, cât şi în mod deschis, confesiuni plauzibile, care ne prezintă o femeie hărţuită 
de responsabilităţi (mamă a 3 copii, directoare a bucătăriei moderne „Fain”), dar fără 
să recunoască sau mai degrabă fără să-şi dea seama că acest lucru se întâmplă din 
cauza lipsei de repartizare a responsabilităţilor atât în familie, precum şi în afacerea pe 
care o conduce. Partea bună, însă, a publicării unor astfel de materiale constă în faptul 
că astfel cititorul află de existenţa femeii, o femeie care luptă pentru a-şi ocupa locul 
la care râvneşte şi pentru a se împlini  profesional, dar şi care plăteşte scump pentru 
emancipare. Or, cunoaşterea problemelor cu care se confruntă femeile va genera mai 
devreme sau mai târziu soluţii pentru depăşirea lor, astfel încât ambele genuri să se 
simtă confortabil din toate punctele de vedere. 

  Tot în acest număr al publicaţiei „Timpul de dimineaţă” se acordă în premieră un 
spaţiu record, pe o pagină de ziar (pag. 25), unui interviu cu reprezentanta unui partid 
politic ( Loretta Handrabura, preşedinta Uniunii Femeilor Social-Democrate din Moldova: 
„Femeile trebuie să participe şi la luarea deciziilor, nu doar la executarea lor”, autoare Alina 
Ţurcanu), în cadrul căruia se vorbeşte, cu competenţă de altfel, despre locul şi rolul 
femeilor în politică. Dar, precum se ştie, cu o rândunică nu se face primăvară, astfel că 
până la oglindirea echitabilă a prestaţiei ambelor genuri umane, publicaţia ar avea de 
parcurs un drum aidoma celui din celebra expresie -  „de la plug la cosmodrom”.

Merită să ne oprim atenţia şi asupra materialelor ce iau în vizorul lor prestaţia 
ambelor genuri umane, reprezentată pe parcursul lunii octombrie 2004 în proporţie 
de 27,05 la sută din totalul de materiale care au văzut lumina tiparului în respectivul 
interval de timp. De regulă, proporţia despre care amintim, se compune în marea 
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majoritate din materiale în care la fel se vorbeşte despre prestaţia masculină, dar 
fiindcă în textele lor sunt enumerate pe lângă un lung şir de nume bărbăteşti şi 
câte un nume de femeie, suntem puşi în situaţia să le includem în categoria celor 
ce se referă la prestaţia ambelor genuri umane. Peisajul se datorează în primul rând 
numelui dnei Eugenia Ostapciuc, la acel moment Preşedintă a Parlamentului RM 
(„Eu am răşit serios...”, autor Constantin Tănase, pag. 3, nr. din 6 octombrie 2004; „A fost 
frumos, ca un vis”, autor Constantin Tănase, pag. 1, nr. din 15 octombrie 2004; „Una din 
cele mai nefericite ţări din lume?”, autor Constantin Tănase,  pag.1, nr. din 22 octombrie 
2004, etc.), inclusiv a încă 2-3 nume de femei despre care nu s-ar fi scris niciodată, dacă nu 
ocupau nişte funcţii în structurile de stat ( Preşedinta Curţii Supreme de Justiţie, Ministrul 
Justiţiei, vice miniştri şi altele). Completează această categorie de materiale şi articolele 
pe teme de cultură, în care la fel, printre nume de bărbaţi se rătăceşte şi câte un nume 
de femeie, fie actriţă, poetesă sau membră a juriului („Filmul francez la Bucureşti”, nr. 
din 6 octombrie 2004; „Orient Express - între scandal şi Oscar”, nr. din 13 octombrie 2004, 
preluare din „Gardianul”; „Ion parcă revenise printre noi”, autoare Alina Ţurcanu, nr. din 20 
octombrie 2004; „Teatrul „Plus” nu vrea să-l reinventeze pe Cehov”, autoare Silvia Bogdănaş, 
nr. din 22 octombrie 2004; etc.), deşi la acest capitol, pe lângă materiale ce se înscriu 
artificial în respectiva categorie, vom găsi în paginile publicaţiei şi o serie de articole 
ce oglindesc perfect prestaţia ambelor genuri. Adevărat, e vorba în special de articole 
în majoritate de senzaţie, pe teme incitante, ce apar sub generice de tipul „Dezvăluiri”, 
„Calendar”,  „Inedit”, altele ( „Apusul Zeilor”, dupa „Argumentâ i factâ”, traducere Alina 
Anghel, nr. din 1 octombrie 2004; „Viaţa, o poveste întâmplată...”, autor Mihail G. Cibotaru, 
nr. din 8 octombrie 2004; „Iaşul a fost pentru două zile un Monte-Carlo al României”, nr. 
din 13 octombrie 2004, preluare din „România Liberă”; „O iubire aşa de mare ucide”, nr. 
din 15 octombrie 2004; „Viaţa intimă a cuplului Ceauşescu”, nr. din 20 octombrie 2004, 
preluare „Jurnal naţional”, „Frederic Chopin: Mi-a spus că n-o să mor decât în braţele ei...”, 
după www.liternet.ro, nr. din 29 octombrie 2004, etc.), dar în fiecare dintre ele se face 
referinţă în egală măsură atât la prestaţia masculină, cât şi la cea feminină. O mostră 
în acest sens ar fi şi ediţia rubricii „Clubul Cronos”, publicată în nr. din 29 octombrie 
2004, care îi are în calitate de protagonişti pe interpreţii de muzică uşoară Angela 
Similea şi Ovidiu Komornyik (de altfel rubrica poate fi considerată în mare măsură o 
promotoare a prestaţiei masculine, deoarece, cu rare  excepţii, invitaţii ei sunt aproape 
în totalitate bărbaţi - în luna supusă monitorizării ea a apărut încă de 2 ori, avându-i ca 
protagonişti pe William Hill, şeful misiunii OSCE în Moldova şi Eduard Muşuc, membru al 
Biroului Central al Partidului social-democrat din RM).       

Cât priveşte categoria materialelor ce pun în atenţia publică prestaţia masculină, 
cea mai voluminoasă dintre toate – 51,52 la sută – nu credem de cuviinţă să ne oprim 
în detaliu, deoarece ne-am alege cu o înşiruire interminabilă, cel puţin de aproximativ 
9-10 ori mai mare în raport cu materialele despre prestaţia feminină ( 7,56 la sută), 
avându-i ca protagonişti în primul rând pe primele persoane politice ale statului, apoi 
pe fel de fel de funcţionari mai mici şi mai mari, implicaţi în diferite procese ale vieţii 
publice. Desigur, ca şi în oricare altă publicaţie, acestor personaje masculine, li se va 
face imagine negativă sau pozitivă pe pagini întregi de ziar, în dependenţă, în cel 
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mai bun caz, de simpatia sau antipatia redacţiei faţă de ele, dar şi, precum e încă la 
modă în Basarabia, în dependenţă de gradul de independenţă politică şi economică a 
publicaţiilor faţă de clasa politică. 

Calculele efectuate atestă o stare de lucruri aproape similară şi în cazul imaginii 
foto a genurilor umane în paginile publicaţiei « Timpul de dimineaţă ». Din punct de 
vedere cantitativ, imaginea foto a femeilor a fost prezentă în luna octombrie 2004 
în proporţie de 15,49 la sută, ceea ce constituie un volum de aproape 3 ori mai mic 
decât volumul imaginii foto (45,86 la sută) a bărbaţilor publicat în aceeaşi perioadă 
pe paginile ziarului. Ca şi în cazul altor publicaţii, ochiul cititorului nu prea are şansa 
să vadă fotografii cu femei în prima jumătate a publicaţiei, cu atât mai mult în prima 
pagină. Unica apariţie pe prima pagină a unei fotografii cu femei ( fără a li se identifica 
numele)  în perioada respectivă a fost în nr. din 22 octombrie 2004, în care câteva femei 
împing din greu un cărucior încărcat cu saci cu cartofi, pe care îi duc la piaţă. Fotografia 
e publicată pentru a aprofunda, ba chiar pentru a dramatiza tema articolului « Una 
dintre cele mai nefericite ţări din lume ? » ( c.t.)», inclusiv a unei informaţii despre un 
sondaj ce-a plasat RM pe locul 77 într-un top al gradului de fericire şi al nivelului de trai 
al populaţiei. Desigur, redacţia are dreptul să utilizeze orice procedeu de promovare a 
produsului jurnalistic, dar de ce, se pune întrebarea, aproape întotdeauna când e vorba 
de ilustrarea problemelor nerezolvate în primul rând de către bărbaţi (sărăcie, mizerie, 
degradare) sunt folosite imagini cu femei ? Care-i scopul folosirii lor: să trezească mila 
cititorului, să atragă atenţia autorităţilor, să le pună în spate responsabilitatea pentru 
locul 77 la indicele fericirii şi a nivelului de trai? Nu ştim ce anume se urmăreşte prin 
aplicarea a astfel de procedeie, cert, însă, e că se speculează pe ascuns cu imaginea 
femeilor, fiind puse în disgraţia publică fără a fi întrebate de vor sau nu acest lucru. De 
fapt, procedeul utilizat pentru a bate obrazul guvernanţilor, dezvăluie în mod subtil 
şi atitudinea tradiţionalistă faţă de femei – toate relele de la ele se trag, or, cititorilor 
neavizaţi (marea majoritatea a lor) li se impune în acest fel perceperea imaginii feminine 
într-o perfectă asociere cu sărăcia, mizeria şi degradarea. Pe de altă parte, procedeul 
dovedeşte, iarăşi în mod subtil, laşitatea partenerului masculin, care încearcă în acest 
fel să se debaraseze de responsabilităţi privind calitatea vieţii, pe care vrea, nu vrea, 
este pus în situaţia s-o împartă cu partenerul lui feminin.

Utilizarea incorectă, mai bine zis, neonestă a imaginii feminine întâlnim şi în alte 
cazuri în publicaţia « Timpul de dimineaţă ». Spre exemplu, în nr. din 6 octombrie 
2004, redacţia ilustrează (evident pentru atragerea atenţiei cititorului) informaţia « Doi 
americani au clarificat misterul sistemului olfactiv », proaspeţi deţinători ai Premiului 
Nobel, cu fotografia unei femei cu ochi frumoşi, care rămâne o anonimă pentru cititor, 
fiindcă nu i se zice pe nume. La fel se procedează şi în nr. din 13 octombrie 2004, în 
cadrul informaţiei « Concurs Internaţional de vinuri la Bucureşti », în spaţiul căreia este 
publicată fotografia unei femei menită să facă atractivă relatarea despre concurs şi 
nicidecum pentru ai promova imaginea, or, femeia din fotografie rămâne o anonimă, 
fiindcă nu i se zice pe nume. Procedeul este folosit şi în cazul materialelor ce ţin de 
domeniul sănătăţii ( « Învaţă să fii tânăr ! », « Logest – contraceptivul bun la toate », nr. 
din 8 octombrie 2004, etc.), care sunt ilustrate cu chipuri de femei anonime. 
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Într-un mod şi mai incorect a fost folosită imaginea feminină în pagina 9 cu 
genericul « Atitudini » a nr. din 29 octombrie 2004. Deşi în materialul « În provincie, 
Opoziţia este anemică », conceput drept întrebări şi răspunsuri la o temă de actualitate 
- calitatea opoziţiei în teritoriu, sunt publicate opiniile a 6 politicieni din provincie, 
articolul este ilustrat cu fotografia unui grup de femei anonime în care se vede şi 
spatele unui bărbat, care stau grămăjoară sub un zid, unde urmează probabil să ia 
prânzul sau să se odihnească – este greu de dedus din imagine. Desigur, este de prins 
semnificaţia sugerată de fotografie în contextul temei puse în discuţie, care exprimată 
în cuvinte ar însemna indiferenţă, apatie vizavi de procesul politic despre care se 
vorbeşte în material, dar de ce această stare de spirit ar fi caracteristică într-o măsură 
mai mare femeilor, dar nu şi bărbaţilor din mediul rural, acolo unde se decide, precum 
ne-au convins în repetate rânduri alegerile, soarta oamenilor de pe această palmă de 
pământ. Cu atât mai mult că în calitate de intervievaţi sunt invitaţi să-şi spună păsul 
în exclusivitate doar bărbaţi, de parcă problema opoziţiei politice nu le-ar privi şi pe 
femei. Or, precum se cunoaşte, multe dintre structurile teritoriale ale partidelor de 
opoziţie sunt conduse de femei, dar... cu părere de rău, opinia lor nu şi-a gasit loc 
în materialul respectiv, făcându-se prezente în paginile publicaţiei, graţie voinţei 
redacţionale, doar printr-o fotografie anonimă, care le stigmatizează drept fiinţe 
iresponsabile şi deci neimportante pentru viaţa politică de la noi. Ilustraţia trezeşte 
cel puţin nedumerire, deşi într-o societate în care se respectă demnitatea umană, ea 
s-ar face pasibilă de oprobriul public.          

În mare, volumul compartimentului imaginea-foto feminină, care şi-a aflat locul 
în luna octombrie 2004 pe paginile publicaţiei « Timpul de dimineaţă », se compune 
îndeosebi din fotografiile divelor de pe ultimele pagini ale publicaţiilor (de regulă 
în asemenea cazuri se publică 2-3 chiar şi 4-5 fotografii din diferite perioade ale vieţii 
eroinelor - „La simpatica” Sophia”, sub genericul „Divele secolului”, adaptare de Daniela 
Mereuţă, Timpul, nr. din 1 octombrie 2004 ; ” „Brigitte Bardot la 70 de ani” la rubrica 
„Divele secolului”, tradadaptare de Daniela Mereuţă, Timpul; etc.), inclusiv din fotografii 
publicate din belşug sub rubrici de senzaţie („Iaşul a fost pentru două zile un Monte-
Carlo al României”, nr. din 13 octombrie 2004, preluare din „România Liberă”; „Viaţa intimă 
a cuplului Ceauşescu”, sub genericul « Dezvăluiri », nr. din 20 octombrie 2004, preluare 
„Jurnal naţional”; „Elisabeta, o regină uimitoare” sub genericul „Inedit” după „Jurnalul 
Naţional”, nr. din 22 octombrie 2004, etc.).

Vizavi de imaginea foto masculină publicată în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi 
publicaţie, putem conchide că se bucură de privilegii aparte, atunci când e vorba de 
spaţiu în pagină, de loc în ziar sau de periodicitate în număr. Or, imaginea masculină 
se va lăsa depistată în paginile publicaţiei ori de câte ori o vom răsfoi, fiind multiplicată 
şi în câte 7 fotografii într-o singură pagină ( materialul « Puterea şi opoziţia: consens 
naţional ? » ilustrat cu fotografiile a 7 politicieni, pag. 10, nr. din 22 octombrie 2004). 
De regulă, fotografiile cu bărbaţi, în special, cele ale politicienilor, sunt executate 
profesionist, favorizându-le aspectul fizic, pe când fotografiile cu femei, îndeosebi 
cele anonime, filmate în stradă, fără de avertizare sau pregătire specială, defavorizează 
aspectul fizic feminin.
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Categoria fotografiillor mixte este alcătuită în marea ei majoritate din imagini cu 
bărbaţi şi femei din lumea mondenă internaţională ( pag. 24 -  nr. din 1 octombrie 2004 ; 
pag.29 -  nr. din 8 octombrie 2004 ; pag. 29 - nr. din 29 octombrie 2004) şi arareori din cea 
autohtonă  (pag.25 - nr. din 1 octombrie 2004), plasate în a doua jumătate a publicaţiei 
sau pe ultimele pagini. De observat că, în fotografiile mixte din prima jumătate a 
publicaţiei, acolo unde de regulă predomină materialele referitoare la viaţa politică, 
economică şi socială atât din arealul autohton, cât şi cel internaţional, chipul feminin 
este de regulă şters, aproape invizibil, plasat pe planul doi într-o poziţie nefavorabilă 
( pag.14 – nr. din 8 octombrie 2004 ; pag.14 - nr. din 22 octombrie 2004), fapt ce 
sugerează idea că femeia ar avea doar un rol de interpetă şi nicidecum de subiect egal 
la acţiunile despre care se vorbeşzte în materialele respective. Astfel de fotografii sunt 
puse la numărătoare numai din cauză că nu pot fi incluse la alt capitol.

   Publicaţia „Timpul de dimineaţă”- luna octombrie 2005

Perioada supusă monitorizării (luna octombrie) pentru anul 2005 a coincis cu 
lansarea pe piaţa mediatică a publicaţiei „Timpul de dimineaţă” în format nou – cotidian 
naţional independent, cu 5 apariţii pe săptămână: 4 - de luni până joi - în volum a câte 
4 pagini şi ediţia de vineri în volum a câte 16 pagini. La acel moment, conform casetei 
tehnice, echipa de creaţie număra 16 persoane, dintre care 5 bărbaţi şi 11 femei. Pe 
poziţia întâi în ierarhia redacţională se posta  Constantin Tănase, în calitate de director; 
pe poziţia a doua – Sorina Ştefârţă, în calitate de redactor-şef coordonator; pe poziţia 
a treia – Gheorghe Budeanu, Alina Anghel, Tatiana Corai – redactori-şefi adjuncţi, 
urmaţi de secretarul de redacţie şi reporteri.

Precum ne arată caseta tehnică, funcţiile decizionale de nivel doi şi de nivel trei 
în redacţie sunt ocupate de 3 femei în raport cu 2 bărbaţi care împart funcţia de nivel 
unu şi o funcţie de nivel trei, fapt care permite să mizăm pe o anumită paritate privind 
politica editorială a publicaţiei.

La capitolul prestaţia jurnalistelor, respectiv a jurnaliştilor de la cotidianul naţional 
independent „Timpul de dimineaţă”, rezultatele calculelor efectuate nu oferă nici un 
fel de surprize – volumul de muncă este aproape perfect proporţional cu numărul de 
angajaţi ai redacţiei : 16,55 la sută din materiale sunt semnate de jurnaliste şi 8,74 la 
sută sunt semnate de jurnalişti. Materialele, fie semnate de către femei, fie semnate 
de către bărbaţi, şi-au găsit locul în spaţiul ziarului începând cu prima pagina şi 
terminând cu ultima, fără a putea fi descoperită vreo discriminare. Un aspect, însă, 
foarte important a fost omis în noul format al publicaţiei. Materialele nu mai sunt 
ilustrate cu fotografiile autorilor, procedeul păstrându-se doar în cazul celor netitulari 
şi a autorului de editoriale, directorul Constantin Tănase, inclusiv în cadrul rubricii 
“Post scriptum”de pe ultima pagină a publicaţiei, materialele căreia sunt semnate în 
marea lor majoritate de acelaşi director al publicaţiei.

Cea mai neaşteptată surpriză, însă, ne-o oferă de astă dată calculele efectuate la 
capitolul prestaţia feminină/prestaţia masculină, reprezentate respectiv - 4, 68 la sută 
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şi 49,31 la sută. Proporţia de reprezentare a prestaţiei masculine nu miră nici într-un 
fel, ba e în tradiţia, putem spune, a tuturor publicaţiilor din RM, dar iata, cifra de 4,68 
la sută – măsura în care a fost reprezentată prestaţia feminină în luna octombrie 2005 
în publicaţia « Timpul de dimineaţă », bate toate recordurile de până acum, rămânând 
a fi cea mia mică dintre toţi indicii la acest capitol   

de la celelalte publicaţii. Mai mult ca atât, acest lucru se întâmplă într-o perioadă 
când publicaţia s-a transformat în cotidian, cu 5 apariţii pe săptămână, inclusiv cu o 
echipă redacţională cum nu se poate mai favorabilă pentru reprezentarea echitabilă 
a prestaţiei genurilor umane. De ce se întâmplă acest lucru? Răspunsul, oricât am dori 
să-l divesificăm în raport cu ceea s-a mai spus referitor şi la alte publicaţii, nu poate fi 
altul decât faptul că jurnaliştii, inclusiv jurnalistele, sau nu sunt iniţiaţi în studii de gen, 
sau ignoră problematica genurilor umane, nemaivorbind deja de cunoscutul fenomen 
din presa autohtonă, când detaşamente întregi de jurnaliste, „cucerindu-şi” dreptul la 
funcţii decizionale, adoptă fără echivoc comportamentul profesional masculin.

Precum ne-o demonstrează calculele este pentru prima dată când într-o 
publicaţie, în cazul de faţă cotidianul „Timpul de dimineaţă”, în mai multe ediţii din 
luna octombrie 2005 materialele care ar trebui să reflecte prestaţia feminină sunt lipsă 
cu desăvârşire (nr. din 6, 11, 12, 17, 24 şi 27 octombrie 2005), întreg spaţiul oferindu-
se prestaţiei masculine, inclusiv câte ceva, ca şi cum scăpat printre degete, prestaţiei 
ambelor genuri.

Dar chiar şi atunci când prestaţia feminină se învredniceşte de atenţia publicaţiei, 
materialele de acest fel arareori se bucură de o tratare profesională echivalentă cu cea 
vizavi de prestaţia masculină, or, marea majoritatea a astfel de materiale sunt irelevante, 
mărunte ca subiect, ce creează o imagine distorsionată, vădit negativă, a prestaţiei 
feminine („Kate Moss s-a internat la dezintoxicare”, nr. din 3 octombrie 2005; „Vede prin 
oameni”, „Declarată moartă de patru ori, trăieşte”, nr. din 13 octombrie 2005; „Război 
cu avioanele”, „Luată în braţe”, nr. din 14 octombrie 2005; „Femei şi droguri”, nr. din 25 
octombrie 2005; etc.). De regulă, aceste texte sunt ştiri din câteva rânduri preponderent 
despre vedete din afara graniţelor, care sunt plasate în partea de sus a oricărei pagini a 
publicaţiei, fiind însoţite adeseori de fotografiile protagonistelor. Pentru exemplificare 
reproducem câteva texte: ştirea „Război cu avioanele” – „Mariah Carey a declarat război 
companiilor de transport aerian pentru că  nu-i dau voie să circule alături de căţelul ei, rasa 
Jack Russell. Cântăreaţa a fost informată că nu poate ţine patrupedul în cabină, pentru 
că este prea mare. Însoţitorii de bord au declarat că animalele celebre au voie să zboare 
în clasa I”, ştirea „Luată în braţe” – „ Mihaelei Rădulescu i-a fost greu să se îmbrăţişeze cu 
Andreea Marin în timpul emisiunii „Surprize, surprize”.”Andreea Marin e o fiinţă cu o energie 
foarte bună. Strânge pe toată lumea în braţe! Eu nu sunt genul ăsta, sunt uşor stânjenită 
când sunt luată în braţe, poate şi pentru că la mine emoţia se consumă în interior. N-am 
devenit peste noapte prietene!”, spune Mihaela”. De observat că alte texte din această 
categorie de ştiri sunt scrise într-un anumit fel : e bine, dar ... după acest dar, urmând 
neapărat anumite nuanţe care afectează imaginea persoanei de gen feminin despre 
care se scrie. Exemplu poate servi ştirea din 3 octombrie 2005 „Femeia nr. 1 a lumii” 
despre Condoleezza Rice, căreia chiar dacă i se atribuie locul numărul unu în lume 
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pentru prestaţia ei publică, în ştire se adaugă neapărat şi aspectul care îi ştirbeşte 
din imagine – „Condoleezza Rice e singură, nu are familie”. Şi încă un aspect despre 
care trebuie vorbit la acest capitol. Din aproape 30 de ştiri de acest fel care au văzut 
lumina tiparului în luna octombrie 2005 numai în 3 se ia în vizor prestaţia femeilor din 
arealul autohton şi atunci doar când la mijloc sunt situaţii ieşite din comun. E vorba 
de ştirile: „Între 20 de vicepreşedinţi”(nr. din 5 octombrie 2005), „O ziaristă câştigă la 
CEDO” (14 octombrie 2005) şi „Pierdem iar la CEDO” ( 21 octombrie 2005). Prima ştire 
(5 rânduri) anunţă că Maria Postoico, vicepreşedintă a Parlamentului RM a fost aleasă 
de către APCE în funcţia de vicepreşedintă a APCE din partea Moldovei, iar celelalte 
2 ştiri (de câte 7 rânduri fiecare) comunică despre câştigul de cauză la Curtea pentru 
Drepturile Omului al Ecaterinei Daniliuc într-un proces privind dreptul la protecţia 
proprietăţii private şi al Juliei Saviţchi, jurnalistă la agenţia Basa-press într-un proces 
privind dreptul la libertatea de expresie. Precum, anunţă titlurile, ştirile respective 
ar fi putut fi cap de afiş şi teme de pus în dezbatere publică pentru prima pagină a 
publicaţiei, oricum, femeile noastre nu sunt numite în fiecare zi vicepreşedinţi ai APCE 
şi nu câştigă în fiecare zi procese la înalta Curte europeană, dar... redacţia a decis să 
vorbească despre aceste evenimente doar în câteva rânduri, fapt care, vrem nu vrem, 
ridică fireasca întrebare: s-a procedat astfel doar din cauză că autoarele evenimentelor 
sunt femei? Când punem o astfel de întrebare, nu presupunem neapărat publicarea 
unor materiale pozitive vizavi de protagonistele respective, mai ales, dacă luăm în 
consideraţie poziţia publicaţiei faţă de putere, ci materiale care ar pune în atenţia 
publică evenimente în care sunt implicate femei, fie că sunt sau nu potrivite, inclusiv 
competente pentru producerea lor.

Cele 5 materiale propriu-zise ( în afara informaţiilor despre care am vorbit) 
despre prestaţia feminină, care au fost publicate în perioada respectivă („Comisarul 
Uniunii Europene pentru Relaţii Externe va vizita R. Moldova”, fără semnătură, nr. din 5 
octombrie 2005; „Vreau să fac bine! – cea ce fac” la rubrica Clubul „Cronos”, autoare Sorina 
Ştefârţă, nr. din 7 octombrie 2005; „În căutarea numelui corect nu putem acţiona decât în 
limitele legislaţiei” la rubrica „Exclusiv”, autoare Alina Ţurcanu, nr. din 14 octombrie 2005; 
„La Muzeul de Istorie s-au întâlnit „copiii trenurilor morţii” cu tinerii de astăzi”, autoare 
Valentina Basiul, nr. din 20 octombrie 2005; „Valentina Rusu-Ciobanu” la rubrica „Omul 
săptămânii”, nr. din 28 octombrie 2005), sunt prea puţine ca să facă vizibilă prezenţa 
feminină în paginile publicaţiei. Oricum, în astfel de materiale, mai ales, cele de la 
rubrica „Clubul „Cronos”, „Exclusiv” şi „Omul săptămânii” au fost scoase în evidenţă 
profiluri de femei profesioniste, competente în domeniul lor de activitate, fiind 
aplicate aceleaşi procedee jurnalistice ca şi în cazul  materialelor cu protagonişti de 
gen masculin. 

Analiza capitolului prestaţia ambelor genuri, care de astă dată a fost prezentată 
în paginile publicaţiei în proporţie de 14,04 la sută se compune la fel dintr-o bună 
parte de materiale incluse în această categorie doar datorită faptului că printre multe 
nume de bărbaţi este pomenit în conţinutul lor şi câte un nume de femeie („Al cui 
compatriot este Voronin”, autoare Tatiana Corai, „A apărut monografia „Eugeniu Ureche”, 
autoare Silvia Bogdănaş, nr. din 11 octombrie 2005; „Gheorghe Urschi serbează astăzi de 
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două ori câte 20 de ani”, autoare Valentina Basiul, nr. din 12 octombrie 2005; „Voronin îşi 
caută un succesor”, „35 de ţări în dans”, nr. din 13 octombrie 2005; „Adio, pică Tarlev”, autor 
Constantin Tănase, nr. din 28 octombrie 2005; ”Moartea domnului Lăzărescu e, de fapt, 
coşmarul lui Fisticanu”, autoare Larisa Turea, 28 octombrie 2005; „În cursa pentru primărie 
s-au înscris nouă candidaţi”, autoare Alina Ţurcanu, nr. din 28 octombrie 2005;  etc.). 
Alt tip de materiale care au completat în luna octombrie 2005 acest capitol au fost 
relatările despre competiţia Angelei Merkel şi a lui Gerhard Schroeder în campania 
electorală din Germania („15 ani de la căderea Zidului berlinez Germania sărbătoreşte 
în incertitudine” nr. din 4 octombrie 2005; „CDU şi SPD se ameninţă reciproc” nr. din 5 
octombrie 2005 ; „După trei săptămâni de la alegeri, Angela Merkel va prelua fotoliul 
cancelarului Schroeder” nr. din 11 octombrie 2005; „Angela –cancelar, Schroeder - ?...”, nr. 
din 12 octombrie 2005; etc.), inclusiv despre prestaţia altor nume celebre în politica 
şi viaţa internaţională („Fiica Iuliei Timoşenco s-a măritat cu un fost pantofar”, nr. din 4 
octombrie 2005;  „Condoleezza Rice s-a întâlnit cu Tony Blair”, nr. din 17 octombrie 2005; 
”Iliescu ia masa la Palat cu Regina Elisabeta”, nr. din 20 octombrie 2005; „Demisă pentru 
că brusca ambasadorii”- despre şefa diplomaţiei georgiene, Salome Zurabişvili, nr. din 24 
octombrie 2005; etc). Publicaţia „Timpul de dimineaţă” a inserat în paginile ei şi câteva 
materiale, care au pus faţă în faţă prestaţia celor două genuri umane („Dragostea la 
moldoveni sau de ce femeile sunt bătute de bărbaţi (1)”, autoare Ina Prisăcaru, nr. din 
7 octombrie 2005; „Năravul la moldoveni sau de ce bărbaţii îşi bat femeile (II)”, autoare 
Natalia Hadârcă, nr. din 14 octombrie 2005; „Deprinderi de viaţă: cu sau fără educaţie 
sexuală?”, ( dispută la care au fost invitaţi să-şi expună părerile 3 femei şi 2 bărbaţi, 
specialişti în domeniu), nr. din 28 octombrie 2005), dar asta-i cam tot ce s-a scris despre 
prestaţia ambelor genuri umane din arealul autohton.

Capitolul prestaţia masculină, prin tradiţie cel mai voluminos în paginile ziarului 
- 49,31 la sută, s-a evidenţiat şi de astă dată prin materiale mari, adeseori pe întreaga 
pagină, care luau în discuţie diferite aspecte ale vieţii politice, dar la care, precum e 
obiceiul, au participat doar bărbaţi (« Nu ştiu daca azi aş mai vota pentru Voronin », 
autoare Ina Prisăcaru, nr. din 4 octombrie 2005 - intervievaţi 5 politicieni ; « Azi miniştri, 
mâine – pensionari de lux », autor Constantin Tănase, nr. din 14 octombrie 2005 – autorul 
se referă la 7 foşti miniştri ; , « Alegerile, Puterea şi Televiziunea », nr. din 21 octombrie 2005  
- intervievaţi 8 bărbaţi; marteriaul este continuat şi în nr. din 25 octombrie 2005 cu alţi 3 
politicieni ; « Care va fi soarta AMN ». nr. din 28 octombrie 2005 – răspund la întrebări 2lideri 
ai opoziţiei ; etc.). Tot bărbaţii au fost protagoniştii materialelor de pe prima pagină 
a ziarului (« Ieri Curtea de la Strasbourg a condamnat R.Moldova în dosarele Şarban şi 
Becciev », autoare Alina Ţurcanu, nr. din 5 octombrie 2005 ;  « S.Urecheanu, V. Colţa şi I. 
Ciontoloi au rămas fără imunitate », autoare Ina Prisăcaru, nr. din 14 octombrie 2005 ; 
« Cineva a organizat arestarea directorului « Victoriabank » pentru a-l forţa să cedeze 
conducerea băncii », autoare Ina Prisăcaru, nr. din 19 octombrie 2005 ;  « Directorul V. 
Ţurcanu a fost arestat », autoare Ina Prisăcaru, nr. din 21 octombrie 2005 ; « AMN rămâne 
la ideea că « grupul Braghiş » e dirijat din tabăra Puterii », autoare Alina Ţurcanu, nr. din 25 
octombrie 2005, etc.), inclusiv pe multe alte pagini ale ziarului, astfel încât o enumerare 
a lor ar ocupa nejustificat spaţiul studiului.
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Nu se atestă o stare de lucruri diferită nici la capitolul imaginea-foto a femeilor 
şi bărbaţilor propusă publicului cititor în perioada respectivă. Imaginea-foto a 
femeilor reprezentată în proporţie de 11,72 la sută a fost aproape invizibilă pe prima 
pagină, fiind publicate doar 2-3 fotografii de format mic, cu titlu de avanpremieră a 
materialelor din interoirul publicaţiei şi acestea doar în cazul ediţiilor de vineri. Pagina 
2 a acestor ediţii propune cititorului cu titlu de excepţie unica fotografie cu chipul 
unei femei (artista plastică, Valentina Rusu-Ciobanu), apărută în aceleaşi condiţii ca şi 
fotografiile a 3 bărbaţi, protagonişti ai rubricii permanente « Omul săptămânii ». Alte 
fotografii cu femei mai pot fi găsite în pagina 6 (fotografia Nadinei Luchian, autoarea 
paginii « Economie » a publicaţiei, în care de regulă scrie despre bărbaţi), în pagina 
8 la rubrica « Exclusiv », apărută o singura data în luna respectivă ( fotografia Luciei 
Ciobanu, directorul (de ce nu directoarea ?) Direcţiei generale stare civilă), în pagina 
8 la rubrica «Clubul Cronos », care a apărut în 4 ediţii, una dintre care a avut-o ca 
protagonistă pe Alexandra Can, directoarea fabricii « Artima », în pagina 12  la rubrica 
« Vedete » ( fotografii cu vedete autohtone şi din străinătate).

In ediţiile de peste săptămână, imaginea feminină a fost reprezentată în primul 
rând de fotografiile femeilor din marea politică de peste hotare ( 3 fotografii ale 
Angelei Merkel, implicată în campania electorală din Germania; 1 foto a Benitei 
Ferrero-Waldner, comisarul Uniunii Europene pentru Relaţii Externe). Chipul femeii 
autohtone a putut fi văzut de cele mai multe ori în fotografii anonime ce au servit 
drept ilustraţie a unor materiale de actualitate : chipul unei tinere în rochie de regină, 
participantă la Festivalul Vinului (« La sărbătoarea vinului « Cricova » şi « Zdubii » au 
venit cu un vin de elită », autor  Nicolae Roibu, nr. din 11 octombrie 2005), fotografia unei 
bătrâne cu tifon pe faţă şi cu o găină în mână (« În faţa pericolului gripei aviare, păsările 
nu mai pot fi vânate, dar nici consumate », nr. din 12 octombrie 2005) etc. şi arareori în 
fotografii concrete, dar de format mic, aidoma celor necesare pentru documnente         
( fotografia Mariei Postoico, vicepreşedintă a Parlamentului în cadrul informaţiei « Între 
20 de vicepreşedinţi », nr. din 5 octombrie 2005  şi fotografia jurnalistei Tatiana Corai, 
autoare a rubricii « Post-scriptum », nr. din 25 octombrie 2005). Altă distincţie a publicaţiei 
« Timpul de dimineaţă » constă în faptul că în 3 numere (nr. din 6, 26 şi 31 octombrie 
2005) din luna octombrie 2005 nu a fost publicată nici o fotografie cu femei.

Imaginea-foto a bărbaţilor din « Timpul de dimineaţă » reprezintă  50,79 la sută, 
mai bine de jumătate din volumul ilustrativ şi de aproximativ 5 ori mai mare decât 
volumul imaginii-foto a femeilor, astfel că printr-un calcul minor putem spune că 
o fotografie cu femei a fost « eclipsată » de 5 fotografii cu bărbaţi. Dacă la această 
proporţie mai adăugăm şi faptul că fotografiile bărbaţilor s-au bucurat de privilegii 
excepţionale privind numărul, mărimea, locul în pagină, inclusiv frecvenţa publicării 
lor în ziar, devine explicabilă lipsa de vizibilitate a femeilor şi vizibilitatea excesivă 
a bărbaţilor. Câteva exemplificări : în pagina 4 a nr. din 14 octombrie 2005 au fost 
publicate 9 fotografii cu bărbaţi, în pagina 5 a nr. din 21 noiembrie 2005 - 9 fotografii 
cu bărbaţi,  în pagina 3 a nr. din 28 octombrie  - 5 fotografii cu bărbaţi, etc.     
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FEMEIA ANONIMĂ/FEMEIA VEDETĂ
Cotidianul “FLUX” - lunile septembrie, octombrie , noiembrie 2003

 

Cotidianul Naţional “Flux” apare din 1996 şi are următoarea componenţă a 
echipei de creaţie:  Petru Bogatu, editorialist, Igor Burciu, redactor-şef, Vitalie 
Călugăreanu, redactor-şef adjunct, Angela Ivanesi, secretar general de redacţie, 
redactori: Departament social - Ioan Strelciuc, Departament Cultură - Liliana 
Popuşoi. Reporteri: Maria Praporşcic, Valeriu Cazacu, Liliana Istrate, Tatiana 
Istrate, Veronica Pătrunjel, Olga Buciuceanu, fotoreporter Laurenţiu Buţ.

Fiecare număr apare în 4 pagini. În prima pagină găsim genericul “Bună 
dimineaţa”, o maximă a zilei, calendarul creştin-ortodox, cursul valutar. Tot 
aici - editorialul semnat de Petru Bogatu, care conţine şi fotografia autorului. 
În rest - materialele nu sunt însoţite de pozele semnatarilor de materiale. 
Tot aici - probleme politice la zi. A doua pagină, intitulată “Social- Economic”, 
conţine de fiecare dată un sondaj cu genericul “Vox populi”, inclusiv materiale 
despre probleme sociale şi economice. A treia pagină poartă titlul “Politică” 
cu materiale despre viaţa politică internă şi externă, a patra - “Siesta”, în care 
sunt inserate materiale din cultură, sport, publicitate.

În cele 3 luni supuse monitorizării au apărut în total 1204 materiale, 206 fiind 
semnate de femei, 155 - de bărbaţi, 859 - fără semnătură.

În aceeaşi perioadă de timp au fost publicate în total 1294 de imagini, dintre care 
cu femei - 199, cu bărbaţi - 631, mixte - 201, neutre - 263.  

În “Flux”, cotidian naţional, în luna septembrie au apărut  399 de materiale, dintre 
care 83 semnate de femei, 31 de bărbaţi, 312 fără semnătură. Imagini în total au fost 
publicate - 437, dintre care cu femei - 84, cu bărbaţi - 186, mixte - 63, neutre - 104. 

În luna octombrie au apărut în total 442 de materiale, semnate de femei - 65, de 
bărbaţi - 59, fără semnătură - 307, total imagini - 446,  cu femei - 54, cu bărbaţi - 252, 
mixte - 86, neutre - 54.  

Pe parcursul lunii noiembrie au apărut 363 de  materiale cu respectivele semnaturi: 
58 de femei, 65 de bărbaţi, 240 fără semnătură. Imagini în total  au apărut 411: cu 
femei - 61, cu bărbaţi - 193, mixte - 52, neutre - 105.
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Tabelul nr. 7

Materiale care au văzut lumina tiparului în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003, 
în luna octombrie 2004, în luna octombrie 2005  în cotidianul „Flux”

Data apariţiei
Total

materiale
Semnate de 

Jurnaliste
Semnate de 

jurnalişti

Fără 
semnătură sau 

preluate din alte medii
Luna septembrie, 
octombrie, noiembrie  
2003

1220 206 155 859

Luna octombrie 2004 503 92 134 277
Luna octombrie 2005 721 108  93     520

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr.7, cotidianul ”Flux” a publicat în lunile 
septembrie, octombrie, noiembrie 2003 materiale 
semnate de femei în proporţie de 16,88 la sută, 
materiale semnate de bărbaţi – în proporţie de 12,70 
la sută, materiale semnate de agenţii de ştiri, servicii de 
presă, fără semnătură – în proporţie de 70,40 la sută.  

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr.7, cotidianul ”Flux” a publicat în luna 
octombrie 2004 materiale semnate de femei în 
proporţie de 18,29 la sută, materiale semnate de 
bărbaţi – în proporţie de 26,64 la sută, materiale 
semnate de agenţii de ştiri, servicii de presă, fără 
semnătură – în proporţie de 55,06 la sută.  

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr.7, cotidanul ”Flux”, a publicat în luna 
octombrie 2005 materiale semnate de femei în 
proporţie de 14,97 la sută, materiale semnate de 
bărbaţi – în proporţie de 12,89 la sută, materiale 
semnate de agenţii de ştiri, servicii de presă, fără 
semnătură – în proporţie de 72,12 la sută.  
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Tabelul nr. 8.

Materiale privind prestaţia feminină în raport cu cea masculină publicate în lunile 
septembrie, octombrie şi noiembrie  2003,  în luna octombrie 2004, în luna octombrie 
2005 în cotidianul „Flux”                        

Data apariţiei
Total 

materiale 

Materiale 
privind 

prestaţia 
feminină 

sau dedicate 
femeilor

Materiale 
privind 

prestaţia 
masculină 

Materiale 
privind 

prestaţia 
ambelor 
genuri

Materiale 
pe teme 
neutre

Luna septembrie, 
octombrie, noiembrie 
2003

1204 121 868 137 78

Luna octombrie 2004 503 77 294 29 103

Luna octombrie 2005 721 83 456 69 113

Remarcă: a se înţelege prin - materiale pe teme neutre – articolele care nu se referă la prestaţia femeilor şi 
bărbaţilor, iar prin materiale ce se referă la ambele genuri – articolele în care se scrie despre prestaţia femeilor şi 
bărbaţilor sau în care figurează nume de femei şi bărbaţi.

Conform calculelor efectuate în baza datelor tabelului 
nr. 8, cotidianul « Flux” a prezentat prestaţia feminină, 
inclusiv sfaturi pentru femei în proporţie de 10,04 
la sută, prestaţia masculină -  în proporţie de 72,09 
la sută, materiale privind prestaţia ambelor genuri  
– în proporţie de 11,37 la sută, materiale neutre – în 
proporţie de 6,47 la sută.

Conform calculelor efectuate în baza datelor tabelului 
nr. 8, cotidianul « Flux” a prezentat în luna octombrie 
2004 prestaţia feminină, inclusiv sfaturi pentru femei 
în proporţie de 15,30 la sută, prestaţia masculină -  în 
proporţie de 58,44 la sută, materiale privind prestaţia 
ambelor genuri  – în proporţie de 5,76 la sută, materiale 
neutre – în proporţie de 20,47 la sută.

Conform calculelor efectuate în baza datelor tabelului 
nr. 8, cotidianul  « Flux” a prezentat în luna octombrie 
2005 prestaţia feminină, inclusiv sfaturi pentru femei 
în proporţie de 11,51 la sută, prestaţia masculină -  în 
proporţie de 63,24 la sută, materiale privind prestaţia 
ambelor genuri  – în proporţie de 9,57 la sută, materiale 
neutre – în proporţie de 15,67 la sută.
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Tabelul nr. 9

Fotografii publicate în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003, în luna octombrie 
2004 şi în luna octombrie 2005 în cotidianul “Flux” 

Data apariţiei
Total 

/ilustraţii
Femei Bărbaţi Mixte Neutre

Luna septembrie, octombrie, noiembrie  
2003

1058 124 424 172 338

Luna octombrie 2004 356 34 213 36 73

Luna octombrie  2005 366 52 189 35 90

Notă: a se înţelege prin formularea - fotografii mixte, că e vorba de fotografii în care figurează bărbaţi şi femei, iar 
fotografii neutre – sunt imaginile de orice fel care exclud prezenţa omului.

Conform calculelor din tabelul nr. 9, imaginea-foto tipărită 
pe paginile cotidianului « Flux » în lunile septembrie, 
octombrie, noiembrie 2003, a reprezentat femeile în 
proporţie de 11,72 la sută; bărbaţii - în proporţie de 40,07 
la sută; fotografii mixte - în proporţie de 16,25 la sută; 
fotografii neutre - în proporţie de 31,94 la sută 

Conform calculelor din tabelul nr. 9, imaginea-foto 
tipărită pe paginile cotidianului « Flux » în luna 
octombrie 2004, a reprezentat femeile în proporţie 
de 9,55 la sută; bărbaţii - în proporţie de 59,83 la sută; 
fotografii mixte - în proporţie de 10,11 la sută; fotografii 
neutre - în proporţie de 20,50 la sută.

Conform calculelor din tabelul nr. 9, imaginea-foto 
tipărită pe paginile cotidianului « Flux » în luna 
octombrie 2005 a reprezentat femeile în proporţie de 
14,20 la sută; bărbaţii - în proporţie de 51,63 la sută; 
fotografii mixte - în proporţie de 9,56 la sută; fotografii 
neutre - în proporţie de 24,59 la sută. 

Din caseta tehnică a cotidianului „Flux” aflăm că în componenţa echipei de 
creaţie sunt 6 semnatari de materiale bărbaţi şi 6 semnatari de materiale femei. Nici 
una dintre femei nu ocupă funcţii decizionale de nivel 1 şi 2 în cadrul redacţiei şi 
doar 1 femeie este responsabilă de Departamentul cultură (Liliana Păpuşoi), deşi din 
informaţia casetei tehnice (Departamentul cultură: Liliana Păpuşoi) nu ne putem da 
seama dacă este sau nu şefa lui. Precum ne demonstrează calculele, cele 6 jurnalistele 
au semnat 206 materiale, iar cei 6 jurnalişti – 155 materiale, jurnalistele efectuând un 
volum de muncă mai mare (17,10 la sută) decât jurnaliştii (12,87 la sută). De regulă, în 
prima pagină care reflectă evenimentele la zi şi în pagina a treia cu genericul „Politică” 
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se produc cu preponderenţă jurnaliştii, iar în pagina a doua cu genericul „Social-
economic” şi a patra cu genericul „Siesta” – jurnalistele.

Graţie faptului că producătorii de evenimente (despre care se poate spune 
şi producători ai unui ascuns război informaţional) în RM, dar şi pe arena 
internaţională, sunt aproape în exclusivitate bărbaţii, evident că anume despre 
prestaţia lor s-a şi scris în ziar. Protagoniştii principali sunt liderii de la Tiraspol, 
liderii Federaţiei Ruse, liderii Republicii Moldova, persoane politice de la forurile 
europene şi SUA, inclusiv, într-o proporţie substanţială, liderii PPCD. Acelaşi lucru 
se întâmplă şi în editorialele semnate de Petru Bogatu, plasate pe pagina întâia, 
or, doar arareori, numai dacă e vorba de ambasadoarea SUA sau alte somităţi la 
nivel european sau internaţional, care din întâmplare sunt femei şi implicarea 
lor nu poate fi omisă în subiectele abordate, se face referinţă şi la prestaţia lor. O 
bună parte din materialele paginii 1 sunt consacrate protestelor iniţiate împotriva 
proiectului de federalizare al RM. 

În pagina 2 a cotidianului au fost publicate materiale privind viaţa economică şi 
socială, care la fel  au oglindit în marea lor majoritate prestaţia masculină, or, puţinele 
materiale în care s-au făcut referiri la prestaţia feminină ţin de informaţii în care 
drept surse sunt comunicările unor femei care ocupă anumite funcţii (cel mai des) în 
sistemul educaţional, în domeniul drepturilor copilului sau în domeniul medicinii (de 
regulă când e vorba de accidente şi la spitalul salvării e de serviciu o femeie). Astfel de 
informaţii au câte 10-15 rânduri şi sunt scrise după unul şi acelaşi calapod jurnalistic : 
potrivit directorului, şefului (de regulă fără să se respecte forma la feminin a numelui 
funcţiei sau profesiei)  de la instituţia cutare şi cutare...urmat de enunţul ca atare al 
informaţiei.  

Prezintă, însă, interes pentru studiul respectiv rubrica permanentă „Vox populi” 
din pagina a 2-a, care este realizată sub formă de sondaj, în cadrul ei fiind solicitată 
opinia publică vizavi de cele mai stringente subiecte la zi. Rubrica atrage o multitudine 
de respondenţi, femei şi bărbaţi, care nu-şi divulgă decât numele şi ocupaţia. Doar 
după fotografia alăturată textului ne putem da seama care este genul lor. La o trecere 
în revistă a conţinutului sondajelor, vom constata că ele abordează atât probleme 
din domeniul politicii, cât şi din cel al vieţii social-economice şi culturale. Autorii 
sondajelor, pe care le realizează ad-hoc în stradă, sunt reporterii: Veronica Pătrunjel, 
Alexei Catărău, Olga Buciuceanu, Valeriu Cazacu. Există sondaje, la care participă doar 
femei, iar la altele - doar bărbaţi, lucru dictat, precum vom vedea, în mare măsură de 
temele puse în discuţie. 

 La 2 septembrie 2003, “Flux”-ul publică sub rubrica respectivă titlul sondajului, 
care de fiecare dată reprezintă un citat din opinia unuia dintre respondenţi - “Ca să dai 
un copil la şcoală trebuie să munceşti până la istovire”. La întrebarea formulată - “În ce  
măsură, anul acesta, bugetul familiei vă permite să vă asiguraţi copiii cu haine şi rechizite 
pentru şcoală?”, răspund 6 interlocutori: 5 femei şi un bărbat. Fiecare dintre ei vorbeşte 
de greutăţile financiare cu care se confruntă, remarca noastră constând în faptul că 
intervievarea în cazul dat a 5 femei şi doar a unui bărbat scoate la iveală o stare de 
lucruri reală - de educaţia copiilor se ocupă cu precădere femeile.
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În numărul din 9 septembrie 2003, sondajul se axează pe decizia Guvernului R. 
Moldova de a trimite forţat elevii la recoltarea roadei. Ca reacţie la această decizie apar 
răspunsurile a 3 femei şi a unui elev, care îşi exprimă dezacordul faţă de respectiva 
decizie. 

Sondajul publicat în numărul din 30 octombrie 2003 ia în dezbatere cazul elevei 
de 12 ani de la Ungheni, care a născut un copil de 2,2 kg şi ai cărei părinţi sunt plecaţi 
la munci peste hotare. Întrebarea redacţiei sună respectiv: ”Cine credeţi că este vinovat 
de faptul că părinţii îşi lasă copiii şi pleacă peste hotare, iar ultimii încep să practice relaţiile 
sexuale de la o vârstă atât de fragedă? La întrebare au răspuns 3 femei şi 2 bărbaţi, 
unii învinuind părinţii şi rudele, alţii – şcoala şi pe fetiţă, dar toţi împreună cred că 
de vină este statul. Ca şi în alte publicaţii care au mediatizat cazul, problema este 
privită unilateral – nimeni nu-şi aminteşte de „făptaş” şi de părinţii băiatului implicat 
în această relaţie.  

Un alt subiect vizează adoptarea de către Parlament a Legii Lustraţiei. Spicuim câteva 
răspunsuri: Daniela, marketolog: “Deşi este necesară pentru R. Moldova, o lege a lustraţiei nu 
cred că va fi adoptată. Conducerea comunistă nu doreşte o astfel de lege.”; Galina, arhitectă: 
”Parlamentul e dator să adopte o astfel de lege. Ce fel de stat democratic suntem dacă totul e 
ţinut secret, iar oamenii sunt induşi în eroare înainte de alegeri cu cârnaţi ieftini.” 

În atenţia publicaţiei este şi problema corupţiei. La întrebarea ziarului: ”De câte 
ori vi s-a cerut mită la instituţiile de  stat?”,  Valentina, pensionară răspunde: “Personal, 
mi-ar fi ruşine să propun cuiva mită. Dar acest fenomen este răspândit la noi.” “O vecină a 
mea, - susţine Nina, studentă, - are copil în cl. IX, a dat bani profesorilor, pentru ca aceştia 
să-i pună note de trecere.” “Dacă nu plăteşti în plus, - spune Nina, contabilă, -  nu ţi se 
prestează nici un serviciu de calitate. Am fost nevoită să dau mită medicilor chirurgi, când 
am avut probleme de sănătate.”

Numărul din 16 septembrie relatează cititorilor despre întâlnirea preşedintelui 
Voronin cu tinerii, unde a declarat că R. Moldova nu are nevoie de credite din exterior. 
La întrebarea  reformulată de “Flux”, răspunsul este unanim: “Republica Moldova nu 
poate supravieţui fără credite din exterior”. Participă la acest sondaj 5 bărbaţi şi doar o 
singură femeie. De ce oare? Să fie această alegere intuitivă în concordanţă cu faptul că 
chiar şi la nivel internaţional banii sunt gestionaţi de către bărbaţi? Iată ce crede Nina, 
bucătăreasă: ”R. Moldova are o mare nevoie de credite externe. Dar ele trebuie folosite 
raţional. E cazul să fie investiţi mai mulţi bani în agricultură. Fiind o ţară agrară, noi 
putem avansa economic doar prin dezvoltarea acestui domeniu. La noi se cultivă fructe şi 
legume, însă nu dispunem de tehnologii moderne, pentru a le pune în aplicare”. 

În sondajul referitor la criza pâinii au răspuns doar bărbaţi: un chelner, un 
pensionar, un muzician, un muncitor, un preot, un jurist, un lector universitar.  Aceeaşi 
prezenţă, în exclusivitate masculină, o atestăm la 18 septembrie, când se ia în dezbatere 
atitudinea faţă de activitatea sindicatelor, inclusiv la 24 septembrie, când subiectul l-a 
constituit întreruperea legăturilor telefonice între R. Moldova şi Transnistria. 

“Să avem din ce trăi şi să nu murim de foame” - aceasta este concluzia, la care au ajuns 
cei 5 chestionaţi, în majoritate pensionari, în numărul din 25 septembrie, 2003. Se face 
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referire la  declaraţia premierului Tarlev, prin care s-a decis ca ziua de 1 octombrie să 
fie considerată a oamenilor în etate. Vom selecta câteva din opinii. Polina, pensionară: 
“În primul rând, cerem majorarea pensiilor. Pentru că cei 250 de lei nu ne ajung nici pentru 
achitarea serviciilor comunale… suntem nevoiţi să ne dezicem de multe necesităţi vitale.” 
O altă părere, expusă de pensionară Vera, sugerează  guvernanţilor să-şi aducă aminte 
de ei în fiecare zi, nu doar în timpul campaniei electorale. 

După cum se observă, publicaţia pune în discuţii şi probleme politice la zi. 
Preşedintele comisiei pentru politică externă a Parlamentului, Andrei Neguţă, consideră 
că Federaţiei Ruse  trebuie să i se mai acorde un termen pentru retragerea definitivă a 
forţelor sale din Transnistria. La tema dată răspund 4 bărbaţi şi 2 femei. Liuba, profesoară, 
crede că aceasta nu este prima declaraţie nechibzuită a lui Neguţă: ”Astfel poate proceda 
doar un trădător de ţară...”  Valeriu, businessman: ”Gestul lui Neguţă vine să confirme faptul 
că puterea de la Chişinău face jocul Rusiei”. ( “Flux”, 1 octombrie, 2003).

Potrivit rezultatelor unui studiu realizat de Institutul de Politici Publice, Republica 
Moldova a devenit unul din cele mai democratice state din fosta Uniune Sovietică, 
fiind alături  de ţările baltice. Rugaţi să comenteze acest enunţ, participanţii la 
sondaj, 6 bărbaţi, susţin că trăim într-un stat poliţienesc. “Putem spune că am gustat 
din democraţie la sfârşitul anilor “80, - declară Mihai, artist plastic.  - Atunci era în toi 
mişcarea democratică şi ne puteam compara cu ţările baltice.”

“Protestez pentru copiii şi nepoţii mei”, - spune Ion, pensionar, participant alături 
de alte sute şi sute de cetăţeni la protestele din faţa Ambasadei Ruse. În numărul din 
2 octombrie, la sondaj participă 4 bărbaţi şi două femei. Diana, care este  studentă, 
confirmă  că vine  zi de zi aici, pentru a protesta împotriva politicii expansioniste 
promovate de Moscova.

Redacţia solicită părerea străzii şi vizavi de “Festivalul vinului”, organizat de 
autorităţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Rugaţi să se pronunţe pe marginea acestui 
eveniment, interlocutorii “Fluxului” conchid că guvernarea actuală este marcată 
de beţii, pentru care nu se găseşte un alt loc, decât Piaţa Marii Adunări Naţionale. 
Răspund 5 bărbaţi şi o singură femeie. Pensionara Ana: „Este o prostie să transformi 
într-o adunătură de  beţivi locul care a devenit sfânt pentru orice cetăţean al R. Moldova”.  
( „Flux”, 8 octombrie, 2003).

Numărul imediat următor reia în discuţie tema corupţiei. Valeriu Cazaru, 
reporterul publicaţiei solicită răspunsul a 4 bărbaţi şi a 2 femei la întrebarea : „Ce credeţi 
despre corupţia din Republica Moldova?”. Dumitru, medic este convins că de corupţie 
sunt afectate toate domeniile, mai cu seamă, justiţia. Andrei, care-i student, speră la 
dispariţia corupţiei odată cu plecarea actualilor guvernanţi. Ce cred despre corupţie 
cele două femei? Alina, pensionară: “În R. Moldova  corupţie există peste tot, începând 
cu grădiniţele de copii şi terminând cu Parlamentul”. Alexandra, medic: “R. Moldova este 
printre cele mai sărace ţări anume pentru că este una dintre cele mai corupte.”  

Alte teme abordate în cadrul rubricii „Vox Populi” – lipsa apei calde în capitală, 
libertatea presei, scumpirea pâinii şi a produselor alimentare, proiectul de federalizare 
a RM, duplicitatea guvernării comuniste, etc.  În total la sondaje au participat 226 de 
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respondenţi, dintre care 79 femei şi 147 bărbaţi. După categoriile sociale s-au împărţit 
astfel: studenţi - 47, pensionari - 31, profesori - 21,  ingineri - 8, şomeri - 8, şoferi - 7, 
fermieri - 7, manageri - 7, elevi - 7, medici - 6, muzicieni - 5, jurişti - 5, femei casnice 
- 5, artişti plastici - 5, ziarişti - 5, jurişti - 5, economişti - 4, contabili - 4. Alte categorii de 
profesii: agricultori, fermieri, muncitori, bucătărese. Precum demonstrează cifrele, dar 
şi exemplele de mai sus, la sondaje au participat de 2 ori mai mulţi bărbaţi decât femei. 
De ce, care ar fi cauza respectivei proporţii? A fost la latitudinea jurnaliştilor să decidă 
cui solicită opinia, sunt mai mulţi bărbaţi decât  femei pe străzi la ore matinale, când 
presupunem că au fost realizate sondajele, sunt mai receptivi bărbaţii la ce se întâmplă 
în jur? E greu de determinat un răspuns aproape de adevăr din cauza specificităţii 
sondajului – realizarea în stradă. Un motiv, însă, sunt totuşi temele puse în discuţie. 
Precum e de observat, când e vorba de teme serioase, inclusiv politice, sunt solicitate 
părerile bărbaţilor, când se vorbeşte despre probleme sociale – femeile.  Acest lucru 
dovedeşte atitudinea diferită faţă de prestaţia genurilor umane, fiecare dintre teme 
având preferaţii lor în calitate de surse. În limbaj politicilor de gen procedeul este un 
stereotip, prin care se încalcă egalitatea de şanse a femeilor.

Pagina 3 cu genericul „Politică” a cotidianului „Flux” poate fi considerată fără 
echivoc pagina prestaţiei masculine. În ea sunt publicate materiale din viaţă politică 
autohtonă şi internaţională. În tot acest peisaj masculin au apărut doar 2 relatări în 
care în calitate de protagonistă a fost Pamela Hide Smitt, ambasadoarea SUA („Dna 
Pamela ne deschide ochii”, nr. din 23 septembrie 2003) şi Eugenia Ostapciuc, Preşedinta 
Parlamentului RM  („Bucătăreasa caută parteneri”, nr. din 2 octombrie 2003). Termenul 
„bucătăreasă” folosit în adresa Preşedintei Parlamentului poate fi considerat drept o 
insultă  în adresa nu numai a funcţiei de Preşedinte al Parlamentului, dar a persoanei 
respective. Alte materiale despre prestaţia feminină în pagină 3 nu au fost publicate. 

Pe ultima pagină a fiecărui număr, ce poartă genericul „Siesta”, găsim rubrica 
permanentă „Începe ziua cu „Flux”. Este realizată de Liliana Popuşoi şi are drept invitaţi 
oameni din diverse domenii: literatură, teatru, film, muzică, arte plastice, modă, 
jurnalistică, dar şi cu alte preocupări - sport, cercetare ştiinţifică, etc.   

Astfel, în calitate de interlocutori aici şi-au dat concursul: actorii: Stela Merlă, Ion 
Mocanu, Valentin Delinschi, Iurie Suveică, Sergiu Finiti, Lilia Bejan, scriitorii: Eugenia 
Bulat,  Iurie Colesnic, Alexandru Corduneanu, muzicienii: Liviu Ştirbu, Marian Stârcea, 
Aura, Georgeta Voinovan, Liviu Burlea, Adrian Ursu, Mariana Şura, Victoria Odobescu, 
istoricii: Ion Varta, Mihai Adauge, artiştii plastici: Andrei Mudrea, Iurie Matei, Simion 
Moisei, criticul de artă Tudor Braga, lingviştii Andrei Crijanovschi, Ion Ciocanu, 
comentatorul sportiv Nicolae Buceaţchi, preşedintele Asociaţiei presei Sportive 
din Moldova, Nicolae Juravschi, preşedintele Comitetului Naţional Olimpic, juristul 
Vitalie Nagacevschi, regizorii Andrei Vartic, Tudor Tataru,  Sandu Cozub, Daniel Dohot, 
preşedintele Asociaţiei “Noua generaţie”, ziarista Valentina Luchian, profesoara Maria 
Buruiană - în total 37 de invitaţi, dintre care 11 femei şi 26 de bărbaţi. 

Concepută sub forma de interviu, rubrica îşi implică interlocutorii în politică, 
astfel rămânând prea puţin loc, pentru ca aceştia să poată vorbi despre realizările 
lor în domeniile în care activează. Oricum, şi la această rubrică constatăm, chiar dacă 
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autoarea ei este o jurnalistă, că bărbaţii sunt preferaţi în calitate de invitaţi în proporţie 
de mai bine de două ori decât femeile.   

Vom urmări în continuare, cum analizează aceleaşi evenimente, fapte, întâmplări 
bărbaţii şi femeile, recurgând la câteva exemple, oferite de  persoane publice 
cunoscute:  Maria Buruiană, profesoară de limba şi literatura română la liceul 
“Prometeu” din Chişinău, spune, între altele în “Fluxul” din 3 septembrie 2003: ”Am 
participat la toate evenimentele mişcării de eliberare naţională de la sfârşitul anilor 
“80 - începutul anilor “90 . Am pornit de la cenaclul care se organiza pe Aleea Clasicilor. 
Se adunau acolo cam 20-30 de intelectuali, apoi numărul nostru s-a ridicat la sute. Îmi 
amintesc cu emoţii ziua în care limba română a fost declarată limbă de stat şi am trecut la 
grafia latină...” Interlocutoarea înşiruie şi alte  întâmplări, prin care i-a fost dat să treacă 
de-a lungul carierei sale  pedagogice. Iată ce scrie despre protestele din 2002: ”N-am 
să uit niciodată perioada protestelor, iarna-primăvara lui 2002, pe care o consider foarte 
benefică. Deputaţii din PPCD sunt unicii care mai menţin spiritul nostru naţional şi salut 
decizia lor de a organiza pe 28 septembrie o Adunare Naţională.”

Interviul cu poeta  Eugenia Bulat se intitulează “Conştiinţa vine din studiu şi n-o 
poţi bate în patru cuie”. Întrebată cum se poate face cultură în timpuri când conducerea 
este ostilă culturii,  Eugenia Bulat răspunde: ”Eu am înţeles că în statul ăsta atunci când 
ai convingeri, idei, când ştii exact care-ţi este istoria, limba maternă - nu te poţi afirma. 
Carieră nu vei face, mereu ţi se vor pune piedici. Fireşte că, pe faţă nu vor fi motivele exacte 
ale excluderii tale dintr-o instituţie sau alta. Este cazul meu, de ce nu. Eşti exclus din viaţa 
culturală, socială, eşti marginalizat. Asta am simţit eu dintotdeauna, pe pielea mea…”

“Până la urmă şi mămăliga moldoveneasă poate să explodeze” - este convingerea 
istoricului Ion Varta, care spune că cel mai grav pericol ce ne pândeşte este proiectul 
de federalizare a R. Moldova. Cităm: ”Realizarea acestuia ar putea avea consecinţe fatale 
pentru noi toţi, fiindcă prin federalizare se urmăreşte transnistrizarea R. Moldova. Va fi 
cel mai sumbru deznodământ care ne urmăreşte. Trebuie să sesizăm cu toţii acest mare 
pericol şi să încercăm să ne opunem, fiindcă aducerea în legalitate a regimului criminal de 
la Tiraspol înseamnă în mod automat instalarea lui la cârma R. Moldova.” 

Subiectul federalizării este unul ardent şi bineînţeles, îi preocupă pe invitaţi. 
Regizorul Andrei Vartic se pronunţă astfel asupra acestei chestiuni: ”Federalizarea, 
după incultură şi  amoralitate, este un alt blestem. Şi reiese una din alta. Dacă am vedea 
pe la premiere şi concerte preşedintele ţării sau miniştrii noştri şi ar fi nişte discuţii între 
noi, poate ar înţelege şi ei nişte lucruri elementare, pe care oamenii din stradă deja le 
ştiu. Federalizarea este o încercare disperată a unor cercuri retrograde, dominate de 
mentalitatea comunistă, de spaima ca nu cumva-cumva comunismul să moară.”  Precum 
vedem, răspunsurile protagonistelor sunt mai personalizate, ele se referă neapărat 
şi la implicarea personală în situaţiile despre care se vorbeşte, pe când răspunsurile 
protagoniştilor sunt mai generale, referindu-se la fenomen ca atare, fără a fi trecute 
prin „filieră” personală.

Dacă vom urmări cu atenţie palmaresul prezenţelor feminine în raport cu cele 
masculine de la respectiva rubrică, vom constata că majoritatea protagonistelor o 
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constituie actriţele şi interpretele de muzică uşoară, iar palmaresul protagoniştilor, 
deşi ţine la fel cu preponderenţă de domeniul culturii, e mult mai vast. 

O rubrică permanentă din ultima pagină a “Flux-ului” conţine date de-a lungul 
timpului din ziua respectivă. Sunt consemnate şi anumite aniversări. De exemplu: 
“4 septembrie la noi şi în lume” şi o specificare - este a 247 zi a anului 2003. Au mai 
rămas 118 zile până la sfârşitul anului. Calendarul dă nume ale unor evenimente 
remarcabile, personalităţi din variate domenii ale ştiinţei, tehnicii şi culturii. De cele 
mai multe ori aici nu găsim nici un nume de femeie. O altă rubrică tot de calendar, 
dar care conţine şi o fotografie, este intitulată “Aniversare”, sub care întâlnim nume 
de bărbaţi precum: Alfred Nobel, scriitorii Lev Tolstoi, Liviu Rebreanu, poetul George 
Coşbuc, compozitorul Ciprian Porumbescu, gimnastul Marius Urzică, interpreţii Sting, 
Julio Iglesias, regizorul Roman Polanski, boxerul britanic Lennox Lewis, etc., în total 39 
de nume, iar printre femei - cântăreaţa Maria Tănase, balerina Maya Pliseţkaia, Indira 
Ghandi, Laura W. Bush, prima doamnă a SUA, interpreta Nely Ciobanu, actriţa franceză 
Catherine Deneuve, actriţele americane Winona  Ryder, Tina Turner, în total 8 nume.

De asemenea în fiecare număr a fost publicată şi rubrica „Sport” care conţine câte 
5-6-7 relatări din lumea sportului, dar majoritatea evocă prestaţia masculină, despre 
prestaţia feminină în domeniu fiind publicate doar 5 informaţii în întreaga perioadă 
de monitorizare.

Altă rubrică permanentă a paginii poartă titlul „Cocktail”, acesta fiind locul unde 
au fost publicate cele mai multe materiale din întregul număr de materiale despre 
prestaţia feminină. Majoritatea materialelor se referă la viaţa privată a vedetelor din 
străinătate, în care, precum se întâmplă şi la alte publicaţii, se scrie despre momente 
irelevante, neînsemnate  („Britney Spears suferă de lene”, nr. din 9 septembrie 2003; 
„Beyonce are probleme cu kilogramele”, nr. din 11 septembrie 2003; „Cameron Diaz 
are coşuri”, nr. din 25 septembrie 2003, etc.).  

  hipuri de bărbaţi şi femei pot fi găsite în marea lor majoritatea pe paginile 
unu şi patru. Ele reprezintă de cele mai multe ori aspecte de la protestele împotriva 
proiectului de federalizarea al RM (pag. 1), inclusiv cupluri ale vedetelor internaţionale 
(pag. 4).

Referitor la imaginea-foto a femeilor şi bărbaţilor în cotidianul „Flux” cele 15,37 la 
sută fotografii cu femei se compun în primul rând din fotografiile publicate la rubrica 
„Vox Populi” (pe jumătate anonime, or, fotografiile sunt însoţite doar de numele şi 
profesia intervievatelor) din pagina doi, inclusiv din fotografiile cu femei din pagina 
patru, frecvente la rubricile „Începe ziua cu „Flux», “Cocktail”, “Integrame” (în cadrul 
ultimei dintre rubrici fiind plasate poze cu femei, unele - vedete de film, muzică, altele 
- necunoscute, dar prezentând obiecte de vestimentaţie, pantofi, bijuterii, pălării, 
poşete, fără a li se spune pe nume. Este evident că fotografiile respective sunt publicate 
pentru a atrage atenţia cititorului. Între vedetele feminine a fost de descoperit şi una 
masculină - Luciano Pavarotti). 

Pe paginile unu şi trei a cotidianului „Flux», fotografii cu femei, cu excepţia a 
2-3 cazuri, nu au fost publicate. Una dintre excepţiile paginii întâi a fost utilizarea 
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procedeului deja cunoscut din alte publicaţii, când pentru ilustrarea, aprofundarea 
sau dramatizarea unei anumite teme sau situaţii, este publicată fotografia anonimă cu 
chipul unei femei chinuite ( „Unde-i pâinea , domnule Tarlev?”, nr. din 18 septembrie 
2003). Procedeul nu face altceva decât să promoveze stereotipul de mentalitate că 
femeia este slabă, neputincioasă, nu se poate descurca de una singură, fiind victima 
numărul unu a guvernărilor proaste. Desigur, pentru atingerea scopului politic imediat 
de către publicaţie procedeul poate să aibă ponderea sa, dar el afectează pentru  un 
timp nedeterminat imaginea femeii, care se întipăreşte în conştiinţa publică anume în 
modul în care este promovată. 

 Fotografiile cu bărbaţi, publicate în proporţie de 48,76 la sută îi prezintă de cele 
mai dese ori pe deputaţii PPCD Vlad Cubreacov, Ştefan Secăreanu, Eugen Gârlă, pe 
preşedintele PPCD Iurie Roşca, inclusiv pe liderii politici din Europa şi din lume, pe 
liderii politici ai RM, pe „autoproclamaţii” lideri din Transnistria – toate fiind legate de 
evenimentele politice care au loc în momentele respective. Cele mai multe dintre 
aceste fotografii sunt plasate pe prima şi a treia pagină, deşi nu sunt deloc puţine 
cazurile când ele ocupa şi spaţii în paginile doi şi patru. Ele sunt plasate cu acelaşi 
succes la rubricile „Vox populi” (pag. 2), „Începe ziua cu „Flux” (pag. 4), „Sport” (pag. 4), 
„Cocktail”(pag. 4), etc. Nu lipsesc caricaturile la adresa liderilor politici actuali. Adeseori 
ele reflectă unele situaţii, ce vin în dezacord cu politica promovată de PPCD.

”FLUX”, ediţia de vineri, lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003

Săptâmânalul “FLUX” are specificarea - ediţia de vineri. Conţine 24 de pagini 
şi este realizată de aceeaşi echipă redacţională ca şi cotidianul „FLUX”. Prima şi 
ultima pagină sunt color, în rest - alb negru. Pe cele două pagini, sunt inserate 
imagini de mari dimensiuni de la manifestările din Piaţa Marii Adunări 
Naţionale şi au câte un slogan. Cele din prima pagină sunt întotdeauna 
diferite. Iar cel din ultima se intitulează „Gustul libertăţii”. Materiale sunt 
repartizate  după conţinutul lor tematic în paginile: Eveniment, Opinii, 
Scandal, Social, Actual, Special, Cultură, Extern, Şcolar, Dosar, Sport, Estival, 
Siesta, Util, Programe TV. Multe dintre materialele apărute în cotidianul „Flux”, 
pe parcursul săptămânii în curs, sunt reluate în ediţia de vineri. Aşa încât 
putem spune, că publicaţia reprezintă o trecere în revistă a evenimentelor 
săptămânii. De asemenea în atenţia ziariştilor figurează şi subiecte dezbătute 
în cadrul şedinţelor Parlamentului, ale Guvernului. Se furnizează informaţii 
privind vizitele oamenilor politici din străinătate în Republica Moldova.

Editorialul semnat de Petru Bogatu şi însoţit de fotografia acestuia, este original 
şi apare în pagina a doua. Alte editoriale, deja publicate în „FLUX” cotidian, fără 
fotografie, apar în alte pagini în calitate de materiale obişnuite. De notat că nici pe 
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painile Cotdianului “Flux”, nici pe cele ale Ediţiei de vineri nu vom găsi editoriale 
semnate de femei, or, în lumea jurnalisticii, editorialele înseamnă cele mai importante 
şi mai citite materiale ale fiecărui număr. Din experienţă profesională, trebuie să 
recunoaştem că de regulă, deşi femeile nu scriu mai puţin profesionist, lor nu li se 
încredinţează asemenea sarcini redacţionale. Suntem de părere că la mijloc nu e 
vorba de lipsa de capacităţi profesionale ale jurnalistelor, ci mai degrabă e vorba de 
teama de concurenţă a bărbaţilor jurnalişti. Or, adeseori s-a observat că jurnalistele 
pot cuprinde (exemplu pot servi editorialele jurnalistelor de la ziarul apărut mai târziu 
“Ziarul de gardă”, editat în exclisivitate de femei jurnaliste) adeseori mult mai plenar 
fenomenele din societatea decât jurnaliştii, socializându-le în mare parte, pe când 
editorialiştii-bărbaţi preferă să dea creaţiei lor aproape în exclusivitate tentă politică.

Am avut la dispoziţie 13 numere ale săptămânalului. În total au apărut 857 
de materiale, dintre care 119 semnate de femei, 115 semnate de bărbaţi, 546 fără 
semnătură,  în rest - preluări. Au fost publicate 1072 de imagini, dintre care 134 cu 
femei, 425 cu bărbaţi, 170 mixte, 343  neutre. 

În luna septembrie, în cele 4 numere au apărut 240 de materiale, 29 semnate de 
femei, 42 de bărbaţi, 169 fără semnătură. Au fost publicate 331 imagini, dintre care  31 
cu femei, 131 cu bărbaţi, 53 mixte, 117  neutre.

În luna octombrie au apărut 5 numere ale săptămânalului. Au văzut lumina tipului 
294 de materiale, 45 semnate de femei, 44 semnate de bărbaţi, 195 - fără semnătură. 
Imagini - 383,  50 cu femei, 149 cu bărbaţi, 61 mixte, 123 neutre.

În luna noiembrie au apărut 4 numere. Au fost publicate 256 de materiale, 45 
semnate de femei, 29 semnate de bărbaţi, 182 fără semnătură. Imagini în total:  343,  
43 cu femei, 144 cu bărbaţi, 58 mixte, 98 neutre.  

Tabelul nr. 10.

Materiale care au văzut lumina tiparului în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003, 
în luna octombrie 2004, în luna octombrie 2005  în publicaţia “Flux”, ediţia de vineri

Data apariţiei
Total

Materiale
Semnate de 

Jurnaliste
Semnate 

de jurnalişti

Fără 
semnătură sau 

preluate din alte medii

Luna septembrie, 
octombrie, noiembrie  
2003

857 119 115 623

Luna octombrie 2004 267 65 66 136

Luna octombrie 2005 267 48 32 187
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Tabelul nr. 11.

Materiale privind prestaţia feminină în raport cu cea masculină publicate în lunile 
septembrie, octombrie şi noiembrie  2003,  în luna octombrie 2004, în luna octombrie 
2005 în publicaţia  „Flux”, ediţia de vineri                      

Data apariţiei
Total 

materiale 

Materiale 
privind 

prestaţia 
feminină 

sau dedicate 
femeilor

Materiale 
privind 

prestaţia 
masculină 

Materiale 
privind 

prestaţia 
ambelor 
genuri

Materiale 
pe teme 
neutre

Luna septembrie, 
octombrie, noiembrie 
2003

857 70 599 49 138

Luna octombrie 2004 266 35 179 6 46

Luna octombrie 2005 267 52 159 15 41

Conform calculelor efectuate în baza datelor din tabelul 
nr.10, publicaţia ”Flux”, ediţia de vineri a publicat în 
lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003 materiale 
semnate de femei în proporţie de 13,88 la sută, 
materiale semnate de bărbaţi – în proporţie de 13,41 
la sută, materiale semnate de agenţii de ştiri, servicii de 
presă, fără semnătură – în proporţie de 72,69 la sută. 

Conform calculelor efectuate în baza datelor din tabelul 
nr.10, publicaţia ”Flux”, ediţia de vineri a publicat în 
luna octombrie 2004 materiale semnate de femei 
în proporţie de 24,34 la sută, materiale semnate de 
bărbaţi – în proporţie de 24,81 la sută, materiale 
semnate de agenţii de ştiri, servicii de presă, fără 
semnătură – în proporţie de 51,12 la sută. 

Conform calculelor efectuate în baza datelor din tabelul 
nr.10, publicaţia ”Flux”, ediţia de vineri a publicat în 
luna octombrie 2005 materiale semnate de femei 
în proporţie de 17,97 la sută, materiale semnate de 
bărbaţi – în proporţie de 11,98 la sută, materiale 
semnate de agenţii de ştiri, servicii de presă, fără 
semnătură – în proporţie de 70,03 la sută.  
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Tabelul nr. 12.

Fotografii publicate în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003, în luna octombrie 
2004 şi în luna octombrie 2005 în publicaţia “Flux”, ediţia de vineri

Data apariţiei
Total 

/ilustraţii
Femei Bărbaţi Mixte Neutre

Luna septembrie, octombrie, noiembrie  
2003

1058 124 424 172 338

Luna octombrie 2004 311 55 161 39 56

Luna octombrie  2005 244 36 101 41 66

Notă : a se înţelege prin formularea - fotografii mixte, că e vorba de fotografii în care figurează bărbaţi şi femei, 
iar fotografii neutre – sunt imaginile de orice fel care exclud prezenţa omului. 

Conform calculelor efectuate în baza datelor tabelului 
nr. 11, publicaţia  « Flux”, ediţia de vineri în lunile 
septembrie, octombrie, noiembrie 2003 a prezentat 
prestaţia feminină, inclusiv sfaturi pentru femei în 
proporţie de 8,16 la sută, prestaţia masculină -  în 
proporţie de 69,89 la sută, materiale privind prestaţia 
ambelor genuri  – în proporţie de 5,71  la sută, materiale 
neutre – în proporţie de 16,21 la sută.

Conform calculelor efectuate în baza datelor tabelului nr. 
11, publicaţia« Flux”, ediţia de vineri în luna octombrie 
2004 a prezentat prestaţia feminină, inclusiv sfaturi 
pentru femei în proporţie de 13,15 la sută, prestaţia 
masculină -  în proporţie de 67,29 la sută, materiale 
privind prestaţia ambelor genuri  – în proporţie de 2,25 
la sută, materiale neutre – în proporţie de 17,29 la sută.

Conform calculelor efectuate în baza datelor tabelului 
nr. 11, publicaţia  « Flux”, ediţia de vineri a prezentat în 
luna octombrie 2005 prestaţia feminină, inclusiv sfaturi 
pentru femei în proporţie de 19,47 la sută, prestaţia 
masculină -  în proporţie de 59,55 la sută, materiale 
privind prestaţia ambelor genuri  – în proporţie de 5,61  
la sută, materiale neutre – în proporţie de 15,35 la sută.

Conform calculelor din tabelul nr. 12, imaginea-foto 
tipărită pe paginile publicaţiei « Flux », ediţia de vineri 
în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003, 
a reprezentat femeile în proporţie de 11,72 la sută; 
bărbaţii - în proporţie de 40,07 la sută; fotografii mixte 
- în proporţie de 16,25 la sută; fotografii neutre - în 
proporţie de 31,94 la sută 
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Ediţia de vineri urmează acelaşi curs ca şi cotidianul „Flux”. Problemele femeilor 
nu figurează pe ordinea zilei. Ele apar sporadic în materialele publicaţiei. Şi vom vedea 
în care anume. 

Tema federalizării R. Moldova este una de mare interes pentru întreaga opinie 
publică.  Cum au reacţionat organizaţiile de femei la această problemă aflăm în 
„Fluxul” din 5 septembrie. Este publicată Declaraţia organizaţiilor de femei cu privire 
la depăşirea diferendului transnistrean. Ea este semnată de Ecaterina Mardarovici - 
Clubul politic al femeilor 50/50, Maria Saharneanu - Clubul pentru şanse egale ”În doi”, 
Viorica Cucereanu - Clubul ziaristelor „Zece plus”, Silvia Ghinculov - Clubul soroptimist 
internaţional Chişinău, Maria Sarabaş - Societatea Doamnelor Creştin-Democrate, 
Ala Mândâcanu - Consiliul Naţional al Femeilor, Adela Vasiloi - Asociaţia Obştească 
„Femeia în Economie şi Finanţe”, Larisa Ungureanu - Asociaţia  Femeilor „Milena 
SM”, Eugenia Moraru - Organizaţia Obştească „Femeia şi societatea”, Angela Chicu 
- Asociaţia femeilor Profesioniste din R. Moldova, Ludmila Bolboceanu - Mişcarea 
femeilor din  Moldova pentru combaterea Sărăciei şi a analfebetismului, Silvia  
Chetrari - Asociaţia Naţională a Femeilor cu Dplomă Universitară, Maria Căpăţână - 
Asociaţia Obştească „Femeia mileniului trei”. Cităm din Declaraţie : „Este îngrijorător 
faptul că această încercare de a transforma ţara noastră într-un protectorat rusesc a 
găsit susţinerea unor diplomaţi occidentali mai puţin documentaţi asupra problemei, 
care s-au pomenit fără să vrea în situaţia de susţinători ai politicii expansioniste a 
Rusiei. Opinia publică din R. Moldova aşteaptă de la insituţiile occidentale, şi în primul 
rând, de la Uniunea europeană şi SUA, o susţinere fermă şi eficientă în ceea ce priveşte  
realizarea angajamentelor Federeaţiei Ruse, asumate în cadrul reuninilor OSCE de la 
Istanbul, 1999, şi Porto, 2002, privind evacuarea completă, până la sfârşitul anului 2003 
a trupelor şi arsenalului său militar din Transnitria. Prezenţa militară rusă consituie 
elementul de bază care menţine şi alimentează separatismul şi stabilitatea în zonă. 
Ne exprimăm speranţa că atât autorităţile R Moldova, cât şi instituţiile internaţionale 
vor manifesta mai multă receptivitatea faţă de poziţia societăţii civile şi nu vor admite 
perpetuarea acestei situţaii conflictuale periculoase atât pentru cetăţenii R. Moldova, 

Conform calculelor din tabelul nr. 12, imaginea-foto 
tipărită pe paginile publicaţiei « Flux », ediţia de vineri 
în luna octombrie 2004 a reprezentat femeile în 
proporţie de 17,68 la sută; bărbaţii - în proporţie de 
51,76 la sută; fotografii mixte - în proporţie de 12,54 la 
sută; fotografii neutre - în proporţie de 18,00 la sută.

 

Conform calculelor din tabelul nr. 12, imaginea-foto 
tipărită pe paginile publicaţiei « Flux », ediţia de vineri 
în luna octombrie 2005 a reprezentat femeile în 
proporţie de 14,81 la sută; bărbaţii - în proporţie de 
41,56 la sută; fotografii mixte - în proporţie de 16,84 la 
sută; fotografii neutre - în proporţie de 27,16 la sută. 
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cât şi pentru continentul european”. Precum e de observat, organizaţile de femei au 
ştiut să dea apreciere unei probleme ce priveşte întreaga societate, dar e regretabil 
că ele sunt solicitate s-o facă doar în cazuri excepţionale, în situaţii extreme, când 
„focul” deja „arde”, deşi prezenţa lor permanentă în viaţa publică ar putea fi, conform 
experienţei femeilor din alte ţări, acel echilibru de care ar avea nevoie societatea. 

Această declaraţie apare, alături de multe alte declaraţii semnate de oameni 
politici în exclusivitate bărbaţi în pagina a treia care poartă genericul „Nu federalizării” 
şi are titlul general ”Misiunea OSCE susţine politica expansionistă a Rusiei”.   

În numărul din 3 octombrie, în pagina „Special”, Maria Praporşcic publică o serie 
de date comentate privind traficul de femei. Ea investighează fenomenul traficului 
şi face următorul comentariu:  „Albania este, în majoritatea cazurilor, ţara de tranzit 
pentru traficul internaţional de persoane. Reţelele internaţionale de trafic, în care 
intră şi traficanţii moldoveni, alături de cei  albanezi, şi-au intensificat activitatea după 
1999, fenomen aflat în legătură strânsă cu criza din 1997, cu criza din Kosovo din 1999, 
care au creat condiţii favorabile dezvoltării comerţului cu femei. Până la începutul lui 
2001, oraşul-port Vlora era preferatul traficanţilor, dată fiind distanţa relativ mică pănă 
la ţărmul italian, precum şi mulţimea de proprietari de bărci de cauciuc, care, contra 
unei sume frumuşele, contribuiau la prosperarea  comerţului cu fiinţe umane”. Ziarista 
are şi alte informaţii care confirmă că, cităm:”Moldovencele sunt pe primele locuri”:

Pe parcursul anului 2000, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) din 
Tirana a oferit azil şi a reabilitat 125 de femei, peste 70 din ele fiind din R Moldova. 
Şapte victime ale traficului aveau vârste cuprinse între 13 şi 17 ani, 52 - între 18 şi 24 
de ani, 11 -  între  25 şi 30 de ani, iar o femeie - 30 de ani. Patru moldovence au declarat 
că au fost răpite. Mai mult de jumătate din femei au fost traficate în Italia. În 2001 în 
centrul de reabilitare al OIM, s-au aflat 28 de moldovence, 48 la sută din numărul total 
de victime ale traficului. În 2002 la OIM din Tirana au ajuns 7 moldovence - 25 la sută 
din  numărul total al victimelor reabilitate în 2002, recrutate prin intermediul ziarului 
„Makler” sau de către prieteni.

La momentul sosirii ziaristei de la Chişinău la Tirana, angajaţii OIM au declarat că 
în centrul de reabilitare din Tirana, administrat de ei, nu există nici o femeie originară 
din R. Moldova. Autoarea continuă prin a descrie două cazuri de trafic, în care, fetele, 
naive, una încă minoră, au crezut că vor munci în Italia. 

În presa albaneză nu au prea apărut materiale despre moldovencele vândute sau 
traficate în şi prin Albania. Ziariştii sunt interesaţi mai mult de traficul de albaneze în 
ţările occidentale, pentru că şi în Albania, pentru regiunea de nord a ţării, deosebit de 
săracă, aceasta este o problemă gravă.  

„În mass-media din Albania, - ne mai informează Maria Praporşcic,- se discută şi 
despre legalizarea prostituţiei. Cei care susţin legalizarea spun că aceasta ar contribui 
la diminuarea  traficului de femei. Ei spun că în  timpul celui de-al doilea război 
mondial când Albania a fost ocupată de Italia fascistă, casele de toleranţă funcţionau 
legal, dar prostituatele erau aduse din Italia, nu erau albaneze. Pentru majoritatea 
intelectualilor albanezi, scriu aceleaşi ziare, legalizarea prostituţiei era inacceptabilă, 



105

IMAGINEA FEMEII ŞI A BĂRBATULUI ÎN PRESA SCRISĂ

deoarece contravine moralei şi s-ar putea atesta contrariul celor întâmplate în 1939-
1944, acum femeile vor fi aduse din ţările sărace din Europa de Est”. 

Materialul e scris în cunoştinţă de cauză, abordează problema traficului din mai 
multe puncte de vedere şi acest lucru se datorează, credem, faptului că a fost realizat 
de o ziaristă, care poate că şi dintr-o solidaritate de gen, a încercat să pună problema 
în faţa societăţii la modul serios. Dar, la fel ca şi în toate cazurile când se discută o 
asemenea temă, se face referinţă doar la femei ca „vinovate” sau „victime” ale traficului 
de fiinţe umane şi nici sub o formă nu se face referire la cei ce beneficiază de pe urma 
acestui fenomen, la cei ce plătesc asemenea servicii. 

În numărul din 5 septembrie, pagina „Social” are subtitulul „Mafia cu epoleţi”, iar 
ziarista Vernoca Pătrunjel declară din capul locului că Minsiterul de interne preferă 
să ascundă aceste  abuzuri, învăluindu-le cu secrete de „uz intern”. De această dată 
publicaţia alege localitatea Sadaclia. Ajunsă la faţa locului şi investigând mai multe 
cazuri de atitudine a organelor de drept, Veronica Pătrunjel scrie că „poliţia de la 
Sadaclia  bate în oameni ca-n fasole”. De rând cu unele mărturii ale bărbaţilor, găsim 
şi una consmnată de cetăţeana Iustina Lungu. Iată căteva crâmpeie: ”Într-o duminică 
dimineaţă îmi căutam de griji prin ogradă. O maşină de culoare roşie s-a apropiat de 
poartă. Au coborât trei inşi, fără să se prezinte m-au întrebat unde e Victor, nepotul 
meu. Le-am zis că nu este la mine, o fi fiind la el acasă. În acest timp intra pe poartă şi 
nepotul meu. Când l-au văzut, l-au şi înşfăcat de mâini şi vroiau să-l bată. Am intervenit, 
apucându-l de braţ pe unul dintre ei. Mai târziu am aflat de la oameni că respectivii 
erau colaboratori ai poliţiei. Nici nu-mi venea să cred. M-au trântit la pământ, lângă 
poartă şi m-au bătut. M-au lovit zdravăn până m-au lăsat însângerată pe pietrişul din 
faţa porţii. Când deschideau gura să vorbească tare mai puţea de la ei a alcool. M-au 
bătut atât de tare, încât nu m-am putut api ridica din pat. Am stat şi la spital. Până 
azi mă aflu în stare de şoc, şi nu pot înţelege cum au îndrăznit ei, care ar trebui să 
protejeze ordinea publică să lovească într-o bătrână de 70 de ani”.  Din material mai 
aflăm că rudele a doua zi au depus o plângere la procuratura raionului Basarabeasca, 
anchetatorul Gheorghe Curcă, urmând să examineze cazul, pentru ca timp de o 
săptămână pătimitei să-i fie expediat răspunsul anchetei. Au trecut mai mult de două 
luni dar nimic nu s-a rezolvat. Pe lângă toate, femeia nu a avut parte de un tratament 
complet, din lipsă de bani. De aceea sănătatea ei este şi acum şubredă.

Părerea de rău pe care o trăieşti citind acest material, e că pe parcursul 
următoarelor 3 luni atât cât a durat monitorizarea publicaţiei, în paginile lui nu s-a 
mai revenit la acest caz, nu s-a urmărit evoluţia lui, astfel, se crează impresia unui 
lucru nedus până la capăt, or, eficienţa unui material de ziar constă în faptul când 
poate comunica cititorilor că în urma publicării lui, organele abilitate s-au implicat 
sau nu pentru a rezolva problema anunţată. La fel, tonalitatea plină de compasiune, 
descrierea amănunţită a asuferinţelor femeii, subliniază încă şi încă o dată neputnţaei, 
or, jurnalista în cazul de faţă a recurs la cea mai uşoară soluţie: a descris victima, la 
informaţia căreia a avut acces fără de nici o piedică şi a lăsat în necunoaştere agesorii, 
or, materialul publicat ar fi avut efectul scontat dacă jurnalista mergea pe urmele 
respectivilor agresori, dezvăluindu-le faptele.  
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Paginile de cultură, cele de sport şi de divertisment aduc în atenţia cititorului 
aspecte dintre cele mai diferite din viaţa mondenă. 

Vom analiza în continuare pagina  „Siesta”. În prim-plan apar vedetele din 
domeniul filmului şi sportului. Nu sunt ocolite nici „personajele” locului şi vom urmări 
în ce ipostaze apar ele, cum este distribuit spaţiul acordat fiecăruia, ce fel de poze 
însoţesc informaţiile. 

La o privire de ansamblu, vom constata că Liliana Popuşoi, cea care selectează 
materialele pentru pagină, face un lucru riguros, alegând din  multitudinea de noutăţi, 
pe cele la zi. Balanţa înclină de cele mai multe ori spre datele privind activitatea 
unor staruri străine, asupra cărora sunt îndreptaţi ochii mapamondului. Ce-au mai 
făcut, de cine s-au îndrăgostit, pe cine apreciază sau desconsideră - aceste şi alte ştiri 
fac deliciul programelor de  divertisment de la orice post de radio şi TV, din presa 
scrisă. Nu uită nici de cele autohtone. Vom apela la câteva exemple. Şi vom urmări 
reprezentanţii căror profesii figurează mai des în pagină,  care este demersul lor 
artistic şi ce promovează. În numărul din 22 septembrie, „Fluxul” publică sub genericul 
„Show-biz la noi acasă” un interviu intitulat „Avem persoane publice care merită a fi 
puse în valoare” cu tânăra ziaristă Valentina Luchian de la postul de radio Antena 
C, realizatoarea emisiunilor VIP şi VIP Fashion. La sfârşitul fiecărui an organizează o 
reuniune mondenă cu participarea intervievaţilor programelor radiofonice din R 
Moldova şi cu invitaţi din România, interpreţi, prezentatori ai unor programe similare, 
oameni cu o experienţă mai bogată în domeniu. Fiind întrebată dacă există show-biz 
în R Moldova, V. Luchian spune că nu, argumentând că oriunde în lume din această 
preocupare se poate câştiga, pe când la noi se fac cheltuieli care nu pot fi acoperite. 
„Încerc să fac şi eu un eveniment. Şi dacă trei ani la rând am reuşit să mă ţin de această 
idee, mai am o speranţă... E foarte greu să convingi oamenii de afaceri să investească 
în evenimente de acest gen. Primul lucru de care întreabă este ceva de genul ce va 
avea el din asta. Ei vor să scoată bani din toate şi nu investesc în ceva ce ar putea 
să le aducă profit peste ani”. Ziarista istoriseşte despre experienţa pe care o au, în 
acest sens,  prezentatori din România, la ale căror manifestări a avut ocazia să asiste 
şi să aprecieze la cote înalte eforturile colegilor săi, care se bucură de tot sprijinul 
societăţii, am putea spune. Pentru că într-un eveniment de asemenea anvergură 
sunt antrenate zeci de instituţii, care întind o mână de ajutor, oferind participanţilor 
masă, cazare, diurne. „În România toţi prezentatorii şi ziariştii au demnitate. Ei sunt 
respectaţi şi remuneraţi pe măsură. Ai noştri nu sunt remuneraţi măcar pentru un 
trai decent sau să-şi cumpere o haină. În România toate emisiunile televizate îşi au 
magazinele lor, marfa cărora este promovată de prezentatori, au designeri, stilişti. La 
noi nu există aşa ceva. Ziarişti buni avem şi noi şi cred că ei ar fi şi nişte prezentatori 
foarte buni, dar trebuie să se găsească cineva care să creadă în ei şi să investeacă bani 
în ei. În România un prezentator devine vedetă timp de o lună. Apare pe coperţile 
revistelor. La noi poţi să lucrezi zece ani într-un domeniu şi nimeni să nu te aprecieze. 
La noi vedetele nu sunt mediatizate, nici apreciate”. 

Materialul, pe lângă faptul că scoate în evidenţă starea de lucruri din domeniul 
respectiv, lasă şi un gust amar, or, protagonista, deşi reuşeşete să realizeze chiar şi 



107

IMAGINEA FEMEII ŞI A BĂRBATULUI ÎN PRESA SCRISĂ

cu greutăţile enunţate un eveniment monden de luat în seamă, e lăsată de către 
jurnalistă să-şi plângă de milă, să-şi dezvăluie decepţiile, efortul nejustificat, căutările, 
fără a se pune accent în cele din urmă pe succesul obţinut, fapt care diminuează 
din imaginea de învingătoare a protagonistei. Acest procedeu de victimizare, de 
subliniere a eforturilor depuse, utilizate întro măsură mai mare când e vorba de 
activitatea femeilor, are pe lângă aspectul pozitiv pe care se contează şi unul negativ, 
or, de aici concluzia - o femeie pentru îşi atinge scopul propus, trebuie să facă mult mai 
multe eforturi decât un bărbat. Or, am obsevat că atunci când în asemena materiale 
protagonistul e un bărbat nu se pătrunde aproape că deloc în „culisele bucătăriei” 
privind organizarea a astefel de evenimente. 

În pagină sunt publicate alte 2 materiale despre două interprete, una care abia se 
lansează, şi alta - deja cunoscută publicului larg.

În numărul din 5 septembrie  găsim o prezentare a tinerei interprete Mariana 
Şura, care la  vârsta de 21 de ani îşi câştigă singură existenţa.

La 17 octombrie o redescoperim pe cantautoarea Georgeta Voinovan într-un 
interviu cu titlul:  „Cei care numără componentele vieţii mele n-au ce număra în 
viaţa lor”. Să aflăm ce răspunde protagonista la o întrebare care sună astfel: „Nu 
te-a deranjat niciodată faptul că lumea îţi numără copiii, soţii, este interesată de 
tot ce se întâmplă în viaţa ta personală”. G. V.: „Unora li se numără banii, altora 
- castelele, eu fac parte dintre acei, cărora li se numără copiii. De ce nu... Să fiu 
sinceră, nu am fost o fană a matematicii, nici la şcoală, nici în viaţă. Încerc să iau în 
calcul ceea ce ţine de viaţa mea personală şi mai puţin ceea ce ţine de altcineva, 
astfel încât îmi dau seama că cei care numără componentele vieţii mele nu au ce 
număra în viaţa lor”. Referindu-se la defecte, Georgeta Voinovan consideră că între 
ele se înscrie şi acela de a pierde simţul timpului, are perioade când locuieşte doar 
în lumea ei şi-i este foarte greu să se racordeze la realitate. Crede, de asemenea că 
este prea credulă. „Văd din start în oameni ceea ce este mai bun, şi nu rareori, mi-a 
fost dat să mi se dezvelească şi partea cealaltă a oamenilor, mai puţin frumoasă, 
dar să fie prea târziu, când faptul a fost deja consumat, dintr-un punct sau altul 
de vedere. Mi-aş dori mai multă sinceritate în jurul meu, pentru că la vârsta mea 
mi-am dat seama că eu nu am nici o şansă să devin mai pragmatică. Mulţi dintre 
prietenii mei, care m-au acceptat aşa cum sunt, îmi spun:” Nu trebuie să fii atât de 
încrezătoare”. Dar eu prefer să văd partea bună a lucrurilor, prefer să fiu mioapă 
şi în sensul ăsta. Aşa mă simt eu mai bine, decât să simt în fiecare persoană un 
duşman sau un potenţial duşman sau răufăcător, sau să-i citesc printre rânduri 
gândurile mai puţin pozitive”.

 Realizatoarea interviului poate fi felicitată, a reuşit să dezvăluie firea sensibilă 
a protagonistei, a „obţinut” chiar o destăinuire sinceră din partea ei, care scoate în 
evidenţă valorile morale de care se conduce, dar ar fi de aşteptat de la inteviu mai 
multe aspecte despre creaţia  cantautoarei, concret despre cum se descurcă în 
preocupările pe care le are, or, a pune accentul doar pe viaţa privată a protagonistei, 
e ca şi cum a scrie pe jumătate despre un om, a cărui pondere în cele din urmă constă 
totuşi în prestaţia lui socială şi nu doar în cea privată. 
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În aceeaşi pagină este publicat un eseu despre legendara Marilyn Monroe, 
informaţii despre cavalerul Roger Moore şi Sir Sting. Alăturat sunt publicate 
fotografiile acestora, de astă dată de proporţii mai mici, comparativ cu cea a Georgetei 
Voinovan.

Din „Fluxul” din 7 noiembrie aflăm că interpreta Nely Ciobanu s-a odihnit la poalele 
muntelui Ararat. Dar aceasta, după ce a avut în 2003 un program intens: concerte, 
participări la festivaluri internaţionale de muzică la Jurmala şi la Harkov, unde a avut 
o prestaţie deosebită. Tot aici - o informaţie succintă despre o altă interpretă Victoria 
Odobescu. Nely este surprinsă cu un căţeluş în braţe, iar Victoria Odobescu - într-o 
poză meditativă. În rest - starurile apar aşa cum le este stilul: ba cu haine improvizate, 
sumare, ba decente, ba la un microfon, ba pe o scenă,  ba într-o librărie, ba într-un bar. 
Toate se constituie în secvenţe din viaţa cotidiană, plină de tot felul de întâmplări.

Tot din pagina „Siesta” ne mai informăm în ceea ce priveşte activitatea interepretei 
Lina, care, chiar dacă intenţionează să ia cu asalt Bucureştiul, nu se pregăteşte să plece 
din Chişinău. Lina face concucrenţă în această pagină lui Victor Micuşa, preşedintele 
frizerilor din R. Moldova, deţinător, alături de alţi doi colegi ai săi, al premiului I la 
Festivalul-Concurs al Ţărilor Balcanice la coafură, care s-a desfăşurat la Sofia. Spaţiul 
„Fluxului” este generos şi cu membrii formaţiei O-Zone. Despre ei citim, pe ei îi vedem 
în poze. 

Victoria Lungu trece peste dezamăgiri prin cântec, iar Liviu Ştirbu este preocupat 
de lansarea tinerelor talente. Unul dintre ele fiind Anastasia Cuşnir, deţinătoarea 
Marelui Trofeu la Festivalul Internaţional de Muzică pentru copii şi adolescenţi „Golden 
Star” din Bucureşti. 

Oricum, chiar dacă în paginle respective sunt promovate atât femei, cât şi bărbaţi, 
spaţiul, frecvenţa apariţiei în ziar e cu mult de partea prestaţiei masculine, întocmai 
cum demonstrează calcule efectuate – de 2,5 ori mai mult decât femeile. 

O altă pagină de divertisment se intitulează „Util”. În mod tradiţional fiecare dintre 
aceste pagini conţine date privitoare la tendinţele modei, reţete ale frumuseţii, reţete 
culinare, reunite la rubirca ”Magie în bucătărie”, mici secrete ale marilor gospodine. 
Greşelile de limbă tot aici sunt plasate. Nu lipseşte horoscopul, prezent de câţiva ani 
în orice publicaţie de la noi. Pagina localizează femeile încă o dată în mod subliniat 
în bucătărie, preocupate obsesiv de felul în care arată fizic şi mai puţin spiritual. 
Liliana Popuşoi care îngrijeşte şi această pagină, stă de vorbă cu Sebastian Bako, 
director general al Companiei Avon în R. Moldova, care este convins că firma pe care 
o reprezintă, trebuie să fie peste tot acolo, unde sunt doamne. Între altele, vorbesc 
depsre un nou produs cosmetic - parfumul Treselle. Din textul de publicitate, vom 
extrage doar un pasaj: ”Pentru o femeie sigură pe sine, încrezătoare în forţele proprii, 
conştientă de farmecul său... Senzuală şi sexy. Este întruchiparea feminităţii. Apa de 
parfum „Treselle” este o ofrandă adusă frumuseţii acestei femei, fiind special creată 
pentru ea”. Procedeul este clasic: o face pe femeie dependentă, în acest caz de noul 
parfum al companiei, altfel, deducem din text, ea nu ar avea nici o şansă să se afirme, 
să fie apreciată şi pentru alte „merite”.
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„Fluxul” din 31 octombrie publică secrete ale tinereţii. ”Tinereţea poate fi mai mult 
decât o stare de spirit, îi poţi face acum acest dar şi corpului tău. Timpul îşi va continua 
drumul lui firesc, dar tu vei şti cum să-i faci faţă cu înţelepciune. Iată câteva sfaturi utile 
fiecărei femei. Să consume apă suficientă, să facă mişcare, să se spele bine pe mâini”. Bune 
sfaturi, dar de ce ele, sfaturile de acest fel, nu se recomandă şi bărbaţilor? Să nu dorească 
şi ei să fie veşnic tineri? Pagina este o mostră de discriminare ascunsă a femeilor.    

Tot aici regăsim şi sfaturi pentru o carieră de succes, preluate dintr-o sursă 
bucureşteană, care din păcate, nu este precizată. Citim, între altele, în preambul: ”La 
bine şi la rău, conversaţia ta îţi face reclamă. De fiecare dată când deschizi gura, laşi 
oamenii să-ţi vadă mintea”. Cele 7  sfaturi se referă la femeile care vor ţine eventual 
un discurs public. Ele sunt oferite de managerii unor importante întreprinderi 
din Bucureşti şi sintetizate sună astfel: ”Cunoaşte-ţi audienţa”, „Construieşte un 
raport interpersonal cu audienţa”; „Nu spune ceea ce audienţa ştie deja”, „Respectă 
elementele unei prezentări”, „Alege cu grijă introducerea”, „Gândeşte în termenii 
unei prezentări din vânzări”, ”Direcţionează întrebările în favoarea ta”. De aici, putem 
conchide că sursa de unde e preluat materialul ar trebui să fie o revistă pentru femei, 
care se adresează cititoarelor sale, dar ce ne facem atunci când e vorba de o publicaţie, 
cititorii căreia sunt se prea poate întro măsură mai mare bărbaţi? Procedeul produce 
discriminare ascunsă atât faţă de femei, cât şi faţă de bărbaţi. Vizavi de femei se lasă 
perceput mesajul că ele nu s-ar descurca fără o consiliere de specialitate când e vorba 
de un discurs public, iar vizavi de bărbaţi – că sunt neglijaţi întrun domeniu atât de 
important, or, altă percepere, credem, mai aproape de adevăr - bărbaţii sunt atât de 
exepţionali încât nu au nevoie de astfel de sfaturi.  

În aceeaşi cheie este construit şi un alt material, intitulat „Copilul meu nu învaţă 
bine”. Cităm din primul alineat ”Lasă nemulţumirea la o parte şi evaluează situaţia „la 
rece”. Porneşte de la ideea că, poate nu doar copilul tău este de vină. Până să stai de 
vorbă cu învăţătoarea sau diriginta, trebuie să afli motivele pentru care micuţul are note 
sau calificative slabe”. Materialul se adresează în totalitate mamelor, percepute drept 
educatoarele copiilor lor, dar de fapt atestă altfel de discriminare atât faţă de femei, cât 
şi faţă de bărbaţi. Faţă de femei – fiindcă le face responsabile doar pe ele de educaţia 
copiilor, iar faţă de bărbaţi - fiindcă sunt privaţi prin tradiţie de aceste responsabilităţi.  

   „Flux” - cotidian, octombrie 2004

La cotidianul „Flux” este angajată aceeaşi echipă ca şi la „Flux”, ediţia de vineri. 
Adică, 17 persoane, din ele 7 femei şi 10 bărbaţi. „Flux” apare de patru ori pe 
săptămână. În luna octombrie 2004 au ieşit de sub tipar 16 numere. Au fost publicate 
503 materiale, din ele 92 semnate de femei, 134 semnate de bărbaţi, 277 nu poartă 
nici o semnătură. Doar o singură femeie semnează materiale pe teme politice, în rest 
astfel de articole sunt semnate de bărbaţi. De regulă, femeile-jurnaliste scriu despre 
familie, educaţie, artă, cultură, probleme sociale. Bărbaţii mai puţin se implică în astfel 
de probleme.
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Cotidianul „Flux” , cum aflăm din căsuţa tehnică, are două departamente: 
Departamentul Social şi Departamentul Cultură. Deşi lipseşte Departamentul 
Politică, cele mai multe materiale sunt pe teme politice. Pagina 1 şi pagina 3, aproape 
în întregime, publică materiale pe teme politice. Şi, desigur, în primul rînd, sunt 
promovaţi bărbaţii, fiindcă ei sunt cei care „fac politică”.

Despre femeile-politiciene s-a scris, pe parcursul lunii, foarte puţin, mai exact, 2 
materiale: unul despre ambasadoarea SUA în Republica Moldova, dna Heather Hodges 
şi o singură informaţie despre preşedinta Parlamentului Republicii Moldova, Eugenia 
Ostapciuc, din care aflăm că pleacă în Polonia. A mai fost publicat un material intitulat 
„Femeile vor intra masiv în politică” semnat de Petru Grosu (11 octombrie 2004). Din 
el aflăm că preşedintele Grupului de Acţiune pe Problemele Gender  în cadrul Pactului 
de Stabilitate, Sonja Lorar, a declarat următoarele: „Este evident că în cadrul viitoarelor 
alegeri din Republica Moldova, femeile vor avea mai multe şanse decât până acum, 
dar situaţia legislaţiei cu privire la egalitatea genurilor nu este suficient favorabilă 
pentru femei”. Materialul ne informează despre situaţia prezentă la tema femeile în 
politică, aducându-se, ca argument, cifre şi date concrete, de exemplu: „În prezent, 
în Republica Moldova femeile constituie 15,9% din numărul total al consilierilor, 26% 
din numărul membrilor de partid şi 2% din numărul miniştrilor”. Titlul, din păcate, este 
doar o speranţă, un îndemn şi nicidecum nu corespunde realităţii – nici din 2004 şi 
nici celei din prezent, or, starea de lucruri pe această linie de subiect e încă destul de 
descurajantă -  femeia, precum a fost marginalizată, aşa a şi rămas marginalizată.

Restul materialelor pe teme politice reflectă activitatea bărbaţilor încadraţi în 
politică, atât de la noi, căt şi din alte ţări.  Dar să vedem ce spun cifrele. Pe parcursul 
lunii octombrie 2004 au fost publicate trei materiale despre activitatea femeilor 
în politică şi 234 despre activitatea bărbaţilor în politică. Tematicii mixte (privind 
activitatea politică) îi este destinat un singur material (4 octombrie 2004). Diferenţa 
este strigătoare la cer! Putem afirma cu certitudine că, deşi în cadrul redacţiei sunt 
angajate femei, iar unele semnează materiale pe teme politice, în prim-plan se află 
mereu imaginea politicienilor-bărbaţi. Cu aceste materiale se deschide ziarul, fiind 
bogat ilustrat şi cu imaginile lor, tot despre activitatea bărbaţilor în politică citim şi 
în pagina 3, unde vedem şi multe imagini ale lor, inclusiv şi unele caricaturi în care 
figurează tot ei, bărbaţii.

Cele mai multe imagini cu bărbaţi politicieni pe parcursul lunii octombrie 2004 
le au: Vladimir Putin, preşedintele Rusiei ( 9 imagini), Vladimir Voronin, preşedintele 
Republicii Moldova ( 7 imagini), Iurie Roşca, preşedintele grupului parlamentar al 
PPCD ( 6 imagini), 3 fotografii reprezintă imaginea lui Serafim Urechean, liderul 
Blocului „Moldova Noastră”, tot 3 fotografii îl prezintă pe Igor Smirnov, preşedintele 
Transnistriei. Sunt publicate, evident, şi alte fotografii ale politicienilor din România, 
Ucraina, SUA şi din alte ţări.

Publicaţia „Flux” nu are, cum s-a menţionat mau sus, Departament Politică, dar 
tema politică are prioritate în ziar, iar politicienii despre care se scrie, precum deja 
se cunoaţte, sunt bărbaţi. Deci, concluzia este că publicaţia „Flux” nu acordă atenţie 
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reflectării activităţii femeilor în domeniul politic şi nu promovează o idee sănătoasă 
despre activitatea femeilor în politică, cu toate că PPCD (Patridul Creştin Popular-
Democrat, iar cotidianul „Flux” este finanţat de acest partid), în fond susţine egalitatea 
de genuri şi promovează femeile în politică. 

Prezenţa femeilor o găsim în paginile cotidianului în alte materiale, în special, 
cele cu destinaţie socială, culturală, educaţională, deşi, nici acestea nu sunt atât 
de numeroase, cum ar fi de aşteptat. Ne sunt prezentate diverse informaţii despre 
cântăreţele Madonna, Jenifer Lopez, actriţele Elizabeth Taylor, Janet Leigh. În numărul 
din 7 octombrie citim despre „Cele mai puternice femei din America”, un material 
preluat din revista „Fortuna New York”, despre clasamentul femeilor de afaceri din 
SUA. Ne întrebăm: oare avem şi noi femei de afaceri? De ce presa noastră, inclusiv, 
cotidianul „Flux” nu efectuează o scară a valorilor în acest sens? Viaţa ne demonstrează 
că în Republica Moldova există femei de afaceri. Păcat, că nu se scrie despre ele.

În pagina 2 din „Flux” citim titlul unui material: „A crescut numărul de îmbolnăviri 
de tuberculoză”  semnat de Natalia Florea. În imagine – o femeie bolnavă. Ce-ar trebui 
să credem? Că materialul ne vorbeşte despre bolnavele de tuberculoză, pe când în 
rândurile lui se face trimitere la bărbaţii bolnavi de această maladie, iar statisticile 
spun că bărbaţii sunt cei mai afectaţi de ea. Conştient sau inconştient a fost plasată  
femeia în această imagine? Nu avem de unde şti, dar s-a comis o gravă discriminare, 
fiindcă fotografia identifică boala cu imaginea femeii. 

Pe data de 13 octombrie la rubrica de pe ultima pagină „Începe ziua cu „Flux” 
a fost  plasat un interviu cu Maria Saharneanu, realizat de Liliana Popuşoi, cu titlul 
„Conflictele sunt o urmare a unor politici proaste”. Deşi interviul nu este consacrat 
în mod special femeilor, este important că a fost acordat de o femeie care şi-a expus 
opinia referitor la o situaţie conflictuală care s-a creat în societatea noastră în jurul 
Companiei „Teleradio-Moldova”, când au avut loc protestele jurnaliştilor la Casa - Radio. 
În centrul materialului este plastă fotografia intervievatei cu e ediţie a ziarului „Flux” 
în faţă. De menţionat că în numărul din 13 octombrie 17 materiale sunt consacrate 
bărbaţilor şi activismului politic al lor. Pe lângă interviul menţionat, mai întâlnim 
3 informaţii despre femei. În una din ele aflăm că în această zi s-a născut Margaret 
Thatcher, supranumită „doamna de fier”. I se publică şi o mică imagine.

La 14 octombrie este publicat materialul „Singură şi neajutorată. O bătrână 
nevăzătoare din capitală supravieţuieşte cu 300 de lei” semnat de Livia Zaharia. Cum 
am mai spus, despre femei se scrie când e vorba de boli, sărăcie şi alte năpaste. Este 
publicată şi fotografia unei bătrâne, nu suntem siguri dacă e bătrâna din material sau 
pur şi simplu o bătrână. Din cele 38 de materiale, cât au fost plasate în acest număr, 
17 sunt consacrate bărbaţilor, în special, activismului politic al bărbaţilor, iar tema 
femeilor este reflectată în 4 materiale, unul din ele fiind cel sus-numit. În pagina 4 
la rubrica „Începe ziua cu „Flux” este publicat un interviu cu Natalia Pietraru, acum 
Natasha Wilde, directorul Teatrului „Labanjer” din or.Hamburg, Germania. Interviul se 
intitulează „Ca să-i aprinzi pe alţii, trebuie să arzi tu mai întâi în flăcări”. Autoare : Liliana 
Popuşoi. Este un interviu despre o femeie de succes, originară din Republica Moldova, 
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ilustrat cu o imagine a intervievatei. Restul materialelor sunt scurte informaţii, în 
special, din sfera show-biz-ului.

În alte numere au fost publicate informaţii din lumea sportului, de exemplu, 
„Sharapova a impresionat Asia” („Flux”, 12 octombrie), a muzicii, cu trimitere la 
succesele femeilor din alte ţări. În numărul din 28 octombrie este publicat un material 
mai mărişor despre un copil-minune, Natalia Costriţchi, despre succesele ei în muzică. 
Materialul este însoţit şi de o fotografie a Nataliei, îmbrăcată în haine naţionale, mai 
exact, în costumul scenic.

Un interes deosebit din punct devedere al politicilor de gen ne-a trezit rubrica 
Calendarul la noi şi în lume de pe ultima pagină care apare în fiecare zi. În total, pe 
parcursul lunii octombrie au fost publicate 15 ediţii a rubricii Calendar. Ce prezintă ele? 
Scurte informaţii despre cele mai importante evenimente de pe glob: Ziua mondială 
a apei sau alte sărbători importante, precum şi date biografice ale oamenilor celebri 
(ziua de naştere, data morţii, scurte comentarii).

Ediţia rubricii Calendar de la 4 octombrie cuprinde 25 de informaţii. Prima ne 
spune că „Începe săptămâna mondială a spaţiului” (4 – 10 octombrie). Constatăm că 
din cele 25 de informaţii, 15 ne furnizează informaţii despre bărbaţi şi doar trei se referă 
la femei. De exemplu: în această zi „S-a născut Maria Filotti, prestigioasă interpretă de 
teatru şi directoare de teatru (1939 – 1948) care a jucat şi în filme („Pe valurile fericirii”, 
„Visul unei nopţi de iarnă”. Moare la 4 noiembrie 1956”. Cea de a doua informaţie ne 
spune că în „1582 a murit Teresa de Avila, pe numele adevărat Teresa de Cepeda y 
Ahumada, călugăriţă spaniolă, cea mai renumită sfântă a bisericii catolice şi clasic 
al meditaţiei creştine. În 1970 Papa Paul al VI-ea i-a acordat cel mai înalt tilu catolic: 
Doctor Eclesiae (Profesor de Creştinism). Teresa de Avila s-a născut la 28 martie 1515”.

Calendarul din 5 octombrie numără 15 informaţii, dar printre ele nici una nu se 
referă la femei, ci doar la bărbaţi. La fel şi în Calendarul din 12 octombrie (în total – 16 
informaţii, din care 13 se referă la bărbaţi), 20 octombrie  (în total – 11 informaţii, din ele 
– 10 despre bărbaţi), 28 octombrie (în total – 13 informaţii, din ele – 10 despre bărbaţi).

În total, pe parcursul lunii octombrie 2004 au fost publicate la rubrica Calendar 
noi şi în lume 229 de informaţii. Din ele 170  se referă la personalităţi-bărbaţi şi doar 
19 la femei-personalităţi, cu precădere actriţe, scriitoare, călugăriţe, cântăreţe, soţii 
de politicieni. De exemplu, în numărul din 11 octombrie: „1844 – S-a născut Eleanor 
Roosevelt, soţia preşedintelui Franklin Roosevelt” sau „1963 – A murit şansonetista 
Edith Piaf (Vrăbiuţa)”.

Cât priveşte personalităţile politice de-alungul vremii, în Calendar găsim 
informaţii despre domnitorii de peste Prut, alţi oameni politici, şi nici o singură 
informaţie despre personalităţile de dincoace de Prut. Nu le avem sau nu ne pasă de 
ele? Probabil, de vină este indiferenţa noastră faţă de oamenii cu vederi progresiste, 
faţă de basarabenii care au lăsat urme în istorie, cultură, economie sau viaţă politică. 
Despre femeile basarabene, la fel, nu se scrie nici un cuvinţel. 

Pe de altă parte, să nu ne mirăm că s-au găsit informaţii despre soţia preşedintelui 
Franklin Roosevelt. E normal ca să fie difuzată în lume o astfel de informaţie, fiindcă în 
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ţările cu o democraţie dezvoltată inegalitatea genurilor este o fază depăşită. Pe când 
la noi, istoria este făcută de bărbaţi, politica, la fel. Aşa a fost în trecut. De aceeaşi 
mentalitate perimată ne ciocnim şi în prezent. Părerea de rău e legată, însă, de faptul 
că aceeaşi situaţie se atestă şi în presă, or, cei care selectează datele pentru respectiva 
rubrică, dacă ar fi sensibili gender, ar căuta să echilibreze întrun fel sau altul starea 
de lucruri. 

Referitor la imagini, trebuie să spunem că în perioada 4 – 28 octombrie 2004 
cotidianul „Flux” a publicat 356 de imagini. Din ele, în 34 apar femei (în special, din 
afara hotarelor ţării, cu unele excepţii), în 213 – bărbaţi, în 38 de fotografii vedem 
bărbaţi şi femei, neutre sunt 73 (clădiri, motociclete, telefoane etc.) În unele numere 
( 5, 12, 19, 20, 25, 26 octombrie) a fost publicată doar câte o fotografie cu femei. Cele 
mai multe, 6 la număr, au fost publicate în paginile cotidianului la 13 octombrie. Din 
numărul total de fotografii ale femeilor, doar în 10 este reflectată activitatea lor în 
politică comparativ cu 110 de imagini ale bărbaţilor implicaţi în viaţa politică. E o 
discrepanţă mare de tot şi faptul ar trebui să îngrijoreze presa naţională.

Constatăm, deci, aşa cum se vede din materialele şi imaginile publicate pe 
parcusul lunii octombrie 2004 în cotidianul „Flux”, că femeile lipsesc din viaţa politică, 
economică, socială a Republicii Moldova. Cu unele excepţii, desigur. 

   „Flux” - ediţia de vineri, octombrie 2004

În luna octombrie 2004, au apărut 5 numere ale ediţiei de vineri „Flux”, în format 
mare, fiecare număr având câte 12 pagini. Echipa redacţională era alcătuită din 17 
persoane: 7 femei şi 10 bărbaţi. Posturile-cheie le deţin bărbaţii. O femeie se află în 
fruntea Departamentului Cultură, restul sunt reportere. Şi doar un singur bărbat a fost 
angajat în calitate de reporter.

Pe parcursul acestei luni au văzut lumina tiparului 266 de materiale, din ele 65 sunt 
semnate de femei, 66 sunt semnate de bărbaţi, iar 136 nu poartă nici o semnătură, deşi, 
se indică, unele materiale au fost preluate din publicaţii româneşti, cum ar fi „România 
liberă”, „Realitatea Românească”, „Cronica română”, „Ziua”, „Curentul”, „Adevărul” şi 
„Jurnal Naţional” (5 – 7 materiale în fiecare număr, în total, 35 de materiale). 

Deşi numărul materialelor semnate de femei-jurnaliste este egal cu cele semnate 
de bărbaţi, chiar dacă ei sunt mai mulţi la număr în echipa redacţiei, acest lucru 
nu înseamnă că materialele semnate de jurnaliste reflectă activitatea femeiilor  în  
politică, societate, profesie. Cu unele rare excepţii. De regulă, despre femei se scrie 
când e vorba de sărăcie, de încălcarea drepturilor, despre femeile de vârsta a treia, 
iar la cealaltă extremă se scrie despre frumuseţea femeilor, despre viaţa vedetelor, 
diverse întâmplări din cariera artistică a VIP-urilor. Astfel de materiale sunt însoţite şi 
de imaginea color a femeilor.

În această perioadă, ediţia de vineri a „Fluxului” a publicat 311 imagini, din 
ele: imagini cu femei – 55, imagini cu bărbaţi – 108, imagini mixte – 38 şi imagini 



114

STUDIU de Gen

neutre – 56. Din aceste calcule reiese clar, că imaginea femeii nu este o prioritate 
pentru ediţia de vineri a „Fluxului”. Deşi apar imagini cu femei, acestea sunt mult mai 
puţine comparativ cu imaginile bărbaţilor. Din cele 108 imagini ale bărbaţilor 75 îi 
reprezintă pe bărbaţii politicieni. În luna octombrie a anului 2004 nu a fost publicată 
nici o imagine cu o femeie politiciană, fie din Republica Moldova, fie din alte ţări. 
Cele 55 de imagini apărute pe parcursul acestei luni reflectă femeia activă în artă, 
cultură, show-biz, sport şi, desigur, la o altă extremă – sărăcia, boala, bătrâneţea şi 
alte teme ce evidenţiază anumite probleme cu care se confruntă femeia în societatea 
contemporană. De exemplu, în numărul din 1 octombrie a fost publicat un interviu 
cu titlul incitant „Odată am dansat în braţele unui băiat”. Din imagine ne priveşte 
o tânără simpatică, îmbrăcată simplu, deşi, din titlu, aşteptam să vedem altceva. E 
vorba însă de o fată liliputană, Mariana Cătănoi, în vârstă de 22 de ani, originară din 
satul Ursoaia, Căuşeni care în prezent învaţă la o facultate. Deşi se deosebeşte de alte 
fete, nu se simte singură, e veselă, se distrează, şi-a făcut prieteni şi speră să se poată 
angaja la serviciu fără probleme. Tot ce şi-a propus până acum în viaţă, s-a împlinit. 
A înţeles foarte bine că e diferiră, dar această diferenţă nu a complexat-o. Altceva, că 
nu-şi poate procura îmbrăcăminte după gustul şi necesităţile sale. Industria noastră, 
magazinele care comercializează îmbrăcăminte, liliputanelor nu le propune nimic. Dar 
acest lucru nu o descurajează. Cumpără ceea ce se vinde şi preface hainele după bunul 
plac. Iată un material care atrage atenţia şi prin tema propusă, şi prin evidenţierea 
unei probleme a societăţii noastre. Chiar dacă nu sunt multe fete/femei liliputane 
(sau bărbaţi liliputani), ele/ei se confrunta cu unele situaţii care necesită rezolvare. 
Important, şi asta se vede din material, că liliputanele sunt acceptate de societate, de 
mediu, că nu sunt etichetate, dispreţuite, înjosite. E un moment pozitiv şi este bine 
că ziarul nu numai că a scos în evidenţă o temă mai rar sau aproape deloc oglindită 
în presa naţională, ci, prin spusele intervievatei, ne-a informat că liliputancele (şi 
liliputanii) sunt privite ca nişte oameni normali.

Numărul din 15 octombrie, pe lângă alte materiale, în special pe teme politice, 
20 la număr, în care este descris activismul bărbaţilor, publică şi 10 materiale despre 
şi pentru femei, 9 din ele pe temele: îngrijirea pielii deshidratate, mondialele de 
semimaratron, la care au participat sportive din România, VIP Bazar (o vedetă se mută 
într-o casă bântuită de stafii, Victoria are probleme de sănătate). Citim şi un interviu cu 
Maria Mardari, notar la un birou notarial din Chişinău, cu titlul „Tot mai mulţi moldoveni 
lasă testament de tineri”, semnat de L. Zaharia. Interviul prezintă interes din două 
motive: că a fost luat de la o femeie şi că informează cititorul asupra unei situaţii de 
care ar fi bine să se ţină cont. În cadrul textului este inserată şi fotografia femeii notar.

În fiecare număr al săptămânalului este prezentă tema femeii, doar că activitatea 
ei este redusă la sport, la domeniul social, artă, cultură, fiind exploatată adesea 
frumuseţea fizică,  exteriorul ei – prin imaginile propuse când se scrie despre folosirea 
cosmeticelor, când sunt descrise crâmpeie din viaţa vedetelor. Sărăcia, cum reiese din 
materialele publicate, este caracteristică doar genului feminin, nu şi celui masculin. În 
numărul din 22 octombrie citim un articol sub rubrică „Pentru a supravieţui” - „Bătrânii 
sunt nevoiţi să practice comerţul în stradă” în care ni se povesteşte despre viaţa unei 



115

IMAGINEA FEMEII ŞI A BĂRBATULUI ÎN PRESA SCRISĂ

bătrâne din Chişinău care primeşte o pensie mizeră şi, ca să supravieţuiască, iese 
în stradă pentru a comercializa diverse articole. Deşi jurnalista se referă la o femeie 
bătrână şi nu la un bărbat bătrân, titlul ne sugerează că toţi bătrânii sunt nevoiţi să 
practice comerţul în stradă. Nu este corectă o astfel de abordare a temei, fiindcă 
autoarea se bazează pe un caz concret. Însăşi cazul acestei bătrâne este dramatic, 
fiindcă ea nu ar trebui să iasă în stradă şi să muncească pentru a supravieţui. Deci, dacă 
situaţia este caracteristică pentru bătrânii din Republica Moldova, era mai nimerit să 
se facă trimitere la date statistice (în caz că există astfel de date). Or, redacţia e în drept 
să culeagă date, pornind de la  o simplă enumerare a bătrânilor (femei şi bărbaţi) care 
practică comerţul în stradă. Abia atunci titlul ar avea o perfectă justificare, dar şi o 
abordare corectă a temei, odată ce sărăcia este şi handicapul bărbaţilor bătrâni.

Ediţia de vineri a săptămânalului „Flux” din 29 octombrie nu conţine nici un 
material despre femeile politiciene sau femeile care deţin posturi de conducere, 
despre succesele sau  insuccesele în afaceri, în sectorul neguvernamental, ştiinţă, 
economie, în schimb sunt publicate două materiale pe teme sociale în care, tangenţial, 
este reflectată şi activitatea femeilor. E vorba de un articol semnat de Natalia Costaş 
cu titlul „Un copil a devenit întreţinătorul familiei la doar 9 ani” din care aflăm despre o 
mamă alcoolică, Elena T., din Râbniţa care-şi impune fiul să cerşească, care nu are grijă 
de copil, îl bate şi-l alungă pe străzi când acesta nu reuşeşte să câştige nimic. Eseul 
este însoţit de fotografii. Din cele citite şi văzute se desprinde imaginea unei femei 
moral decăzute. În loc să-şi reverse dragostea de mamă asupra copilului, să-l educe, 
să-l crească cu blândeţe, ea are mai curând aspectul unui monstru care-şi distruge 
propria progenitură. Nu este deloc tipică pentru femeia-mamă o astfel de imagine, 
dar, din păcate, o întâlnim. Factorul politic, social, economic a contribuit la degradarea 
morală a multor femei care, în condiţiile de azi, s-au „rătăcit”, nu reuşesc să se descurce 
în avalanşa de probleme cu care se confruntă. Unica soluţie la care s-a recurs în acest 
caz, a fost că băiatul a ajuns la o şcoală-internat unde, de bine-de rău, avea mâncare, 
îmbrăcăminte, nu era hărţuit, avea un pat şi se bucura de atenţie, mergea la şcoală. 
Dar mama lui l-a luat de la şcoală, fiindcă băiatul devenise unica sa sursă de existenţă 
(şi ce existenţă!). Începe iar cerşitul, bătăile, violenţa. E un cerc vicios din care, se pare, 
nu există ieşire. Acesta este tabloul descris în material. Ce i-a oferit însă societatea 
acestei femei după ce băiatul ei a ajuns la internat (pentru a-l proteja de violenţele 
unei mame iresponsabile)? Nimic. Societatea, organele sociale au rămas mute şi surde 
la drama unei familii. Nu este cea mai plăcută imagine a femeii de azi, dar important 
este că „Fluxul” atacă astfel de teme, scoate în prim-plan probleme sociale dureroase. O 
scăpare omniprezentă, însă, se strecoară atât în acest material, cât şi în altele de acest 
fel – nu se face referinţă şi la tatăl, soţul, concubinul unor astfel de mame, fapt care 
atestă o discriminare directă şi concretă a femeilor. De rând cu astfel de cazuri sunt 
publicate materiale cu VIP-uri, cu vedete, materiale despre frumuseţea altor femei, de 
regulă, din alte ţări. Cum am mai accentuat, tematica feminină se încadrează în aceşti 
parametri: sărăcie – frumuseţe şi lux. 

Al doilea material publicat la 29 octombrie reflectă tema caselor de copii de tip 
familial. Materialul poartă titlul „Casele de copii de tip familial sunt sortite dispariţiei”. 
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Semnatară – Lilia  Zaharia. Jurnalista face trimitere la opinia Valentinei Cojocaru, 
specialist la Ministerul Educaţiei (sublinierea ne aparţine, corect ar fi specialistă) 
despre situaţia caselor de copii de tip familial care, fără sprijinul statului, sunt pe 
cale de dispariţie. Despre un caz concret a povestit Nina Marian care are o familie 
mare: 4 copii biologici şi 9 copii înfiaţi. Este foarte greu, fiindcă toţi necesită îngrijire 
şi mari cheltuieli. Cei nouă copii înfiaţi vor să se simtă ca întro familie adevărată, să 
nu ducă lipsuri, să fie înconjuraţi de atenţie. Nu vor să meargă la internat, ci doresc 
să fie împreună. Tatăl a fost nevoit să ia calea pribegiei pentru a câştiga bani. Nu este 
singurul tată care a plecat peste hotare. În schimb mamele, rămân acasă cu copiii. 
Este o problemă dureroasă şi e regretabil că statul nu ia atitudinea corespunzătoare. 
Autoarea nu-şi propune să găsească soluţii, că să pună problema. Soluţia trebuie s-
o găsească Parlamentul, guvernul, societatea civilă. Ceea ce s-a făcut remarcat e că 
în materialele pe diverse teme, inclusiv, politice despre activitatea bărbaţilor, nu se 
publică materiale despre sărăcie, despre case de tip familial, despre bătrâni nevoiaşi, 
nu se iau interviuri de la politicenii, guvernanţii de azi care au pârghiile puterii în 
mâini. Oare de ce aceştia nu-şi propun să rezolve multiplele probleme ale societăţii? 
De remarcat, că imaginea politicienilor aflaţi la putere nu e nici pe departe pozitivă. 
Guvernanţii sunt acuzaţi de toate relele din societatea noastră. Deci, nu trebuie să se 
creadă că dacă se scriu un număr impunător de articole despre activitatea politică 
a bărbaţilor, acest activism este întru totul pozitiv. Imaginea pozitivă o au liderii 
PPCD, grupul parlamentar al PPCD, pe când liderul Blocului „Moldova Democratică”, 
Serafim Urechean, are o imagine „şifonată”. O imagine de caricatură o au guvernanţii 
comunişti. Până şi fotografiile sunt alese în aşa fel, încât să apară întro lumină cât mai 
proastă. Chiar şi imaginile neutre poartă un caracter politic.

În total, în perioada supusă monitorizării au fost publicate 113 materiale despre 
activitatea bărbaţilor în politică şi doar un singur material despre activitatea femeilor 
(la 21  octombrie 2004). E uimitor de puţin pentru femeile din Republica Moldova. În 
contextul pluralismului de idei şi de opinii şi femeia politiciană, inclusiv din rândurile 
PPCD, nemaivorbind de alte formaţiuni politice, ar putea să-şi găsească un loc onorabil 
în paginile săptămânalului „Flux”. Dar, acest lucru se poate întâmpla doar în cazul când 
redacţia ar subscrie politicii de promovare a egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi. 

În concluzie, putem afirma că ediţia de vineri a publicaţiei „Flux” (luna octombrie 
2004) ne prezintă femeia la două extreme: săracă, cerşetoare, bătrână, alcoolică, 
nepunticioasă, împovărată de griji şi, la altă extremă, frumoasă, senzuală, bogată, 
femeia de succes, în deosebi, în artă, sport, dar care nu ne aparţine, fiindcă în marea 
majoritate e vorba despre femei din străinătate. Cu rare excepţii, aceste femei „provin” 
din Republica Moldova. Moldovencelor le este caracteristică, mai degrabă, extrema 
întâia. Desigur, este o imagine deformată şi nici pe departe nu reflectă situaţia reală 
a femeii. Viaţa femeii este mult mai variată, cu subiecte care ar scoate în valoare 
calităţile femeii în perioada de azi, când femeia s-a încadrat activ în rezolvarea unor 
probleme foarte dificile, când are loc o ruptură de trecutul sovietic. Femeia cunoaşte 
lumea, viaţa, călătoreşte, compară, construieşte, se schimbă. Nimic sau mai nimic din 
toate acestea nu citim în ziar. „Flux” este o publicaţie masculinizată. Femeia se află pe 
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undeva prin preajmă, apare şi iar dispare. Ca o problemă, ca o năpastă şi pe de altă 
parte ca o bucurie, ca o rază de soare. 

Evident, la acest capitol „Imaginea de gen a femeii”, echipa de la „Flux” mai are de 
muncit. Amintim aici de o frază: „A vorbi despre gen este pentru mulţi ca şi cum ai cere 
peştelui să îţi vorbească despre apă”. J.Lorber, 1994.

Problema genurilor pentru presa noastră este o temă nouă. Abordarea ei în 
studiul de faţă însă este firească şi se raportează la necesităţile timpului pe care îl 
trăim. Vrem să ne simţim bine, confortabil cu toţii – şi femeile, şi bărbaţii. Împreună 
alcătuim societatea din care facem parte. E o  datorie a presei să oglindească echitabil 
prestaţia ambelor genuri şi să promoveze politica şanselor egale în societate. Avem cu 
toţii aceleaşi drepturi. Să învăţăm să ne folosim de ele, iar presa în acest caz ar putea 
fi, credem, cel mai bun „învăţător”

 .„FLUX” – cotidian, luna octombrie 2005

Cotidianul naţional „FLUX” apare în 4 pagini. Pe parcursul lunii octombrie au 
apărut 16 numere. Echipa este alcătuită din 17 persoane: 8 femei şi 9 bărbaţi. La 
posturile-cheie: redactor-şef, redactor-şef adjunct, secretar general de redacţie se află 
bărbaţi. Cele mai multe femei – 6 la număr sunt reporteri. Şi doar un singur bărbat este 
reporter. Există două departamente: Departamentul social, în fruntea căruia se află un 
bărbat şi Departamentul cultural, aici în frunte este o femeie. 

O caracteristică a „Fluxului” este că unii autori nu doar semnează articole, ci îşi 
publică şi fotografia. Astfel, cititorul ape posibilitatea să-l cunoască „la faţă” pe autor. 
Din păcate, nu toţi autorii procedează la fel. 

„Fluxul” prezintă cititorului o tematică diversă despre femei: activitatea, ocupaţiile, 
pasiunile, moda, viaţa de familie. Asupra acestor materiale ne vom opri mai jos. 

De menţioat apariţia unui şir de materiale în „Flux” în care predomină tematica 
politică, socială, economică, corupţia, evenimentele mai importante la zi atât din ţară, cât 
şi din afara ei. Dacă în aceste evenimente sunt sau nu sunt implicate femei sau bărbaţi, 
din text adesea nu este clar, fiindcă nu se face nici o referinţă la apartenenţa de gen. De 
exemplu, „A fost adoptată Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, 
semnează Marina Găină (Flux, 31 octombrie 2005). Numărul din 17 octombrie 2005 ne 
prezintă mai multe „mostre” de acest tip:  „SUA oferă burse de studii în universităţi şi 
colegii” (sursa: AP FLUX),  „Primăriile vor fi în drept să amâne termenul de achitare a 
impozitului imobiliar”, semnează M.Z., „Agricultorii vor fi scutiţi de plata mai multor taxe 
şi impozite”, semnează M.Z., „Parlamentul va adopta legea privind activităţile nucleare”, 
semnează Marina Găină ş.a.(pagina 2), „Uniunea Europeană trebuie să susţină mai activ 
Ucraina şi Georgia”, (sursa: comunicat al Serviciului de presă al  MAEIE), pag.3, „Doar 
4 -7 la sută din populaţie practică sportul”, semnează Ludmila Moraru, pag.2 (Flux 25 
octombrie 2005) şi altele.  Astfel de materiale sunt seci, impersonale şi te întrebi, care 
este eficienţa lor? Unele din ele nu sunt informaţii de câteva rînduri care ar justifica într-
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un fel omiterea numelor, funcţiilor, ci ocupă un spaţiu destul de mare în ziar. Se folosesc, 
de regulă, noţiuni ca: delegaţie, membrii delegaţiei, agricultorii, bursierii, deputaţii, 
membrii comisiei etc. Asta e prea puţin pentru a înţelege, cine sunt membrii delegaţiei 
(bărbaţi, femei sau numai bărbaţi, ori numai femei).

Totuşi, impresia generală este că echipa „Fluxului” este puternică, unită, 
având scopul să editeze un ziar care să captiveze atenţia cititorului, să-l informeze 
şi să reflecte o panoramă variată a vieţii cotidiene – din ţară şi, de peste hotare. 
Prevalează genul informaţional: ştirea, cronica, relatarea, corespondenţa şi, desigur, 
informaţia.

Tematica feminina este diversă. Pe parcursul lunii octombrie 2005 fiecare număr 
a reflectat într-un mod sau altul prezenţa femeii în politică, viaţa socială, cultură, 
economie. În total, pe parcursul acestei luni au fost publicate 83 materiale care reflecta 
tematica feminină. Numărul materialelor care reflectă tematica masculină e cu mult 
mai mare, mai exact de 5,5 mai multe materiale care reflectă activismul bărbaţilor în 
comparaţie cu cel al femeilor au apărut la „Flux”, numărul lor fiind de 456. Dar, trebuie 
să remarcăm, că în acelaşi interval de timp „Fluxul” a publicat 69 de materiale cu 
tematică mixtă, adică activitatea femeilor alături de cea a bărbaţilor. Constatăm acest 
lucru ca un fapt pozitiv în activitatea ziarului.

Pe parcursul aceleiaşi luni în paginile cotidianului „Flux” au apărut 721 de materiale, 
din ele semnate de femei – 108, semnate de bărbaţi – 93, fără semnătură – 520. Este 
îngrijorătoare această cifră de materiale fără semnătură, multe din ele atacă diverse 
teme de importanţă politică („Un grup de jurnalişti ruşi a discutat cu Iurie  Roşca”, Flux, 
31 octombrie 2005), socială („Minoritari în propria ţară”, Flux, 27 octombrie 2005), 
naţională („Moldovenii au o identitate slab conturată”, Flux, 26 0ctombrie 2005) ş.a. 
Cine sunt autorii lor? De ce se practică acest fel de jurnalism, pe care am îndrăzni să-l 
numim anonim? 

Revenind la materialele care poartă semnătură, constatăm că numărul 
materialelor semnate de femei întrece numărul celor semnate de bărbaţi, fapt pozitiv 
care denotă hărnicia, dar şi profesionalismul femeilor jurnaliste, acceptate în echipa 
de la „Flux”. Unde mai pui, că şi tematica abordată de ele este diversă. Acest fapt scoate 
în evidenţă, însă, şi alt aspect: nu se ştie dacă acest volum de muncă este remunerat 
la justa valoare, or, statisticile privind salariul femeilor în raport cu cel al bărbaţilor, 
demonstrează că salariul femeilor pentru acelaş volum de muncă e de doar 72,5 la 
sută faţă de cel al bărbaţilor. 

Pe parcursul lunii octombrie 2005 în „Flux” au fost publicate 366 de ilustraţii, 
din ele, cu regret, doar în 52 este prezentă femeia, de trei ori mai mult sunt prezenţi 
bărbaţii - cu 189 de ilustraţii, ilustraţii mixte sunt în număr de 35, iar numărul celor 
neutre este de 90.

Sunt publicate şi două materiale care abordează tematica de gen. E vorba de 
„Îşi ia concediu de paternitate” (Flux, 25 octombrie 2005) şi „Estul în agonie” (Flux, 
27 octombrie 2005). Ambele sunt informaţii. Ca importanţă, a doua informaţie a 
fost publicată pe pagina 1, în colţul din stânga, cealaltă pe pagina 4, sus, în colţul 
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din dreapta. Nici prima, nici a doua nu se referă la situaţia din ţara noastră. Dar pot 
fi interpretate de cititori, mai ales „Îşi ia concediu de paternitate” ca o curiozitate… 
normală, la care poate ar trebui să ajungem şi noi.”Rod Stwart a anunţat că se va 
retrage din muzică, cel puţin pentru un an de zile, după ce logodnica sa va aduce pe 
lume cel de-al şaselea copil al cântăreţului… Acum mă voi comporta altfel cu acest 
copil. Voi fi mereu în preajma lui”. Am reprodus doar un pasaj din această simpatică 
informaţie despre dorinţa unui tată de a fi alături de copilul său, cel puţin, în primul an 
de viaţă, dându-şi seama, s-a înţeles din conţinutul informaţiei, cât de importantă este 
prezenţa tatălui şi nu doar a mamei pentru copil.

Al doilea material a fost preluat din publicaţia britanică „The Spectator”. Sunt 
spicuiri dintr-un articol mai amplu, intitulat „Moartea mamei-Rusia” din care aflăm că în 
2015 în Rusia vor locui mai puţin de 130 milioane oameni, iar până la sfârşitul secolului 
această cifră ar putea scădea până la 50-60 milioane oameni. Potrivit autorului, „70 
la sută din femeile însărcinate din Rusia avortează, vârsta medie a bărbaţilor nici nu 
ajunge până la 60 de ani, iar SIDA ucide femeile şi bărbaţii de vârsta reproductivă, 
iar cu ei – speranţa spre o regenerare socială”. Această scurtă informaţie prezintă un 
tablou convingător despre situaţia demografică din Rusia şi indirect despre condiţiile 
de viaţă a femeilor din această ţară. 

În „Flux”, pagina 4, a fost publicat  la 6 octombrie un material de cu totul altă 
natură: supremaţia femeii asupra bărbatului şi cauzele care au generat acest fenomen. 
Articolul se intitulează „Matriarhat în China” (sursa BBC). Materialul descrie „o realitate 
cât se poate de vie într-o regiune muntoasă din sud-vestul Chinei, unde trăieşte de 
1500 de ani tribul Musuo”, aşezat într-un loc paradisiac. Iată cum descrie lucrurile un 
bărbat care face parte din acelaşi trib: „Spre deosebire de situaţia din alte grupuri etnice, 
femeile sunt atotputernice. Hotărăsc toate treburile familiei, ascendenţa se stabileşte 
numai după mamă şi doar femeile au dreptul la moştenire”. Cea care conduce o familie 
se numeşte Dabu. Deşi femeia e responsabilă de toate câte se întâmplă în familie, însă 
există şi aici câteva principii de care se conduce şi care se încadrează în „respectarea 
drepturilor bărbaţilor”. Astfel, Dabu nu ia hotărîri fără să se consulte, mai mult, cere 
sfatul unchilor, al fraţilor. Din material mai aflăm că „femeile muncesc cel mai mult, dar 
nu sunt niciodată posomorâte, au mereu chipul zâmbitor”.  Ce fac bărbaţii, vine de la 
sine întrebarea? „Bărbaţii taie lemne, unii cumpără sare, marfă scumpă şi preţioasă, alţii 
se duc să facă afaceri în China. Sunt plecaţi câteodată vreme îndelungată, săptămâni, 
poate luni de zile. Aşa s-a dezvoltat societatea matriarhală, în acest colţ îndepărtat al 
Chinei. Femeile  au luat ele frâiele şi au ales să nu se mărite, având în schimb grijă de 
gospodăria  maternă, ce cuprinde deseori mai multe generaţii. Iar poveştile de iubire 
sunt cunoscute sub numele de „căsătorii plimbăreţe”. Şi încă ceva: „Bărbatului i se 
îngăduie să îşi viziteze aleasa noaptea, dar trebuie să se întoarcă în zori acasă la mama 
lui.  În cultura Mosuo, relaţiile nu sunt deloc complicate. Nici un fel de formalităţi”. 
Dar chiar şi în acest colţ îndepărtat de civilizaţie, lucrurile au început să se schimbe. 
În jurul lacului Lugu apar tot mai multe cabane turistice, iar unii nou-veniţi rămân 
pentru totdeauna – se căsătoresc cu femei din partea locului care, se spune, cântă 
atât de frumos, încât vocea lor îi vrăjesc pe bărbaţi. În timp ce băştinaşii pleacă în alte 
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părţi. Va mai domina matriarhatul şi în continuare, rămâne de văzut. Cert este, că noile 
contacte ale tribului vor schimba, într-un fel sau altul, relaţiile dintre bărbaţi şi femei”.

Să revenim la activitatea femeilor şi să analizăm materialele care reflectă prezenţa 
femeilor în politică. În total, pe parcursul lunii octombrie 2005 au fost publicate 13 
din care două, o scurtă informaţie intitulată „Victoria Cuşnir este noul preşedinte al 
Noii Generaţii” (Flux, 10 octombrie 2005, cu menţiunea „Detalii în ediţia de mâine) 
şi o informaţie la fel de scurtă cu titlul „Zinaida Greceanâi nu mai este ministru al 
Finanţelor”, ci, printr-un decret al preşedintelui Vladimir Voronin „ a fost numită în 
funcţia de prim-viceprim-ministru al Republicii Moldova” (Flux, 12 octombrie 2005, 
pagina 1), ne aminteşte că şi la noi există femei capabile să facă politică sau să ocupe 
posturi înalte în ierarhia puterii de stat. Nu s-au făcut comentarii, nu i s-au luat interviuri 
Victoriei Cuşnir şi Zinaidei Greceanîi. De parcă în fiecare zi în republica noastră femeile 
sunt „înscăunate” în funcţii şi fotolii atât de înalte. 

Fluxul din 11 octombrie 2005 publică un amplu material intitulat „Oaspeţi de 
marcă la Conferinţa Organizaţiei de Tineret a PPCD Noua Genaraţie”, semnează 
Nicolae Federiuc. Aici se aduc detalii de la lucrările celei de-a IV-a Conferinţe Naţionale 
a PPCD „Noua Generaţie” care se întruneşte o dată la doi ani, de unde aflăm şi faptul că 
„pentru funcţia de preşedinte, a fost aleasă cu o majoritate absolută de voturi, Victoria 
Cuşnir, fost vicepreşedinte pe durata mandatului trecut”. Cine a fost contracandidata 
sau candidatul, nu aflăm. Cu regret, este incorect folosit cuvântul preşedinte, în cazul 
unei femei se foloseşte noţiunea de preşedintă. Celelalte 4 materiale reflectă prezenţa 
în politică a femeilor din alte ţări. Flux, 11 octombrie 2005: „Angela Merkel este noul 
cancelar al Germaniei” (informaţie însoţită de fotogragia Angelei Merkel, pagina 
1); Flux, 12 octombrie 2005: „Condoleezza Rice, turneu în Asia Mijlocie” (informaţie 
lărgită, pagina 1); Flux, 13 octombrie 2005: „Şeful statului a felicitat-o pe Angela 
Merkel” (mesaj de felicitare adresat de preşedintele Voronin, informaţie, pagina 3, 
sursa: serviciul de presă al Preşedinţiei); „Turneul Condoleezei Rice: Lupta pentru 
Asia” (comentariul, pagina 3, sursa: preluat din „Curentul”; Flux, 13 octombrie 2005 
„România nu concurează împotriva Bulgariei” (e vorba de declaraţiile purtătorului de 
cuvânt al delegaţiei Comisiei Europene în România, Angela Filot; informaţie, pagina1) 
şi tot în pagina 1 „Angela Merkel va conduce o coaliţie „mare, dar slabă” (spicuiri din 
presa germană); Flux, 18 octombrie 2005: „Misiunea Condoleezzei a eşuat” (relatare, 
pagina 3, sursa: BBC); Flux, 25 octombrie 2005: „Emma Nicholson: România va intra 
în Uniunea Europeană în 2007” (informaţie însoţită de fotografia baroanei Emma 
Nicholson de Winterbourne, pagina1); Flux, 27 octombrie 2005: „Angela Merkel va fi 
numită cancelar la 22 noiembrie” (informaţie, pagina 1). Titlurile reflectă conţinutul, aşa 
că necesitatea unei analize devine inutilă. După cum se vede, deşi slab, dar prezenţa 
femeii în politică este consemnată în paginile cotidianului „Flux”, deşi e vorba doar 
de câteva personalităţi care joacă un rol important în politica externă. În rest, femeia 
şi activitatea ei politică aproape că nu există. Cu regret, ziarul nu reflectă activitatea 
politică a femeilor din Republica Moldova. Prin această atitudine, cotidianul lasă 
impresia că acest segment din viaţa politică a republicii lipseşte cu desăvîrşire, ceea ce 
nu corespunde adevărului. 
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Nu putem spune acelaşi lucru despre activitatea bărbaţilor în politică. Pe primul 
loc se plasează politicienii din Republica Moldova, urmat de liderii politici ai ţărilor 
învecinate, Consiliul Europei, SUA ş.a. În total, pe parcursul lunii octombrie 2005 au 
fost publicate 183 de materiale despre activismul bărbaţilor în politică, fiecare număr 
având între 8 şi 18 materiale la temă.  Cele mai multe materiale sunt publicate pe 
pagina 1, evident, marea majoritate însoţite de imagini, restul materialelor sunt 
publicate în pagina 3 cu titlul Politic şi foarte puţine în pagina 2, această pagină având 
titlul de Social/Economic.  

Prea puţine materiale reflectă tema mixtă, adică prezenţa în politică a femeilor 
şi a bărbaţilor. De regulă, sunt informaţii, spre exemplu, o informaţie preluată de la 
RIA Novosti „Georgia le oferă ruşilor o ultimă şansă”, însoţită şi de o imagine mixtă 
(Flux, 13 octombrie 2005) sau BBC („Fiica lui Timoşenko s-a măritat cu un rocher 
britanic” (informaţie), „Ehranurov e văzut cu ochi buni de Kremlin” (corespondenţă), 
Flux 4 octombrie 2005) ş.a. Cu regret, lipsesc materialele serioase, de ordin analitic 
despre prezenţa în politică a femeilor şi a bărbaţilor din Republica Moldova. Oare să 
nu colaboreze în acest domeniu atât de important pentru ţară ambele genuri?

 O altă categorie de materiale publicate în „Flux”, reflectă activitatea femeii care 
ocupă funcţii de răspundere. Unul din ele se intitulează „Democratizarea Moldovei 
se va produce după reforma justiţiei” (Flux, 17 octombrie 2005, sursa: conferinţa 
internaţională „Drepturile Omului şi Democraţia”). La conferinţă a participat şi 
ministrul Justiţiei,Victoria Iftodi, care şi-a exprimat speranţa că rezultatele activităţii 
experţilor ce participă la conferinţă „vor fi simţite de întreaga societate”. „Palidă” 
afirmaţie din partea unei ministre care lasă totul pe seama experţilor. Dar ce crede ea? 
Care este părerea ei, poziţia ei într-o chestiune de mare importanţă pentru procesele 
de democratizare a Republicii Moldova, nu aflăm sau poate că relatarea nu a redat şi 
alte declaraţii exprimate de doamna ministră. Desigur, acest material reflectă doar 
parţial activitatea unei femei într-o funcţie de răspundere, de regulă, ocupată mai 
întotdeauna de bărbaţi. Cu regret, alte materiale care ar prezenta o arie mai largă a 
activităţii ministrei Victoria Iftodi nu a fost publicat pe perioada supusă monitorizării. 

Un al material care reflectă activitatea unei femei aflată la un post de conducere 
se intitulează „Politica rusească la Biroul Relaţii Interetnice”, semnat de Elena Buzdugan 
(Flux, 18 octombrie 2005). Materialul poartă o tentă negativă prin faptul că „directorul 
general al Biroului Relaţii Interetnice din Republica Moldova, Olga Gonciarova, 
a pus gând rău celor 16 colaboratori ai Centrului Naţional de Terminologie, pe 
care îi „presează” să execute şi o traducere în rusă a ştampilei şi a specimenului de 
semnătură a CNT. În material este redată situaţia care s-a creat la CNT, dar nu se aduc 
şi argumentele directoarei Olga Goncearova. Se aminteşte doar faptul că „cererea 
dânsei este una legală”, iar refuzul Albinei Dumbrăveanu, preşedinta CNT, „constituie 
o încălcare a Constituţiei Republicii Moldova”. Din material mai aflăm, că şi evitarea 
nedoritului fenomen „de oficializare a limbii ruse în Republica Moldova” este trecerea 
CNT în subordinea Academiei de Ştiinţe, iar situaţia creată va fi analizată şi discutată 
în cadrul unei şedinţe de Guvern. În material este reflectată o situaţie când în rol de 
agresoare şi victime apar femei. Dar cum conflictul poartă, în esenţă, un caracter 
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politic, evident, ziarul „ia parte” parte victimei, chiar dacă agresoarea este femeie şi 
ocupă o funcţie de răspundere. Materialul este însoţit de imaginea edificiului în care e 
plasat Biroul Relaţii Interetnice din Republica Moldova. 

Mai întâlnim încă două materiale la Economic (pagina 2, Flux 10 octombrie 2000), 
despre activitatea femeilor în structurile de stat. E vorba de „Specialiştii moldoveni 
vor să prevină catastrofele” de L.M.(gen: relatare) din care aflăm că „ofiţerul de pază la 
Departamentul Situaţii Excepţionale (DSE) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
Rubina Bubuioc, a comunicat că în opt luni ale anului curent pe teritoriul Republicii 
Moldova au fost înregistrate 38 situaţii excepţionale cu caracter natural”. Cel de al 
doilea material plasat la rubrica Precizări pesimiste se intitulează „Nu vom reuşi să 
atingem obiectivele de dezvoltare ale mileniului”, semnat de L.M. (gen: relatare), din 
care aflăm că  „Expertul (sublinierea ne aparţine n.a.) BM, Shweta Jain, a afirmat că, 
potrivit estimărilor BM, Republica Moldova nu va atinge patru obiective de dezvoltare 
– obţinerea unui grad universal de educaţie primară, soluţionarea problemelor 
mediului ambiant, diminuarea ratei mortalităţii infantile, reducerea incidenţei HIV/
SIDA şi tuberculozei – din cele şapte propuse”. 

Două materiale pe parcursul acestei luni atacă problema traficului de persoane. La 
rubrica Experţii străini atenţionează „Sărăcia  favorizează migraţia ilegală şi traficul de 
persoane”, semnat de Ana Mutu (Flux, 11 octombrie 2005) şi cel de al doilea poartă titlul 
„A fost anihilată o reţea de traficanţi din Durleşti” (sursa: responsabili din cadrul MAI). 
Primul este o relatare în care se specifică printre altele şi faptul „ că traficul de femei este 
unul dintre cele mai profitabile genuri de business”. De asemenea se menţionează că 
specialiştii străini consideră că „autorităţile moldoveneşti trebuie să întreprindă o serie 
de acţiuni concrete în vederea prevenirii fenomenului, mai cu seamă, de sensibilizare 
a societăţii civile”. Cine ar putea s-o facă mai bine, decât presa? ne întrebăm noi. Care, 
din păcate, vine din ce în ce mai rar cu subiecte noi, cu istorii, cu articole, cu interviuri 
la tema traficului şi a migraţiei ilegale. Materialul este însoţit de fotografia unui copilaş 
care doarme şi care trebuie să sugereze că a fost părăsit de cei dragi.

Cel de al doilea material este o informaţie cu un conţinut destul de contradictoriu. 
Din titlu aflăm că a fost anihilată o reţea de traficanţi din Durleşti. Din conţinut însă 
reiese, că în urma unui raid efectuat într-o saună din localitatea Durleşti, poliţiştii „au 
găsit” două tinere care prestau servicii de ordin sexual. Tinerele au declarat poliţiei „că 
au cetăţenia Ucrainei şi Federaţiei Ruse, iar în Republica Moldova au venit pentru a-şi 
găsi un loc de muncă, prostituţia fiind singura sursă de existenţă”. Culmea la toate e că 
poliţia a reuşit să reţină proxeneta, Natalia Răducan din Călăraşi, care avea funcţia de 
barman în sauna respectivă. Dacă tinerele au venit de bună voie, de unde şi până unde 
apare proxeneta? Şi dacă Răducan este proxenetă şi a racolat aceste tinere, atunci ele 
sunt victime şi dacă sunt victime, de ce au fost sancţionate cu amenzi de 1400 lei, iar 
Nataliei Răducan i-a fost  iniţiat un dosar penal , ”ea riscând până la 5 ani puşcărie”. 
Autorul sau autoarea care a scris acest material, conducându-se de sursa declarată, 
ar fi putut face unele precizări sau, cel puţin, comentarii. În caz contrar, acest material 
derutează cititorul, fiindcă din material nu este clar că e vorba de trafic. Este cu totul 
altceva. Materialul este însoţit de imaginea unei femei, îmbrăcată lejer în spatele căreia 



123

IMAGINEA FEMEII ŞI A BĂRBATULUI ÎN PRESA SCRISĂ

e scris în limba engleză HELP, adică Ajutor. Este un placat cunoscut deja din presă, afişat 
pe străzi care atenţionează femeile să nu se lase ademenite de traficanţi, să fie atente, iar 
în caz că li s-a întâmplat o nenorocire, să nu se sfiiască şi să ceară ajutor. Or, materialul, 
reflectă tema prostituţiei şi nu a traficului. Dar chiar şi cu această eroare, materialul este 
părtinitor şi din considerentul că ia atitudine, numind „reţea de traficanţi” două tinere 
şi proprietara barului, dar precum se întâmplă de fiecare dată când se scrie despre 
asemenea teme, nu se spune nimic despre uitilizatorii unor asemenea servicii, pentru 
care plătesc bani, stimulând în acest fel fenomenele respective.

Există o serie de materiale care scot în evidenţă cazuri de corupţie în care figurează 
femei, cum atestă şi articolul „Fiica lui Klimenko riscă 25 de ani de puşcărie” (sursa: 
comunicat de preă al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei), 
Flux, 24 octombrie 2005. De precizat că ”fiica lui Klimenko” se numeşte Tatiana şi 
este fiica liderului Blocului politic „Patria-Rodina-Ravnopravie”, Valeri Klimenko, care 
candidase pentru postul de primar al capitalei. În cadrul unei conferinţe de presă, 
Valeri Klimenko declarase că „arestarea fiicei sale este un act de răfuială politică”. Alte 
informaţii, comentarii despre evoluţia cazului „fiicei lui Klimenko” pe parcursul lunii 
octombrie nu s-au înregistrat. 

Cel de al doilea material, intitulat „Un medic a devenit şef de consiliu şi a obţinut 
adaos la salariu”, semnat de Natalia Costaş, Flux, 26 octombrie, pare să fie, dacă citim 
doar titlul, mai curând că este despre un bărbat şi nu despre o femeie, dar conţinutul 
ne demonstrează că „După ce a falsificat actele privind categoria de calificare, o 
angajată a Departamentului de Expertiză Medicală a Vitalităţii a obţinut funcţia de şef  
(sublinierea ne aparţine n.a.) al consiliului departamental nr.1 şi, timp de patru ani, a 
primit din Bugetul de Stat un adaos la salariu de 14 mii 400 lei. De câteva săptămâni, 
de când a fost descoperit falsul, femeia se află în concediu medical”. Cine este această 
misterioasă femeie care a reuşit să înşele statul? E vorba de Elena Erhan care cu 
adevărat este medic internist de categoria a doua. Or, cu o asemenea calificare ea nu 
putea deţine o funcţie de conducere. Falsificând actele, ea a obţinut multrâvnitul post. 
Angajaţii DEMV au observat, „după măsluiala pe care o făcea, că este incompetentă şi 
că nu corespunde funcţiei pe care o deţine, iar condiţiile pe care ni le-a creat la serviciu 
deveniseră insuportabile”. Elena Erhan s-a menţinut în acest post datorită sprijinului 
pe care-l avea din partea şefului DEMV care o caracteriza ca pe „un bun specialist”. 
Descoperindu-se falsul, şeful, Leonid Zaharia,  a expediat o scrisoare Guvernului în care 
solicita ca DEMV să fie trecut de la Casa Naţională de Asigurări Sociale în subordinea 
directă a Ministerului Sănătăţii, fiind sigur că astfel falsificarea nu va fi pedepsită. Mai 
mult ca atât, Guvernul a inclus în una din şedinţele sale chestiunea cu privire la transfer 
care ar fi fost aprobat. Dar… CHAS este inclusă într-un proiect al Băncii Mondiale, în 
valoare de 6 mln de dolari, o parte din ei fiind prevăzuţi pentru DEMV. Dacă structura 
dată va trece în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, banii nu vor 
ajunge la destinaţie. Anume acest amănunt, neimportant la prima vedere, a dat 
posibilitate ca acest caz să devină public. Elena Erhan, după descoperirea falsului, s-a 
internat la spital, iar Leonid Zaharia „doreşte o restructurare a DEMV pentru a se evita 
cazurile de falsificare a actelor de invaliditate”. Dar aceasta nu e totul. Ca la comandă, 
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colaboratorii Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei, „fără vreo 
explicaţie sau ordonanţă” au cerut să verifice „în toate consiliile departamentale din 
republică documentaţia medicală a invalizilor, aşa-numita arhivă”, sigilând safeurile, 
ceea ce contravine legislaţiei în vigoare. Potrivit eticii profesionale, nimeni nu poate 
avea acces la dosarele personale ale invalizilor, fără un motiv bine întemeiat. Angajaţii 
DEMV nu exclud că e vorba de o răfuială, organizată de Elena Erhan, al cărei soţ este 
angajat al CCCEC. Iată o istorie demnă de pana unui scriitor de romane poliţiste!  Deci, 
nu numai dragostea poate sta la temelia unei familii, iar soţul, ca un cavaler ce este, 
apără „onoarea şi numele” consoartei sale, mergând până în pânzele albe. Materialul 
este bine scris, documentat şi este o investigaţie care scoate la lumină un caz de 
corupţie „bine gândit”. Autoarea nu-şi permite etichetări la adresa falsificatoarei de 
documente sau cuvinte de clevetire adresate celor care o susţin pe Elena Erhan. Singura 
observaţie este că autoarea nu foloseşte corect atribuţiile genului: şefă în loc de şef, 
specialistă în loc de specialist. De aceea şi titlul poate duce în eroare, fiindcă nu se 
respectă regulile genului. Cu toate acestea, vine de la sine întrebarea: de ce asemenea 
investigaţii amănunţite nu se fac şi atunci când protagoniştii cazurilor de corupţie, 
de uz de fals sunt bărbaţi, or, datele statistice dovedesc că bărbaţii sunt implicaţi cel 
mai mult în activităţi ilegale? Materialul respectiv sugerează şi altă reflecţie: se pare 
că jurnaliştii au mai mult curaj să se implice în cazuri de corupţie şi de scandal atunci 
când în rol de infractori sunt femeile, cu ele, graţie perceperii lor de societate drept 
fiinţe mai puţin puternice, e mai uşor de „luptat”, de „pus la stâlpul infamiei”, de realizat 
materiale de investigaţie. E un aspect la care jurnaliştii, fie femei, fie bărbaţi, ar trebui, 
suntem de părere, să reflecte mai mult.   

Cel de-al treilea material care scoate în evidenţă un caz, într-un fel ieşit din 
comun, despre acţiunile unei femei care deţine un post de conducere, publicat 
în Flux, 12 octombrie 2005 la rubrica Scandal la Complexul Moscova, se întitulează 
„Patroana clubului de distracţii ameninţă cu autoincendierea”, semnat de Ana Mutu. 
„Reprezentanţii Oficiului de executare a deciziilor judiciare din sectorul Râşcani al 
capitalei au încercat să confişte utilajul sonor şi de iluminare, instalat la Complexul 
distractiv „Moscova”. Ei au fost opriţi de angajaţii Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei, care au pus sechestru pe utilaj”. În cadrul unei 
conferinţe de presă, Nina Tihoţkaia, patroana Complexului, a anunţat „că va recurge 
la metode extreme, inclusiv autoincendiere, in cazul în care utilajul va fi confiscat”. 
Tihoţkaia a mai spus că „persoane din conducerea ţării sunt interesate de acapararea 
complexului, care este unul dintre cele mai mari din regiune”, afirmând că „prima 
tentativă de sustragere a tehnicii cu care este dotat complexul a avut loc în luna 
iunie a anului curent”, însă a eşuat „din cauză că sora sa şi-a dat foc chiar în prezenţa 
angajaţilor organelor de drept”. Ea a spus că „toate rudele sale sunt ameninţate zilnic 
cu moartea în cazul în care nu vor preda titlul de proprietate asupra complexului”. Cu 
regret, pe parcursul lunii nu s-a revenit la temă, aşa că cititorul nu a fost informat cum 
s-au desfăşurat în continuare evenimentele şi care a fost soarta patroanei Complexului 
de distracţii „Moscova”. O femeie implicată în luptă cu un sistem corupt este un caz 
demn de atenţia presei, fiindcă nu atât de multe femei în Republica Moldova „se 
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aventurează” în afaceri atât de mari, încât să atragă asupra lor „forţe din conducerea 
ţării care, precum susţine protagonista, pentru a-şi atinge scopul, nu se sfiesc să facă 
uz de pârghiile ce le stau la dispoziţie în organizaţiile de stat. 

Sectorul social şi prezenţa femeii în acest domeniu este reflectată din punctul de 
vedere al femeii-victimă. Aceasta se vede clar din materialul „O bătrână din capitală 
este strivită de vecini”, semnat de Adriana Iepure (Flux, 4 octombrie 2005). O bătrână 
pensionară încearcă să-şi apere dreptul la viaţă, apelând la primărie, pretură, la 
instanţele de judecată, dar fără succes. Pensionarei Maria Gâlcă din Chişinău îi este 
pusă în pericol viaţa din cauză vecinilor care şi-au construit fel de fel de acareturi, 
inclusiv şi un beci, la mai puţin de jumătate de metru de casa ei, după care pe pereţii 
din coridor, bucătărie, odăi au început să apară fisuri, temperatura aerului a coborât 
simţitor, iar în urma cutremurului de pământ din  luna octombrie 2004, ea s-a trezit 
cu varul şi tencuiala de pe pod căzute, în plus s-a dezlipit şi tapetul de pe pereţi. De 
atunci „pensionara trăieşte cu frica-n sân că tavanul ar putea să se prăbuşească în 
orice clipă.” Pensionara n-a stat cu mâinile în sân. „Văzând că vecinii o strâmtorează şi îi 
încalcă drepturile, Maria Gâlcă a apelat la autorităţile capitalei”, care nu au ajutat-o, ci 
au confirmat, prin răspusurile lor, dezmăţul care există în Chişinău. „Bătrâna nu are nici 
bani şi nici forţe să lupte cu cei care fac şi desfac legile în capitala Republicii Moldova”, 
concluzionează autoarea. Totuşi, ea speră că „organele competente se vor autosesiza 
şi vor lua măsurile necesare pentru a curma fărădelegea şi corupţia de la Pretura 
Râşcani”.  Din păcate, nu am avut cum să urmărim evoluţia de mai departe a lucrurilor, 
cel puţin, în perioada supusă monitorizării „Fluxul” nu a mai revenit la aceasta temă, 
precum nu am putut afla nici despre fărădelegile şi cazurile de corupţie concretă la 
Pretura Râşcani despre care se aminteşte în material. Am încercat acum, în 2006, în 
perioada când se face analiza materialelor, să luăm contact prin telefon cu pensionara 
Maria Gâlcă (t.213477, conform informaţiei de la Moldtelecom), dar nimeni nu ridică 
receptorul. Suntem însă conştiente de faptul, că astfel de probleme ori nu se rezolvă 
deloc, ori se întreprind, din partea autorităţilor, unele măsuri de ordin „cosmetic”.  Am 
contactat-o până la urmă pe dna Câlcă şi am aflat că nimic nu s-a schimbat din 2004, 
deşi afară era toamna anului 2006. Nici „Flux” nu a mai revenit la această temă. Înjosită 
de mai marii zilei, nedreptăţită de cei care trebuie să respecte litera legii – aceasta, în 
fond, este situaţia femeii, mai ales, a unei femei singure, „fără spete”, ajunsă la pensie, 
când în loc să se bucure de viaţă, e pusă în situaţia să constate că îi sunt încălcate 
drepturile pe toate planurile.  

Ultima pagină a publicaţiei „Flux”, de regulă, se intitulează „Divertisment”. Aici 
sunt publicate materiale de o mare diversitate tematică din domeniul teatrului, 
muzicii, artelor plastice, cultură, apariţii editoriale, sport, programe tv, integrame, 
folosindu-se o gamă a genurilor presei: informaţii, recezii, comentarii, cronici, articole, 
interviuri etc.

Se disting materialele consacrate, îndeosebi, culturii, literaturii, artei. Rubricile 
sunt diferite: Începe ziua cu „Flux” (2 materiale, tematică feminină), Muzică (2 materiale, 
tematică feminină), Să respiri prin poezie (1 material, tematică feminină), Sinteze şi 
paranteze (1 material, tematică feminină).
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Pe aceeaşi pagină este oglindită şi tematică masculină. La rubrica Începe ziua 
cu „Flux” sunt publicate 4 materiale despre activitatea bărbaţilor pe tărâmul artei. 
Al cincilea material publicat la rubrica Carte-Document  se intitulează „Omagiu lui 
Eugeniu Ureche”. De aici deducem că activitatea femeilor în domeniul artei şi a culturii 
este oglindită, numeric, mai mult şi mai variat, decât cea a bărbaţilor.

Materialele despre sport, cum e şi lesne de înţeles, îi scot în evidenţă pe bărbaţi 
şi doar în cazuri foarte rare pe femei („O femeie la Minardi”, Flux, 24 octombrie 2005, 
„Ponor revine spectaculos”, Flux, 25 octombrie 2005). Tematică mixtă poate fi găsită 
în 2 materiale.

Un interes deosebit pentru cercetarea noastră este rubrica Caleidoscop care 
prezintă evenimente istorice ce au avut loc în această zi. Din cele 16 numere apărute în 
luna octombrie, în 14 a fost prezentă această rubrică, în cadrul căreia au apărut doar 11 
informaţii despre personalităţi feminine care au jucat un anumit rol în istorie, cultură, 
politică. Unele informaţii poartă un caracter biografic, altele scandalos, unele sunt din 
timpuri îndepărtate, altele de dată mai recentă. De exemplu: 6 octombrie: 1989. „La 
6 octombrie 1989 a murit actriţa de origine americană Bette Davis”. Urmează câteva 
date importante din biografia actriţei şi un portret în miniatură. (Flux, 6 octombrie 
2005) Sau: 17 octombrie, 1917: „Pe 17 octombrie s-a născut actriţa Rita Hayworth, 
supranumită Zeiţa Dragostei”. (Flux, 17 octombrie 2005). Şi acum să comparăm 
numărul infinit mai mare al informaţiilor, 74 la număr, despre locul bărbaţilor în istorie 
şi în viaţa de azi. Dacă despre femeile născute în România sau Republica Moldova 
nu găsim nici o informaţie, în schimb aflăm că la 19 octombrie 1948 „În această zi s-a 
născut cunoscutul regizor şi scenarist moldovean Valeriu Jereghi”. (Flux, 19 octombrie 
2005). La 18 octombrie, de exemplu, aflăm că în anul 1741 „În această zi s-a născut 
scriitorul francez Pierre Ambroise Francois Choderlos de Laclos, autorul cunoscutului 
roman „Legături primejdioase” (Flux, 18 octombrie 2005). Tot la această rubrică întâlnim 
4 informaţii cu tematică mixtă.  Ca exemplu poate servi numărul din 11 octombrie, 
1973: „În această zi s-a pronunţat divorţul în cazul cuplului Elvis şi Priscilla Presley”.

  „Flux”, ediţia de vineri, luna octombrie 2005

Cât priveşte FLUX, ediţia de vineri, în luna octombrie 2005 au apărut  4 numere, 
fiecare număr conţine 10 pagini. În total au fost publicate 267 de materiale, dintre 
care 48 semnate de femei, 32 semnate de bărbaţi, 187 materiale - fără semnătură. 
Constatăm, că Flux, ediţia de vineri, foarte asemănătoare în ceea ce priveşte imaginea 
femeii şi a bărbatului pe paginile „Flux”, cotidian, oferă mai mult spaţiu, precum e şi 
firesc – apare întrun număr de pagini mai mare – tematicii feminine, dar numai pe 
ultimele pagini ale publicaţiei, acolo unde se vorbeşte de frumuseţe, continuând cu 
moda, bucătărie („Magie în bucătărie”), flori şi, desigur, nelipsitul Horoscop, pagini 
care diminuiază indirect rolul femeii în societate, plasând-o subtil acolo unde stă de 
veacuri – la bucătărie, în faţa oglinzii sau şi mai rău dependentă de cosmetică, de 
modă -pentru a plăcea – cui? -  bărbaţilor.
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Acelaşi lucru constatăm la capitolul Ilustraţii. În total, în luna octombrie 2005 au 
fost publicate 244 de ilustraţii, din ele doar 36 reflectă imaginea femeilor, fie că e vorba 
de tematica socială, culturălă, modă, frumuseţe, etc. Cele 101 ilustraţii cu chipuri de 
bărbaţilor, de trei ori mai mare ca al femeilor, evident aduc imagini din lumea politică, 
economică, business, culte, şi arareori, din sfera corupţiei. Ilustraţii mixte au fost 
publicate în număr de 41, iar neutre – 66.

Analiza, atât din punct de vedere cantitativ, dar şi calitativ, ne demonstrează că în 
paginile cotidianului „Flux” şi a ediţiei de vineri „Flux” prevalează tematica masculină 
în domeniile cele mai importante: politică, economie, afaceri, adică acolo, unde e 
vorba de putere, de bani, de luarea deciziilor. Femeilor le este rezervată sfera socială, 
sărăcia, şomajul, nedreptăţile, pe de o parte, iar pe de alta, exploatarea corpului 
femeii, a frumuseţii ei, a abilităţilor de gospodină. O deosebită atenţie se atrage 
personalităţilor feminine din lumea muzicii, a modei, a cinematografiei, în special, din 
afara ţării (ediţia de vineri), femeia autohtonă apărând sporadic şi arbitrar în pagilile 
respectivei publicaţii.

“CÂND EŞTI MAMĂ LA COPII, AI ŞI GRIJI ŞI BUCURII…”  (cântec popular)
Publicaţia “Săptămâna” - revista economico-social-politică, S.R.L., 

Apare în volum de 32 pagini 

Echipa redacţională - 22 persoane: 13 femei şi 9 bărbaţi, 

Redactor-şef  Viorel Mihail, redactor-şef adjunct - Vsevolod Ciornei, secretar 
de redacţie - Stan Lipcanu, redactor-şef adjunct - Constantin Olteanu. 

În perioada supusă monitorizării (septembrie, octombrie, noiembrie 2003) au 
apărut 13 numere cu un volum total de 416 pagini.

În această perioadă de timp au apărut 637 de articole, dintre care 76 semnate 
de femei, 148 semnate de bărbaţi, 413 fără semnătură. 

În luna septembrie în cele 4 numere au fost publicate 198 de articole, dintre 
ele 20 au fost semnate de femei, 50 - de bărbaţi, 128 nu poartă semnătură, 
ceea ce înseamnă că materialele fără semnătură prevalează în paginile 
“Săptămânii”. 

Deşi echipa redacţională numără mai multe femei, ele şi-au pus semnătura 
sub un număr mai mic de materiale, probabil din motivul, bănuim, că ocupă funcţii 
care nu presupun neapărat semnarea lor. În cele mai dese cazuri, întâlnim articole 
cu semnătura: tanti Veronica (pagina  Parlamentul copiilor), Ruxanda Casandra 
(Horoscopul “Săptămânii”), nume care nu figurează în caseta tehnică şi este greu de 
presupus care e numele adevărat al autoarelor. Acest lucru nu înseamnă, însă, că în 
paginile săptămânalului nu există şi materiale cu semnatare concrete: Veronică Chicu, 
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de exemplu, sau, devenită notorie, Margareta Chiţcatâi, autoarea desenelor satirice 
Margarete şi Capriccios, care nici nu ar avea nevoie de semnătură, fiindcă cititorii 
fideli ai săptămânalului ştiu că aceste desene cu subiecte variate şi incitante îi aparţin 
ei, deşi dacă îi privim creaţia sub aspect de gen vom observa că drept subiecte ale 
lucrărilor ei sunt de regulă femeile, or, se ironizează şi se iau în zeflemea mult mai des 
calităţile negative ale femeilor decât ale bărbaţilor.

Cât priveşte celelalte femei care fac parte din echipa “Săptămânii”, şi anume: Silvia 
Berlinschi, Lilia Donică , Larisa lavric, Nataşa Ixarescu, Marcela Orjakovski, Mariana 
Pahomea, Ana Rotaru, Aleutina Saragia, Elena Silcenco, Aurelia Terguţă, Aglaia 
Ungureanu ocupă funcţii care, probabil, sunt importante în cadrul redacţiei (secretare, 
corecroare), dar nu ţin direct de jurnalistică şi de semnarea materialelor. 

În numărul “Săptămânii” din 5 septembrie 2003 au fost publicate 48 articole, 
dintre care 5 sunt semnate de femei, 13 semnate de bărbaţi, 30 nu poartă semnătură. 
Care este tematica  acestui număr? Jubileul scriitorului Ion Druţă, de altfel, pe larg 
oglindit şi în celelalte ediţii periodice pe care le-am analizat, şi... energia electrică. 
Se mai scrie despre Chişinău şi Tiraspol, evident despre Putin şi Iliescu, despre “Gala 
judecătorilor”, articol la care o să ne referim în mod special. Cu ocazia aniversării 
a 12-a a Armatei Naţionale în pagina a 14, la rubrica “O cupă de şampanie pentru 
Armata Naţională”, este publicat interviul cu ministrul Apărării, Victor Gaiciuc acordat 
Agenţiei “Moldpres”, după care urmează patru pagini de programe TV, bogat ilustrate 
cu imagini ale actriţelor, actorilor, cântăreţelor de peste hotare. Celelalte pagini par a 
fi mai apropiate de tematica feminină: fortificarea sănătăţii, consideraţii despre vârsta 
femeilor, cum stai cu dragostea (materialul este însoţit de o imagine de-a dreptul 
porno: o femeie îşi ridică rochia şi lasă să i se vadă “ce are sub fustă”, iar în spatele ei 
un vlăjgan e gata de “atac”). La pagina 21 găsim tradiţionala rubrică  “Şcoala femeilor”. 
Nu se ştie cine este autoarea sau poate autorul acestei pagini care conţine diverse 
sfaturi, sugestii, mai ales, pentru femei, deşi imaginea din stânga titlului ne sugerează 
că “Şcoala femeilor” nu “poate” există fără un bărbat care sărută cu patimă umărul 
unei femei. Oricum, respectiva pagină sugerează întrebarea: de ce doar femeile ar 
avea nevoie de o asemenea şcoală? Oare pentru cititorii bărbaţi ai săptămânalului 
nu ar fi utile  sfaturi cum să se spele, cum să arate bine, cum să se îngrijească, cum 
să se protejeze de SIDA, de infecţii sexual transmisibile, etc. Or, procedeul utilizat 
de aproape toate publicaţiile autohtone sugerează perceperea femeii drept o fiinţă 
imperfectă, la care întotdeauna ceva nu e în regulă şi are mereu nevoie de sfaturi.   

O altă pagină tradiţională a “Săptămânii” este “Samariteanca”, realizată de 
Olesea Sârbu care conţine răvaşe scrise de fete şi băieţi. Unele poartă indici de 
vărstă, nume, localitate, altele doar iniţialele, inclusiv “Horoscopul “Săptămânii”, 
autoare Ruxanda Casandra. 

 “Parlamentul copiilor”, aflat la cea de-a 482 şedinţă, (cu 76 mai puţin, decât 
“vârsta” săptămânalului), pagină îngrijită de speakeul Parlamentului, tanti Veronica, 
este un bun prilej de  a “face” politica egalităţii genurilor de la cea mai fragedă vârstă, 
prilej care, se pare, nu este luat în consideraţie. “Parlamentul…” din 5 septembrie 2003 
conţine o lecţie de Astronomie despre Pământ şi Marte şi un “discurs” de la Tribuna 
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centrală intitulat “Încă nu s-a născut elevul căruia să nu-i placă vacanţele…” Trebuie 
să înţelegem că e vorba doar despre băieţi? Cu atăt mai mult că şi “discursul de toată 
frumuseţea” face referinţă la şcolari, dar unde-s în acest caz şcolăriţele?

Pagina 25 are mai multe rubrici, dar nici una nu este constantă. Cea din 5 
septembrie 2003 se numeşte “Ea se jură că mai mulţi nu fură…” Aici sunt publicate 
cinci materiale scurte despre Briney Spears care “nu s-a ţinut de cuvânt” şi a “făcut” 
dragoste cu mai mulţi bărbaţi, minţind cu neruşinare; despre Celine Dion “interzisă 
la nunţi”, fără a se indica şi motivele. Tot aici aflăm că actriţa galeză Catherine Zeta-
Jones “merge la ghicitoare”, iar Pamela Anderseon se lansează în afaceri “bikini Pamela 
Anderson”. Doar un singur material este dedicat bărbaţilor, şi anume, “arătosului” 
Pierce Brosnan care pune mare preţ pe înfăţişarea sa şi ”bea apă fierbinte cu lămâie pe 
stomacul gol”. Pagina nu poartă semnătură, nu ştim cine anume selectează materialele 
şi imaginile, dar se vede de la o poştă, că atunci când e vorba de situaţii picante, bizare, 
de bârfe,  prind cel mai bine cele despre femei. Acesta este unicul domeniu unde se 
dă prioritate femeilor. Asemenea „prezentări” stimulează perceperea femeilor de către 
public drept fiinţe uşuratice, capricioase şi iresponsabile.       

În pagina 26 este publicat un Digest care conţine două materiale preluate din 
publicaţiile “Lumea” şi “Cotidianul”. Prevalează tematica masculină, materialele fiind 
împânzite de nume celebre de bărbaţi: Napoleon, Eminescu, Fouche, Saddam Hussein, 
Hitler, Kennedy, Adrian Năstase, dar şi a lui Făt-Frumos şi Caţavencu. Nici un nume de 
femeie! De parcă lumea ar fi făcută doar din bărbaţi! 

În pagina 27 este publicat un singur materlial, însoţit de o imagine. E vorba de 
portertul  regizorului Ilie Todorov, intitulat “Neisprăvitul” mileniului trei sau imaginea 
durerii”, semnat de Pavel Proca. Conţinutul este “masculinizat” în întregime: Mozart, 
Salieri, Fonvizin, Gogol, Ilie Todorov, Mihai Eminescu şi nici un nume de actriţă, cu 
care, la sigur, maestrului Todorov i s-au intersectat drumurile creaţiei.

Paginile 28 – 29 sunt dedicate în întregime sportului, cu preponderenţă masculin. 
Doar pe ici-colo se inserează şi materiale despre sportive (pe parcursul lunii septembrie 
au fost publicate trei, toate fiind plasate în numărul din 12 septembrie 2003: “Maria 
Mutola” a căştigat jack-pot-ul”, “Dacă-i US Open la feminin, e Belgia!” şi “Monica Seles 
mai joacă încă doi ani”) sau publică materiale despe sportivi şi sportive, cum este cel 
din 5 septembrie 2000 “Punct final celei de-a 9-a ediţii a Mondialelor de atletism”, 
unde se face trimitere la succesele ambelor genuri. Pe parcursul lunii septembrie 2003 
a fost publicat doar un singur material de acest fel. Restul, 12 la număr, din totalul de 
22, sunt consacrate sportului masculin.

În pagina 30, în mod regulat, se publica integrame ilustrate bogat, mai ales, cu 
imagini de femei cunoscute din străinătate (în trei numere este tipărită fotografia 
Amandei Peet, iar al patrulea, cel din 26 septembrie, a celebrei Amy Jo Johnson), 
toate inserate sub rubrica  Ca să treacă timpul, ca să fii deştept. Firesc apare întrebarea: 
de ce, la o adică, odata ce, conform acestei rubrici, femeile străine sunt în stare să 
facă bărbaţii deştepţi şi să-i inspire la fapte mari, nu ar face-o şi celebrităţile de genul 
feminin autohtone? Or, vorva ceea, găina vecinului pare întotdeauna curcă.
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Pagina 31 este realzată de Alexandru Portas şi se consacră actorului “Jean-Claude 
Van damme” care duce “o viaţă în salturi şi lovituri”. Din acest material aflăm multe 
detalii din viaţa faimosului star, inclusiv că Jean-Claude a fost căsătorit de 5 ori şi 
are trei copii: Kristopher,  Bianca şi Nicolas. Un alt material din această pagină, fără 
semnătură, de altfel, ne vorbeşte despre formaţia BUG Mafia din România şi despre cei 
trei membri ai ei: Alin Demeter, Dragoş Ducu-Banu şi Vlad Irimia – când şi-au început 
activitatea concertistică, ce piese semnează, ce studii au, ce greutate, culoarea ochilor. 
Materialul e publicat la rubrica Muzică la cerere pentru Ludmila Gaidău din Mihăileni, 
Bălţi. Această rubrică e prezentă în toate numerele din luna septembrie 2003. De 
fiecare dată se vine cu subiecte noi (despre starul hip-hop Eminem, 12 septembrie, 
despre “O-Zone”, 19 septembrie, trupa Amici (pronunţie italiană), 26 septembrie), 
predominând cele despre bărbaţi. De regulă, aproape toate solicitările sunt făcute de 
fete şi foarte rar de către băieţi. În materiale nu sunt indicate sursele de “inspiraţie”.

Pagina 32, coordonată de Sergiu Bolduratu, are unul şi acelaşi „look”. Se schimbă 
doar  titlul de sus şi conţinutul materialelor, în rest, e în acelaşi fel: la mijloc fotografia 
unui bărbat care priveşte ceva prin lupă, apoi Jocuri teste, premii care includ Concurs 
de intergrame, Concurs de şah, după care urmează bancuri, un desen-două umoristice 
sau o fotografie şi rubrica tradiţională a săptămânalului – Căruţa cu  vedete care conţine 
diverse zvonuri şi bărfe din viaţa starurilor sau ce spun ei, unii/unele despre alţii/altele. 
De exemplu: în numărul din 5 septembrie 2003 Chris O’Donnell se destăinuie: “Nu-mi 
plac femeile păroase subsuoară. Mi se pare dezgustător. Nu cred că e feminin sau demn 
de o doamnă. E greţos!” Dar nu e greţos că un bărbat are păr subsuoară, pe piept, pe 
spate, pe mâini, pe picioare, pe faţă? Sau acesta este semnul care-l distinge pe bărbat 
de femeie şi trebuie să ne resemnăm fără a comenta!? Sau un alt exemplu în care 
David Duchovny se dă cu părerea: “Câteodată, când înot, mă gândesc că într-o zi ar 
trebui să-mi scot slipul la licitaţie. Sau poate o să-l donez vreunui mizeu. Ar putea să pună 
în el două prune şi un castravete murat şi să-l expună”. Cam acestea sunt temele paginii 
32, care, trecând peste orice limite de decenţă, pun femeile, într-un fel sau în altul, în 
dezavantaj faţă de bărbaţi.

Pe această “undă” de bârfe pe şleau sfârşeşte publicaţia de vineri “Săptămâna”, 
care începe, de fiecare dată, cu un editorial semnat de redactorul-şef, Viorel Mihail la 
rubrica Care va să zică, după care urmează titlul şi nelipsita întrebare “Ce mai faceţi, 
domnilor ţărani?” (să înţelegem că publicaţia este orientată spre cititorul de la sate? 
n.a.), toate srise într-un limbaj indecent, sfidător şi scandalos, în care dacă e vorba de 
vreun personaj negativ, apoi neapărat este femeia. 

În paginile următoare, mai exact, până la Programe TV (pagina 15-18), sunt „atacate” 
bărbăteşte subiecte arzătoare, unde, de regulă, se manifestă bărbaţii, semnatari de 
interviuri, articole, comentarii. O excepţie în luna septembrie este articolul Vitaliei 
Pavlicenco “Alianţa “Moldova Noastră”, o alternativă pe care o vom crea împreună” 
(12 septembrie 2003) şi trei materiale, semnate de femei, publicate la 19 septembrie 
2003: “Tinerii moldoveni spre Europa” de Alina Guţu, “Tinerii din Republica Moldova 
participă la Conferinţa Internaţională din Polonia” de Roxana Teodorcic (pagina 11, 
“Tinerii” la rubrica Să fim tineri cu Union Fenosa) şi o schiţă despre doctorul etnograf 
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(sic!), Elena Postolachi “Nu doar ce-am văzut la bunica şi la mama acasă” de Tatiana 
Rotaru (pagina 23, rubrica Dragostea de frumos – cauză de-o viaţă). În total 3 materiale 
semnate de femei comparativ cu 45 de materiale semnate de bărbaţi, care sunt 
publicate în spaţiul dintre paginile 1 şi 14. 

După pagina 18, tematica săptămânalului este mai puţin gravă. De aici, am putea 
spune, spaţiul este rezervat „sexului slab”, adică femeilor, vieţii în cuplu (paginile 19, 
20, 21), apoi parlamentului copiilor, sportului, muzicii, vedetelor de film, unde, de 
obicei, prevalează tematica masculină. Nu ştim, dacă şi aceste pagini se adresează 
ţăranului. Se prea poate că pe ţăranul basarabean nu-l interesează bârfele vedetelor, 
poate că „domnul ţăran” ar prefera şi alte materiale, inclusiv despre viaţa de la ţară, 
temă ocolită constant de săptămânal. Au ruşii un proverb: «Начали за упокой, а 
кончили за здравицу», adică, la o masă de pomenire lumea îşi aminteşte de răposat, 
apoi uită că acesta a decedat şi închină câte un păhărel pentru sănătatea lui. Cam 
acelaşi lucru se întâmplă la “Săptămâna”: începe cu “Ce mai faceţi, domnilor ţărani?” 
şi o sfârşeşte cu tot felul de noutăţi deocheate din viaţa vedetelor, cum ar fi “Robbie 
Wiliams, dragoste urlată”. Oare ce zice domnul ţăran după ce parcurge conţinutul 
“Săptămânii”?! Mare şmecher şi cel care a ticluit-o! Să-i fie de bine! Ţăranca, probabil, 
nu are acces la această publicaţie. Oricum, nimeni n-o întreabă: ce mai faci, doamnă 
ţărancă? cum te simţi alături de domnul ţăran? ce-ai învăţat din “Şcoala femeilor”? ai 
devenit mai seducătoare sau ai rămas cum ai fost – încărcată de griji şi nevoi?

Numărul din 5 septembrie 2003, cum am spus, este consacrat, în parte, scriitorului 
Ion  Druţă (două articole de proporţii – unul, semnat de Viorel Mihail “Mai mult decât 
un scriitor. O conştiinţă socială”, iar cel de al doilea, semnat de Tudor Palladi “Metafora 
modernă a “pomului” sau arta stilului druţian”, cuprinde aproape două pagini ale 
“Săptămânii”), plus o fotografie Druţiana 2003  în pagina 1, care ni-l prezintă pe 
scriitor într-un anturaj bărbătesc. Cele două materiale sunt însoţite şi ele de fotografii, 
avându-l în prim-plan pe Ion Druţă.

Conţinutul articolelor este plin de vervă, uneori răutăcioasă, injectat cu ură, 
cum ar fi următorul exemplu: “Neputând muşca, pe timpul sovieticilor, mulţi dintre 
confraţii de condei ai  lui Druţă îi pupau mâna. Mai mult: unii dintre ei, înghiţind în 
sec, chiar i-o lingeau. Dar asta nu înseamnă că cineva îl iubea cu adevărat pe marele 
prozator. După democratizarea societăţii, la clinchetul zglobiu al unui clopoţel de 
peste Prut, haita cutrelor netalentate a răsuflat uşurat: în sfărşit au posibilitatea să-i 
sară în spate şi să-l ciomăgească! Pentru că e imposibil, fraţi români, să crească fir de 
iarbă la umbra lui. Ne înăduşim! Să tăiem nucul, să dăm voie copacilor, de sub dânsul, 
să răsufle! Dar, vai! Când au început să răsufle liber, în întreaga Moldovă s-a răspândit 
un miros insuportabil de respingător. Sărmanii de ei! De atâtea bune servicii făcute 
Sovietelor se dezvăţase să respire cu gura”. Acest pasaj, publicat pe pagina 1 nu poate 
fi considerat nicidecum un omagiu adus marelui scriitor, ci mai curând o hulă. Oare 
ce gânduri înţelepte desprinde domnul ţăran, după ce parcurge acest text?! Ceea ce 
urmează în pagina 10, e mai puţin injurios, dar la fel de veninos la adresa “câinilor” care 
latră în urma caravanei. Unde mai pui că acest articol mai poartă şi un vădit caracter 
antiromânesc. Ceea ce nu încape nicidecum în codul deontologiei profesionale şi 
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nu corespunde titlului de “Conştiinţă socială”, epitet atribuit scriitorului de către 
semnatar. În articol se face referinţă de patru ori la prestaţia feminină – Maria, Lucreţia 
Bârlădeanu, Lucia şi Vicoveanca, care au tangenţă cu opera scriitorului, în rest, doar 
nume de bărbaţi: Columb, Dabija, Ciocan, Sadoveanu, Bistreanu, Dinescu, Nichita 
Stănescu, Horia Lovinescu, Cehov, Tolstoi, Preda, Steinbeck, Moromete, Onache 
Cărăbuş, Lucinschi, Eugen Simion şi Trofimaş. 

Cel de al doilea material consacrat lui Ion Druţă este analitic, nu poartă etichetări 
sau  injurii la adresa confraţilor de condei sau a altcuiva. Autorul analizează opera 
scriitorului, făcând referinţe la personaje, inclusiv cele feminine. Tema druţiană 
continuă şi în numărul din 12 septembrie 2003 cu un “Post-scriptum la “Druţiana 2003”, 
publicat în pagina 1, având continuare în pagina 14 şi un material mai mic ca volum, 
tot în pagina 1 “Încurajând o idee nocivă”, apoi, în pagina 13 la rubrica …Şi străin în 
ţara sa citim “Poiana cu alune” o scenetă semnată de Ion Druţă, având şi un P.S. “Pentru 
actorii Teatrului Naţional. Băieţi!(de ce nu şi fete? n.a.) Dacă nu montaţi bucata asta ca 
lumea, vă spun la Iorga, ş-o să vă împuşte”. (I.D.) Sceneta e însoţită de o imagine din 
sceneta jucată la 3 septembrie 2003 pe scena Teatrului Naţional, avându-i ca interpreţi 
pe Igor Caras şi Marta Mănro. Druţiana 2003 continuă şi în numărul din 19 septembrie 
2003 unde, la rubrica Valori perene. Druţă – Druţă rămâne este publicat materialul 
“Intrarea Scriitorului în Chişinău” şi trei imagini cu trei bărbaţi “Recital “Ion Druţă”, deşi 
în spectacol au evoluat şi actriţe, nu numai actori, dar despre ele nici pomeneală!

Dacă scriitorului Ion Druţă publicaţia “Săptămâna” i-a dedicat materiale în trei 
numere la rând, o altă pesronalitate a vieţii culturale, Maria Bieşu, n-a avut parte de 
nici un material. Este singura publicaţie care nu şi-a informat cititorul despre Festivalul 
Internaţional “Vă invită Maria Bieşu”, care s-a desfăşurat în aceeaşi perioadă cu 
aniversarea lui Ion Gruţă.  Deşi celebra cântăreaţă a fost protagonista unui eveniment 
de anvergură, nu s-a scris nici într-un fel despre el. Oare de ce? Cauza să fie că Maria 
Bieşu e femeie? Îl cităm pe Viorel Mihail care a învinuit “presa de o anumită orientare” 
că a trecut pe lângă Evenimentul Druţă “ca femeia păcătoasă pe lângă biserică: a întors 
capul în altă parte. Astfel s-a reconfirmat faptul că, într-adevăr, noi suntem urmaşii 
Moldei”(12 septembrie 2003, pag.1). Comentariul se potriveşte de minune cu faptul 
că şi “Săptămâna” a trecut pe lângă Evenimentul “Vă invită Maria Bieşu” ca bărbatul 
păcătos pe lângă biserică: a întors capul în altă parte, s-a făcut că nu există un asemenea 
Eveniment. Astfel, faptul în sine s-a reconfirmat: şi dumnealor sunt urmaşii Moldei.

În schimb “Săptămâna” salută cu toată seriozitatea ce i se cuvine pe “Doamna 
Ambasadoare” Pamela Hyde Smith, publicându-i şi o fotografie pe pagina 1 cu titlul 
„Doamna  Doctor” (26 septembrie 2003). După primele rânduri parcurse cu vederea, 
seriozitatea dispare, luând locul unei nedumeriri fără margini, fiindcă nici Doamna 
Ambasadoare nu este scutită de nuvele şi alte întâmplări cu iz neplăcut, povestite de 
redactorul-şef al săptămânalului. Exemplu: “Un funcţionar se uda de fiecare dată când 
o bătrână doamnă de peste drum, în fiecare dimineaţă, pe la ora 10, pornea havuzul 
din curtea castelului său” ori “Ca mai apoi, scărpinându-ne în fund cu subînţelesuri, 
să adăugăm...”. Adăugăm şi noi, că publicaţia „Săptămâna” nu foloseşte un limbaj 
diplomatic, fie că se adresează unei ambasadoare, fie că e vorba de alte persoane din 
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mediul politic, economic, cultural care merită să fie trataţi cu mai multă decenţă în 
paginile publicaţiei. De ce? Prin simplul fapt, că “Săptămâna” se editează la Chişinău, 
este o publicaţie cu acoperire naţională, care are cititori în toată republica şi nu e o 
publicaţie de familie din satul de baştină de pe stâncile lui Şalaru, al redactorului-
şef, unde “erau foarte mulţi ţistari” care “ziua întreagă stăteau cu capetele ieşite din 
găuri, contemplând împrejurimile” (24 octombrie). Cele mai multe injurii, expresii 
cu caracter sexist faţă de ambele genuri se întâlnesc în materialele semnate de 
dumnealui: “femeie păcătoasă “ – (12 septembrie), “mireasă surdă” – (26 septembrie), 
“dl academician e o fire sensibilă şi doar o animală nesimţită”, “dă-o-n măsa de cauză, 
dacă-s proşti şi se lasă mulşi!”, “Ştiţi ce e plăcerea de a scrie? – Cum să spun ca să fie 
pe înţelesul mai multor indivizi de ambele sexe? - Plăcerea de a scrie e ca şi cum te-ai 
munci la perpetuarea neamului omenesc. Iată asta mi-a venit în cap.” Un istoric de la 
Chişinău a intrat în cadru “precum un scotnic beat în biserică: cu ciubotele pline de 
baligă, cu faţa buhăită şi zăbale la gură”– (17 octombrie), “l-au chemat pe badea Mihail 
mai într-o parte şi când mi ţi l-au luat la lepnit”, “dl Adrian Năstase e mare şutnic”, “e 
durduliu dl Năstase”, “românul e fire iscoditoare şi până nu-şi scociorăşte semenul, nu 
se linişteşte, c-aşa-i românul!”, “La care România: какого черта, суки, какого хрена, 
падлы! Ca să vezi, peste Prut n-au uitat limba rusă. De ce credem aşa? -  Din simplul 
motiv că dl Mircea Geoană, ministrul român de externe, pentru prima dată în istoria 
relaţiilor moldo-române a descoperit că pe teritoriul Republicii Moldova trăiesc 
moldoveni!!! De la cine să fi aflat mititelul? Bată-te norocul să te bată, măi Mircel, că 
tare subtil mai eşti!», “Totuşi ni se pare că dl premier Adrian Năstase a încurcat ouăle ca 
atare cu testiculele, organ viril de reproducere”, “mi-i într-un loc de faptul că cineva-mi 
zice antiromân” – (24 octombrie); “Cum să te culci civilizat cu soţia sau cu vreo cumătră, 
dacă parlamentul te-a lipsit prin lege de instrucţii în limba de stat” – (31 octombrie). 
Reproducem în întregime bucata “Povestea fetei”, fiindcă este o dovadă concludentă 
de limbaj sexist, brutal, de mahala: “Era odată o fată care lipsea zile-n şir de-acasă. 
Sara sau dimineaţa mamă-sa o mai întreba: ”Da pe unde te poarto picioarele, fată 
dragă?” La care fata răspundea: “La joacă, mamă, la joacă”. – “Şi de-a ce vă jucaţi voi, 
dragul mamei?” La care fata i-a răspuns mâne-sa cu o măscară. Mama îi zice atunci aşa: 
“Apoi vezi, dragul mamei, să nu-ţi pară păpuşa ceea ce zici tu”. Însa fata ca fata – dă. 
N-a ascultat de sfatul mâne-sii. Şi tare s-a mai fript, de se dădeau copiii în folclor pe la 
garduri, văzând-o trecând pe drum: Toată vara prin pădure,/ După flori şi după mure./ 
Toată vara prin copaci - / Acum leagănă şi taci.” (24 octombrie). Acest lung Care va să 
zică. Ce mai faceţi, domnilor ţărani, intitulat “Prima noapte de dragoste, ultima noapte 
de război” (începe în pagina 1 şi continuă în paginile 8 – 9) şi alte două materiale 
- “Popândăii şi vremea strângerii pietrelor” şi “De bine să-ţi fie, scumpă Românie!”, 
purtând aceeaşi semnătură, Viorel Mihail, din 24 octombrie este ilustrat cu zece 
fotografii cu bărbaţi, două neutre, una mixtă şi o imagine în care se văd nişte mâini ce 
îmbrăţişează o statuie, având următorul comentariu “Jos mâinile de pe sânul statului”. 
Fotografia mixtă, doi tineri care se sărută, este publicată sub “Povestea fetei”. 

Nu am intenţionat să aducem toate expresiile de mahala care împânzesc 
“Săptămâna”. Poate ni se vorbeşte în “childuri”, cum se obişnuieşte în unele familii de 
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moldoveni de “ciritel”, ca să înţelegem mai bine subtilităţile şi metaforele în stil popular?! 
Şi totuşi, în paginile unei publicaţii de rang naţional nu este admis să te adresezi 
României ca unei femei pe care nu o “ai la suflet”. Să fie utilizat un asemenea limbaj 
sexist pentru ambele genuri din cauza unui complex de inferioritate şi al unui deficit de 
inteligenţă? Sau bărbaţii de la “Săptămâna” se vor glumeţi şi tratează orice temă într-un 
amestec de ironie-răutate-lipsă de spirit şi conservatism de tip medieval?

„Săptămâna” – luna octombrie 2004

Întrebare: Oglindă, oglinjoară, cine-i mai frumoasă în ţară?!

Răspuns: Femeiea din alte ţări.   

În această lună au apărut 5 numere, volumul fiecărui număr fiind de 32 pagini.

„Săptămâna” este o revistă economică-social-politică, SRL.

Redactor-şef Viorel Mihail

Din echipă fac parte 13 femei şi 9 bărbaţi.

Funcţiile de bază: redactor-şef, redactor-şef adjunct (2), secretar de redacţie 
şi alte funcţii sunt ocupate de bărbaţi. Ei scriu despre politică, economie, sport. 
Femeile scriu despre probleme mai puţin importante în plan politic, semnează 
foarte rar propriile materiale, adesea „se ascund” în spatele unor pseudonime, 
cum ar fi Olga Alerguş (foarte sugestiv nume, vrea să nu spună că aleargă foarte 
mult), tanti Olga, Ruxanda Casandra ş.a. Scriu despre Parlamentul copiilor, Clubul 
femeilor, propun cititoarelor (sperăm, că „Săptămâna” este citită şi de femei) reţete 
de frumuseţe, de slăbire, de alimentaţie – tot ce ţine de partea cealaltă a politicului. 
Lipseşte cultura, mai exact, cultura naţională, aceasta fiind înlocuită cu materiale 
din viaţa vedetelor, starurilor de muzică, actriţelor de cinema, preluate din Internet 
cu tot cu fotografii.

Pe parcursul lunii octombrie 2004 au apărut 5 numere: la 1 octombrie, 8 octombrie, 
15 octombrie, 22 octombrie şi 29 octombrie. În 2003, la fel, au apărut 5 numere 
(03,10,17,24,31 octombrie) cu un volum total de 240 de materiale. În septembrie 
2004, numărul materialelor a crescut până la 360. Din ele materiale semnate de femei 
sunt 40, materiale semnate de bărbaţi – 78, iar fără semnătură – 252. Multe dintre 
materialele fără semnătură au cea mai diversa tematica. 

„Săptămâna”  este publicaţia în care pot fi întâlnite cele mai multe texte cu un vădit 
limbaj sexist nu doar în adresa femeilor, ci uneori şi în adresa bărbaţilor. Nemaivorbind 
de imagini, unele din ele fiind de-a dreptul vulgare prin comentariile sau titlurile sub 
care sunt afişate. De exemplu, imaginea cu titlul „Încotro, fetiţelor?” (01.10.2004, care 
redă un cârd de oi, înghesuite strâns una în alta, mergând pe o stradă dintr-un oraş. 
De o parte şi de alta a străzii se zăresc şi oameni de dimensiuni mici şi neînsemnate, în 
rest, oi, multe-multe oi. Fiind luna octombrie, putem ghici unde se îndreaptă şi ce vor 
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ele. Jignitor şi înjositor este faptul, că ele sunt numite fetiţe. Chiar dacă presupunem 
că săptămânalul e adresat, în primul rând, ţăranilor şi, pentru cititorii ţărani această 
fotografie nu ar fi o insultă. De ce însă ţăranii, ne întrebăm, ar trebui trataţi  ca nişte 
animale?  Unde mai pui că redactorul-şef, Viorel Mihail, care, în fiecare număr, în 
editorialul său, se adresează cu întrebarea Ce mai faceţi, domnilor ţărani?, foloseşte un 
limbaj licenţios, injurios şi ofensator. Cităm din editorialul intitulat „Viermele din măr”  
(1 octombrie 2004): „Deci, au venit  ieşenii la Chişinău să ne înveţe cum se joacă Druţă. 
O băloşenie de nemaipomenit!”; „Mai deunăzi unul din ei l-a calicit pe Mişin. Nu mai 
poate omul şedea pe buci de-atâtea ventuze bucale. Acum, se zice, acelaşi pupcurist 
îi face umbră cu mantaua şi răcoare cu basmaua aceluiaş personaj”; „Întrebarea e de 
ce v-aţi pişat pe un concept de-acum finalizat? De ce tot c…tul  (autorul nu s-a sfiit să 
scrie cuvântul în întregime n.n.) din România trebuie adus la Chişinău şi servit drept 
ciocolată? Sau n-aţi văzut că de la spate Arghezi arată ca un limbric, iar Blaga e cu gheb 
în spate?”; „Un neica nimeni, un ciulin al Bărăganului vine să mă înveţe ce trebuie să 
fac la mine acasă! Viermele din fruct învaţă mărul cum să scape de vătămători! Dacă-i 
aşa, apoi dă-o-n p…a mă-sii de ţară!” Şi toate într-un singur material. Plasat chiar în 
pagina întâi, alături de fotografia buclucaşă cu … fetiţe, care, după autor, sunt oi în 
toată legea.

În următorul număr al publicaţiei „Săptămâna” (7 octombrie 200),  tot în pagina 
întâi, este publicată fotografia „americancei Condoleezza Rice” care, cum scrie V.M. în 
articolul „Aproape ca la club: te fereşti de unul, şi calci în altul”, plasat sub fotografie, 
„valorează mai mult decât voinţa poporului austriac”, iar reprezentanta Austriei la 
Uniunea Europeană, „între altele”, remarcă autorul, este „o femeiuşcă destul de dulce”, 
afişând o nonşalanţă plină de obrăznicie la adresa unei femei care reprezintă Austria 
la Uniunea Europeană. Am adus aceste două exemple pentru a convinge că publicaţia 
„Săptămâna» nu ţine cont de reguli profesionale.

Referindu-ne la prestaţia feminină, ce şi-a găsit oglindire în paginile săptămânalului 
„Săptămâna” pe parcursul luni octombrie 2004, constatăm ca a fost abordată în 67 
materiale (din numărul total de 360), de aproape 4 ori mai puţin decât tematica 
masculină. La capitolul prezenţa femeii în politică se înscrie materialul „Excelenţa 
Sa. Foarte bine spus. Şi la timp” (însoţit de o fotografie) publicat în „Săptămâna” din 
8 octombrie. E o relatare despre întâlnirea „ambasadorului (sublinierea ne aparţine 
n.n.) Statelor Unite în R.Moldova, Heather M.Hodges” cu studenţii Academiei de Studii 
Economice din Moldova”. Nu se dau aprecieri şi nu se fac comentarii. Nu este indicată 
sursa şi materialul nu are semnătură. Jos, sub pagină, însă, se precizează că „pagina 
a fost realizată de Stan Lipcanu”. Relatarea este însoţită de fotografia ambasadoarei. 
Materialul este publicat în pagina 2. Un alt material care reprezintă femeia şi politica, 
a fost plasat în prima pagină şi se întitulează „Sărutul lui Iuda în Săptămâna jubileelor”  
(22 octombrie). Este un grupaj de informaţii care poartă semnătura v.m.,  (Viorel Mihail, 
redactorul-şef al ediţiei periodice „Săptămâna”). Fotografia care însoţeşte grupajul de 
materiale este a dnei „spicher” Ostapciuc, deşi, trebuie să remarcăm, că fotografiile nu 
sunt comentate şi e necesar să fii bine informat ca să ştii cine este în imagine (un străin 
s-ar descurca mai greu).
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Revenind la material, menţionăm tonul deşănţat şi persiflant la adresa dnei 
Ostapciuc. De exemplu, „Săptămâna aceasta, doamna Ostapciuc a intrat în trombă 
pe miriştea politicii moldoveneşti”; „A doua ieşire a fost cea cu datul voii la criticat 
puterea”; „Pe de altă parte, dna Ostapciuc mă îndeamnă să-i sar în cap” ş.a. Limbajul 
incoerent şi incorect al Preşedintei a fost ţinta mai multor atacuri ale jurnaliştilor 
care nu-i iartă prestanţa lingvistică de la tribuna Parlamentului. Nu uită nici v.m., 
amintindu-i de „îngânături la microfonul parlamentului: (îngânături ironice „îhi, îhi…”), 
satirice („Ei, ba nu!”, gingaşe „Dom-le Braghiş, ţineţi-vă de temă”). Deşi mic ca volum, 
materialul este scris într-un limbaj „cifrat”, fiindcă  nu se înţelege ce anume a făcut dna 
Ostapciuc ca să intre „în trombă pe miriştea politicii moldoveneşti”. Şi, în genere, tonul 
materialului este oarecum satiric, autorul lăsând să se înţeleagă că locul şi rolul dnei 
Ostapciuc în politica moldovenească este ca şi inexistent. 

În pagina 2 citim într-un alt grupaj de materiale cu titlul comun „Aici şi acum”, 
informaţia „Doamna ne-a dat voie să Vă criticăm”, care are tangenţe cu precedentul. 
Din ea aflăm despre declaraţia făcută de dna Ostapciuc la întrevederea cu Miclos 
Harazstri, reprezentant al OSCE în problemele libertăţii presei: „Presa independentă şi 
cea de opoziţie este liberă să critice puterea”. Doar că aici seriozitatea şi corectitudinea 
frazelor, cu excepţia titlului, au o altă conotaţie, decât fraza vulgară „mă îndeamnă să-i 
sar în cap” (puterii). În cadrul aceluiaşi grupaj de informaţii din pagina 2 „Aici şi acum” 
din 29 octombrie este publicată informaţia cu titlul „Cum vom vota, aşa ne vor respecta” 
din care aflăm despre declaraţia făcută de Ambasadoarea SUA la Chişinău, Heather 
M.Hodges, în cadrul Congresului Absolvenţilor Academiei de Studii Economice. 
„Comunităţii internaţionale îi va fi foarte greu să recunoască drept libere şi corecte 
alegerile parlamentare din 2005, dacă radioteleviziunea naţională din Republica 
Moldova va continua să reflecte unilateral evenimentele, favorizând puterea”. Sursa în 
acest caz este ambasadoarea. Comentarii şi aprecieri nu se fac.

În numărul din 15 octombrie la pagina 13 care apare sub genericul „Vin alegerile şi 
toţi îi vor ataca pe toţi” este publicat materialul „Înseamnă că şi Ostapciuc e vinovată”. 
Sunt Dezbateri la temă despre „arestarea celor trei funcţionari din cadrul Primăriei 
Chişinău, comisiile care asaltează cabinetele Primăriei”, dezbateri iniţiate de redacţie, 
dar având ca suport întrebări din partea cititorilor la care dau răspuns factori de 
răspundere din cadrul primăriei şi jurişti independenţi. Deşi în titlu figurează numele 
preşedintei Parlamentului, nu este decât un joc de cuvinte. Cităm: „Deci, nu poate 
fi vorba de nişte decizii personale ale dlui Urechean. „Vina” dumnealui ar fi egală cu 
„vina” dnei E.Ostapciuc, care semnează toate hotărârile Parlamentului”. De ce, în cadrul 
acestor dezbateri, care vizează activitatea Primăriei şi a dlui Serafim Urechean, trebuia 
„exploatat” numele Eugeniei Ostapciuc, iar materialul să fie însoţit de o fotografie 
mare a preşedintei? Este vorba de implicarea jurnaliştilor în „jocurile” politice şi ţine de 
discreditarea unui persoane politice în favoarea altei persoane? Ce-a înţeles cititorul? 
Că „şi Ostapciuc este vinovată”. Titlul respectiv demonstrează încă o dată atitudinea 
dispreţuitoare a redacţiei sau a redactorului-şef faţă de femei.

Aceste patru materiale se încadrează la capitolul prestaţia femeilor în politică, 
care pe plan naţional este reprezentată doar de Preşedinta Parlamentului. Alte femei 
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implicate în politică, în afară de Eugenia Ostapciuc, nu apar, deşi, precum se cunoaşte, 
ele există. 

În paginile „Săptămânii” pot fi depistate şi materiale ce caracterizează activitatea 
femeii în plan social. În numărul din 15 octombrie la rubrica „Generaţii” este 
publicat interviul „Tatiana Mursa este cea care exprima perfect tineretul Moldovei”. 
Semnează Iulia Bolea. Materialul este publicat pe o pagină de ziar (pag.11), fiind 
însoţit de fotografia protagonistei care este aşezată la o masă, cu stiloul în mână, 
fapt ce-i conferă un caracter mai mult sau mai puţin oficial. Din interviu aflăm 
despre activitatea Tatianei Mursa în cadrul Companiei Union Fenosa, manager în 
Departamentul „Relaţii Externe şi Servicii Generale”, precum şi ca director executiv al 
Fundaţiei Union Fenosa. „Având un farmec deosebit, curaj, eleganţă, sensibilitate şi 
mai ales inteligenţă, cu un optimism ce nu poate fi tulburat, păşind cu atâta încredere 
în viaţă, poate să ne împrumute şi nouă din experienţa sa” – aşa o caracterizează pe 
Tatiana Mursa autoarea acestui material. În continuare, urmează un şir de întrebări la 
care protagonista răspunde cu multă sinceritate, vorbind despre sine, despre calităţile 
sale, aşa cum este îndemnată de către autoare. De exemplu, la întrebarea „Care sunt 
calităţile Tatianei Mursa?”, urmează răspunsul: „Sunt o fire foarte energică, cu tărie de 
caracter. De asemenea, sunt sinceră, întotdeauna am spus adevărul în faţă, chiar dacă 
el este dur de cele mai multe ori. Apoi cred că sunt destul de comunicativă. În fiecare 
zi mă întâlnesc cu foarte multe persoane: Directori de agenţii, oameni de ştiinţă…, 
coborând în Cantina Populară, întâlnesc bătrâni şi cu toţi trebuie să vorbesc, să mă 
cobor sau să mă ridic la nivelul intelectual pe care îl are fiecare. Şi încă ceva, cred 
că sunt foarte sensibilă şi emotivă”.  Cât priveşte preferinţele, „vă spun că-mi plac la 
nebunie dulciurile” şi „dacă e să vă mai deschid o paranteză, atunci pot să vă divulg 
că colecţionez păpuşi”, căci „adunându-le, mă simt în lumea copilăriei”. Totuşi, nu e 
de înţeles, de ce anume Tatiana Mursa este cea care exprimă perfect tineretul din 
Moldova, cum ne sugerează titlul. Oare toţi tinerii şi tinerele au un loc de muncă şi, 
mai ales, un loc de muncă la o Companie cum este Union Fenosa? Tatiana Mursa 
vorbeşte despre sine şi nu aminteşte de generaţia pe care o reprezintă, de problemele 
tinerilor care nu-şi găsesc un loc potrivit de muncă şi pleacă peste hotare. Este, poate, 
o excepţie faptul că o tânără a reuşit să-şi facă o carieră, să-şi găsească locul în viaţă, 
să fie, cum scrie Iulia Bolea „un exemplu demn de urmat, o imagine formată, un model 
deja construit”, deşi eroina acestui interviu nu doreşte să se limiteze doar la succesele 
înregistrate, ci „vreau să fac un masterat în străinătate, vreau să studiez limba germană, 
vreau să susţin examenele DELE la spaniolă şi TOEFFL – la engleză la nivel internaţional. 
Vreau să merg în SUA şi încă multe alte dorinţe, ce cu siguranţă se vor îndeplini”. Titlul 
întregii pagini este sugestiv: „Greutăţile te ajută să creşti”. Despre ce fel de greutăţi e 
vorba, ne vine greu să spunem. Poate că pentru alţi tineri şi tinere, experienţa Tatianei 
Mursa nu înseamnă greutăţi. Citind interviul, contemplând fotografia, se formează 
imaginea unei tinere femei care n-a ezitat să păşească în viaţă ferm, având şi o bună 
pregătire: absolventă a Universităţii de Stat din Moldova, facultatea de limbi străine 
şi a Institutului Internaţional de Management, facultatea Business Administartion. 
Tatiana Mursa reprezintă pe bună dreptate imaginea unei noi generaţii de femei, care 
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profesează o specialitate nouă, mai puţin cunoscută în Moldova şi prioritar pentru ea 
este profesia, perfecţionarea şi faptul că într-adevăr are „tărie de caracter”, precum 
s-a autocaracterizat. Din păcate, materiale de acest fel găsim puţine în paginile 
„Săptămânii”. Pe parcursul unei luni a fost publicat doar unul. Să nu existe femei de 
succes din Republica Moldova care activează în diverse domenii?!

Activitatea femeii în plan social este întâlnită şi în alte materiale, dar nu e vorba de 
femei din Republica Moldova, ci din alte ţări. Pe parcursul lunii octombrie „Săptămâna” 
a publicat două materiale de acest fel, gen interviu. Primul interviu (1 octombrie) este 
cu Carolyn Hamilton, Expert UE în legislaţie şi se întitulează „Avem legea nucului, 
dar nu avem legea copilului aflat în dificultate”. De altfel, nu personalitatea expertei 
îl interesează pe autorul acestui interviu, Stan Lipcanu, cât dorinţa de „a  ajuta 
autorităţile de la Chişinău în implementarea legislaţiei de protecţie a copilului”. În 
acest sens Moldova „pentru a se ajusta la gândirea europeană, va trebui să dezvolte 
servicii de alternativă instituţionalizării, bazate pe familie”. Din interviu  aflăm că ar fi, 
după părerea dnei Carolyn Hamilton, „o mare şansă pentru Moldova adoptarea Legii 
cu privire la soarta copilului aflat în dificultate”. Dar, precum aflăm din preambulul 
interviului, „Executivul de la Chişinău a pus ştampila pe document, legislativul l-a 
acceptat în prima lectură şi cu asta transformarea proiectului în lege a luat sfârşit. 
Tot vorbim şi accentuăm despre integrarea europeană ca prioritate absolută a RM 
pentru următorii câţiva ani”, dar „nu găsim timpul necesar pentru a aproba o lege 
sută la sută europeană”. Avem, scrie autorul interviului, Stan Lipcanu, „legea nucului 
şi legea porcului, dar nu avem legea copilului aflat în dificultate”. Interviul este însoţit 
de două imagini: o imagine a expertei UE, Carolyn Hamilton, altă imagine reflectă 
clădirea legislativului moldovean cu drapelul fâlfâind pe acoperiş. Din interviu aflăm 
lucruri dureroase despre situaţia copiilor aflaţi în dificultate, despre ratele înalte 
ale instituţionalizării lor, despre lipsa unui aşa-numit avocat al copiilor, cât şi a unui 
mecanism de soluţionare a plângerilor. Adoptarea legii ar duce la „introducerea 
serviciilor comunitare şi prevede diferite idei despre cum ar putea fi copiii protejaţi 
de abuz şi neglijare”. După părerea noastră, tema este mult prea importantă pentru a 
fi pusă doar „pe umerii” expertei UE. De ce să fie prezentă aici clădirea legislativului. 
Există femei parlamentare, preşedinta legislativului este o femeie. De ce lipseşte 
părerea lor? De ce nu a fost publicat şi un interviu cu vice-ministra Muncii, Protecţiei 
Sociale şi a Familiei, Anghelina Apostol? Oare femeile, dar şi bărbaţii noştri sunt atât 
de indiferenţi? Cui îi pasă, cine e responsabil  în Republica Moldova de soarta copilului 
aflat în dificultate? „Săptămâna” lasă să se înţeleagă, prin publicarea materialelor la 
această temă, că nu-i pasă nimănui. Legislativul a iniţiat alte proiecte, alte dezbateri, 
alte priorităţi, iar altcineva, probabil, nu ar risca să-şi spună părerea. Cu părere de rău, 
nici chiar echipa redacţională, cu excepţia acestui caz.

Cel de al doilea material în care este reflectată prestaţia feminină în plan social, 
poate fi considerat şi interviul cu Joana Baskott, director regional Every Child, Marea 
Britanie, publicat la 15 octombrie, pagina 27 la rubrica Divertis cu titlul „Pretutindeni 
în lume copiii au dreptul la drepturi”. Materialul este însoţit de fotografia directoarei 
Joana Baskott, dar nu este semnat. Doar jos, sub pagină, citim menţiunea „Pagină 



139

IMAGINEA FEMEII ŞI A BĂRBATULUI ÎN PRESA SCRISĂ

realizată de Nataşa Ixărescu”. Directoarea nu vorbeşte despre sine, despre cariera 
sa, despre viaţa sa, ci strict despre organizaţia Every Child  pe care o reprezintă  şi 
care se bazează pe patru reguli ale Convenţiei pentru drepturile copilului, dumneaei 
având convingerea că „peste cinci ani nu vor mai fi copii instituţionalizaţi şi în general 
instituţii”, sperând „din tot sufletul că până atunci procentul acestora va descreşte 
simţitor”. Rubrica Divertis ne sugerează că activitatea acestei organizaţii condusă de o 
femeie este doar un fapt divers şi nimic mai mult, deşi se ştie că în Republica Moldova 
există mulţi copii abandonaţi prin diferite forme (vezi studiul „Abandonul copiilor 
în Republica Moldova”, Chişinău, 2005), instituţionalizaţi în case de copii, internate, 
centre, numărul lor fiind în creştere. Cum se constată în studiu, în Republica Moldova 
în fiecare zi este abandonat un copil până la vârsta de 7 ani. Unul din scopurile 
organizaţiei Every Child este de a consolida capacităţile instituţiilor guvernamentale, 
încât acestea să fie capabile de a oferi copiilor servicii de alternativă.

Din păcate, alte materiale la tema copiilor şi a familiei, a familiilor care şi-au 
abandonat copiii, a mamelor plecate peste hotare, a taţilor care nu-şi îndeplinesc 
obligaţiile de părinte şi multe alte materiale care ar lărgi spectrul tematic legat 
de drepturile şi soarta copiilor aflaţi în dificultate, lipsesc. Poate era firesc, a doua 
parte a paginii, să fie completată de un material despre implementarea proiectelor 
organizaţiei Every Child în Chişinău, Cahul, Ungheni sau Orhei sau despre soarta copiilor 
instituţionalizaţi (în loc de materialul „Cafea, alune sau ciocolată – pro sau contra?”) 
care ne-ar fi oferit un tablou mai amplu al situaţiei copiilor şi al respectării drepturilor 
lor. Redacţia, însă, s-a limitat doar la relatările expertului străin, fără a implica pe cineva 
din responsabilii locali. E şi aceasta o poziţie a realizatoarei paginii cu titlul general 
„Avem tot dreptul să ne dezvoltăm potenţialul”, dar s-ar putea şi a întregii redacţii.

Pe parcursul acestei luni au fost publicate două materiale ce oglindesc activitatea 
unor femei care reprezintă organizaţii de peste hotare şi nici un material care ar 
oglindi activitatea femeilor în plan social din Republica Moldova. Tema copiilor a fost 
continuată de Stan Lipcanu care a semnat pe parcursul lunii octombrie 2004 alte 2 
materiale (22 şi 29 octombrie).

 Un loc aparte privind  politica egalităţii genurilor în publicaţia „Săptămâna” 
îl ocupă pagina consacrată Femeilor celebre. Puţin mai jos, cu litere mari, e scris un 
subtitlu: Noi, amantele acestei lumi. Deci, în viziunea redactorilor de la „Săptămâna” 
femei celebre pot fi doar amantele acestei lumi. Pe parcursul lunii octombrie 2004 
au fost publicate 3 materiale de acest tip. Autorul sau sursa de unde au fost preluate 
materialele nu sunt indicate. În celelalte două numere (în total, au apărut 5 numere), 
această pagină, cu numărul 25, este bărbaţilor, având un titlu de aceeaşi manieră, dar 
dintr-o altă extremă: Noi, dictatorii acestei lumi. E vorba de Mao Zedung (8 octombrie) 
şi  Împăratul Nero (22 octombrie). Revenind la Femeile celebre, remarcăm prezenţa în 
pagina 25 (1 octombrie) a unui material despre Roxelana „consoarta iubită a sultanului 
Soliman al II-lea, sclavă, devenită soţie legitimă a sultanului graţie frumuseţii, 
inteligenţei şi vicleniei sale”. Iată calităţile acestei femei şi, trebuie să înţelegem calităţile 
oricărei femei care vrea să cucerească un bărbat. Materialul este însoţit de fotografia 
Roxelanei. Sus, sub  „Noi, amantele acestei lumi”, cititorul este informat că urmează 
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Baffo (1558 – 1603). Materialul apare abia la 29 octombrie, fiind însoţit de o fotografie 
mare a sultanului Amurat III şi o fotografie mică intitulată „Baffo, înconjurată de slugile 
sale”. Probabil, nu s-a găsit o imagine a acestei femei celebre. Cine este Baffo? Aflăm 
că este o veneţiancă „prinsă de piraţii turci şi dusă în haremul sultanului Amurad al 
III-lea. Cucerindu-l cu farmecele ei, Baffo a reuşit să-l transforme pe sultan în supus al 
său”. Deci, iată calităţile care o fac pe o femeie celebră! Pagina de Femei celebre din 
15 octombrie este consacrată Preafrumoasei Elena, „cea mai frumoasă dintre femei. 
Soţia regelui Spartei, Menelau. Răpirea Elenei de către Paris a servit drept pretext 
pentru războiul troian”. Materialul este însoţit de o fotografie cu titlul „Elena şi Paris”. 
Este o pictură. Cu regret, nu se indică autorul ei. Este un subiect cunoscut din istorie, 
literatură. Două din cele trei materiale au drept moto versuri de Ion Minulescu: „Celei 
care pleacă” (15 octombrie) şi „Trei lacrimi reci de călătoare” (29 octombrie). Faptul 
că „Săptămâna” afişează cu predilecţie femeile care au intrat în istorie sau care s-au 
evidenţiat prin felul lor de a fi nu poate fi considerat scandalos. Mai curând, pare a fi 
o întâmplare, ceva haotic şi nu o politică de gen conştientizată (în 2003 pe parcursul 
lunilor monitorizate asemenea tip de materiale nu apar, cum nu sunt publicate nici 
în 2005), urmărindu-se scopul de a atrage atenţia cititorului asupra publicaţiei prin 
subiecte neordinare. Alta e că astfel de materiale imprimă în conştiinţa publică o 
imagine nu tocmai favorabilă femeilor, care influenţează atitudinea faţă de ele ca gen 
uman. Fiindcă e una să fii perceput drept  amantele acestei lumi şi alta dictatorii acestei 
lumi. Prima noţiune califică femeile drept nişte fiinţe destrăbălate, iar a doua - mai 
degrabă bărbaţi puternici decât altceva deosebit de rău, mai ales, dacă ţinem cont de 
cititorul-ţintă („domnii ţărani”) căruia i se adresează publicaţia. 

Marea majoritate a materialelor pe tematică feminină (din cele 97) se încadrează 
la rubrica: „Sfaturi pentru gospodina casei”. Este imaginea perfectă a moldovencei, 
aşa cum o vede „Săptămâna”: cu grijile casei, a familiei, a focului din vatră, dar şi 
grija pentru siluetă, îmbrăcăminte, utilizarea cosmeticii. O parte din spaţiu îl ocupă 
materialele consacrate sfaturilor pentru femei care au probleme de sănătate sau 
se interesează de reţete culinare, de modă. Ce trebuie să ştii ca să fii frumoasă? Ce 
trebuie să facă o femeie ca să scape de kilogramele în plus? Cum să ne încălţăm 
corect? „Săptămâna” publică materiale despre spălarea rufelor  (rubrica: Gospodina 
casei, rufele, deci, trebuie să le spele femeia şi nicidecum bărbatul), păstrarea florilor 
din vas, reţete de combatere a febrei, beneficiile saunei, dar şi despre  „Bărbatul inimii 
mele”,  „Frica de a fi dezvirginată”, „Sarcină + ciclu”, „Cum să-l conving să lăsăm copilul?”, 
„Igiena ochilor”, „Legenda buzelor”, „Nu vă lăsaţi seduse de produse” ş.a. Deşi, la prima 
vedere, unele materiale sunt adresate tuturor cititorilor, indiferent de sex, ele au 
totuşi o singură adresă: femeile. Ne-o demonstrează şi imaginile publicate care, de 
regulă, prezintă femei sau îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru femei. Bărbatul este 
şi el prezent, mai ales în imagini, fie sărutând şi îmbrăţişând femeia (rubrica Şcoala 
femeilor), fie lungit alături de ea într-o poză sexy. În texte, mai ales, când se dau sfaturi 
de frumuseţe („Centrul de relaxare şi înfrumuseţare”, 1 octombrie) bărbatul adesea 
lipseşte, iar dacă este prezent, trebuie „să-l pui la treabă”, fiindcă „nu prea are haz 
să-ţi faci masaj tu însăţi”. Tot pe aceeaşi pagină la rubrica Febra cumpărăturilor a fost 
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publicată imaginea unei femei şi a unui bărbat, ambii graţios lungiţi, ea uitându-se la 
o revistă, el privind-o peste umăr, ambii sunt foarte sexy, dar, ciudat, atât titlul („Nu vă 
lăsaţi seduse de produse”), cât şi conţinutul se referă nu la un cuplu fericit, la dragoste 
sau relaţii sexuale, ci la obsesia unor femei care fac zilnic cumpărături, „indiferent ce, 
şi ce-i mai grav, nu se uită la bani, cumpără tot ce-i place fără măsură”, iar această 
„efervescenţă de a cumpăra orice, duce la grave probleme financiare care pot să pună 
în pericol situaţia familială sau personală a celei care nu se opreşte la timp”, lucru care, 
pe fundalul sărăciei în care se zbate marea majoritate a femeilor astăzi, pare a fi o 
sfidare a bunului simţ, plasând femeile în caseta consumatoarelor irezonabile, care 
nu se gândesc la consecinţe. Respectiva atitudine a redacţiei este „bătută în cuie” 
şi în numărul din 22 octombrie, la pagina 21 cu titlul Păzea bărbaţi! Vine vremea 
cumpărăturilor! Sub rubrica Moda toamnei, este publicat materialul „Mantouri pentru 
sezonul rece”, cu sfaturi pentru garderoba sezonului rece, însoţite de fotografii care 
prezintă două femei îmbrăcate în mantouri elegante. De ce totuşi se bate alarma cu 
acest „Păzea, bărbaţi!”? Oare femeile nu muncesc? Nu sunt în stare să-şi cumpere un 
mantou, ci trebuie să „jefuiască” bărbaţii? Pagina „Şcoala femeilor” este semnată de 
Nataşa Ixarescu şi probabil e cea care decide ce materiale anume vor fi plasate în 
spaţiul ei, dar nu e clar de ce prezintă imaginea femeilor din punctul de vedere al 
bărbatului – ca pe un obiect al plăcerilor lor. Or, în acest fel doar bărbaţii le văd pe 
femei. De ce nu găsim materiale în care să descoperim cum este văzută o femeie de 
către o altă femeie? Cum este văzut bărbatul de o femeie? De ce lipsesc, de exemplu, 
materiale despre moda bărbaţilor, despre eleganţa bărbaţilor, nu se dau sfaturi cum 
să-şi îngrijească şi ei corpul şi multe alte sfaturi utile, care ar interesa în egală măsură 
atât pe femei, cât şi pe bărbaţi.  

O altă serie de materiale se înscriu la capitolul Femeile de pe mapamond. Este 
cel mai bogat în materiale, prezentând o galerie de nume, unele cunoscute, altele 
mai puţin cunoscute, celebrităţi din lumea muzicii, filmului, dansului, sportului ( la 
ultimul capitol  foarte rar - Adio „Kabaeva se retrage din activitate”, 15 octombrie). 
Sunt materiale care vânează efectul, fiind preluate din Internet, dar fără a se indica 
sursa, încadrându-se la ceea ce se numeşte în Occident „presa galbenă”. Scopul lor 
este de a familiariza cititorii şi cititoarele din Moldova cu viaţa privată şi cea intimă a 
vedetelor: destrămări de cupluri, căsătorii, crâmpeie zgomotoase din cariera sau viaţa 
lor, ori „năravuri”, cum scrie cu delicateţe „Săptămâna” lângă rubricile Show, Capriciile 
carierei, Intimităţi. Aducem spre exemplu câteva titluri: „Fiindcă a fost chelneriţă, Mary 
Streep are 11 restaurante” (1 octombrie), „Halle Berry, frigidă?” (8 octombrie), „Jennifer 
Garner a divorţat din cauza noului serial”, „Jennifer Lopez aduce ghinion”, „Demi 
Moore, înnebunită după carnea crudă” (15 octombrie), „J. Lo are cărător de haine” (22 
octombrie), „Keira a bătut-o pe Jolie” (29 octombrie) ş.a. Iată şi câteva citate luate din 
materiale, spuse ale vedetelor, un fel de bârfă: „Lucy Clar, actriţă şi fotomodel, a spus că 
Justin este mai bine dotat decât majoritatea bărbaţilor pe care i-a cunoscut, dar că nu 
se pricepe la sărutat” (22 octombrie); „Ultima modă care le-a luat minţile actriţelor sau 
supermodelelor din toată lumea este muzica… Şi pentru a le arăta competitoarelor 
sale că are „un moţ” în plus, Gabriela Spanic se va lansa şi în literatură, ieşind pe piaţa 
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din America Latină cu un volum de versuri în care îşi va „dezbrăca” sufletul, povestind 
în versuri despre fericirile şi tristeţile sale”; „Atunci, Streep declarase: Fiindcă nu sunt 
vampă, nu sunt un sex-simbol al Hollywood-ului am pierdut confruntarea cu Madonna. 
Pot cânta mai bine decât ea, fiindcă într-adevăr am voce. Ea are doar fund, sâni şi este 
expertă în obscenităţi” (1 octombrie); „Eric mi se plângea că nu-l lasă s-o atingă cu 
lunile. Au încetat să mai facă sex imediat după luna de miere” (8 octombrie); „De când 
s-a despărţit de fostul ei celebru soţ, Bruce Willis, Demi Moore şi-a hrănit încontinuu 
apetenţa pentru bărbaţi mult mai tineri decât ea” (15 octombrie) s.a.

Evident, nimeni nu cere „Săptămânii” să vină cu analize şi sinteze despre roluri, 
filme, concerte, cu aprecieri, cu invitaţii de a viziona seriale sau a cumpăra casete, CD şi 
DVD cu cântece ale starurilor, dar de ce să „vânture” pe lângă nasul cititorilor viaţa unor 
personalităţi de pe alte meridiane, mai ales într-o revistă economico-social-politică, 
când nu se încumetă să publice aproape nimic despre vedetele locale. De parcă nu 
ar exista şi în Moldova cântăreţe şi cântăreţi, actori şi actriţe, modele şi modeling, 
sportive de carieră. Astfel, femeia de pe mapamond, mai ales că materialele sunt 
însoţite de imagini, apare mai mult dezgolită, viaţa ei este plină de aventuri, iar munca 
este prezentată ca o joacă şi ca un capriciu. Se creează impresia, că acolo, departe 
de noi, femeia nu trebuie să facă nimic ca să o ducă bine, e de-ajuns să aibă corp 
frumos, sâni mari, o privire plină de sensuri ca să ajungă… în „Căruţa cu vedete” de la 
„Săptămâna”, rubrică de pe ultima pagină care încheie această publicaţie periodică. 
Şi aici, ca şi în celelalte pagini, ne sunt prezentate actriţe de peste hotare, staruri din 
lumea filmului şi a muzicii, la fel, semiîmbrăcate, cu zâmbet sexy (spre deosebire de 
bărbaţi, despre care se scrie, dar textul nu este însoţit de imagine – „Brad Pitt fără 
nădragi” (22 octombrie). Se vede că „Săptămâna” a făcut o pasiune pentru vedetele din 
căruţă, prezentând cititorilor în special femei.

Pe parcursul lunii octombrie 2004 din cele 16 materiale publicate la această 
rubrică, 14 prezintă vedete, desigur, cu viaţa lor ca o şuetă, de parcă i-am avea de 
prieteni pe toţi aceşti actori şi actriţe, or, anume aceste personalităţi ale filmului şi 
muzicii sunt prezente în „Săptămâna”, de parcă Republica Moldova ar fi una din ţările 
unde starurile vin cu cea mai mare plăcere, concertează, îşi lansează noile filme sau 
CD-uri.  Titlurile, dar şi conţinutul acestor scurte materiale este, de cele mai multe ori, 
vulgar şi obscen: „Charlize Theron, lesbiană?”, „Sharon Stone poate să-i aibă pe toţi” 
(1 octombrie) sau ne aduce detalii din viaţa privată: „Britney Spears vrea un copil”, 
„Anna şi Enrique – părinţi?”, „Gwyneth are probleme cu dinţii” (15 octombrie), „Copilul 
Angelinei cu păr albastru” (29 octombrie). Nu se indică, de regulă, sursa. Coordonatorul 
ultimii pagini, cu numărul 32, este Sergiu Bolduratu. Pagina se întitulează „Despre dinţi 
şi despre părinţi”. Tot în această pagină se publică exerciţii de şah, informaţii din lumea 
şahului, în special, câştigătorii la concursuri, laureaţii „Săptămânii” la şah, bancuri (din 
cele cinci, două sunt despre femei), imagini cu: o femeie ce pozează aproape goală pe 
o canapea (1 octombrie), un bărbat obosit, probabil, după ce a jucat şah, dormind cu 
capul pe masă (15 octombrie), o imagine cu pantaloni descheiaţi, etc. 

În luna octombrie 2004 în paginile revistei „Săptămâna” au fost publicate 397 
imagini, din ele 107 sunt imagini cu femei, 153 – imagini cu bărbaţi, 40 de imagini sunt 
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mixte şi 97 neutre. Cele mai multe imagini cu femei sunt publicate începând cu pagina 
18, adică în partea a II-a a revistei la rubricile Show, Intimităţi, Integrame publicate în 
pagina întitulată „Ca să treacă timpul, ca să fii deştept”, Căruţa cu vedete etc. Imaginile 
prezentate nu fac altceva, decât să exploateze corpul femeii, frumuseţea şi tinereţea 
ei. Se întâlnesc şi imagini cu femei care pozează alături de bărbaţi cu „nume”, dar 
nu li se indică şi lor numele (22 octombrie, pagina 7, Halim Ates, manager general 
MOLDCELL se află alături de o femeie, dar revista nu-i „divulgă” numele) sau participă 
la vreo şedinţă importantă, din păcate, sunt atât de puţine, abia de se zăresc printre 
mulţimea de bărbaţi (15 octombrie, pagina 8). În pagina 1 a fost publicată fotografia 
Eugeniei Ostapciuc (22 octombrie), fotografia – reclamă a unei necunoscute care 
îndeamnă cititorii să se aboneze la „Săptămâna” (29 octombrie), 2 imagini care indică 
titlurile a două materiale (1 octombrie, 29 octombrie), scandaloasa imagine cu titlul 
„Încotro, fetiţelor?” (1 octombrie), o imagine intitulată „La Hram, la Serafim”, cu câteva 
fete dansând alături de Serafim Urechean, primarul capitalei, o imagine mixtă cu titlul 
„Oameni care au omenit lumea” (8 octombrie), fără a se indica cine sunt. 

Femeia este îndemnată în materiale să se îmbrace frumos, să aibă grijă de corpul 
ei, dar şi de casă, de masă, să spele, să gătească, să facă curăţenie, să cunoască reţetele 
de sănătate pentru a şti, la nevoie, să acorde ajutor membrilor familiei. Constatăm, că 
femeia în paginile revistei „Săptămâna” nu este prezentă ca politiciană (cele 3 materiale 
care-o vizează pe preşedinta legislativului, Eugenia Ostapciuc, scot mai mult în 
evidenţă defectele, decât calităţile). Nu vedem femeia în sfera economică, financiară, 
nu o vedem ca participantă la democratizarea societăţii, nu o vedem ca mamă, soţie, 
bunică. Femeia în paginile „Săptămânii” nu se confruntă cu problemele economiei de 
piaţă, nu are probleme în familie, la serviciu, nu are probleme de sănătate. Activitatea 
ei în viaţa publică este prezentată haotic, de la caz la caz, în schimb imaginea ei este 
exploatată (frumuseţea, corpul, slăbiciunile, viciile) în fiecare număr în scopul atragerii 
atenţiei cititorului.

Bărbatul este prezentat ca fiind puternic, dominând viaţa politică, economică, 
socială. Tematica masculină este întâlnită în 191 de materiale (comparativ cu 97 de 
materiale  - tematica feminină). De exemplu, „Săptămâna” din 15 octombrie, pagina 
1: toate trei materiale sunt consacrate bărbaţilor care activează în politică. Acelaşi 
număr, pagina 2, toate cele 6 materiale reflectă activitatea bărbaţilor în politică. În 
pagina 4 – 5 sunt publicate 2 materiale:  un interviu cu Serafim Urecheanu, Primarul 
general al municipiului Chişinău, intitulat „Destabilizarea situaţiei din capitală va avea 
urmări grave – politice, economice şi sociale – pentru întreaga ţară”, semnat de Stan 
Lipcanu, Raisa Lozinschi, Nicolae Roibu şi o consemnare nesemnată „Potrivit legislaţiei 
în vigoare, judecata stabileşte vinovăţia cetăţeanului”. Ambele scot în evidenţă doar 
prestaţia masculină. Materialele sunt însoţite de fotografii care promovează imaginea 
bărbatului. Materialul din pagina 8  („Două zile de dezbateri în capitala Moldovei. 
Democraţie şi solidaritate”) promovează activitatea bărbaţilor în politică. Cele două 
materiale din pagina 9 ne vorbesc şi ele despre activitatea bărbaţilor în plan social 
şi politic, cele din pagina 10, la fel, promovează activitatea bărbatului în economie. 
Ce titlu incitant poartă unul din ele! „Aici îţi vor spune cum să te descurci în viaţă şi în 
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afaceri”, însoţit de imaginea a doi bărbaţi. Abia la pagina 11 citim materialul pe care 
l-am analizat, interviu cu Tatiana Mursa care „exprimă perfect tineretul din Moldova”. 
În pagina 12 este publicat un „Apel către angajaţii organelor de drept din Republica 
Moldova”, subsemnat de 14 bărbaţi (nici o femeie!), urmează mai jos o relatare cu 
titlul „Peste câteva zile soseşte la Chişinău noul director regional al Băncii Mondiale” 
în care figurează doar nume de bărbaţi (parcă femeile se pricep la finanţe?!). În 
pagina 13 e publicată imaginea preşedintei legislativului, Eugenia Ostapciuc, şi un 
material intitulat „Înseamnă că şi Ostapciuc e vinovată”, unde doar tangenţial e vorba 
de Ostapciuc. Mai joc picantul material – reclamă „Sute de oameni din Moldova au 
scăpat de kilogramele lor în plus”, însoţit de imaginea unei femei în costum de baie 
(din cele 10 scrisori despre efectele invenţiei, doar una e semnată de un bărbat, restul 
9 – de femei). În pagina 14  este publicat jurnalul unui bărbat, M.Coicanu, „Între vis şi 
umilinţă”, cu imaginea autorului şi încă o fotografie cu copii în curtea şcolii. Jurnalul 
are o dedicaţie, cel puţin, stranie şi neînţeleasă, „Basarabencelor care, jertfindu-se, 
au crezut că ne vor salva”. Memoriile au fost publicate în trei din cele cinci numere 
ale „Săptămânii” şi peste tot figurează această dedicaţie, fără însă a fi justificată de 
conţinut). Totuşi, femeia este prezentă, dar într-un mod ciudat, văzută de un bărbat 
care a constatat că e fricoasă, temătoare şi nu ştie cum să se poarte cu propriul bărbat 
care a devenit şef. „Marţi, 22 august. Preluat conducerea şcolii, fiind numit în post la 18 
august. Bag de seamă că soţia mă priveşte oarecum descumpănit, cu spaime ascunse 
în privire. Se interesează, ca să vezi, voi servi cartofii răcoriţi ori să-i pună puţintel 
la foc. Nu mi-o amintesc în halul acesta nici când i-am cerut mâna, acum patru ani. 
Tot în luna august era…” (22 octombrie). Paginile 15 – 18 publică programe TV, iar 
pagina 19, intitulată „Ajutor în regim de „Turbo”, cu subtitlul Sănătate, Alcov feminin 
conţine mai multe materiale: „Frica de a fi dezvirginată”, „Sarcină + ciclu”, răspuns la 
două scrisori cu semnătura O adolescentă şi Dorina, Călăraşi, apoi „Sfaturi la sezon”, 
„Reţete de combatere a febrei”, imaginea unei pisici. Fiindcă e Alcov feminin, înţelegem 
că materialele sunt dedicate femeilor, reflectă spiritul şi frământările lor. Materialele 
nu sunt semnate şi nu indică sursa. Un articol semnat de Stan Lipcanu - „Spunem una, 
dar vrem alta”, continuă tema copiilor în dificultate din Republica Moldova. Trebuie 
oare să înţelegem că rezolvarea problemei ţine de competenţa femeii? „Samariteanca” 
din pagina 20 publică scrisori de dragoste, de regulă, semnate, de adolescente. În 
pagina 21 vine Şcoala femeilor, realizată de Nataşa Ixarescu. Pagina 22 este consacrată 
Parlamentului Copiilor. Semnează speakerul Parlamentului, tanti Olga. Titlul paginii este 
„sugestiv”: „Şezi mumos, mamiţo, doar eşti în vizită!” În pagină sunt inserate 4 materiale: 
„N-ar strica să-mi fac prieteni” unde sunt indicate adresele adolescentelor (din cele 13 
solicitări doar una e semnată de un băiat, restul de fete), „Copilăria celebrităţilor” care 
prezintă „VIP-uri istorice”, texte nu prea mari despre Beethoven, Schubert, Goethe, de 
Gaule, indicându-şi anii de naştere şi anii morţii, Tribuna centrală cu „Arta de a trăi 
eficient şi modern” care conţine sfaturi de bună purtare adresate atât fetelor, cât şi 
băieţilor şi Curiozităţi care nu vizează nici un gen. Pagina 23 conţine Lecţia de acasă cu 
„Ele fac cafele”. Tot aici mai citim şi bancuri, unele din ele cu caracter sexist. În pagina 
24 – Show şi Năravuri cu 4 texte şi 4 fotografii, trei din ele despre femei şi cu femei, 
1 despre femei şi bărbaţi cu imaginea unui bărbat. Pagina 25 vine cu „Noi, dictatorii 
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acestei lumi” şi ni-l prezintă pe „Împăratul Nero” , care este „Primul împărat care i-a 
persecutat pe creştini”. Pagina 26 se intitulează „Ce este mai bun ca sexul?”. Iar Show. 
Sărbătoarea limbii şi titlul materialului „Jos Brad Pitt! Trăiască ciocolata!” Din cele 14 
fotografii ale vedetelor de film, supermodele 5 reprezintă bărbaţi-vedete, 9 reprezintă 
femei-vedete. Pagina 27 se numeşte Gospodina casei. Paginile 28 – 29 prezintă Sport, 
evident, în prim plan sunt bărbaţii.  Ca să treacă timpul, ca să fii deştept – pagina 30 cu 
integrame şi cu trei imagini prezentând-o pe Drew Barrymore. Pagina 31:  răspuns 
la două solicitări despre Nikita Malinin, cântăreţ,  şi Akshay Kumar, actor de cinema. 
Materialele sunt însoţite de imagini, dar nu sunt semnate. Şi, în sfârşit, pagina 32 care 
ne prezintă Căruţa cu vedete, Jocuri, teste, premii. Femeia din căruţă ne apare ca o fiinţă 
fericită, e frumoasă, seducătoare, Brad Pitt „fără nădragi” (tot din vina unei femei), iar 
bărbatul e deştept, fiindcă joacă şah.

Aşa arată conţinutul unui număr al revistei „Săptămâna”, care prezintă femeia ca 
pe o fiinţă gingaşă, frumoasă, atrăgătoare, femeia-star, femeia-vedetă, care, cu părere 
de rău, nu este din Republica Moldova, ci din alte ţări. Femeia, inclusiv cea din Moldova, 
nu este capabilă să conducă, să activeze în economie, să facă sport de performanţă, ea 
trebuie doar să fie gospodină, soţie ascultătoare, să nu cheltuiască banii bărbatului, 
să fie spusă şi ascultătoare. Cu regret, la formarea acestei imagini contribuie şi 
jurnalistele de la „Săptămâna”, care în acest fel se conformează standardelor stabilite 
de şefii-bărbaţi.

   „Săptămâna” – luna octombrie 2005  

În această perioadă revista a apărut de 4 ori: la 7, 14, 21, 28 octombrie. 

Echipa este alcătuită din 21 persoane: 10 femei şi 11 bărbaţi. Posturile-cheie sunt 
ocupate de bărbaţi. Redactor-şef - Viorel Mihail. Formatul şi volumul – neschimbate. 

Pe parcursul lunii octombrie au fost publicate în paginile „Săptămânii” 226 
de materiale, dintre care 30 au fost semnate de femei, 37 - de bărbaţi, 159 nu au 
semnătură. Această practică de a nu semna materialele şi de a nu face trimitere la 
sursele din care se preiau materialele publicate deja în alte ediţii este un fenomen 
foarte răspândit în presa autohtonă. 

În aceeaşi perioadă au fost publicate 290 ilustraţii, dintre care 83 cu femei, 106 cu 
bărbaţi, 44 mixte şi 51 neutre. Şi la acest capitol vedem că numărul de ilustraţii care 
promovează imaginea bărbatului îl întrece pe cel care promovează imaginea femeii, 
iar numărul imaginilor mixte este mai puţin semnificativ.

Tematica feminină a fost abordată pe parcursul lunii octombrie 2005 în 86 de 
materiale, pe când cea masculină în 126 de materiale. Numărul mare de materiale 
privind prestaţia masculină se adună şi pe seama materialelor despre anumiţi 
politicieni, care nu corespund modelelor politice promovate de „Săptămâna”. În acest 
sens, este sugestiv microfoiletonul „Deputatul Cubreacov între pagini de Ceaslov” (14 
octombrie, semnatar Viorel Mihail), inclusiv alt material zeflemitor cu titlul „Sărmanul 
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deputat în persoana omului de stat”, după stil, probabil al aceluiaşi autor, în care este 
„abordat” subiectul Cubreacov, scrise într-un limbaj de-a dreptul răuvoitor faţă de 
limba română, în special, în adresa unor „loaze din mass-media de peste Prut” care, 
chipurile, „la Chişinău acest argou e servit ca mare găselniţă”. Cititorului îi vine greu 
să găsească vreo legătură între aceste „două eseuri cu tentă de panseu”, atât doar 
că autorul afişează un dispreţ nemărginit faţă de anumiţi deputaţi, dar şi faţă de 
„jurnaliugă”, adică jurnalist (o ofensă adusă jurnaliştilor, în special, celor din Parlament; 
a nu se uita că Vlad Cubreacov ş.a. sunt de profesie jurnalişti n.a.). Iată ce scrie autorul 
în „Sărmanul deputat…” : „În momentul când doamna sau domnul deputat simte că 
i se adresează o întrebare jignitoare, a nu se ruşina a lua jurnaliuga de mână şi a o 
duce la un deputat cu dragoste de limbă (nestudiată) şi de Patrie (vândută) – ca să-i 
adreseze aceeaşi întrebare”. În cel de al doilea, „Deputatul Cubreacov…”, autorul scrie 
că pentru a fi sanctificat „Vlad ar trebui să se declare Buratino (Pinocchio)”. În derâdere, 
deputatul este numit în continuare Vlăduţ, iar în final autorul concluzionează, cu o 
logică înţeleasă doar de el, că „noi de satana ne-am lăsat, precum de chiloţii unei copilării 
vesele şi nevinovate”. Ce să înţeleagă cititorul din acest limbaj convenţional, dar, mai 
ales, sexist? Care este rolul acestor materiale plasate în pagina 4, având un titlu comun 
„Au avut loc şi degustările 2005”? Se prea poate, că săptămânalul promovează un atare 
limbaj pentru a fi mai aproape de mentalitatea ţăranului, pe care-l crede incapabil 
de a lectura materiale fără injurii, fără etichetări, fără un limbaj de mahala („obiectul 
plăcerilor sale ar putea fi mâţâţăl, da-ndesăţăl”, „chihniţă naţională”, „te iubesc, popor 
român, cu vazelină, încât nici nu simţi că te iubescu” (Pe un vers de Eminescu?), „nu 
bute capul!”, „Concurenţă neloială”,( 07 octombrie), „să mă stuchească-ntre ochi”, „să-
mi bajiucurească soţia prin instanţe”, „În atenţia Preşedintelui RM” (14 octombrie). 
Ţăranii, în viziunea „Săptămânii” „digeră” mai uşor materiale în care se „strecoară” 
expresii „ţărăneşti” de tipul: ”m-a găbuit”, „ne apucă pânticăria”, care rimează cu 
„Răcăria, R.mânia, Moldavia” sau partidele „îmblă cu muci la nas”, „animală de om”, „eu, 
supremul şi restul căcaţilor”, „şmecheroiul de Ungureanu”,  „SUA cu căţeluşii săi est-
europeni”, „Biografii imaculate”, „Ah, doamnă Europă!”, „În atenţia cunoscutului analist 
occidental Vladimir Matei Socor” (21 octombrie), „va trebui să vă-nsuraţi cu ruşte”, „mai 
dă vreo capeicuţă”, „Postmoderniştii, copii din flori ai Cremlinului?”( 28 octombrie). 
Acest limbaj voit libertin, deplasat şi chipurile pe înţelesul oamenilor simpli cultivă o 
mentalitate de om primitiv, aflat în peşteră, de unde nici măcar nu este invitat să iasă. 
„Săptămâna”, pur şi simplu, nu-i oferă nici o şansă! Să nu ne mire faptul că imaginea 
femeii („Până şi unii reprezentanţi ai „păşunismului primitiv” s-au contaminat de femeile 
ce se dedau cu trup şi suflet străbunei chemări, căci moldovencele noastre – ştiţi cât de 
leneş se comportă în atare situaţii: ele s-ar simţi cu mult mai bine dacă concomitent, pe 
parcurs, ar reuşi să toarcă un caier-două de lână!” (28 octombrie ), dar şi a bărbatului, 
mai ales, când e vorba de „exponenţii” naţional, cu unele excepţii, este uşor ştirbită. Ca 
să nu spunem mai mult sau altfel.

Să încercăm să analizăm atitudinea publicaţiei faţă de activitatea femeii în 
domeniul politic. La acest capitol nu se prea văd înregistrate mari progrese comparativ 
cu anul precedent, materialele la această tema fiind deosebit de puţine. Unul din 
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ele, publicat la 28 octombrie, se întitulează „PIB al Guvernului Tarlev”. Materialul este 
însoţit de imaginea Zinaidei Grecianîi, prim-viceprim-ministru (sublinierea ne aparţine 
n.n.) care „a prezentat în şedinţa de guvern, la care a participat şi preşedintele Vladimir 
Voronin, un raport critic la adresa îndeplinirii programului de activitate a Executivului 
pentru anii 2005-2009”. Relatarea conţine mai multe citate pentru presă ale Zinaidei 
Grecianâi. Singura sursă sunt spusele doamnei prim-viceprm-ministră, mai exact ceea 
ce a rostit dumneaei la conferinţa de presă. Ca în marea majoritate, şi aici lipseşte 
poziţia redacţiei, atitudinea autorului (materialul nu este semnat, jos nu se indică 
realizatorul paginii). Nu s-a făcut nici un comentariu – nici din partea autorului (lipsă), 
nici din partea redacţiei. Atât despre femeia din Moldova antrenată în politică.

Un alt material, la fel, însoţit de imagine, în care e vorba de Condoleezza Rice, a 
fost publicat la rubrica „Democraţie şi extaz” şi se numeşte „Aproape ca la club: te fereşti 
de unul, şi calci în altul”, alcătuit la rându-i din două părţi. În cea de-a doua, „Democraţia 
europeană între ieri şi azi”  în care reprezentanta Austriei la Uniunea  este văzută de V.M. ca 
o „drăgălaşă austriacă”, „o femeiuşcă destul de dulce”, „dulcea reprezentantă a Austriei” 
a trebuit până la urmă să asculte de vocea „unei singure americane, Condolceza Rice”  
care „valorează mai mult decât voinţa poporului austriac” (07 octombrie). „Săptămâna” 
prezintă cititorului o imagine deformată a femeii şi a activităţii ei în politică: este doar 
o „femeiuşcă” şi nimic mai mult, dar şi o furie, un fel de sperietoare. Cum, de altfel, se 
vede şi în fotografie: o femeie cu părul rebel.

Activitatea femeii în politică este tema abordată  şi în materialul „O ţară săracă nu 
poate asigura dreptul la muncă, iar un cetăţean care îşi cerşeşte drepturile, nu le va 
avea niciodată” (28 octombrie), o variantă pentru revistă a emisiunii „Deşteptarea de 
dimineaţă” din 25 octombrie 2005, un dialog cu Lidia Guţu, deputat (sublinierea ne 
aparţine, corect este deputată) în Parlamentul Moldovei, şi Ştefan Urâtu, preşedintele 
Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova. Deputata este antrenată 
într-o discuţie despre încălcarea drepturilor omului în ţara noastră, invocând, printre 
multiplele cauze, lipsa pregătirii juridice a societăţii: „Cred că dacă oamenii ar cunoaşte 
mai multe despre drepturile lor,  ar fi mai insistenţi şi ar cere respectarea lor în toate domeniile 
vieţii sociale”. Este, de fapt, un material mixt, în care se face referinţă la prestaţia ambelor 
genuri, dat fiind că alături de Lidia Guţu a participat şi Ştefan Urâtu. Ambii au sesizat 
că în Republica Moldova drepturile omului sunt încălcate şi este regretabil că oamenii 
nu-şi cunosc drepturile şi nu încearcă să lupte pentru ele. Alte prezenţe ale femeii pe 
tărâmul politic nu au fost înregistrate în publicaţia „Săptămâna”.

Imaginea femeii în plan social a fost înregistrată în câteva materiale. În acelaşi loc, 
la aceeaşi pagină, aceeaşi rubrică, „Societate”, dar în alt număr (14  octombrie) citim un 
material curios prin construcţia şi mesajul său: „Cel mai bun vin este cel de la Mereni, de la 
Dionysos”, însoţit de imaginea unei femei. Aflăm că „SA „Dionysos-Mereni” s-a învrednicit 
de Marele Premiu al Preşedintelui Moldovei în cadrul ediţiei a IV-a a Sărbătorii „Ziua 
Naţională a Vinului – 2005”.  Dar cu foarte multă timiditate, am zice, se aminteşte faptul 
că în fruntea SA „Dionysos-Mereni” se află o femeie, care ocupă postul de director 
(corect -  directoare). Materialul nu este semnat. Maria Bortă, directoarea, a remarcat 
că „menţiunea constituie un prilej pentru obţinerea de către întreprindere a unor realizări şi 
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a unor noi mărci de vinuri”. Cel puţin, nu este ridiculizată doamna director şi luată peste 
picior! Putem aprecia ca o performanţă faptul că „Săptămâna” a publicat fotografia 
Mariei Bortă, iar sus, lângă rubrică, citim „Felicitări”. Putea fi şi… mai bine! Pe pagina 
următoare, la rubrica „Societate” este inserat materialul „La Cricova picătura sparge piatra 
nu prin forţă, ci prin desele-i căderi” (fără semnătură). Tematica nu este consacrată femeii, 
dar există un pasaj în care, printre struguri, vin, sărbătoare, şi-a aflat locul şi o femeie 
(oare să fi fost unica la această sărbătoare?). Cităm: „Cricova a venit cu „Regina Cricova”, o 
tânără jos pălăria şi bastonul, îmbarcată într-un Mercedes decapotabil şi însoţită de călăreţi 
semeţi”. „Mânţănim”, ca să fim în stilul „Săptămânii”, că femeia nu a fost dată uitării!

Evoluţia femeii în plan social poate fi urmărită şi în materialul „Administratorul de 
bloc – între „Termocom” şi locatari” (07 octombrie), semnat de Didina Petraşco, director 
al Întreprinderii Municipale de Gestionare a Fondului Locativ nr.3 din sectorul Botanica 
(sublinierea ne aparţine). Desigur, corect este directoarea Întreprinderii Municipale…, 
dar începem să credem că presa noastră intenţionat creează tipare care să „corespundă” 
ambelor genuri, de preferinţă, masculin, aşa că au fost „masculinizate” aproape toate 
profesiile (cu excepţia învăţătoare, dereticătoare, tractoristă, secretară). Materialul 
reflectă activitatea unei femei, ajunsă la post de conducere într-un domeniu unde, 
de regulă, se „înscăunează” bărbaţii. Se bucură de munca ei, deloc uşoară, încearcă 
să-i înţeleagă pe locatari, să-i ajute, dar, cel mai important, să fie corectă în relaţiile cu 
furnizorii de energie termică şi cu locatarii care beneficiază de aceste servicii.

Implicarea femeii în plan social se face remarcată şi în materialul „Drama unor 
generaţii lipsite de normalitate”, semnat de Mariana Lupaşcu, coordonator de proiect  
Every Child  Moldova (corect coordonatoare de proiect). Ideea acestui material este că 
„reforma sistemului social, preponderent în ceea ce priveşte copilul aflat în dificultate, 
decurge anevoios”. Important este că femeia se implică în acest proces anevoios care, 
cu regret, nu se schimbă. În octombrie 2004, la fel, vorbeam despre implementarea  
unor proiecte de Every Child în Moldova, cu deosebirea că atunci se implicau femei 
străine, de exemplu, Joana Baskott, director regional Every Chial, Marea Britanie, 
acum proiectele sunt gestionate de experţi locali. Ne miră şi ne îngrijorează absenţa 
bărbaţilor. În material nu se pomeneşte măcar vreun nume de bărbat – fie părinte, 
fie demnitar. O singură dată se aminteşte de cuvântul părinţi. „Suntem oarecum 
într-o situaţie ciudată, când trebuie să-i convingem pe părinţi ca să-şi ia copiii acasă. 
Aceasta ne este realitatea pe ţară. Şi nu-i atât de vinovat acel părinte”. Dintr-o anumită 
delicateţe, coordonatoarea de proiect nu spune clar despre care părinte e vorba: 
mama sau tatăl. Părintele nu poate fi o noţiune abstractă. Din material trebuie să se 
vadă clar, cine dintre părinţi vrea să scape de responsabilităţi, total sau parţial, cine şi 
le asumă şi cine fuge de ele, când e vorba de copii.

Tema, fără doar şi poate, este importantă şi cere să fie continuată, şi nu doar 
la nivel de coordonatoare de proiect, ci întâlniri cu părinţii, copiii, reportaje de la 
internate, din familiile monitorizate de Every Child, discuţii, interviuri cu taţi, mame, 
asistenţi sociali, inclusiv cu autorităţile responsabile în domeniu, etc.

„Tinerii au câştigat o bursă, Moldcell – cei mai buni studenţi” (28 octombrie) e titlul 
unui material cu tentă publicitară şi propagandistică, semnat de Olga Alerguş, în care 
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figurează, alături de doi studenţi, şi două tinere studente: una la ULIM, facultatea de 
limbi străine, cealaltă la USM, facultatea de drept, care au participat  la Proiectul „Bursa 
Moldcell” şi au câştigat. Dl Halim Ateş, managerul general al companiei Moldcell a 
accentuat ca „pentru toţi studenţii bursieri proiectul va fi un bun start pentru o cariera 
de succes”. Autoarea acestui material nu a făcut nici o discriminare între băieţi şi fete, 
ci, la egalitate (2 la 2) le-a adresat unele şi aceleaşi întrebări, notând răspunsurile. 
De remarcat, că şi managerul (corect managera) de proiect este tot o femeie. Aflăm 
acest amănunt din material. Este un semn pozitiv din partea autoarei că a conceput 
materialul, ţinând cont de realitatea momentului, dar şi a redacţiei că a acceptat 
un astfel de articol în care se reflectă participarea egală a genurilor umane. Femeia 
participă şi ea, alături de bărbat în activitatea economică, vrând să se afirme prin 
profesionalism, „am demonstrat sârguinţă, seriozitate, calităţi pe care le manifest şi în 
viaţa de zi cu zi, care mă vor califica în cadrul companiei Moldcell ca personalitate cu 
responsabilităţi sociale”.  Imaginile (3) ne prezintă fotografii mixte.                                

Alte materiale despre activitatea femeilor în domeniile de primă importanţă 
ale societăţii nu au fost înregistrate în paginile „Săptămânii”. În schimb, ca şi în 
luna octombrie anul precedent, se înregistrează un număr sporit de materiale care 
o plasează pe femeie în sfera casnică, a familiei, a reclamei, modei, a poveştilor de 
dragoste, aventurilor amoroase şi, desigur, un număr mare de materiale este consacrat 
femeii din străinătate, de obicei, din categoria VIP-urilor, a starurilor. Dar despre aceste 
materiale vom vorbi ceva mai jos. Deocamdată, ne vom opri la categoria materialelor 
mixte, adică materiale în care se face referinţă la prestaţia femeilor şi bărbaţilor. Ce rol 
joacă bărbaţii în astfel de materiale, o să vă convingeţi din rândurile ce urmează. 

În acest cadru se înscrie Reportajul de serviciu „Rodul unei zile de toamnă” ( 07 
octombrie), semnat de Iulia Bolea, în care se descrie o zi de la maternitatea municipală 
nr.2. Ziarista a fost impresionată de „soarele dulce al copilăriei” pe care l-a descoperit 
la această maternitate, „întregit de mirosul de crizanteme proaspete”. „Buchete mari 
şi frumoase de flori înfrumuseţau camera de gardă, semn de recunoştinţă din partea 
celor ce au fost întâlniţi şi petrecuţi cu grijă de aici”. Cine sunt protagonistele acestui 
material? Evident, femeile:  femeile însărcinate, paciente care solicită întreruperi 
de sarcină, femeile care sunt pe cale de a naşte sau cele că au adus pe lume copii, 
doctoriţe (deşi autoarea foloseşte termenul de doctor), moaşă de gardă, medic 
secund de gardă, nici un medic-bărbat şi doar „un tătic tânăr care aştepta să-i nască 
soţia un băieţel” şi care „a rămas şocat când a auzit că-i fată”. Ca să vezi, bărbaţii nu 
se pot obişnui cu gândul că nu toate se întâmplă după vrerea lor! Iată ce argument 
a folosit o doctoriţă ajutată de colegele ei: „Ne-a reuşit, totuşi, să-l convingem că 
fetiţa seamănă cu el, că e frumoasă şi cuminte”. Şi dacă nevasta lui aducea pe lume 
un băiat neliniştii şi neascultător care plânge mult? Oare acest „tânăr tătic” ar fi fost 
satisfăcut, fiind convins că-i seamănă tot lui? Bărbaţii, spre regret, înaintează pretenţii 
irealizabile faţă de soţiile lor, dar nu-şi fac griji când acestea se află în chinurile naşterii: 
„Doamne, ajută-mă! Aceasta este ruga pe care o murmură, cred, fiecare care se află în 
sala de naştere. Scene diferite poţi vedea când o femeie e în chinurile facerii: una tace, alta 
ţipă, muşcă masa de durere. Cred că degrabă nu mai vin aici, sunt nişte dureri care nu se 
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uită”, notează autoarea, vizitând secţiile maternităţii. Un factor pozitiv, din relatările 
moaşelor, este ca „se admite asistarea soţilor la naştere. Noi le explicăm cum trebuie să 
se comporte, căci femeia care naşte are nevoie de suport psihoemoţional. Îi face foarte 
bine când soţul îi oferă suc sau ciocolată, care îi restabilesc energia, făcându-i masaj pe 
burtă… Chiar săptămâna aceasta un soţ a leşinat lângă soţia lui”. Probabil, că soţia 
a trebuit pentru un moment „să uite” de durerile ei şi să se ocupe de soţ. Autoarea 
nu ne dă mai multe amănunte, dar materialul ar fi câştigat, dacă existau momente 
legate de sprijinul psihoemoţional acordat soţului sau diverse reacţii ale tăticilor care 
aşteaptă ce nerăbdare (sau cu răbdare) sosirea pe lume a copiilor. Oricum materiale 
de felul acesta sunt o necesitate în paginile ediţiei „Săptămâna”, fiindcă ne introduc în 
viaţa reală a femeii şi a bărbatului, legate de grijile familiale, de copii, de nou-născuţi, 
de problemele creşterii unui copil, despre boli care duc la sterilitatea femeilor sau a 
bărbaţilor, etc. Materialul a fost plasat la pagina 11 la rubrica Societate. Imaginea care-l 
însoţeşte ne arată un copil mergând, iar în spatele lui mai mulţi maturi, acestora li se 
văd doar picioarele. Era mai nimerită poate o imagine de la maternitate.

Pentru comparaţie, apelăm la un alt material despre prestaţia ambelor genuri, 
intitulat „Alma Mater a stomatologiei autohtone la a 60-a aniversare” (28 octombrie), 
semnat de Olga Alerguş. Centrul Stomatologic Municipal a fost fondat în 1945 şi la 
edificare lui şi-au adus contribuţia medici – femei şi bărbaţi. Dl Anatolie Pancenco, 
directorul centrului, (îl vedem îi în imagine) medic-stomatolog, menţionează: „Pe 
parcursul a 60 de ani de activitate au beneficiat de servicii stomatologice peste 266000 
mii de pacienţi”, însă, precizează directorul, „tezaurul institutului sunt cei 53 de medici 
profesionişti” (nu se precizează câte femei medici profesionişti şi câţi bărbaţi medici 
profesionişti activează la centru n.a.), în schimb e foarte clar spus că la centru muncesc 
„28 asistente sârguincioase” şi „31 tehnicieni dentari iscusiţi”. Oare nu este o discriminare 
faptul că asistentele sunt caracterizate ca fiind sârguincioase, că, de, aşa le stă bine 
femeilor, iar tehnicienii, evident, sunt iscusiţi, fiindcă bărbaţii nu pot fi decât iscusiţi. 
Din cele 4 imagini care ilustrează materialul, 2 ne prezintă doi bărbaţi, o imagine mixtă 
din laboratorul tehnico-dentar şi imaginea unei femei medic-stomatilog. Lecturând 
materialul şi admirând fotografiile, cititorul îşi face o impresie bună despre acest 
renumit centru, de serviciile căruia beneficiază „al treilea locuitor al oraşului”. Ideea 
care este promovată cu insistenţă (şi din exemplele de medici minunaţi de care se 
aminteşte în material) ţine de faptul că pacientul poate avea încredere în specialiştii 
bărbaţi, nu şi în specialişti femei. Pe ici, pe colo doar câte un medic, în rest medicii buni, 
bărbaţii, sunt asistaţi de „asistente sârguincioase” care îndeplinesc ordinele bărbaţilor.

Cât de diferite sunt aceste două materiale! Acolo, unde e vorba de aducerea pe lume 
a unui copil, la care şi-a adus contribuţia şi bărbatul, tocmai acolo el lipseşte, iar dacă 
apare… leşină. Iar într-un domeniu unde, de regulă, leşină pacientul şi unde, vorba vine, 
se câştigă foarte bine, iată-i şi pe bărbaţi! Autoarea a scris materialul fără a-şi pune probabil 
problema de gen, dar a reflectat o realitate pe cât de adevărată, pe atât de dureroasă.

În aceeaşi linie de subiect  - tematică mixtă - se încadrează şi amplul material 
„Jumătate de secol de sacrificiu” (21 octombrie), semnat de profesorul Mircea Sofroni, 
doctor habilitat în ştiinţe medicale, directorului Institutului Oncologic din Republica 
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Moldova. De rând cu medicii bărbaţi, au muncit şi medici femei, deşi, numărul femeilor 
este infinit mai mic, decât cel al bărbaţilor. Concluzia este că „în Republica Moldova 
s-a format serviciul oncologic specializat datorită muncii enorme şi sacrificiului 
personalului ocrotirii sănătăţii şi a specialiştilor oncologi”. Nu avem nimic împotriva 
acestei afirmaţii juste în esenţă, doar că personalul este alcătuit în marea majoritate 
din femei. Şi nu e vorba de chirurgi, medici de înaltă calificaţie, ci şi de asistente, 
personalul de deservire, dereticătoare, infirmiere care au un rol imens şi-şi aduc 
modesta contribuţie în lupta cu înverşunata boală. Din păcate, nu se vorbeşte nimic 
despre pacienţi, or, Institutul Oncologic a fost creat nu pentru a fi enumeraţi „circa 400 
de medici oncologi, 30 de doctori habilitaţi, 65 de doctori în ştiinţe medicale”, ci pentru 
a oferi nişte servicii calificate, pentru a înregistra anumite succese, deşi ştim cu toţii 
situaţia alarmantă din republică la capitolul boli oncologice şi procentul îngrijorător 
de decese, inclusiv şi în rândul copiilor. Cele două imagini ilustrează starea adevărată 
a lucrurilor. În una din ele vedem chipul unui bărbat, e medic, în cea de a doua vedem 
7 persoane: 6 bărbaţi şi o femeie. Toţi au feţele împietrite şi nu exprimă nici îngrijorare, 
nici uimire, adică, nici o emoţie. Prezenţa femeii e simbolică. 

Alte materiale de ordin mixt în care să fie antrenaţi atât femeile, cât şi bărbaţii nu 
se înregistrează (cu excepţia celor din sport, cinema, muzică, adică staruri, VIP-uri, dar 
acestea, de regulă, sunt din alte ţări).

Sănătatea femeii. La această temă atestăm materialul „Candidoza, bacterii… 
problemă actuală pentru orice femeie” (14 octombrie), semnat de Z. Sărbu, medic 
ginecolog, doctor în ştiinţe medicale. Ne vine greu să constatăm, dacă semnează 
un bărbat sau o femeie, de aceea omitem acest amănunt. Iată cum începe acest 
material: „Atunci când se depistează o infecţie vaginală, mai ales obţinută pe cale 
sexuală, femeile nu se grăbesc la medic”. Am vrea să aflăm, ce fac bărbaţii, purtătorii 
„bolii delicate”? Previn femeile sau tac mâlc? Se duc la medic? Se tratează sau lasă 
totul pe seama femeilor, majoritatea cărora au o mentalitate greşită şi gândesc, după 
părerea autorului, în felul următor: „Cu cât mai puţine persoane vor şti despre faptul că 
am o infecţie, cu atât mai bine”. Culmea este că semnatarul/semnatara mai pune şi 
condiţii pentru eventualii cititori/cititoare: „Să nu uitaţi să puneţi la curent şi partenerii 
Dvs. despre infecţia existenţă, deoarece el tot are nevoie de un consult medical”. Sub 
acest aspect se cere întrebarea: de ce aceste sfaturi nu sunt date direct, prin paginile 
publicaţiei, şi partenerilor, de ce aceleaşi sfaturi îi sunt transmise prin corespondenţă? 
Or, femeii care s-a ales cu o infecţie vaginală în urma unui act sexual, la care a 
participat neapărat un bărbat, i se poate spune în public ce să facă, iar bărbatului 
nu. Cu alte cuvinte, femeia poate fi umilită, iar partenerul ei nu. O altă „mostră” de 
acest fel o pescuim mai jos, unde se aminteşte de faptul că „infecţiile vaginale apar 
din cauza comportamentului amoral sau a relaţiilor intime necontrolate”. Cum acest 
material este adresat femeilor, trebuie să înţelegem că tot ele sunt cele vicioase, au un 
comportament amoral şi relaţii intime necontrolate. Despre bărbaţi sau, mai degrabă 
bărbaţilor, participanţi în egală măsură la „comportamentului amoral sau a relaţiilor 
intime necontrolate” nu li se spune nici un cuvânt, nu li se dau sfaturi. Materialul este 
discriminatoriu la adresa femeilor.
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Toate cele patru numere publica pagina Şcoala femeilor în care sunt inserate 
materiale ce tratează femeia sub cele mai diferite aspecte, toate având un singur scop: 
să placă bărbatului. Acest gând ne este sugerat şi de fotografia plasată alături de titlul 
paginii: un bărbat care o sărută cu pasiune pe o femeie pe gât.  Iată, de exemplu, 
tematica „Şcolii…” ( 7 octombrie): „Metode naturale pentru o piele de vis”, „Garderoba 
pentru cei cu 50 kg +”, „Mici secrete ale dietei”. Materialele nu sunt semnate şi nu 
se face nici o trimitere că ar fi preluate din internet sau altă sursă. Atragem atenţia 
asupra titlului materialului „Garderoba pentru cei cu kg 50…” Deşi e vorba de femei şi 
de sfaturi date femeilor în materie de garderobă: stofe şi culori, stilul vestimentaţiei, 
încălţămintea şi genţile, accesoriile, oricum cel/cea care a semnat materialul are 
o gândire masculină, căci nu consemnează „Garderoba pentru cele cu kg 50”, ci tot 
pentru cei, adică pentru ei, pentru bărbaţi, deşi bărbaţii sunt lipsă din acest material. 
Astfel de situaţii când materialele par a fi destinate femeilor, dar sunt scrise la genul 
masculin, sunt de întâlnit destul de des în presa scrisă, fapt care denotă că jurnalistele 
(or, experienţa dovedeşte că astfel de materiale sunt de regulă pregătite de către 
femei) nu se identifică profesional ca femei, ci însuşesc comportamentul profesional 
masculin. Numerele din 14 şi 28 octombrie care publică în paginile lor aceeaşi „Şcoala 
femeilor” poartă jos o remarcă: Pagină realizată de Nataşa Ixarescu.

Tot în perioada octombrie 2005  la pagina 23 a fost publicată rubrica „Mitologia 
antică”, consacrată Greciei. Pagina este realizată de Olga Alerguş. Subliniem că 
aceasta este o pagină de familiarizare cu legende, noţiuni preluate din dicţionar 
referitor la cultura antica. De exemplu: ”Nimfe – genii ale naturii, pe care cei vechi şi 
le închipuiau ca pe nişte fecioare tinere şi frumoase” (7 octombrie) sau „Cronos – cel 
mai tânăr dintre titani, fiul lui Uranus şi al Geei” (acelaşi număr). Tot în numărul din 7 
octombrie este publicat materialul „Mânia cuprinde inima zeiţei Artemis”, un fragment 
dintr-o celebră legenda antică. Mai jos, la rubrica „Mitologicale” sunt publicate 
imaginea a două pânze vestite: una îi aparţine lui Tician cu titlul „Danaide” (în prim 
plan o femeie complet goală) şi cea de a doua, „Artemis”, la temă, cum s-ar spune, 
de Domenikino. Celelalte pagini de „Mitologie antică”, la fel, familiarizează cititorul cu 
legendele lumii antice, în special cele greceşti. În numărul din 28 octombrie la rubrica 
„Dicţionar” sunt inserate Expresii celebre. Lectura şi cunoaşterea lor este de un real 
folos pentru cititori. De exemplu: „Călcâiul lui Ahile – punctul slab al unei persoane”; 
”Frumos ca Apolo” – un bărbat de o rară frumuseţe; „Panică” – cuvânt ce derivă din 
numele zeului Pan care se amuza înspăimântând noaptea animalele şi oamenii” etc. 
La rubrica „Mitologicale”, de regulă, sunt publicate reproduceri după pânzele celebre 
ale marilor pictori care au ilustrat subiecte mitologcie. De obicei, personajele ilustrate 
sunt femei. Pe lângă reproducerea imaginilor unor tablouri celebre, sunt reproduse şi 
fragmente ale imaginilor de mozaică cu subiecte antice care ilustreză textul („Acteon 
e sfâşiat de câinii săi”,14 octombrie), la fel, imaginea zeităţilor sau a figurilor celebre 
din antichitatea greacă. Merită apreciat efortul ziaristei Olga Alerguş de a readuce în 
atenţia cititorului modern subiecte antice, de real interes pentru ambele genuri.

În spaţiul respectivei pagini este inserată şi rubrica „Întreabă-ne, ca să-ţi 
răspundem”, în care e de menţionat că aproape toate scrisorile din cele patru numere 
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sunt semnate de femei semianonime, fiindcă sub fiecare dintre scrisori e pus doar 
numele mic al lor : Elena, Manuela, Maria, Dana ş.a. (exemplu: „În ce tip de pământ 
se pune un pui de palmier?”, întreabă Ina.), atestându-se şi o excepţie: George (14 
octombrie). Procedeul, utilizat, de altfel în cazul dat şi faţă de un bărbat, anihilează în 
fapt identitatea persoanelor, acest lucru întâmplându-se, precum ne arată ziarele, în 
marea majoritatea când e vorba de femei. 

În paginile „Săptămânii” din luna octombrie 2005, la fel ca şi în lunile octombrie 2003 
şi  2004, continuă afişarea părţilor sexy ale corpului feminin: fie pe din faţă, din spate, din 
profil,  culcată pe spate, oricum, dar să fie cât mai „pricoală”, mai sexy, mai atrăgătoare. 
„Brunetele sunt cele mai frumoase” – se afirmă la pagina 24 în numărul din 21 octombrie. 
Pagina 26 din 7 octombrie ne invită la „Bursa pozelor cu VIP-uri dezbrăcate”. Nu este 
clară „combinaţia” dintre textul intitulat „Bogaţi şi zgârciţi” cu cele 5 poze ale femeilor 
celebre, care-şi afişează sânii, şoldurile, picioarele, goliciunea corpului. Numele lor nu se 
pomeneşte în articolul „Bogaţi şi zgârciţi”. Atunci care este rostul lor în această pagină?! 
A ne aminti încă odată că Julia Roberts are corp frumos, iar privirea seducătoare şi corpul 
perfect al actriţei Cameron Diaz face „praf” orice moldoveancă? Vorba lui Viorel Mihail, 
care spune clar că „ ale noastre sunt cam leneşe la astfel de trebi”.

Incitantă este şi poza unei femei cu părul blond, răsfirat pe umeri, îmbrăcată într-
un furou cochet, străveziu, cu o eşarfă de pene aruncată peste umăr, cu fier de călcat 
în mână de la pagina 27 (7 octombrie), care te priveşte drept în ochi: „Vin-o la mine! 
Să facem curăţenia de toamnă”, cam acesta este mesajul. Poza ilustrează materialul 
„Cum scapi uşor de curăţenia de toamnă!” Textul este plin de sfaturi utile adresate ... 
femeilor. De ce lipseşte bărbatul din „peisaj”, rămâne a fi o nedumerire, or, precum 
deja a intrat în obişnuinţă, curăţenia e un apanaj al femeilor, iar „o muncă ingrată” şi 
neplătită, sugerează materialul redacţiei, nu poate fi o treabă bărbătească.

Corpul femeii, mai degrabă goliciunea lui, este exploatat în fiecare număr al 
publicaţiei „Săptămâna”. Alături de integrama de la pagina 30 (7 octombrie ) - „Ca să 
treacă timpul, ca să fii deştept” (luaţi aminte: ca să fii deştept!) e publicată poza cântăreţii 
Britney Spears, care-şi acoperă goliciunea corpului cu multe şiraguri de mărgele atârnate 
la gât, iar ca să găsească şi mâinilor o ocupaţie utilă, îşi dă chiloţii în jos, lăsând să se vadă 
doar ceea ce nu mai este pentru nimeni o taină.  Probabil, această poză cu o femeie 
aproape goală care te priveşte cu ochi de felină, îl „ajută” pe bărbat să rezolve cu mult 
succes integramele. Astfel, şi timpul trece cu folos, şi devii mai deştept!

„Căruţa cu vedete” (coordonator de pagină: Sergiu Bolduratu) e „la locul ei”, adică 
pe ultima pagină a săptămânalului. Din cele 15 imagini publicate în cele 4 numere de 
revistă, 3 din ele prezintă bărbaţi celebri: Michael Jackson, Richard Gere şi Matt Damonn, 
restul în număr de 12 – doar femei, la fel de celebre. Şi dacă bărbaţii sunt îmbrăcaţi 
decent, unii chiar purtând cravată la gât, nu putem spune acelaşi lucru şi despre femei. 
Supermodelul Tura Banks e goală, actriţa Charlize încearcă să-şi  acopere cu o mână sânii. 
Nemaivorbind de conţinutul materialelor, care informează cititorul despre aventurile 
starurilor, despre viaţa lor, despre câştiguri fabuloase, bârfe şi câte şi mai câte.

Concluzii: chiar dacă publicaţia „Săptămâna” se referă arareori şi la prestaţia feminină, 
încercând să reflecte, în stilul ei, adesea zeflemitor, activitatea femeilor în domeniul 
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politic, economic, social, în paginile ei predomină materialele care oferă cititorului o 
imagine deformată a femeii, se face abuz de corpul ei, fiind exploatat ca o marfă, se pune 
accentul pe calităţile fizice ale femeii, uitându-se premeditat de calităţile umane. 

Bărbaţii, în număr masiv, sunt prezenţi în materialele despre „partea serioasă” 
a vieţii: în politică, în conducere, în afaceri, în finanţe, în sport şi sunt absenţi în 
gospodăria casnică, în familie, educaţie, menaj. Lor nu li se dau sfaturi, cum să se 
îmbrace, cum să-şi îngrijească corpul, cum să se comporte în societate, cum să se 
poare cu o femeie, inclusiv, cu propria soţie.

Tabelul nr. 13.

Materiale care au văzut lumina tiparului în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003, 
în luna octombrie 2004, în luna octombrie 2005  în publicaţia ”Săptămâna”

Data apariţiei
Total

materiale

Semnate 
de 

Jurnaliste

Semnate 
de 

jurnalişti

Fără 
semnătură sau preluate 

din alte medii

Luna septembrie, 
octombrie, noiembrie  
2003

637 76 148 413

Luna octombrie 2004 360 40 78 242

Luna octombrie 2005 226 30 37 159

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr.13, publicaţia “Săptămâna” a publicat în lunile 
septembrie, octombrie, noiembrie 2003 materiale 
semnate de femei în proporţie de 11,93 la sută, 
materiale semnate de bărbaţi – în proporţie de 23,23  la 
sută, materiale semnate de agenţii de ştiri, servicii de 
presă, fără semnătură – în proporţie de 64,83 la sută. 

 Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr.13, publicaţia “Săptămâna” a publicat în 
luna octombrie 2004 materiale semnate de femei 
în proporţie de 11,11 la sută, materiale semnate de 
bărbaţi – în proporţie de 21,66 la sută, materiale 
semnate de agenţii de ştiri, servicii de presă, fără 
semnătură – în proporţie de 67,22 la sută. 

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr.13, publicaţia “Săptămâna”” a publicat în 
luna octombrie 2005 materiale semnate de femei 
în proporţie de 13,27 la sută, materiale semnate de 
bărbaţi – în proporţie de 16,37 la sută, materiale 
semnate de agenţii de ştiri, servicii de presă, fără 
semnătură – în proporţie de 70,35 la sută. 
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Tabelul nr.  14.

Materiale privind prestaţia feminină în raport cu cea masculină publicate în lunile 
septembrie, octombrie şi noiembrie  2003,  în luna octombrie 2004, în luna octombrie 
2005 în publicaţia  ”Săptămâna”                      

Data apariţiei

Total 
materiale 

Materiale 
privind 

prestaţia 
feminină 

sau dedicate 
femeilor

Materiale 
privind 

prestaţia 
masculină 

Materiale 
privind 

prestaţia 
ambelor 
genuri

Materiale 
pe teme 
neutre

Luna septembrie, 
octombrie, noiembrie 
2003

637 97 403 99 38

Luna octombrie 2004 360 47 258 37 18

Luna octombrie 2005 226 41 158 16 11

Notă: Prin materiale neutre a se înţelege că e vorba de materiale care nu se referă la prestaţia feminină sau 
masculină, iar prin materile referitoare la ambele genuri a se înţelege că e vorba de materiale în care sunt 
pomenite nume de femei şi bărbaţi sau se fac referiri la prestaţia lor. 

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr. 14, publicaţia “Săptămâna” a reprezentat 
prestaţia feminină în lunile septembrie, octombrie, 
noiembrie 2003  proporţie de  15,22 la sută, prestaţia 
masculină - în proporţie de 63,26 la sută, materiale care 
se referă la ambele genuri – în proporţie de 15,54 la 
sută, materiale neutre - în proporţie de 5,96 la sută. 

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr.14, publicaţia “Săptămâna” a reprezentat 
prestaţia feminină în luna octombrie 2004  proporţie 
de  13,05 la sută, prestaţia masculină - în proporţie de 
71,66 la sută, materiale care se referă la ambele genuri 
– în proporţie de 10,27 la sută, materiale neutre - în 
proporţie de 5,00 la sută. 

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr.14, publicaţia “Săptămâna” a reprezentat 
prestaţia feminină în luna octombrie 2005  proporţie 
de  18,14 la sută, prestaţia masculină - în proporţie de 
69,91 la sută, materiale care se referă la ambele genuri 
– în proporţie de 7,07 la sută, materiale neutre - în 
proporţie de 4,86 la sută.
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Tabelul nr. 15.

Fotografii publicate în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003, în luna octombrie 
2004 şi în luna octombrie 2005 în publicaţia “Săptămâna””

Data apariţiei
Total 

/ilustraţii
Femei Bărbaţi mixte Neutre

Luna septembrie, octombrie, 
noiembrie  2003

1053 322 466 146 119

Luna octombrie 2004 397 106 153 40 98

Luna octombrie  2005 290 83 106 44 57

Notă: a se înţelege prin formularea – fotografii mixte, că e vorba de fotografii în care figurează bărbaţi şi femei, 
iar fotografii neutre – sunt imaginile de orice fel care exclud prezenţa omului.

Conform calculelor din tabelul nr. 15, imaginea-
foto tipărită pe paginile publicaţiei „Săptămâna”  în 
lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003 a 
reprezentat femeile în proporţie de 30,57 la sută; 
bărbaţii – în proporţie de 44,25 la sută; fotografii mixte 
– în proporţie de 13,86 la sută; fotografii neutre – în 
proporţie de 11,30 la sută 

Conform calculelor din tabelul nr. 15, imaginea-foto 
tipărită pe paginile publicaţiei „Săptămâna”  în luna 
octombrie 2004 a reprezentat femeile în proporţie 
de 26,70 la sută; bărbaţii – în proporţie de 38,53 la 
sută; fotografii mixte – în proporţie de 10,07 la sută; 
fotografii neutre – în proporţie de 24,68 la sută.

Conform calculelor din tabelul nr. 15, imaginea-foto 
tipărită pe paginile publicaţiei „Săptămâna”  în luna 
octombrie 2005 a reprezentat femeile în proporţie 
de 28,62 la sută; bărbaţii – în proporţie de 36,55 la 
sută; fotografii mixte – în proporţie de 15,17 la sută; 
fotografii neutre – în proporţie de 19,65 la sută.



157

IMAGINEA FEMEII ŞI A BĂRBATULUI ÎN PRESA SCRISĂ

DACĂ EŞTI FATĂ CUMINTE...
„Moldova Suverană” – lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003

« Moldova Suverană », cotidian

Fondat în 1924. Seria a noua. 

Fondator: Guvernul Republicii Moldova

Total: 51 numere, 200 pagini 

Echipa cotidianului la data de 2 septembrie 2003: 19 membri 

Componenţa: 6 femei 13 barbati

 Analiza materialelor conform concepţiei egalităţii genurilor, în special, 
promovarea imaginii femeii în presă în raport cu cea a bărbatului. Care sunt 
problemele femeilor, care sunt avantajele şi dezavantajele cu care se confruntă 
în perioada de tranziţie? Cum reacţionează presa: îi acordă suport juridic, 
moral, emoţional, îi propune sfaturi, consultaţii, remedii? Cum oglindeşte presa 
atitudinea organelor de stat faţă de problemele familiei, faţă de schimbările 
sociale care au dus la mutaţii grave în familie, în raportul dintre bărbaţi şi femei? 
La acestea şi multe alte întrebări am căutat răspuns în paginile cotidianului 
“Moldova Suverană”.

Din cele 27 materiale publicate la 2 septembrie 2003, de exemplu, tema 
feminină lipseşte. Este prezentă tema masculină sub diferite aspecte, fiind 
publicate 17 materiale, printre care şi un amplu eseu întitulat “Andrei Galben 
– omul care a schimbat clipa”, semnat de scriitorul Dragoş Vicol. Ca tematică, 
cele mai multe materiale sunt publicate la tema educaţie şi învăţământ – 8, e 
şi de înţeles, suntem la începutul unui nou an şcolar şi de studii. Materiale la 
alte teme: politică – 6, economie – 4, agricultură – 4, justiţie – 1, cultură – 2, 
social – 1, medicină – 1. Din cele 12 imagini publicate raportul e următorul: 
imagini/femeie – 1, imagini/bărbaţi – 5, imagini/mixte – 5, imagini/neutre – 1. 
Imaginea/femeie apare pe pagina 1, în dreapta, o fotografie mică, e vorba de o 
reclamă: “Trăieşte împreună cu cotidianul naţional Moldova Suverană”. Şi acest 
cotidian e citit de o femeie care zâmbeşte fericită. De ce nu şi de un bărbat, 
ne întrebăm noi? Cele cinci imagini cu bărbaţi sunt plasate în felul următor: 2 
pe pagina 1, 2 pagina a doua şi 1 pe pagina a treia. Cele mixte “scapă” în cadru 
câte o femeie-două, în rest, doar feţe de bărbaţi. Au mai fost publicate şi cinci 
materiale mixte, în care alături de numele bărbaţilor cu funcţii mari e pomenit şi 
numele Eugeniei Ostapciuc, preşedintele Parlamentului, Valentinei Bezmenova, 
directorul general al SA “Galanta”, Pamela Hyde Smith, ambasadorul SUA în 
Republica Moldova, întreprinderea individuală “Maria Scurtu” din Sipoteni, 
Călăraşi, Doina Străistenu, expertul Comitetului Helsinki pentru Drepturile 
Omului şi al longevivei Vera Balan din Rediu-Mare, Donduşeni.
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În numărul din 3 septembrie din cele 22 de articole 3 sunt semnate de femei, 
9 – de bărbaţi, restul fără semnătură. Tema feminină, la fel, lipseşte cu desăvârşire. 
Materialele abundă de nume bărbăteşti, conducători de diverse ranguri, miniştri, şefi 
de state, şefuleţi, de exemplu, pagina 1: Smirnov (de patru ori), Antiufeev, Maracuţa, 
Leontiev, Stanislav Hajeev, Barsukov, Tihonov, Vladimir Jirinovski, Dmitri Ruţkoi, Vasile 
Tarlev (de patru ori), Croitru Serghei, Vladimir Philipov, Victor Zemlicica, Marian Lupu, 
Victor Gaiciuc, Vladimir Voronin, Ion Druţă. Şi doar două nume de femei: Irina Şavrieva 
şi Astrahanova. Ca imagine, în pagina 1 găsim aceeaşi fotografie-reclamă cu sugestivul 
titlu: “Trăieşte împreună cu cotidianul naţional Moldova Suverană”. Altă fotografie-
reclamă este publicată în pagina 4: o fetiţă zglobie cu un măr în mână şi cu textul 
“Alege să fii sănătos!” De ce nu “sănătoasă”, odată ce e fetiţă şi nu băiat. Să înţelegem, 
mai ales, când această reclamă este publicată în mai multe ziare şi poate fi văzută 
pe panouri publicitare, că îndemnul din ea e îndreptat doar pentru genul masculin? 
Procedeul substituie din start existenţa celui de-al doilea gen uman.   

Tot în prima pagină citim mesajul de felicitare al primului ministru Vasile Tarlev, 
adresat maestrului Ion Druţă la 75 de ani, din care aflăm că harul divin al scriitorului 
este apreciat de “cititori şi admiratori” (la forma feminină ar fi cititoare şi admiratoare). 
Doar “cititorii” (nu şi cititoarele) sunt preocupaţi de ”problemele lumii contemporane”. 
În pagina 3  Haralambie Corbu este prezent cu un vast articol-eseu “Focul din vatra 
părintească”, consacrat scriitorului Ion Druţă, în care doar în treacăt se aminteşte 
de Rubanca şi mătuşa Ruţa. În rest, “Harta etno-psihologică şi socială a personajelor 
lui Ion Druţă e foarte diversă şi complexă: de la plugarii simpli din câmpia Sorocii la 
demnitarii moldoveni de la curţile domneşti de altă dată; de la chiliile apostolului 
Pavel la saloanele goale şi reci ale tiranului Stalin; de la încăperile europenizate ale 
domnitorului şi savantului Dimitrie Cantemir la palatele luxoase ale atotputerniclului 
împărat reformator Petru cel Mare; de la arhimandritul de la mănăstirea Neamţ, Paisie 
Velicicovschi la Iasnaia Poleana a lui Lev Tolstoi, titanul literaturii ruse şi universale”.

Apropo de titanul literaturii ruse: fără sprijinul imens al soţiei, lucru despre care 
scrie şi Ion Druţă în inegalabilul său eseu, Lev Tolstoi n-ar fi ajuns un mare scriitor. 
Din citatul extras, reese că opera scriitorului Ion Druţă este populată în exclusivitate 
de bărbaţi, foarte importanţi, ce-i drept, de rang domnesc, imperial. O cititoare de 
la noi sau din altă ţară, care nu cunoaşte opera scriitorului, ar rămâne perplexă de 
abundenţa personajelor masculine: “Eroii operei lui Ion Druţă, în majoritatea lor 
absolută, sunt originari de la sat şi poartă în adâncul inimii şi sufletului lor conştiinţa şi 
valorile morale ale plugarului milenar”. 

Opera druţiană afirmă contrariul. Scrierile sale sunt populate de întreg spectrul 
uman: femei, barbaţi, copii, oameni în etate. Am putea afirma că femeia este unul din 
pilonii operei druţiene care, alături de barbat, ţine pe umeri familia şi neamul. Dar 
autorul respectivului articol-eseu, conform stereotipurilor de gândire, nu dă importanţă 
acestor personaje şi se referă doar la eroii de gen masculin, subliniindu-le prestaţia.

Cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere a scriitorului Ion Druţă la Chişinău s-au 
desfăşurat mai multe manifestări cultural-artistice pe care presa le-a oglindit în 
paginile sale, inclusiv mesaje de felicitare din partea conducătorilor ţării. „Opera lui 
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Ion Druţă adună într-o genială frescă trecututl, prezentul şi viitoruil moldovenilor”, 
mesaj semnat de preşedintele Vladimir Voronin, (Moldova Suverană, 3 septembrie 
2003) care conţine un număr impresinant de eroi, printre ei întâlnim şi trei personaje 
feminine, alături de cele masculine: Vasiluţa, Nuţa, mătuşa Ruţa. Lipseşte însă Maria din 
„Frumos şi sfânt”, lipseşte Ecaterina din „Biserica albă”, alte personaje feminine, lucru 
care ne face să credem, comparând un simplu mesaj cu un studiu (ambele semnate de 
doi barbaţi), că personajelor feminine li se acordă din partea genului puternic un rol 
decorativ. Începând cu 26 septembrie, „Moldova Suverană” publică ample fragmente 
din cartea „Pomul de la răscruce”, recent apărută la editira „Universul”, schiţe, nuvele, 
povestiri în care regăsim tot spectrul de fiinţe umane care au nimerit în atenţia 
scriitorului: regizorul Ion Şcurea, o femeie voinică în floarea vârstei, învăţătoare dintr-
un sat de pe malul Nistrului, personaj autentic, Pentelei Druţă, tatăl scriitorului, vărul 
Fănuţă şi bunica Alexandra, mama, bunelul Mihail, moş Tudor Baculea din Tătărăuca 
ajuns la vârsta de 98 de ani, harnicul Alexandru Furtună, domnul Socolov, originar 
din Tătărăuca Nouă, Ilie Grecu, jurist de seamă, om de omenie, un domn şi o doamnă, 
învăţători, pensionari din Rubleniţa, doamna Raisa Grecu şi mulţi alţii. Oameni în 
viaţă sau cei trecuţi la cele veşnice despre care Ion Druţă scrie cu drag, cu tristeţe, cu 
bucurie. Fragmentele de proza documentară publicate în paginile ziarului în perioada 
studiată de noi (nr.169, 171, 172) îmbină armonios genurile şi sunt un model de relaţii 
interumane, descrise de Ion Druţă cu multă măiestrie. 

În luma septembrie au apărut 17 numere ale cotidianului „Moldova Suverană”. 
Unele numere conţin pagini tematice şi suplimente: Săteanul (1),  Asadar (2), , Calea 
ferata (1) şi Asigurarea Socială (1).

Săteanul, 18 septembrie 2003, pagină tematică realizată de Vasile Martin, şef 
Departament socio-economie. Prima nedumerire care apare: de ce Săteanul, nu şi 
Săteanca? Emblema paginii este o poartă de la ţară, în stil naţional, prin care intră, 
cu certitudine, bărbaţi şi femei. Pagina include 7 materiale şi un grupaj de expresii 
înaripate Din cartea înţelepciunii. Tematica este diversă: de la relaţii externe („Tadjicii 
studiază practicile utile din localităţile rurale ale Moldovei”), economie rurală („La 
Baraboi şi Criva se fac lucruri bune. Cine la va urma exemplul?),  legislaţie („O taxă 
în apărarea producătorului autohton.), la ecologie („Cornul apără solul de eroziune”, 
„Cum să acţionăm în caz de cutremur”). Al şaptelea material este dedicat femeilor şi 
se intitulează „Un ONG ancorat în actualitate”, semnat de Ion Domenco şi publicat la  
rubrica: La noi – ca la nimeni. Este primul material dedicat activităţii femeilor. E vorba 
de cele 1.600 femei din satul Roşu, raionul Cahul care mai au „mult de înfruntat până îşi 
vor găsi locul şi rolul” în comunitate, fiindcă prin părţile locului, confrom mărturisirilor 
Eugeniei Movilă, secretarul Consiliului sătesc (de ce nu secretara?), pe aici mai domină 
vechea şi perimata opinie  precum că „bărbatul reuşeşte în toate, iar locul femeii 
este cu copiii, la bucătărie”. Realitatea din sat însă e total opusă acestei concepţii, 
fiindcă „forţa motrice” rămâne a fi femeia. Când trebuie găsite soluţii se face apel la 
femei. Autorul aduce exemple concrete şi finalizează cu spusele dnei Movilă care, ca 
pedagog şi psiholog de profesie,  cunoaşte „pe viu” problemele mamei şi a copilului, 
relaţiile părinţi-copii, soţie-soţ şi de aceea „am conştientizat că femeia, femeia-mamă 
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trebuie să-şi găsească locul şi rolul – acasă, în societate, pentru a impulsiona procesele 
pozitive de angajare plenară în actualitate”. Ca gen gazetăresc, materialul lui Ion 
Domenco este o corespondenţă informativă, tratează o problema actuală. Autorul nu 
comentează şi nu-şi expune părerea, lăsând să vorbească femeile. 

Aşadar, supliment pe două pagini (incomplete), apărute la 4 septembrie şi la 11 
septembrie 2003. Este greu de definit scopul acestei pagini care se vrea comentariu 
politic, revistă a presei. Până la urmă, nu e nici una, nici alta. Ceea ce ne interesează, 
este imaginea femeii şi a bărbatului în acestă pagină. Autorul ei, Dinu Mihail, care 
prepară aceste „cocteiluri” gazetăreşti, tot el Kap Obsidian, Deontologic Magna, Cap 
limpede etc., vrând să creeze o pagină netradiţională, şocantă, şochează, de fapt, prin 
limbajul sexist aplicat atât femeilor, cât şi bărbaţilor. 

În numărul din 4 septembrie Aşadar conţine două momente de acest fel: o 
imagine cu mesaj sexist (cuplul Clinton şi un câine) cu următorul comentariu: „Bill, 
hai s-o numim Monica”. Adică, aceste cuvinte le-ar spune soţia lui Bill Clinton, ex-
preşedintele SUA, mângâind câinele pe ceafă. Din motivul că botul câinelui e la 
abdomenul bărbatului ei. De-a dreptul necuviinioasă fotografia şi comentariul, ţinând 
cont de faptul că „Moldova Suverană”, ediţie guvernamentală, citiă în marea majoritate 
de oamenii de la ţară, odată ce nu-şi permite un limbaj sexist faţă de membrii 
guvernului sau a conducătorilor actuali de diverse ranguri de le noi, de ce ar trebui 
să-şi permită s-o facă faţă de personalităţi din străinătate? Igor Smirnov, de exemplu, 
o figură odioasă, căruia i se dedică ample materiale în „Moldova Suverană”, evident, cu 
caracter critic, însoţite de imagini, nu este tratat în mod sexist, necuviincios, mai ales 
ca bărbat, iar Bill Clinton care nu a făcut nici un rău Republicii Moldova, din contra, este 
tratat într-un mod respingător. Al doilea moment este un banc, numit „Nod la tâmplă 
cu clopoţel”: „- Mamă, dacă sunt fată cuminte, când o să fiu mare o să am şi eu un soţ? 
– Da, fetiţa mea. – Şi dacă n-am să fiu cuminte? – Atunci o să ai mai mulţi!”. Bancul este 
însoţit de un „Sfat umanitar pentru părinţii care au numai fete (în familie): Nu vă faceţi 
probleme: o fată bună poate aduce şi zece băieţi la casa omului”. Acelaşi lucru se poate 
spune şi băieţilor. Sau poate băieţilor (bărbaţilor) le este permis să nu fie cuminţi, 
pe când fetele pot fi neapărat luate „în ţeapa” umorului, avertizate, umilite, luate în 
derâdere? Or, altfel spus, fetele nu sunt cuminţi de unele singure? O banală aritimetică 
ne dovedeşte că pe lângă o fată „necuminte” sunt alţi zece băieţi „necuminţi”. De ce dar 
atunci se face abstracţie de acest aspect?  Precum se vede „păcatul” făcut de o fată nu 
are iertare, pe când „păcatul” a zece băieţi nu este nici măcar considerat păcat.  Aşadar 
din 11 septembrie 2003 nu conţine nici o aluzie la femei, cu excepţia unei expresii a 
lui Leonardo da Vinci: „O mare iubire este fiica unei mari cunoaşteri”, pe care autorul 
o tratează în felul său, pornind de la „noi, creştinii răsăriteni” care am putea spune: „o 
mare cunoaştere este fiica unei mari iubiri”, diminuând astfel importanţa expresiei şi 
reducându-i sensul la relaţii amoroase.

Pagina Calea ferată din Moldova (9 septembrie 2003) publică ORARUL circulaţiei 
trenurilor de pasageri 2003-2004 şi o imagine a unei plasatoare de tren. Cum am 
putea interpreta această fotografie cu o femeie tânără şi zâmbitoare? Că e bine să fii 
plasatoare la tren? Călătoreşti unde vrei? E o profesie îmbrăţişată de femei? Nici una, 
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nici alta. În acest caz este exploatată frumuseţea feminină ca atracţie pentru cititori, 
inclusiv pentru călători.  

Asigurarea Socială este o publicaţie lunară a Casei Naţionale de Asgurări Sociale 
şi nu are nimic comun cu „Moldova Suverana”. Este un „truc” mai vechi de distribuire a 
presei prin intermediul unui cotidian cu un tiraj mai mare. Asigurarea Socială prezintă 
interes prin faptul că în postul de redactor-şef este o femeie. Membrii colegiului de 
redactie, în număr de nouă, este alcătuit din 5 femei şi 4 bărbaţi. Aşa dar, proporţia 
este de 60% la 40 % în folosul femeilor. Ceea ce nu înseamnă că materialele, imaginile 
ar plasa pe locul întâi femeia. Din cele 13 articole publicate, 3 sunt semnate de femei, 
restul fără semnătură. Cele şase imagini reflectă: un bărbat (şef Departament Expertiză 
Medicală a Vitalităţii din cadrul CNAS, Leonid Zaharia), 3 imagini mixte, o altă fotografie 
(pagina 1) e de fapt o dovadă concludentă de supremaţie a bărbaţilor: mai mulţi bărbaţi 
sunt aşezaţi la masa de şedinţe, probabil, în cadrul unei conferinţe internaţionale, iar 
în spatele lor 3 chipuri de femei cu capul plecat notează ceva în carnete. Alte două 
fotografii sunt neutre, deşi textul care însoţeşte un buchet de flori e semnat de două 
femei: preşedintele CNAS Tamara Şumscaia şi Preşedintele Comitetului Sindical 
Central CNAS Liuba Rotaru care felicită colegii cu ocazia sărbătorii profesionale, Ziua 
lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei. Nici un material nu reflectă tema 
femeii, chiar dacă au fost intervievate două femei. Cât priveşte materialul informativ-
ilustrativ „Explicaţiile pentru calcularea pensiei” ne întrebăm, de ce din cele trei 
exemple publicate, două îl constituie bărbaţii, iar femeile doar unul? Precum se ştie, 
numărul femeilor este mai mare ca cel al bărbaţilor în societatea noastră. Unde mai 
pui, că pensia femeii, conform calculelor, e mai mică decât a bărbaţilor: 125, 62 lei în 
raport cu 143,16 lei şi 161,06 lei.

Pe parcursul lunii septembrie 2003 problematica feminină în paginile cotidianului 
„Moldova Suverană” şi-a găsit reflectare în 6 materiale de diverse genuri. Alte articole 
informaţionale şi de alt gen cu privire la activitatea femeilor au fost 21 la număr, pe 
când activitatea bărbaţilor şi-a găsit oglindire în  255 de materiale, iar tematica mixtă 
în 76 de materiale. Din punctul de vedere al egalităţii genurilor tematica feminină 
şi-a găsit reflectare în 3 informaţii, 1 consemnare, 1 eseu, 1 eseu-cronică, 1 dialog, 
1 mesaj de felicitare, 1 corespondenţă infromativă, 3 bancuri. Tematica bărbaţilor 
din punctul de vedere al genurilor şi-a găsit reflectare în 15 interviuri, 4 dialoguri, 1 
răspunsuri la înterbări, 3 articole biografice, 4 eseuri, 1 comentariu, 2 articole (ştiinţă, 
învăţământ), 1 jurisprudenţă, 3 mesaje (telegrame) de felicitare.

Tematica feminină predomină doar în informaţii. Cea mai scurtă informaţie 
cu titlul „Ziua Mondială a inimii a fost marcată şi în Republica Moldova” („Moldova 
Suverană”, 30 septembrie 2003) are 5 rânduri. O reproducem: „Începând cu anul 2000, 
în ultima duminică a lunii septembrie, în lume se marchează Ziua Mondială a inimii, 
organizată pentru prima oară în acest an şi în republica noastră, fiind dedicată 
femeii, cu genericul „Femeile, patologia cardiacă şi atacul cerebral”. (sublinierile ne 
aparţin). Parcurgând cu ochii această informaţie, ne-am pus mai multe întrebări. Dacă 
se marchează pentru prima oară Ziua Mondială a inimii, înseamnă că e un eveniment. 
De ce dar acest eveniment a meritat doar 5 rânduri? Pentru comparaţie, în pagina 2 la 
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rubrica Evenimentul pe scurt, sunt publicate două informaţii: una dedicată jubileului de 
35 de ani (sic!) de la formarea Ministerului Ecologiei, 62 (tocmai!) de rânduri, intitulată 
„Ecologiştii şi-au marcat jubileul” şi a doua informaţie reprezintă un Mesaj de felicitare 
adresat de Vasile Tarlev lucrătorilor din domeniul protecţiei mediului (32 de rânduri). 
În comparaţie cu cele 5 rânduri despre un eveniment dedicat femeilor decalajul este 
evident. Or, evenimentul ar fi fost un bun prilej de a ne spune câte femei sunt bolnave 
de inimă în Republica Moldova? Câte au avut atac cerebral pe parcursul ultimilor ani? 
Câte din ele suferă de patologie cardiacă? Unde s-a marcat Ziua Mondială a inimii: 
în capitală, la Hânceşti, Drochia? Cine a asistat? Ce s-a vorbit? Nimic nu se ştie! Terra 
incognita! Acest lucru se întâmplă în timp ce „De la tribuna adunării au fost nominalizaţi 
toţi acei care decenii la rând stau de veghe la protecţia naturii. Un aport deosebit au 
adus Ion Coteaţă, primul preşedinte al Comitetului de Stat pentru Protecţia Mediului, 
Ion Dediu, Sergiu Fandofan, foşti conducători ai Departamentului de Mediu, Arcadie 
Capcelea, primul ministru al mediului din Republica Moldova” citim în informaţia 
amplă despre cum şi-au marcat ecologiştii jubileul. Impunător, nu?

O altă informaţie cu tematică feminină este publicată în „Moldova Suverană” la 19 
septembrie 2003 şi se intitulează „Cel mai vârstnic locuitor al Terrei a împlinit 116 ani”. 
Din care aflăm că „cel mai  vârstnic locuitor al Terrei” este... o femeie, japoneza Kamato 
Hongo, născută în 1887. Normal era ca titlul să fie: Cea mai vârstnică locuitoare a Terrei. 
Ca să corespundă adevărului şi să nu constituie o încălcare a normelor de gen. A treia 
informaţie („Moldova Suverană”, 23 septembrie 2003) poartă titlul „Comisia Europeană 
va avea grijă de păturile social vulnerabile din ţara noastră” din care aflăm că „oficialul 
european Norbert Jousten a menţionat că banii vor fi alocaţi prin bugetul de stat, în 
special familiilor cu mulţi copii şi a mamelor singure”. Tema ar fi meritat un comentariu 
ca să se vadă în ce măsură statul nostru are grijă de păturile vulnerabile, în special de 
familiile cu mulţi copii şi de mamele singure. Din păcate, acesta lipseşte.

În schimb bancurile cu tematică feminină cu limbaj sexist îşi găsesc locul în 
paginile oficosului guvernamental. ”... Şi un banc pe-un dinte” (26 septembrie 2003) 
poartă un caracter defăimător în adresa femeii: „În pledoaria finală avocatul apărării 
susţine: Domnule judecător, vreţi cu adevărat ca această femeie frumoasă să se mute 
din locuinţa ei de la mansardă, din strada Liniştii, nr.34, telefon 358666, locuinţă cu 
atâta gust mobilată, într-o celulă rece şi umedă cu pereţii goi?!...” De parcă nu ar exista 
şi situaţia când un bărbat s-ar muta dintr-un apartament frumos mobilat într-o celulă 
rece şi umedă. Dar, vedeţi bine, în bancuri au prioritate în primul rând femeile. 

Strategiile de marginalizare a experienţei feminine este o tactică folosită cu 
abilitate de cotidianul „Moldova Suverană”. În luna septembrie a fost susţinut un 
singur dialog cu o femeie (şi nici un interviu!). Iar cu bărbaţii – 15 interviuri şi 4 
dialoguri! Dialogul din 5 septembrie 2003 e susţinut cu Svetlana Tetercev, şefa secţiei 
Medicina de familie la Centrul medicilor de familie nr.2, sectorul Botanica, Chişinău, 
fiind intitulat „Accentul se pune pe profilaxia maladiilor” din care aflăm, de exemplu 
că „în componenţa secţiei pe care o conduc sunt 12 medici şi 12 asistente”, că „pentru 
populaţia din sectorul nostru organizăm aşa-numitele şcoli de profilaxie cu mame şi 
copil aparte”, că „mama şi copilul iau consultaţii în acest sens trei zile pe săptămână”. 
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Să înţelegem că  în componenţa secţiei sunt încadraţi 12 bărbaţi, ca medici, şi 12 
femei, ca asistente? Sau, să credem că aşa-numitele şcoli de profilaxie se organizează 
numai pentru mame şi copil? De ce nu şi pentru taţi? Nu e este aceasta şi problema 
lor? Alte materiale în care femeile ar putea fi surse de informaţii în publicaţia „Moldova 
Suverană” nu sunt de găsit.

  În acest interval de timp, bărbaţii au avut „undă verde”: 4 dialoguri şi 15 
interviuri. „Moldova Suverană” din 30 septembrie, de exemplu,  publică 1 dialog şi 2 
interviuri cu bărbaţi. În dialogul susţinut cu Gheorghe Cibotaru, preşedintele raionului 
Nisporeni intitulat „Probleme-s multe, dar şi voinţă fermă există pentru a le depăşi” 
(pagina 1, 2), la întrebarea „Câţi primari nou-aleşi aveţi?”, preşedintele raionului 
răspunde într-un mod cu totul ieşit din comun: „Din cei 23, 14 se află la primul mandat. 
Bunăoară, vom începe cu Zberoaia, unde dna primar activează de 14 ani, deci, toţi 
ceilalţi primari tineri şi „netineri”, vor prelua ce-i bun din activitatea dumneaei”. Toate 
bune, numai că doamna primar... nu are nume. Oare contribuţia doamnei primăriţe, 
de la care tinerii primari vor trebui să preia tot „ce-i bun din activitatea dumneaei”, nu 
trebuie apreciată? Se vede, că nu. Experienţa acestei femei care conduce satul de 14 
ani este insultător marginalizată în comparaţie cu experienţa altor primari-bărbaţi. 

Celelalte două interviuri îi au ca interlocutori pe Iurie Tăbârţă, directorul Agenţiei 
Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică (pagina 1, 3) şi pe 
comisarul municipiului Chişinău, locotenent-colonelul Mihail Harabagiu. Cu regret, 
nu aflăm din acest interviu dacă printre colaboratorii de poliţie sunt şi femei care-şi 
aduc contribuţia la „straja securităţii noastre”. Interviul abundă de cifre, mai puţin se 
vorbeşte despre oamenii care lucrează în acest sector. Care sunt problemele de care 
vorbeşte comisarul Harabagiu? Salariile mici, lipsa transportului nou şi „cu siguranţă, 
construirea unui bloc locativ pentru colaboratorii poliţiei”. Iar în plan profesional 
„ne concentrăm eforturile în direcţia ameliorării calităţii profilaxiei infracţiunilor 
şi descoperirii infracţiunilor deosebit de grave, în speical, omorurilor la comandă”. 
Răspunsurile intervievatului seamănă cu un raport, o dare de seamă, căreia i se acordă 
un spaţiu generos pe paginile publicaţiei. 

În luna septembrie au mai fost intervievaţi: academicianul  Gheorghe Duca, 
ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării în teritoriu (25 septembrie 2003), 
Ştefan Urâtu, preşedintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului în Republica 
Moldova, Anatol Ştefăneţ cu ocazia Festivalului Internaţional „Ehtno-jazz 2003” (17 
septembrie), Marat Safin, preşedintele Companiei „Marr Sugar” (10 septembrie 2003), 
Victor Gaiciuc, ministrul Apărării (3 septembrie 2003), Nicolae Gaviuc, preşedintele 
raionului Ungheni (3 septembrie 2003), Iurie Ciobanu, şeful secţiei legislaţie din cadrul 
Ministerului Apărării (4 septembrie 2003), Vasile Zgardan, ministrul Transporturilor 
şi Telecomunicaţiilor (12 septembrie 2003), Haralampie Chirilov, preşedinte Ucoop 
Ungheni (12 septembrie 2003), Vitalie Grimalschi, directorul gospodăriei silvice 
Străşeni (19 septembrie 2003), Valerian Revenco, ministru al Muncii şi protecţiei 
Sociale (19 septembrie 2003), dialog cu Petru Porcesu, preşedintele raionului Străşeni, 
(9 septembrie 2003), Ion Cazacu, şef de şantier la gazoductul Chiştelniţa-Teleneşti 
(26 septembrie 2003), Gheorghe Ghidirim, academician, preşedintele Ligii medicilor 
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din Republica Moldova, preşedintele Congresului al IX-lea naţional de chirurgie din 
Republica Moldova (23 septembrie 2003) ş.a.

Deci, au fost intervievaţi şi s-a întreţinut dialog cu 19 bărbaţi, plasaţi în posturi 
importante din structurile de stat, administraţie publică locală, şefi, academicieni. 
În timp ce femeia a rămas în umbră. De ce? Fiindcă ea nu ocupă posturi-cheie. 
Exemplu elocvent ni-l demonstrează „Moldova Suverană” din 3 septembrie. În pagina 
2  este publicat Orarul întâlnirilor membrilor Guvernului Republicii Moldova şi ai altor 
conducători ai organelor publice centrale cu cetăţenii în teritoriu pentu 19 septembrie 
2003. Din cei 39 membri, doar 5 sunt femei, restul, 34 la număr sunt bărbaţi.  Femeile 
ocupă următoarele posturile din guvern: director al Camerei de Licenţiere (Zinaida 
Chistrugă), preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale (Tamara Şumscaia), 
minstrul finanţelor (Zinaida Grecianâi), director general al Departamentului Relaţii 
Interetnice (Tamara Mlecico), director general al Departamentului pentru Dezvoltarea 
Turismului (Tatiana Lapicus).

Femeia, aşa cum apare în paginile cotidianului „Moldova Suverană”, este doar 
o umbră palidă a bărbatului. Oricât de impresionantă ar fi activitatea ei, oricât de 
cunoscută ţării şi lumii ar fi, ea nu poate concura cu bărbaţii. Ca exemplu poate servi 
Maria Bieşu care a iniţiat Festivalul Internaţional al vedetelor de operă şi balet „Vă invită 
Maria Bieşu”, ajuns la cea de-a XII-a ediţie. „Moldova Suverană” a dedicat 5 materiale 
(cronici şi consemnări) plus Mesajul de felicitare al preşedintelui parlamentului 
Eugenia Ostapciuc, adresat participanţiolor la festival (5 septembrie 2003). Şi nici 
interviu, dialog nu a fost susţinut cu primadona Oprei Naţionale. Deşi se ştie că graţie 
personalităţii ei, numelui ei, eforturilor ei are loc acest festival. Maria Bieşu este cartea 
de vizită a Republicii Moldova. Sunt ţări în care Moldova nu este cunoscută, în schimb 
este cunoscut numele Mariei Bieşu. Asemenea personalităţi cum este Maria Bieşu sunt 
o raritate, dar există şi merită să ocupe un spaţiu mai impunător în presă. „Moldova 
Suverană” s-a limitat, în definitiv, la sintagma „Vă invită Maria Bieşu”, actriţei fiindu-i 
limitat sau chiar închis accesul la discurs, polemică (dacă era cazul),  reprezentare (cu 
excepţia celor două imagini: o fotografie mixtă, alături de trei bărbaţi şi altă fotografie: 
cântăreaţa cu un buchet de flori), deşi, în cadrul festivalului a avut loc un eveniment 
important: premiera operei „Dido şi Aeneas” (versiune de concert)  după H.Purcell, în 
care Maria Bieşu a interpretat rolul principal – Dido, regina Cartaginei şi a cântat în 
limba engleză alături de alţi actori ai teatrului. Este regretabil, că „Moldova Suverană” 
nu a publicat nici o cronică la spectacol, inclusiv discursul pe care cântăreaţa l-a rostit 
în seara premierei.

Social, femeile sunt construite la fel ca şi bărbaţii. De mici, copiii – fetiţe şi băieţi 
– se joacă împreună, frecventează grădiniţele, circulă în transportul public, merg la 
şcoală, unde clasele sunt mixte – băieţei şi fetiţe, îşi continuă studiile. În dependenţă 
de profesia aleasă, unele specialităţi sunt preferate mai mult de fete, altele de băieţi, 
oricum, nu se delimitează, în Republica Moldova, accesul la învăţătură în dependenţă 
de sex. Legea învăţământului din 21 iulie 1995 confirmă în art.6, punctul 2 că „Statul 
asigură şanse egale de acces în instituţiile de stat de învăţământ liceal, profesional, 
superior, în funcţie de aptitudini şi capacităţi”. Deşi noţiunea de „şanse egale” nu este 
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clară – şanse egale pentru femei şi bărbaţi sau şanse egale pentru toate păturile sociale, 
oricum, principiul egalităţii de gen în instituţiile de învăţământ superior se respectă.

Revenind la ideea că femeile, social, sunt construite ca şi bărbaţii, vedem că, 
odată cu alegerea şi orientarea profesională, relaţiile de gen se schimbă. Autoritatea 
masculină începe să predomine: în politică, economie, drept, justiţie. Adică, sferele 
mai bine plătite, care indică puterea, dominaţia sunt acaparate de bărbaţi, femeilor 
revenindu-le doar deservirea, educaţia, învăţământul, medicina etc.

Să urmărim cum se reflectă inegalitate de gen în paginile cotidianului „Moldova 
Suverană”. De exemplu, la politic, în luna septembrie 2003, au fost publicate circa 
47 materiale. În prim plan „ies” învingători bărbaţii, cu 41 materiale. Prin discursuri, 
alocuţiuni, luări de poziţie, de atitudine, bărbaţii, adică oamenii politici, de la noi şi din 
alte părţi ale lumii, ne spun ce trebuie să facem, cum trebuie să gândim, ce e bine şi ce 
nu e bine. Femeile, în plan politic, apar doar în 5 materiale, dar şi aici cu grave încălcări 
a atitudinii de gen. De exemplu, la 23 septembrie 2003 „Moldova Suverană” publică în 
pagina 3 o consemnare-reportaj cu titlul „Susţinem tendinţa Republicii Moldova de 
integrare europeană” de la întâlnirea ambasadorului (de ce nu ambasadoarei?) SUA la 
Chişinău, Pamela Hyde Smith, cu mass-media moldovenească pentru a-şi lua rămas 
bun, deşi „Sala de festivităţi a casei de cultură a Universităţii de stat era plină, dar nu de 
jurnalişti, cât de studenţii care au venit să-l vadă pe ambasadorul celui mai influent stat 
din lume” care a evidenţiat rolul societăţii civile. „SUA şi alţi donatori nu pot rezolva 
problemele noastre, a specificat diplomatul american” (sublinierile ne aparţin, ele 
reflectă clar stereotipul de gen). Când citeşti ambasadorul, diplomatul înţelegi că este 
vorba de un bărbat, în realitate ar trebui folosită noţiunea: ambasadoarea, diplomata.

 La 26 septembrie 2003 citim în pagina 1, 3 discursul preşedintelui Legislativului 
Eugenia Ostapciuc cu titlul „Sesiunile de toamnă-iarnă se desfăşoară sub semnul 
principalei legi financiare a statului”, din care aflăm că scopul „aflării noastre în 
Parlament” este „crearea cadrului legislativ adecvat ridicării calităţii vieţii poporului” şi 
„în calitate de deputaţi, trebuie să ne exercităm funcţiile cu sincera dorinţă de a ajuta 
poporul, de a pune interesele statului şi ale societăţii mai presus de orice”. Discursul 
nu comunică nimic privind perspectiva de gen. Nimic despre femeile acestei ţări 
care în ultimul deceniu, neavând un loc de muncă, pleacă peste hotare, unde sunt 
supuse la cele mai înjositoare discriminări, inclusiv traficul de fiinţe umane. Nu se 
spune nimic despre familie care trece printr-un proces de eroziune, nu se spune nimic 
despre scăderea vertiginoasă a natalităţii, nici un cuvânt despre problemele cu care 
se confruntă bărbaţii în această perioadă de tranziţie. În timp ce tematica feminină 
este reflectată insuficient (dovadă este numărul mic de materiale, dar şi aria îngustă a 
tematicii), cea a bărbaţilor este tratată doar din punctul de vedere al funcţiilor-cheie 
în stat (dovadă numărul mare de materiale şi tematica respectivă). Alte probleme 
cu care se confruntă bărbaţii, de altfel de rând cu femeile: destrămarea familiilor, 
alcoolismul, fumatul, lipsa unui loc permanent de lucru, probleme de sănătate etc., 
rămân în afara preocupărilor oficiosului „Moldova Suverană” (cu foarte mici excepţii). 
De exemplu, informaţia de 20 de rânduri ziar „Alcoolul afectează creierul mai mult 
decât se credea”, 30 septembrie 2003; informaţia de 25 de rânduri de ziar „Toamna 
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apare ulcerul”, 26 septembrie 2003;  informaţia de 16 rânduri de ziar „Fumatul a ucis 
5.000.000 de oameni în anul 2000”, 16 septembrie 2003. Toate aceste informaţii sunt 
publicate în pagina 1, jos, în colţul din dreapta sau din stânga.

Un material pe teme politice, gen informaţie, în care în prim-plan apare femeia, a fost 
publicat la 30 septembrie 2003, pagina 1, fiind intitulat: „Eugenia Ostapciuc va participa la 
Adunarea Uniunii Interparlamentare”. În informaţie se menţionează: „Conform programului 
reuniunii, parlamentarii vor avea discuţii în cadrul şedinţelor comitetelor permanente 
pentru dezvoltare susţinută, finanţe şi comerţ, pentru democraţie şi drepturile omului, 
... comitetului coordonator al femeilor parlamentare şi a grupului pentru parteneriat 
dintre sexe”. Din păcate, publicaţia nu informează cititorul la care dintre aceste discuţii a 
participat  preşedintele (de ce nu preşedinta?) Parlamentului de la Chişinău. Rămâne să 
presupunem doar, că, graţie statutului de femeie, Preşedinta Parlamentului moldovean a 
acordat atenţie şi discuţiilor din cadrul comitetului coordonator al femeilor parlamentare 
şi a grupului pentru parteneriat dintre sexe.

Materiale, care ar fi luat în vizor prestaţia altor femei active în viaţa politică, ale 
membrelor de partide, ale liderelor de ONG-uri, inclusiv ale femeilor-deputate în 
Parlamentul comunist, ale femeilor cu posturi de răspundere în guvern în publicaţia 
„Moldova Suverană” nu sunt publicate. Dacă în paginile ziarului oficios nu ar figura pe 
alocuri numele Preşedintei Parlamentului, am putea conchide că viaţa politică din RM 
se află totalmente în mâinile bărbaţilor.   

Care este tabloul privind tematica sportivă? Pe parcursul lunii septembrie 2003 
au fost publicate 19 materiale, în special, informaţii. Printre ele există o informaţie 
dedicată sportului feminin: „ULIM – prima campioană feminină” , 25 septembrie 2003, 
în care este apreciat succesul şahistelor Elmira Scripcenco, Antoaneta Stefanova, 
menţionându-se că din echipa ULIM-ului mai fac parte Svetlana Petrenco, Elena Pârţac 
şi Carolina Smochină. În 3 materiale se scrie despre sportul femeilor şi bărbaţilor, iar 
15 materiale sunt dedicare sportului masculin, unele din ele fiind plasate pe prima 
pagină. De exemplu, „Ghenadie Tulbea – vicecampion mondial” („Moldova Suverană”, 
17 septembrie 2003). 

La compartimentul literatură în paginile ziarului nu este prezentă nici o femeie. 
Ziarul publică scrierile a doi bărbaţi: Ion Druţă cu un fragment din cartea „Pomul de la 
răscruce” (26 septembrie 2003) şi Dumitru Matcovschi cu un ciclu de versuri „Casa mea 
de-acasă” (5 septembrie 2003). 

În luna octombrie au fost supuse analizei 18 numere ale publicaţiei  „Moldova 
Suverana”. Cu începere de la 14 octombrie 2003 echipa redacţională este alcătuită din 
21 persoane: 7 femei şi 14 bărbaţi. A fost angajată, în calitate de reporter, o ziaristă. 
Şi-n această lună apar pagini tematice: Poşta Moldovei (9 octombrie 2003), Săteanul 
(10 octombrie, 16 octombrie, 30 octombrie 2003), Asadar (30 octombrie 2003) şi 
suplimentul Asigurarea socială (29 octombrie 2003).  

Săteanul şi Aşadar au păstrat neutralitatea faţă de problemele femeilor. Nici o 
aluzie sexistă. Balanţa totuşi înclină spre sexul puternic. Se scrie despre  Gorbaciov, 
Vladimir Poleakov, Urecheanu, Dumitru Ţâra, Serfiu Afanasiu. (Asadar, 30 octombrie 



167

IMAGINEA FEMEII ŞI A BĂRBATULUI ÎN PRESA SCRISĂ

2003).În unele informaţii se vorbeşte despre sfânta Paraschiva. În pagină se mai 
publică imaginea coperţii cărţii „Spiritus Loci” de Alina Ciobanu-Tofan, cu un scurt 
îndemn: Solicitaţi la librăriile şi tarabele din Chişinău. 

„Poşta Moldovei”: eficacitate şi siguranţă” – este titlul unei pagini tematice în 
care abundă imagini cu femei şi doar trei bărbaţi.  Pe un desen, vedem chipul unui 
bărbat, probabil şeful, care sugerează forţa, superioritatea, luarea deciziilor, ceilalţi 
sunt plasaţi într-o fotografie la două extreme: în stânga şi în dreapta, iar în mijloc mai 
multe femei. Cine sunt ele nu avem de unde cunoaşte, fiindcă materialul nu poartă 
nici o semnătură, fotografiile nu au comentariu. În text găsim o singură adresare care 
indică, precum că în Poşta Moldovei, alături de femei muncesc şi bărbaţi. „Poştaşi şi 
poştăriţe, purtători ai imaginii poştei sunt cei care asigură permanent legătura între 
poştă şi cetăţenii ţării”. Cu prilejul Zilei Mondiale a poştei, pe pagina 1, sunt publicate 
3 mesaje semnate de premierul Vasile Tarlev, ministrul Vasile Zgardan şi directorul 
general al Biroului Internaţional al UPU Thomas E. Leavey. Toţi mari şefi. Fiindcă... Şi 
aici realitatea sare în ochi: mama mea e doar... poştăriţă, denotă lucrările concursului 
republican pentru copii cu genericul „Mama mea e cea mai bună”.  Câteva spicuiri din 
aceste lucrări au fost publicate în pagina 2, din conţinutul cărora înţelegem că femeia 
ocupă cel mai important loc în această profesie, fiindcă despre bărbaţi nu se scrie. 
Din expunerile celor patru copii: doi băieţi şi două fetiţe, aflăm: „Mie îmi place mult 
să o admir pe mama mea când discută cu clienţii, deoarece doresc şi eu să devin un 
om mult stimat”. (Victor Cosciug)  „Ziarele, revistele şi câteva scrisori îi spun mamei: 
Bună dimineaţa, draga noastră prietenă! Pe drum, în zare, o poţi vedea pe Mama. 
Căţeluşa noastră se gudură la picioarele mamei şi latră cu bucurie. Mama, cu o geantă 
în spate, spune zâmbind: Bună dimineaţa, satule!” (Lilia Sârghi). Băiatul a vorbit într-
un fel despre mama lui, fetiţa în alt fel. Ambii au văzut-o din perspectiva genului: 
băiatul a remarcat calităţile şi abilităţile mamei, fiindcă şi el vrea să devină „om stimat”. 
Fetiţa a văzut în mama ei bunătate, dragoste de muncă, de oameni. Până şi faptul că 
are o povară în spate, îi trezeşte mamei zâmbet. Fetiţa, fără să vrea, se proiectează în 
imaginea mamei şi vede ceea ce este la noi femeiea: poveri, griji, muncă şi în acelaşi 
timp, blândeţe, răbdare. În pagină tematică se mai vorbeşte despre zecile de mii de 
scrisori expediate şi primite, despre încasări de bani, dar mai nimic despre oamneii 
care lucrează în această  sferă. Or, fiind un domeniu feminizat, nu e tocmai obişnuit 
să se scrie. Care este raportul bărbaţi/femei? Câte femei sunt plasate în posturi-cheie 
la această întreprindere? Care sunt veniturile femeilor în raport cu cee ale bărbaţilor? 
De ce totuşi femeile rămân în continuare să muncească în această sferă? Foarte multe 
întrebări la care nu găsim răspunsuri.

În luna octombrie 2003 , publicaţia „Moldova Suverana” a publicat 15 interviuri, 
7 dialoguri şi 3 discuţii. Din ele doar 1 interviu are ca interlocutoare o femeie, discuţia 
fiind pe potrivă ... cu o femeie. Alte 23 de interviuri, discuţii şi dialoguri scot în prim-plan 
bărbatul. Să vedem care dintre femei a avut onoarea si i se ia un interviu? „Moldova 
Suverana” din 30 octombrie 2003 ne anunţa chiar în prima pagină cu litere mari că 
interviul „Neadevărul şi dezinformarea ca argumente principale ale opoziţiei” a fost 
acordat agenţiei „Moldpres” de preşedinta Parlamentului Eugenia Ostapciuc. Interviul 
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nu are semnătură. Prima întrebarea îi este adresată în felul următor: „Stimata doamna 
preşedinte...” . În interviu se discută despre legea privind bugetul de stat pentru anul 2004 
care este „chipurile, orientată împotriva ţăranilor”. De ce nu şi a ţărancelor? ne întrebăm. 
Doamna Ostapciuc afirma că „ne îngrijorează în primul rând situaţia maselor de ţărani, 
dar nu a câtorva lideri profitori”. Deranjează, ca să nu spunem mai mult, sintagma „masele 
de ţărani” folosită frecvent în presa sovietică. Mase de oameni, de ţărani, de muncitori... 
Ceva inform, în care nu se presupune neapărat şi existenţa femeilor. Sintagmă sună 
drept un anacronism, mai demonstrând şi atitudinea . În numărul, gazda interviului cu 
Eugenia Ostapciuc, îi mai citim o dată numele într-o informaţie din pagina 1, după care 
urmează numele în pagina 4 despre sfânta Maria şi sfânta Paraschiva, în rest întâlnim 
doar o scurtă infromaţie (10 rânduri) despre Ina Sereţeanu care a câştigat campionatul 
Moldovei. În rest, nici un nume de femeie, cu excepţia a trei materiale semnate de 
ziariste-femei, numele unei autoare care figurează pe titlul unei cărţi. Atât.

La 7 octombrie în pagina 2 citim titlul „Un garant al calităţii învăţământului 
universitar”, o discuţie purtată cu Elena Muraru, coordonatorul temei de cercetare 
şi elaborare a standardelor. Este o discuţie echilibrată, axată pe o problematică 
nouă pentru învăţământul universitar din Moldova, aflată în atenţia organismelor 
internaţionale abilitate în problemele învăţământului. Protagonista dovedeşte prin 
răspunsuri la întrebări că este un specialist în domeniu. 

Cotidianul „Moldova Suverană” menţine în atenţia cititorilor anumite stereotipuri, 
pe care le promovează cu insistenţă. În paginile lui sunt avantajaţi bărbaţii. Conform 
ziarului, femeia nu ar avea de spus mare lucru. Ea aproape că nu există. Sunt numere în 
care nu se scrie nici într-un fel despre femei, despre problemele cu care se confruntă, 
despre grijile şi prestaţia lor, nu se pomeneşte nici un nume de femeie. În acelaşi 
număr din 30 octombrie 2003, gazda interviului cu Eugenia Ostapciuc, îi mai citim 
o dată numele într-o informaţie din pagina 1, după care în pagina 4 despre sfânta 
Maria şi sfânta Paraschiva, în rest întâlnim doar o scurtă informaţie (10 rânduri) despre 
Ina Sereţeanu care a câştigat campionatul Moldovei. În rest, nici un nume de femeie, 
cu excepţia a trei materiale semnate de ziariste-femei, numele unei autoare care 
figurează pe titlul unei cărţi. Atât.

În pagina Săteanul aflăm din materialul „Prin deschiderea, în primăvara anului 
curent, la Caşcalia, raionul Căuşeni, a unui incubator, aici au fost create 3 noi locuri 
de muncă”. Cine sunt cei trei norocoşi? „Capul familiei, Ignat Filimon, soţia şi fiul Igor”. 
(sic!) Soţia nu merită să poarte un nume. E, pur şi simplu, soţie. În pagina 1 notăm 25 
nume de bărbaţi, ce-i drept, numele unora e folosit de mai multe ori, de exemplu, cel 
al premierului Vasile Tarlev poate fi citit de 7 ori. În acest număr mai citim că „Primul 
ministru va schimba radical situaţia din Piaţa centrală”. Cum şi în ce mod? Nu se ştie. 
Citim despre vizita de lucru a premierului la Ocniţa, despre calendarul introdus de 
Iuliu Cezar, aflăm că şeful statului Vladimir Voronin propune ca în 2004 să fie păstrat 
sistemul de impozitare existent în anul 2003, că biserica ortodoxă de stil vechi nu 
beneficiază de nici un drept şi nici un ban în România, că monta dirijată garantează 
descendenţi valoroşi, că o delegaţie a Republicii Moldova, condusă de generalul 
Ion Ursu, participă la reuniunea şefilor serviciilor de securitate din ţările CSI, că lui 
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Dimitrie Cantemir, savant, compozitor, literat, i s-a dedicat un simpozion, că la Sadova 
funcţionează în prisaca lui Petru Arhip un muzeu al stupilor, primul în Moldova, 
că preşedintele francez Jacques Chirac pregăteşte o nouă politică de descurajare 
nucleară, iar secretarul de stat american Colin Powell cere Crucii Roţii să rămână în 
Irak, în timp ce secretarul general al NATO George Robertson vede Rusia în NATO, 
că  miniştrii de Externe rus şi ucrainean, Igor Ivanov şi Konstantin Grişcenko, vor 
discuta la Kiev diferendul frontalier, că studenţii români au intrat în grevă generală (iar 
studentele, probabil, merg la lecţii, n.a.), că echipele de salvare au reuşit să evacueze 
11 dintre cei 13 mineri prizonieri la Zapadnaia, că diagnosticul Uniunilor de Creaţie 
vine de la bărbaţi. În încheiere, ne „distrăm” cu ...un banc pe-un dinte. Se numeşte 
„Precauţie”. Subiectul? Fără îndoială, o femeie. „- Şi după ce i-a făcut curte cinci ani, a 
luat-o de soţie? – Nu, că la noi nu există pedeapsa cu moartea...”

La triste concluzii ajungi după ce lecturezi acest număr de ziar: bărbatul hotărăşte 
ce e bine în societate, de ce avem nevoie, unde trebuie să se ducă, de unde să vină. 
Trebuie de menţionat, aceste  realităţi nu sunt valabile pentru toţi bărbaţii. E vorba 
doar de bărbaţii cu posturi de răspundere care susţin actuala putere. Despre bărbaţii 
din opoziţie, când se scrie, aceştia sunt luaţi în derâdere, folosindu-se un limbaj sexist. 
(Vezi anexa: Bărbaţii despre bărbaţi). Ne convinge şi materialul din 22 octombrie 
2003 întitulat „Drepturile românilor”, semnat de Vasile Stati, doctor habilitat în ştiinţe 
istorice, în care lideri politici, savanţi, jurnalişti sînt „împroşcaţi” de autor cu cuvinte 
de mahala, folosindu-se expresii pline de ură. Activitatea lor e „apreciată” ca „dezmăţ 
politic legionar-românonaţionalist românesc”, ei fac „tărăboi ca la uşa şatrei”, practică 
un naţionalism „românomare”, toţi „răcnesc ca nişte apucaţi”, iar liderul PPCD Iurie 
Roşca este comparat cu „putana cei bătrînă”. Opoziţia la noi, declară franc Victor 
Stepaniuc, preşedintele fracţiunii majoritare în Parlament, este de genul „nici laie, nici 
bălaie”. Iar „PPCD nu este opoziţie”. (Moldova Suverană, 31 octombrie 2003). Deci, nu 
toţi bărbaţii, şi nu toate femeile au dreptul la cuvînt în paginile „Moldovei Suverane”. 
Despre care egalitate a şanselor între bărbaţi şi femei mai poate fi vorba, dacă nu 
există această egalitate nici la nivel de bărbaţi/bărbaţi?

Cât despre femeie, în opinia oficiosului guvernamental, ea nu este demnă de 
încredere. Doar una singură s-a dovedit a fi fidelă intereselor ţării: Eugenia Ostapciuc. 
Fiindcă numai despre ea se scrie, i se ia interviu, este oglindit fiecare pas pe care-l face, 
deşi fotografia ei pe parcursul acestor trei luni, doar o singură dată a fost publicată pe 
pagina 1 la 30 octombrie 2003 (a doua oară în pagina 3, nr. din 2 octombrie 2003). 
Spre deosebire de ceilalţi conducători care pot avea pe pagina 1 de la două la patru 
fotografii (Moldova Suverană, 18 septembrie 2003, 2, 14, 24 octombrie 2003, 13, 20, 
25 noiembrie 2003). Nemaivorbind de celelalte pagini. Eugenia Ostapciuc însă nu 
se bucură de asemenea atenţie. Imaginea ei poate să apară, de regulă, în anturaj 
bărbătesc (2,18 septembrie 2003, 28 octombrie 2003), o singură dată în anturaj 
femeiesc (14 octombrie 2003), când a vizitat şcoala profesională polivalentă nr.4 din 
Chişinău, iar la 22 octombrie 2003 într-un anturaj mixt. Cum să se bucure celelalte 
femei care activează în politică, dacă însăţi preşedintei Parlamentului îi este rezervat 
atât de puţin loc. Comparativ cu cel al bărbaţilor aflaţi la putere.
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  La tema femeia în politică pe parcursul lunii octombrie 2003 în „Moldova 
Suverană” întâlnim puţine materiale, doar cele referitoare la ambasadoarele statelor 
străine: „Noul ambasador, dna Heather M.Hodges al SUA a sosit în Moldova” (Moldova 
Suverană, 3 octombrie 2003, pagina 1), persoane de vază la Consiliul Europei: „Vladimir 
Voronin s-a întâlnit cu Josette Durrieu” (Moldova Suverană, 2 octombrie 2003), Orarul 
întâlnirilor membrilor Guvernului Republicii Moldova cu cetăţenii în teritoriu unde în 
listă figurează şi 4 femei din 39 de membri (Moldova Suverană, 1 octombrie 2003). 
În rest, rămâi cu impresia că în Republica Moldova nu există femei care ar activa în 
politică: fie că fac parte din actuala guvernare, fie din precedentele guvernări. Pur şi 
simplu, nu există! Acesta pare să fie verdictul.

Tematica feminină pe parcursul lunii octombrie 2003 a fost abordată foarte rar. 
În cele 18 numere întâlnim  5 materiale care se referă direct la problemele femeilor, 
printre ele şi „Filozofia procreării sănătoase”, care ia în dezbatere o temă „delicată şi 
complicată: cum să facem pentru a pregăti din punct de vedere medical şi psihologic 
ambii părinţi (mama şi tata) pentru perioada de aşteptare şi naşterea copilului, cum 
trebuie să se comporte aceştia în perioada postnatală” (8 octombrie 2003). Este o 
corespondenţă echilibrată şi a fost scrisă cu ocazia unei Mese rotunde de la Clinica 
universitară de asistenţă medicală primară. Tema este nouă nu doar pentru „Moldova 
Suverană”, fiindcă „e timpul să ne aliniem la dezideratele vieţii moderne” în care „mamele 
şi taţii joacă un rol esenţial în viaţa copiilor lor”, cum menţionează jurnalistul Ion Stici, 
autorul materialului.  Celelalte materiale sunt preponderent informaţionale. E vorba 
de „Campanie informaţională de prevenire a traficului de femei” (16 octombrie 2003), 
„A fost marcată Ziua Mondială a femeilor din mediul rural” (17 octombrie 2003) s.a. 
Din primul aflăm că „potrivit Mirellei Lindstrom, reprezentanta OIM în R.Moldova, din 
anul 2000 până în prezent OIM a repatriat peste 1000 de victime ale traficului de fiinţe 
umane, inclusiv 46 de minore”. Lindstrom a precizat că „cel mai adesea moldovencele 
sunt repatriate din Turcia, Federaţia Rusă şi Orientul Mijlociu”. Este o consemnare cu 
cifre, date, fără nici un fel de comentariu. Deşi, ne întrebăm, de ce a lipsit comentariul 
la o temă atât de actuală pentru ţara noastră? De ce sunt lipsă alte materiale despre 
problema traficului, care, în „Moldova Suverană” e tratată sporadic, de la caz la caz. Pe 
când, după părerea noastră, ea n-ar trebui să lipsească din paginile cotidianului. 

Informaţia despre Ziua Mondială a femeilor din mediul rural se bazează pe o masă 
rotundă cu genericul „Realizarea drepturilor femeilor din mediul rural la informaţie 
şi comunicare în Republica Moldova”, organizată de activul femeilor al Federaţiei 
Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind”. Din ea aflăm 
că „din cauza accesului limitat la informaţie, femeile de la sat nu-şi cunosc drepturile 
stipulate în constituţie, nu au cunoştinţe trainice în domeniul planificării familiei, 
profilaxiei bolilor, educaţiei copiilor”. Prezentă la această manifestare, Eugenia 
Ostapciuc, preşedintele Parlamentului, a subliniat că „în Moldova, ca şi în mai multe 
ţări ale lumii, situaţia femeilor de la ţară diferă de cea a femeilor de la oraş”, fiindcă 
„la sate nu există posibilităţi pentru ca femeile să-şi apere drepturile”. Şi asta în timp 
ce, aflăm din informaţie, 52% din numărul populaţiei Republicii Moldova îl constituie 
femeile şi 51% din forţa de muncă. În mediul rural locuiesc 35% din numărul de femei. 
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Este o informaţie-trăsnet despre situaţia femeilor din Republica Moldova. Aşa se vrea 
sau aşa este în realitate? Poate că femeia îşi cunoaşte drepturile, dar nu are cum să le 
aplice. Este ţinută în umbră? Sau nu are curajul să iasă la lumină? Trebuie întrebată 
femeia ca să aflăm adevărul.

În alte numere din luna octombrie 2003, sub diverse aspecte, se scrie despre 
femei: „Din cauza unei prostituate din Chişinău a fost bătut un cetăţean al Irakului” 
(10 octombrie 2003), „Crimă şi  pedeapsă” în care femeia e victima unei crime (31 
octombrie 2003) şi alte 18 informaţii şi materiale informaţionale în care protagoniste 
sunt femei (23 octombrie 2003): „Moldova şi Ungaria vor spori schimburile comerciale” 
din care aflăm că la şedinţa grupului de lucru mixt moldo-ungar „partea moldavă a fost 
condusă de dna Ala Timciuc, director al Departamentului relaţii economice externe al 
Ministerului Economiei”, „Exportul de zahăr în România va fi facilitat” în care e pomenit 
numele Emiliei Căinărean, director al Departamentului Comerţ al Ministerului economiei 
care a declarat că „unica piaţă de desfacere a acestui produs pentru ţara noastră este 
România”, „Finanţarea pentru dezvoltare” (29 octombrie 2003) din care aflăm că Zinaida 
Grecianâi, ministrul Finanţelor va participa la Reuniunea internaţională „Dialog la nivel 
înalt asupra finanţării pentru dezvoltare”, organizat de Adunarea Generală a ONU, 
„Ministerul Educaţiei a dat startul acreditării instituţiilor preuniversitare” (31 octombrie 
2003) la care şi-a adus contribuţia Cornelia Badâr, şefa direcţiei acreditarea instituţiilor 
preuniversitare, cît şi alte informaţii publicare la 2, 28 octombrie 2003. Oare despre 
femeile noastre nu se merită să se scrie şi altceva, decât doar informaţii?

Din cele 23 de interviuri, discuţii şi dialoguri susţinute de bărbaţi şi publicate în 
paginile cotidianului „Moldova Suverană”, doar Vasile Dolghieru, ministrul Justiţiei, s-a 
referit şi la familia sa, fără însă a intra în prea multe amănunte. („Mai sus e numai legea!”, 
17 octombrie 2003) „- Ministrul Justiţiei dispune de timp pentru grijile familiei? – Am 
ajuns la cea mai complicată întrebare. E prea mică ziua pentru un ministru. Rupem şi din 
noapte ore târzii, dar pentru familie rămâne mereu puţin timp. Sâmbăta şi duminica „tai 
cozile” rămase de vineri, ca să încep în bună pregătire o nouă săptămână de lucru. Aşa 
e situaţia, odată ce vrei să faci faţă sarcinilor guvernării” (sublinierea ne aparţine) Alţi 
demnitari, preşedinţi de raion, de regulă, nu vorbesc despre familiile lor. De parcă nici 
nu le-ar avea. Ce-i drept, nici ziariştii nu-i „potopesc” cu întrebări de acest gen. Sau în 
Fişierul biografic poate să apară unele informaţii vagi despre familie, cum de exemplu, 
în Fişierul academicianului Vasile Micu, director general al Institutului de cercetări 
ştiinţifice pentru porumb şi sorg „Porumbeni”: „Are doi copii, doi nepoţi care-s în clase 
superioare de liceu” (22 octombrie 2003). Trebuie să înţelegem că domnul academician 
nu are soţie sau nu a preferat să vorbească despre ea. De ce? Credem că ar fi bine să 
apară şi dialoguri, discuţii, interviuri cu soţiile şefilor de stat, miniştrilor. Cine sunt ele? 
Cu ce se ocupă? Care sunt grijile unei soţii de preşedinte de stat sau premier?

În cartea „Doamnele Kremlinului” autoarea Larisa Vasilieva, vorbind despre 
„copleşitoarea istorie a Rusiei secolului douăzeci”, pe bună dreptate, se întreabă: „Care 
a fost rolul soţiilor celor din Kremlin? Cine sînt ele? Care e rolul în procesul general 
istoric? O fi jucat ele cu adevărat un asemenea rol? Sau toate s-o fi limitat la bucătăria 
specială? Să fi rămas ele doar nişte umbre palide ale soţilor, personalităţi înspăimântător 
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de mari sau oameni de nimic? Dar dacă în viaţă lucrurile s-au petrecut absolut altfel, şi 
de după orice faptă a Lui se întrezăreşte de fiece dată Ea?” (Larisa Vasilieva. Doamnele 
Kremlinului. Fapte, amintiri, documente, zvonuri, legende şi punctul de vedere al 
autorului. Editura Univers, Chişinău, 1993, pag.3 – 4). La noi şi până în prezent această 
temă este o temă tabu. Nu ştim nimic despre soţiile demnitarilor de altădată, mai 
nimic despre soţiile demnitarilor de azi. Îl vedem în paginile „Moldovei Suverane” pe 
preşedintele Vladimir Voronin alături de ambasadoare, în anturajul altor persoane de 
gen feminin şi niciodată alături de soţia sa. Să fie o reminiscenţă a trecutului odios? 
Or, mediatizarea unor subiecte de gen vizând personalităţi de stat e un semn al 
democratizării societăţii noastre.

Pe parcursul perioadei de monitorizare a fost publicată doar o singură informaţie 
cu „Mulţumiri pentru prima doamnă!” (5 septembrie 2003), de fapt, o telegramă din 
partea colectivului de elevi şi profesori al gimnaziului din or. Leova, al părinţilor care 
”aduc sincere mulţumiri şi exprimă profundă recunoştinţă doamnei Taisia Voronin 
pentru contribuţia la ameliorarea condiţiilor de instruire din instituţie”, semnatar, 
directorul gimnaziului A.Gospodinov. Informaţia este însoţită de o fotografie cu 
zece persoane. Este greu să-ţi dai seama care anume, din cei zece (7 femei) poate 
fi prima Doamnă?! Să fie oare numai modestia la mijloc? Sau lipsa de experienţă a 
presei noastre? Sau teama să nu se comenteze prea mult asemenea gesturi de caritate 
care, cum se scrie în telegramă, „inspiră încredere că tânăra generaţie are un viitor”. 
Din punctul nostru de vedere, era normal ca doamnei Voronin să i se ia un interviu, 
fotografia ei să fie plasată pe pagina 1. A făcut o faptă bună, demnă de consideraţie. 
De ce s-o „ghemuim” în pagina 4?!

Este greu de înţeles, de ce „Telegrama de felicitare a primului ministru cu ocazia 
Zilei de naştere a interpretei Nelly Ciobanu” (29 octombrie 2003) a fost publicată în 
pagina 2 la rubrica „Evenimentul pe scurt” alături de alte trei informaţii şi nu s-a găsit 
loc în pagina1, deşi premierul exprimă în numele Guvernului „sentimentele noastre de 
recunoştinţă pentru contribuţia esenţială la opera de edificare şi promovare a valorilor 
spirituale ale neamului”. Oare mulţi bărbaţi pot fi „lăudaţi” pentru contribuţie la „opera 
de edificare şi promovare a valorilor spirituale ale neamului ”?! Şi totuşi, pentru 
mulţi bărbaţi se găseşte loc în pagina1, inclusiv pentru Igor Smirnov, ba şi pentru 
fotografia lui. Deşi este tânără, cum menţionează premierul Tarlev, Nelly Ciobanu a 
reuşit să demonstreze, în repetate rânduri,” înalta măiestrie interpretativă şi artistism 
scenic deosebit”. Deci, merită mai mult un loc de cinste în ziar, decât membrii grupării 
criminale care l-au răpit pe Pavel Antoci, despre care „Moldova Suverană” publică un 
material (10 septembrie 2003) şi-l plasează în pagina 1. Oare numai de atât că este 
femeie, Nelly Ciobanu nu a avut parte de un festin?

Cât priveşte aşa-zisele materiale mixte, în „Moldova Suverană” trebuie căutate 
„cu lumânarea”. Deşi, ca număr, sunt mai multe decât cele dedicate problematicii 
feminine. Pe parcursul lunii octombrie au fost publicate 54 materiale informaţionale 
în care „personajele” sunt de ambele genuri. Un adevărat „record” a înregistrat 
„Moldova Suverană” la 23 octombrie 2003, când a publicat tocmai 3 materiale despre 
ambele genuri! În rest, 1 – 2. Vă puteţi imagina 4 pagini de ziar în care doar de 2 ori 
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este pomenit numele unei femei alături de numele unui bărbat în contextul a două 
consemnări. De exemplu: „A fost lansată seria de ghiduri „Biblioteca antreprenorului” 
(29 octombrie 2003) unde numele Larisei Baghian, consilier de proiect îl citim în acest 
material alături de numele lui John Nielson, director de proiect. Şi a doua oară în 
„Prevenirea fenomenului delicvenţei juvenile necesită reforme radicale” unde citim 
numele Raisei Botezatu, judecător la Curtea Supremă de Justiţie alături de numele lui 
Eugen Rusu, şeful secţiei ecologie, minori şi combatere a traficului de fiinţe umane din 
cadrul Procuraturii Generale. Şi a treia oară se vorbeşte în treacăt despre împărăteasa 
Ecaterina a II („Un manual depăşit de timp) alături de Adolf Hitler, Himmler, Gheorghe 
Palade, Boris Vizer. În restul  materialelor, cu excepţia Telegramei de felicitare a Nelly 
Ciobanu, citeşti doar nume de bărbaţi: Tudor Olaru, Mihai Bîlba, Nursultan Nazarbaev, 
Vladimir Voronin, Anatol Spivacenco, Alexei Gligor, Anatol Bagrin, Nicolae Testemiţanu, 
Ion Ababii, Vasile Anestiadi, Ion Antonescu, Iosif Belous, Gheorghe Benea, Sabş Roif, 
Adenauer, Radu Ioanid, Klaus Eberman, Zhang Qiyu, Areil Sharon, Ahmad Hamed, 
Guenter Verheugen, Mihail Hodorkovski, Vladimir Putin, Pavel Vlad, Constantin Vleju, 
Traian Chintea, Veaceslav Cristov, Dorin Schimbov, Alexandru Paşa, Andrei Guţu, Boris 
Volosatîi, Gheorghe Asachi, Vladimir Lungu, Vitalie Butucea, Serghei Creţu, Eugen Viţu, 
Grigore Drăgan, Nicon Ungur, Alexandru Ciocîrlan, Felix Şepeli, Nicolae Gărbălău, 
V.Zelenţov, Vladimir Hripaci ş.a.

Sunt numere în care femeia este, la nivel de text, absentă în paginile cotidianului, cu 
excepţia articolului de care am vorbit mai sus ( „Moldova Suverană”, 8 octombrie 2003). Deci, 
în luna octombrie 2003 au fost publicate: 1 interviu, 1 discuţie, 5 materiale (problemele 
femeilor),  20 informaţii, consemnări (activitatea femeilor), 54 mixte (femei/bărbaţi).

Femeia în politică se reduce pe parcursul acestei luni la trei femei: Eugenia 
Ostapciuc, preşedintele Parlamentului, la Josette Durrieu, preşedinte al  Comisiei de 
monitorizare a ARCE şi Heater  M.Hodges, ambasadorul SUA în Republica Moldova. Din 
cele 54 materiale mixte 2 sunt semnate de scriitorul Ion Druţă. „Purtătorii de cuvânt ai 
Nistrului” (1, 2 octombrie 2003) care conţin referinţe la femei, la bărbaţi, copii, bătrâni.

Pe parcursul lunii noiembrie 2003 au apărut 16 numere ale cotidianului „Moldova 
Suverană”. Echipa redacţională, începând cu 4 noiembrie, s-a mărit cu un ziarist şi 
două ziariste, în total 24  persoane, din care 9 sunt femei, iar 15 – bărbaţi. În fond, 
sub aspectul de gen politica ziarului nu s-a schimbat comparativ cu celelalte două 
luni. Preponderent, sînt scoşi în prim-plan bărbaţii şi lăsate în umbră femeile. Din cele 
8 materiale publicate în pagina 1 din „Moldova Suverană” de la 4 noiembrie 2003 
nici unul nu are ca temă femeia. Măcar un nume de femeie. Nimic. Până şi imaginile 
reflectă doar bărbatul. Iar cele 3 Decrete prezidenţiale conţin numai nume de bărbaţi. 
Pe parcursul perioadei spuse monitorizării, toate Decretele prezidenţiale au fost 
consacrate bărbaţilor. Nici o femeie din Republica Moldova, în această perioadă 
de timp, nu a fost decorată cu vreun ordin, nici unei femei nu i s-a conferit vreun 
titlu onorific sau altă înaltă distincţie de stat. Doar Pamela Hyde Smith „în semn de 
profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea 
relaţiilor dintre Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova” a fost decorată cu 
„Ordinul de Onoare” (Moldova Suverană, 16 septembrie 2003).
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În total, în luna noiembrie 2003 în paginile cotidianului Moldova Suverană au 
apărut 381 de materiale. Din ele doar 10 sunt consacrate femeilor şi problemelor 
cu care se confruntă femeile. Din ele 4 materiale (informaţii, consemnări) sunt 
dedicate traficului de fiinţe umane. Alte materiale se referă la: violenţă (1), familie (2), 
mortalitatea maternă (1), trafic şi prostituţie (1), cultură (1) . Raitingul îl deţine  tema 
traficului de fiinţe umane, în special, femei, una dintre cele mai dureroase şi actuale 
probleme cu care se confruntă ţara noastră. Cu atât mai stranie pare a fi atitudinea faţă 
de această problemă, exprimată de pe paginile cotidianului în articolul „Preşedinţia 
Comitetului de Miniştri al CE este unda verde pentru integrarea europeană a 
Moldovei” (11 noiembrie 2003) în care citim: „Oficialul european (Walter Schwimmer 
n.n.), fiind diplomat, nu a spus deschis, dar a lăsat să se înţeleagă că Europa înţelege 
implicarea teritoriilor din stânga Nistrului în traficul de fiinţe umane, deşi a subliniat 
că răspunderea pentru astfel de crime o poartă ţările de destinaţie şi nu cele de origine” 
(sic! sublinierea ne aparţine). Fără nici o sinchiseală, autorul Corneliu Mihalache scrie 
în continuare: „Strasbourgul a recunoscut că ţara noastră nu este responsabilă pentru 
trafic şi acesta (ca să vezi! n.n.) reprezintă un succes al diplomaţiei de la Chişinău”. Cât 
de uşor diplomaţia de la Chişinău şi-a şters mâinile! Cum adică, ţara noastră nu este 
responsabilă de trafic? Prin vămile cărei ţări trec fetele care urmează a fi traficate, par 
exemple? De ce nu este auzit de conducerea ţării, inclusiv de diplomaţia de la Chişinău, 
strigătul de alarmă al mai multor ONG-uri, inclusiv OIM, despre faptul că Moldova se 
situează printre primele ţări în Europa la capitolul trafic de femei. Sau lăsăm această 
problemă pe seama comunităţii internaţionale? Iată ce scrie „Moldova Suverană” în 
ziua de 20 noiembrie 2003: ” În anii 2001 - 2003, un număr de 1131 moldovence au fost 
identificate şi au beneficiat de asistenţă medicală, juridică, psihologică”. Şi tot acolo: 
„Moldova rămâne a fi una dintre principalele ţări de origine pentru traficul de femei 
şi copii în scopul exploatării sexuale. Majoritatea victimelor sunt foarte tinere: 58 la 
sută au vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani, iar 30 % - până la 18 ani”. Oare aceste cifre 
nu spun nimic şi absolvă ţara noastră de orice responsabilitate? Trebuie să se implice 
comunitatea internaţională pentru „a redresa situaţia la acest capitol”? Temei de 
combatere a traficului îi este consacrată corespondenţa „Comunitatea internaţională 
desfăşoară activităţi antitrafic”  (20 noiembrie 2003). Materialul nu are semnătură. 
Comunitatea internaţională desfăşoară activităţi antitrafic, nu şi Republica Moldova! 
Din corespondenţă aflăm că „Ambasada Statelor Unite ale Americii, Comitetul Naţional 
al Guvernului pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Asociaţia Avocaţilor/
Iniţiativa juridică pentru Europa Centrală şi Eurasia, Alianţa Război împotriva traficului, 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţii, UNICEF, Misiunea OSCE în Moldova 
şi Centrul de prevenire a traficului de fiinţe umane a organizat în zilele de 17 – 18 
noiembrie o conferinţă internaţională, având drept scop efectuarea unui schimb de 
experienţă şi analizarea posibilităţilor de majorare a numărului de urmăriri penale 
şi de protejare a victimelor în sistemul justiţiei penale”. Din această corespondenţă 
mai aflăm că „Moldova este considerată un epicentru în ceea ce priveşte sursa de 
fete şi femei tinere. Deseori ele sunt selectate din localităţile rurale. Fie prin răpire sau 
ameninţare, fie prin înşelăciune sau promisiuni false”. Reprezentanţii organismelor 
internaţionale au specificat că „pentru combaterea traficului este necesar de a 
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îmbunătăţi climatul investiţional, crearea condiţiilor normale de trai şi asigurarea 
cetăţenilor cu locuri de muncă bine remunerate. Grupurile criminale prosperă, iar din 
veniturile fabuloase îi corup pe funcţionarii de stat”. Mai clar nici că se poate! De unde 
atunci această indiferenţă faţă de cea mai stringentă problemă socială şi naţională  în 
unele materiale cu conţinut oficial sau semnate de jurnalişti?!

Tema traficului e necesar să fie plasată pe pagina 1. Orice succes, cât de mic, în 
combaterea traficului ar trebui mediatizat pe larg şi adus la cunoştinţa cititorilor. 
La 4 noiembrie 2003 pe pagina 2, ultima din cele 5 informaţii publicate la rubrica 
Evenimentul pe scurt, conţine o ştire -„trăsnet”: „A mai fost lichidată o filieră de trafic 
internaţional cu fiinţe umane”, care ar fi trebuit plasată pe pagina 1. Astfel, opinia 
publică ar fi fost sesizată încă odată asupra fenomenului în cauză, dar şi a succeselor 
care se înregistrează privind combaterea lui. Ce aflăm noi din pagina 1? Că :”Forţele 
politice din Moldova se pot bizui pe vigoarea şi onoarea ofiţerilor”. De ce numai 
forţele politice? De ce nu se pot baza pe aceste forţe şi femeile, bărbaţii, copiii? Mai 
citim: „45 de miniştri ai ţărilor – membre ale Consiliului Europei vor veni în capitala 
Republicii Moldova”, „Aeroportul din Chişinău este gata să primească înalţii oaspeţi”, 
„Poliţia din Chişinău va asigura securitatea delegaţiilor europene”, „Fermierii sunt 
mulţumiţi de menţinerea în 2004 a actualului sistem fiscal din agricultură”, „Atentat 
la viaţa lui Nicolae Andronic, ex-preşedinte al Parlamentului”, Uniunea Scriitorilor 
„Nistru” va relansa procesul literar din Moldova”, „Decrete prezidenţiale”, „Vizita 
preşedintelui Kucima va impulsiona dialogul moldo-ucrainean”. De remarcat, că 
nici unul din materiale nu conţine vreo referinţă la femei, problemele femeilor sau 
măcar să fie pomenit vreun nume de femeie. Unele titluri de o şchioapă, cu tot cu 
material, puteau fi „sacrificate” şi trecute pe altă pagină, iar în prim-plan să fie pusă 
informaţia despre lichidarea unei filiere de trafic internaţional cu fiinţe umane, 
filieră care, apropo, nu-şi desfăşura activitatea în stânga Nistrului, ci chiar în coastele 
Chişinăului, mai exact, în Anenii-Noi.

În total, informaţii, consemnări despre femei au apărut în această perioadă 
13, una din ele reflectând activitatea ambasadorului Statelor Unite ale Americii în 
Republica Moldova Heather  M.Hodges. În celelalte e vorba de: Liliana Platon, pictoriţă 
(1), Veronica Sîtnic, şeful Servicului de presă al Departamentului Instituţii Penitenciare 
(1), Galina Gumeniuc, şefa direcţiei „Personal şi secretariat administrativ” la Ministerul 
Educaţiei (1), Ludmila Ceban, o simplă femeie din satul Bursuc, raionul Floreşti şi 
Tatiana Ungureanu, preşedintele Uniunii Notarilor din Moldova (1), interpreta de 17 
ani Irina Costin (1), Ala Timciuc, director al Departamentului relaţii economice externe 
al Ministerului Economiei (1), Didina Ţăruş, director adjunct al Institutului Naţional de 
Economie şi Informaţie, (1) „Natalia Gheorghiu” (1), Viorica Revenco, şef-adjunct de 
direcţie în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (1), celelalte 3 se referă la 
Zinaida Grecianîi, Minsitrul Finanţelor. 

Materiale mixte despre activităţi în care sunt încadraţi bărbaţi şi femei cu funcţii de 
răspundere, inclusiv, activitate politică, au apărut pe parcursul lunii noiembrie 2003 în 
număr de 42. E vorba de informaţii, consemnări, alocuţiuni. Şi nici un interviu cu femei! 
În schimb au fost publicate 12 interviuri şi au fost susţinute 2 dialoguri cu bărbaţi. Cine 
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sunt aceşti bărbaţi: preşedintele Vladimir Voronin (28 noiembrie 2003), Nicolae Dudău, 
ministru de Externe, Petru Statnâi, preşedintele raionului Sângerei (5 noiembrie 2003), 
Alexei Tulbure, reprezentantul Republicii Moldova la Consiliul Europei (19 noiembrie 
2003), Vadim Mişin, vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova (13 noiembrie 
2003), Dmitri Todoroglo, viceprim-ministru, ministru al Agriculturii şi Industriei 
Alimentare ş.a., adică persoane care la momentul actual fac parte din guvernare. Printre 
intervievaţi nu figurează nici un reprezentant al opoziţiei, nici un intelectual – savant, 
scriitor, regizor, critic, nici un bărbat de afaceri, nici un fermier. 

În luna noiembrie 2004 au apărut 202 materiale consacrate bărbaţilor, în special 
activităţilor politice, economice şi de alt gen. Din numărul total de materiale, 381, 
doar 23 au fost consacrate femeilor. Este un decalaj enorm şi reflectă o stare de lucruri 
alarmantă referitor la locul femeilor în societate şi în ierarhia puterii. 

În perioada de monitorizare „Moldova Suverană” a publicat în total 1304 materiale. 
Din ele 4 interviuri (dialog, discuţie) cu femei, 56 interviuri (dialog, discuţie) cu 
bărbaţi; 21 materiale oglindesc problemele femeilor; 0 materiale despre problemele 
bărbaţilor; 54 materiale, preponderent  informaţionale, despre activitatea femeilor; 
743 materiale, diverse genuri, oglindesc activitatea bărbaţilor; 172 materiale mixte 
care oglindesc activitatea ambelor genuri. În total: 1050 de materiale. 254 de materiale 
sunt neutre, adică nu conţin referinţe nici la activitatea femeilor, nici a bărbaţilor.

Câte imagini de femei şi câte imagini de bărbaţi au apărut în perioada de 
monitorizare a cotidianului? Conform calculelor efectuate, în luna septembrie 2003 
au apărut în total 270 imagini, din ele: 21 imagini cu femei şi 133 imagini cu bărbaţi; 
imagini mixte – 52 şi imagini neutre - 64; în 8 numere 0 imagini  cu femei. Pe pagina 
1 vedem 11 imagini cu femei, din ele 9 sunt plasate la rubrica În numărul de azi şi 
au dimensiuni mici, doar două sunt plasate în interiorul paginii. Una o reprezintă pe 
Maria Bieşu cu ocazia festivalului „Vă invită Maria Bieşu” (5 septembrie 2003), cealaltă o 
reprezintă pe cântăreaţa Irina Bogaciova (9 septembrie 2003). Fotografii mixte sunt în 
număr de 20, două din ele o reprezintă pe Eugenia Ostapciuc, una pe ambasadoarea 
SUA Pamela Hyde Smith, celelalte nu au comentarii şi, în genere, femeia uneori abia 
se vede pe imagine (23, 25 septembrie 2003) sau i se vede doar jumătate de faţă (23 
septembrie 2003). În schimb, avem pe pagina 1, în aceeaşi perioadă de timp, 66 imagini 
bărbaţi. Cine sînt ei? Vladimir Voronin, preşedintele ţării, premierul Vasile Tarlev, Victor 
Gaicuc, ministrul Apărării, Nursultan Nazarbaev, prezedintele Kazahstanului, scriitorul 
Ion Druţă, Ion Cazacu, şef de şantier, Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Kofi Annan, 
secretarul general ONU, Mark Brown, administratorul PNUD, Victor Zbangă, directorul 
asociaţiei „Dealul ochialbean”, Valentin Beniuc, ministrul Educaţiei, Vladimir Putin, 
preşedintele Federaţiei Ruse, Igor Smirnov, liderul transnistrean şi mulţi alţii.

În luna octombrie 2003, conform calculelor, „Moldova Suverană” a publicat în 
total 238 imagini. Din ele: imagini cu femei – 12, imagini cu bărbaţi – 128, imagini 
mixte – 43, imagini neutre – 55. Pe pagina 1 sunt plasate 4 imagini femei: una o 
reflectă pe Eugenia Ostapciuc (30 octombrie 2003), alta pe noua ambasadoare a SUA 
Heather M.Hodges (3 octombrie 2003), celelalte două sunt mai mici, una e publicată la 
rubrica „În numărul de azi” (2 octombrie 2003), cealaltă indică o femeie fără identitate 
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îmbrăcată în costum naţional. Tot în pagina 1 avem 59 imagini cu bărbaţi, personalităţi 
a lumii politice din Moldova şi din alte ţări. Imagini mixte sunt 14, două din ele e 
reflectă pe Eugenia Ostapciuc, celelalte, cu excepţia Doinei şi Ion Aldea Toedorovici, 
nu au o personalitate concretă, uneori nici nu se văd bine (9 octombrie 2003) sau e o 
singură femeie, poate ziaristă sau translatoare, în rest – doar bărbaţi.

În luna noiembrie 2003, conform calculelor efectuate, „Moldova Suverană”  a 
publicat 226 imagini. Din ele: 16 imagini cu femei, 109 imagini cu bărbaţi, 47 imagini 
mixte şi 54 imagini neutre; în 9 numere – 0 imagini cu femei. Pe pagina 1 găsim doar 2 
imagini cu femei: una o reflectă pe ambasadoarea SUA în Republica Moldova Heather 
M.Hodges, cealaltă e colectivă şi-i plasată la rubrica „În numărul de azi”. În schimb, vedem 
47 imagini cu bărbaţi şi 15 imagini mixte. În perioada de monitorizare găsim în pagina 1 
doar 17 imagini cu femei, ceea ce e foarte puţin comparativ cu 172 imagini cu bărbaţi. 

Total imagini cu femei în paginile ziarului în această perioadă au fost doar 49, pe 
când imagini bărbaţi – 370. Este o discriminare vădită a femeii în paginile cotidianului 
„Moldova Suverană”. Nu poate fi vorba de o întâmplare, dat fiind că analiza a fost 
făcută pe parcursul a trei luni şi fiecare lună indică tot mai puţine imagini cu femei, 
atât în pagina 1, cât şi în celelalte pagini.

Cât priveşte semnatarii articolelor în paginile „Moldovei Suverane”, proporţia 
este următoarea. Pe parcursul lunii septembrie 2003, din cele 484 materiale, 58 sunt 
semnate de femei, iar 133 de bărbaţi. Restul materialelor sunt fără semnătură. În luna 
octombrie 2003, din cele 439 materiale publicate, 77 sunt semnate de femei, 148 – de 
bărbaţi. Restul materialelor – fără semnătură. În noiembrie 2003, apar 381 de materiale, 
din ele 65 sunt semnate de femei, 121 – de bărbaţi, restul nu poartă semnătură. Ziarul 
indică drept surse de informaţie: agenţia Moldpres, serviciile de presă ale Preşedinţiei, 
Parlamentului, Guvernului, ministerelor şi departamentelor, dar foarte rar sau deloc 
nu se indică sub material sursa. 

De remarcat că „Moldova Suverană” nu obişnuieşte să publice fotografiile 
autorilor, cu excepţia lui Corneliu Mihalache. 

   

   „Moldova Suverană” - luna octombrie 2004

În perioada octombrie 2004 au apărut 16 numere cu un volum total de 34 pagini 
format mare. Cu trei numere mai puţin, decât în 2003. În schimb echipa redacţională 
s-a mărit cu 3 persoane - în 2003 erau în total 21 persoane – 14 bărbaţi şi 7 femei. 
În 2004 angajaţii cotidianului numără 8 femei şi 16 bărbaţi. Posturile-cheie le deţin 
bărbaţii: redactor-şef, redactor-şef adjunct (2), secretar general de redacţie, secretar, 
şefi departamente din 9, 6 sunt bărbaţi şi doar 3 femei. În schimb toţi reporterii sunt 
femei, adică acolo unde se “aleargă” mai mult şi salariile sunt mai mici.

Articolele, în marea majoritate a cazurilor, sunt semnate de colaboratorii cotidianului. 
Mai rar de jurnalişti asociaţi sau autori din rândul medicilor, savanţilor, oamenilor de artă 
şi cultură. Ca şi în 2003, un număr considerabil de articole nu poartă nici o semnătură 
şi nu au nici o trimitere la vreo sursă: agenţie de presă, internet, etc. Deşi, trebuie să 
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spunem că autorii care semnează, dar şi cei care nu semnează, fac trimitere în materiale, 
de regulă, la sursa oficială: şedinţa guvernului, conferinţă de presă, seminar, întâlnire, 
etc. Sunt foarte puţine materialele de opinie. În cele mai dese cazuri articolele publicate 
se prezintă în forma de rezumat al unor şedinţe, conferinţe de presă sau se face trimitere 
la spusele unei personae oficiale (şef Departament, ministru, director etc.)

Conform calculuiui: la 1 octombrie 2004 (6 pagini) au fost publicate 26 materiale, 
6 semnate de jurnaliste, 4 semnate de bărbaţi, 16 fără semnătură. În total apar 25 
imagini, din ele: 1 imagini cu femei, 15 imagini cu bărbaţi, 4 imagini mixte, 5 iagini 
neutre. Acest număr de ziar include 2 materiale vizând activitatea Eugeniei Ostaciuc, 
Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova. Despre ce este vorba? Despre un 
mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaţionale a Oamenilor în Etate, desigur, 
fără a se diferenţia câte femei în etate şi câţi bărbaţi în etate sunt în prezent în 
Republica Moldova. Al doilea material, ne informează despre întâlnirea Preşedintelui 
Parlamentului Eugenia Ostapciuc cu colectivul de la “Moldtelecom”. Unde, se ştie, 
inclusiv din studiul pentru anul 2003, lucrează multe femei, dar nu se vorbeşte despre 
acest lucru, ci se menţionează că “actualmente SA “Moltelecom” are peste 7 mii de 
angajaţi care deservesc circa 800 mii abonaţi”.

În pagina 5 de două ori în două materiale informaţionale se aminteşte numele 
Eugeniei Ostapciuc: “Grup de prietenie între Moldova şi Finlanda privind activitatea 
Parlamentului” şi “Exclus din Partidul Comuniştilor” în care Eugenia Ostapciuc şi-a 
expus părerea în legătură cu demiterea lui Vasile Pentelei din funcţia Preşedintelui 
Curţii de Conturi, declarând că “nu există nici un motiv ascuns care ar fi servit drept 
bază pentru demiterea lui Pentelei”. În pagina 5 se mai aminteşte în unul din materiale 
numele unei femei, Maria Străjescu, vice directoarea Departamentului Statistică şi 
Sociologie, în legătură cu preconizatul recensământ în Republica Moldova. 

Este semnificativă pagina 4: o carte de vizită a raionului Floreşti, în total 8 
materiale de  diferite genuri şi 12 imagini. Materialele poartă semnătura a doi 
jurnalişti şi o jurnalistă. Jurnaliştii semnează materiale serioase:  interviu cu Mihai 
Rusu, preşedintele raionului Floreşti, povestea “Concernului multiramural cu ciclu 
închis “, despre agricultura raionului în “Idei noi, recomandări judicioase”. În toate 
materialele se aduc drept confirmare a activităţii bărbaţilor cifre, date, procente, 
“capete” de porci, mai puţin se vorbeşte despre oameni concreţi. Sunt impresionante 
imaginile din pagină. Acolo unde se vorbeşte de şefi, de conducători, de o muncă 
bine plătită, curată avem doar imagini de bărbaţi, iar acolo unde se munceşte din 
greu, apar femeile. De exemplu, materialul „Idei noi, recomandări judicioase” este 
ilustrat cu 3 fotografii, în două fotografii sunt doi bărbaţi, ambii şefi, în cea de-a treia 
vedem nişte femei lângă o maşină în care se încarcă mere, iar o femeie ridică de jos 
o cutie cu mere. Titlul fotografiei este: „Mere pentru export”. Deci, acesta este câmpul 
de activitate al femeilor. Un alt material cu titlul „Concern multidimensional…” este 
ilustrat cu 5 imagini, una din ele fiind însoţită de următorul text: „Mezeluri proaspete 
şi gustoase oferite de magazinul complexului”, iar în imagine, desigur, figurează femei 
care „oferă” aceste mezeluri. Un material din această pagină este semnat de o femeie 
care scrie despre formaţia folclorică-model „Dalbe flori” din or. Floreşti. În imagine 
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vedem 5 femei în costume naţionale, plasate în faţă, iar în spatele lor 4 bărbaţi, la fel, 
îmbrăcaţi în costume naţionale cu instrumente populare în mână. Materialul poartă 
titlul „Activităţile de suflet înmulţesc tradiţiile neamului”. Un singur material semnat 
de o femeie şi acesta e dedicat unei teme, „specific feminină”.

Pagina conţine multe cifre, printre ele: suprafaţa raionului este de 1108 km 
pătraţi, activează 56 de instituţii de învăţământ, învaţă 14.265 elevi, raionul are 95.000 
cetăţeni. Câţi bărbaţi? Câte femei? Oare în raion nu se ştie sau cotidianul nu şi-a pus 
scopul să afle? Întrebări fără răspuns.  

În pagina 2 este publicat articolul „Singuri acasă” de Natalia Porubin care se 
referă la datele oferite de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, aducând cifra 
de 23.000 de copii rămaşi fără părinţi, aceştia fiind plecaţi la muncă. „Specialiştii, 
scrie autoarea, bat alarma”, căci copilul care „a crescut în afara mediului familial este 
vulnerabil din toate punctele de vedere”. Din păcate, prea puţine materiale la această 
temă sunt publicare în paginile cotidianului „Moldova Suverană”. 

Pagina a 6 ilustrează doar activitatea bărbaţilor (4 materiale, 2 imagini). Dacă în 
celelalte pagini, ici-acolo, se mai aminteşte şi de femei aici e vorba doar despre bărbaţi: 
despre savanţi, lucrători emeriţi ai şcolii superioare, etc. Dar ne punem întrebarea: oare 
numai savanţii, bărbaţi importanţi, cu funcţii pot „nimeri” în vizorul cotidianului? Ceilalţi 
bărbaţi nu au probleme, nu au o anumită experienţă, nu au ce spune despre viaţa lor?  

Cotidianul „Moldova Suverană” se adresează, în fond, locuitorilor din întreaga 
republică, informându-i despre cele mai importante evenimente din viaţa politică, 
economică, socială şi culturală a statului, inclusiv şi de peste hotare. Redacţia nu are 
un grup-ţintă cărora să se adreseze în mod special: oamenilor politici, lideri de opinie, 
locuitorilor de la sate sau oraşe, tinerei generaţii, femeilor sau bărbaţilor. Este un ziar 
„al tuturor”. În realitate, este un ziar oficial care reflectă politică statului. De aceea cu lux 
de amănunte este descris orice pas al persoanelor de vârf ale puterii de stat: întâlniri, 
vizite, conferinţe, decrete, adică tot ce înseamnă viaţa politică a unei ţări. Probabil, din 
aceste considerente nu a reuşit să devină o ediţie independentă care să promoveze 
alt tip de presă în care şi imaginea femeii să capete alte dimensiuni. Constant însă se 
promovează aceleaşi stereotipuri de gen în modul de a oglindi activitatea femeii în 
comparaţie cu cea a bărbatului. 

Fiecare număr al cotidianului acordă, mai mult sau mai puţin, spaţiu şi tematicii 
feminine, fie că e vorba de aniversarea unei scriitoare („Ana Lupan ar fi împlinit 80 de 
ani”, 5 octombrie 2004) sau de activitatea unei directoare de la o şcoală internat („Şcoala 
vieţii, şcoala speranţei”, 8 octombrie 2004), fie că jurnalistul tratează activitatea femeilor 
din spaţiul rural („Femeile din spaţiul rural merită mai multă  atenţie”, 12 octombrie 
2004) sau fixează întâlnirea ambasadoarei SUA Heather Hodges în Republica Moldova 
cu studenţii ASEM („Economia Moldovei are nevoie de investiţii”, 5 octombrie 2004), 
ori protecţia socială a copiilor cu dizabilităţi în care sunt implicaţi asistenţi sociali, cu 
precădere femei („Protecţia socială a familiilor cu dizabilităţi, 14 octombrie) şi altele. 

Foarte rar în paginile cotidianului, pe parcursul acestei luni, am întâlnit materiale 
care să abordeze problema femeilor în spiritul timpului de azi, să familiarizeze cititorul 
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cu ideile egalităţii de gen, cu diverse manifestări la nivel naţional sau internaţional 
din domeniul respectării drepturilor femeilor. Semnalăm, totuşi, apariţia unui 
material, gen consemnare, intitulat „Şanse egale pentru femei şi bărbaţi – un pas 
întru realizarea obligaţiunilor internaţionale”, semnat de jurnalista Aneta Voitun (15 
octombrie 2004). Din materialul dat aflăm că la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 
a avut loc o conferinţă de presă în legătură cu 25 de ani de la adoptarea Convenţiei 
cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei. Acum zece 
ani, mai exact, în iulie 1994, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenţia 
dată. Cu această istorică ocazie, şeful (sublinierea ne aparţine, de fapt, e vorba de 
şefa) Departamentului oportunităţi egale şi politici familiale a venit în faţa ziariştilor 
cu unele date „în special despre proiectul legii „Şanse egale pentru femei şi bărbaţi” 
care va fi aprobat de Guvernul republicii în timpul apropiat”. Semnificaţia acestui act 
legislativ este mare şi va fi „o realizare importantă în procesul îndeplinirii obligaţiilor 
internaţionale ale Republicii Moldova”. Atât aflăm din această consemnare. Nu există 
atitudinea autoarei, nu apar întrebări, se pare că totul e clar. Regretabil, dar legea nici 
până în prezent n-a fost discutată, nemaivorbind de faptul că nu a fost adoptată nici în 
prima lectură. Deci, la acest capitol, stagnare totală. Era nimerit ca atunci, la moment, 
adică, în octombrie 2004 tema să fie continuată – fie prin interviuri, fie prin articole 
de problemă sau alte materiale care să se dezbată tema, dat fiind importanţa majoră 
a ei. Ziarul însă nu a luat nici o atitudine, limitându-se strict la această consemnare 
informaţională. Mai mult ca atât, în textul propriu-zis al informaţiei se subliniază 
în câteva rânduri că documentul ar urma să fie o realizare importantă în procesul 
îndeplinirii obligaţiilor internaţionale a RM, fapt care duce la gândul că dacă nu existau 
nişte „obligaţii internaţionale”, societatea nu ar fi avut parte de proiectul legii „Şanse 
egale pentru femei şi bărbaţi”.  

În numărul din 19 octombrie 2004 citim un interviu cu Victoria Iftodi, ministrul 
Justiţiei. Şi acest interviu, ca şi precedentul material, nu a fost publicat dintr-o 
necesitate vitală, a problemelor care apar în societate, ci cu ocazia Zilei Juristului. 
Din interviu nu aflăm, însă, ceva special referitor la drepturile femeilor sau la unele 
schimbări de legislaţie sub aspectul egalităţii şanselor, dat fiind faptul că în fruntea 
unui minister de forţă se află o femeie, care, firesc lucru, ar trebui să promoveze şi 
politica egalităţii genurilor. Doamna ministră, însă, răspunde la întrebări aşa cum ar fi 
făcut-o un bărbat în locul ei, fără să atingă problema respectării drepturilor femeilor, 
fără să facă referinţă la schimbările survenite pe plan internaţional privind egalitatea 
genurilor. Or, ar fi în firea lucrurilor, ca o femeie ministră a Justiţiei să aibă în vizorul ei 
şi concepţia egalităţii genurilor, politică foarte actuală în lume.

Alt număr de ziar (20 octombrie 2004), ne familiarizează cu interviul acordat de 
Preşedintele (sublinierea ne aparţine) Parlamentului, dna Eugenia Ostapciuc, întitulat 
„Oamenii apreciază în primul rând faptele, şi nu promisiunile”. Nu comentăm acest 
interviu din aceleaşi considerente enunţate mai sus. Menţionăm doar faptul că activităţii 
doamnei Ostapciuc, în calitate de Preşedintă a Parlamentului, îi sunt consacrate mai 
multe materiale, chiar dacă unele din ele poartă un caracter pur informaţional (1 
octombrie, 5 octombrie, 13 octombrie, 21 octombrie, 27 octombrie, 29 octombrie ş.a.). 
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 Pe parcursul lunii octombrie 2004 o adevărată „concurenţă” fac materialelor despre 
activitatea dnei Ostapciuc, materialele privind activitatea ambasadoarei SUA în Republica 
Moldova, Heather Hodges, care s-a bucurat de atenţie din partea ziariştilor de la „Moldova 
Suverană”. În numere apărute la 5, 12 şi 29 octombrie şi în alte numere citim relatări despre 
diverse întâlniri sau alte acţiuni ale  doamnei ambasadoare. Ca femei care activează pe 
tărâmul politic, ambele „nimeresc” mai des în atenţia presei guvernamentale.  

Un material, la fel, dedicat unei femei-ambasadoare, este şi interviul „Turcia are o 
afecţiune deosebită pentru Republica Moldova” cu Fatma Firat Topcuoglu, publicat în 
numărul din 29 octombrie şi semnat de jurnalista Diana Lungu. Interviul, însoţit şi de 
o imagine a ambasadoarei Turciei, s-a axat pe câteva teme: istorie, politică, schimburi 
culturale.

Publicaţia „Moldova Suverană” acordă atenţie deosebită sărbătorilor profesionale 
din republica  noastră şi, cu această ocazie, publică diverse materiale. În felul acesta, dacă 
în fruntea ministerului sau departamentului respectiv se află o femeie, este şi o ocazie de 
a scoate în evidenţă, fără a se pune în mod deosebit accentul, activitatea genului „slab”. 
Astfel, în numărul din 5 octombrie 2004, cu ocazia Zilei profesionale a arhitecţilor,  citim în 
pagina 2 un interviu cu Svetlana Dogotaru, prim-vicedirector general al Departamentului 
Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, întitulat „Creatori de monumente în timp” şi 
semnat de Andrei Fetescu. În material se pune accentul pe importanţa acestei profesii, 
fără a se specifica apartenenţa de gen. Nici măcar nu aflăm, dacă în acest domeniu 
activează şi femei sau este un domeniu predestinat sau preferat de bărbaţi.

Există numere în care nu se publică materiale despre activitatea femeilor. De 
exemplu, la 26 octombrie 2004 „Moldova Suverană” publică 32 de materiale şi nici 
unul nu reflectă prestaţia feminină, doar în 4 materiale sunt amintite pe lângă mai 
multe nume de bărbaţi şi câteva nume de femei. Sunt publicate şi două imagini cu 
femei. Atât. Majoritatea materialelor, în total 26, vorbesc despre prestaţia masculină, 
demonstrând dominarea bărbaţilor în politică, economie, finanţe, etc. 

Aceeaşi stare de lucruri se atestă şi în numărul din 7 octombrie 2004 (4 pagini) 
care conţine 18 materiale, din care 4 sunt  semnate de femei, 5  - semnate de bărbaţi, 
restul materialelor nu poartă semnătură. Despre activitatea femeilor – nici un cuvânt! 6 
dintre materiale sunt dedicate activităţii bărbaţilor. Atrage atenţia următorul material : 
„Recensământul este monitorizat de Consiliul Europei” semnat de Natalia Popubin. Din 
material aflăm despre suma alocată pentru efectuarea recensământului, din care 63,5 
% a fost folosită pentru remunerarea personalului, câte circumscripţii, secţii, sectoare 
s-au format. Materialul este însoţit de o imagine foarte semnificativă: o femeie stă la 
masă de scris, probabil, o recenzoare, la cineva acasă, care, din întâmplare, este tot o 
femeie. Reflectând asupra acestei imagini, facem concluzia că recensământul a fost 
efectuat de femei şi cu femei, bărbaţii fiind lipsă. Or, nici materialul, nici imaginea 
nu sugerează nici într-un fel că printre recenzori sau personalul responsabil de 
recensământ ar fi fost implicaţi şi bărbaţi.

Cele mai multe materiale, în total 8, care reflectă tematica feminină au fost de 
găsit în numărul din 14 octombrie. 7 sunt dintre ele sunt informaţii privind activitatea 
femeilor aflate în diverse funcţii de răspundere. Doar un singur material se impune. 
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E vorba de o corespondenţă semnată de Aneta Voitun, intitulată „Protecţia socială 
a copiilor cu disabilităţi”. Accentul se pune pe faptul că lucrătorii sociali de la Secţia 
asistenţă socială şi protecţia familiei din raionul Orhei au fost instruiţi în Suedia, 
„ţară cu o bogată experienţă în domeniu”. Aceşti lucrători au revenit în ţară, aducând 
diverse materiale, instrucţiuni, etc. pentru a lucra cu respectivii copii din raion, unde 
urmează să fie implementat un proiect finanţat de TACIS, creându-se astfel servicii 
sociale de alternativă. Materialul este scris pe un ton optimist, la fel de optimistă pare 
a fi şi starea lucrătorilor sociali din Orhei, care şi-au îmbogăţit experienţa de muncă. 
Analizat din perspectiva de gen, ajungem la concluzia că în acest sector activează, în 
deosebi, femeile. Ele trebuie într-un fel sau altul să rezolve o problemă socială în care 
ar trebui să fie implicaţi şi bărbaţii, cu atât mai mult, că printre copii sunt şi băieţei, nu 
numai fetiţe. Nu am aflat din material, cum anume stau lucrurile în Suedia şi dacă în 
Suedia activează şi bărbaţi în sectorul social, mai ales, în domeniul protecţiei copiilor 
cu disabilităţi. La noi, este cert, că această problemă cade pe umerii femeilor. Aşa, 
cel puţin, lasă să se înţeleagă din materialul dat. De aici şi consecinţele educaţiei 
unilaterale a copiilor.

Numărul din 12 octombrie 2004 conţine 4 materiale la tematica feminină. Aceste 
materiale, însă, nu sunt decât simple informaţii: două din ele ne vorbesc despre femeile 
cu posturi înalte de conducere în Republica Moldova (e vorba de Eugenia Ostapciuc, 
Preşedinta Parlamentului şi Zinaida Greceanîi, ministra finanţelor), celelalte două reflectă 
activitatea ambasadoarei SUA la Chişinău,  Heather Hodges. Şi în alte numere de ziar, 
preferinţă se acordă femeilor care deţin o funcţie sau au un „nume” în lumea teatrului, 
muzicii, de exemplu, „Ana Strezev – diva culturii muzicale” (15 octombrie 2004). 

Foarte rar, „Moldova Suverană” reflectă şi activitatea femeilor simple, mai ales a 
celor din spaţiul rural. Care sunt grijile femeilor de la sate? Este o temă aproape lipsă în 
paginile  cotidianului, evident, în perioada respectivă. Totuşi, la 13 octombrie 2004, în 
prima pagină găsim o consemnare cu titlul „Femeile din spaţiul rural merită mai multă 
atenţie” de Vasile Martin din care aflăm că Anatol Spivacenco, prim-viceministrul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare a menţionat în cadrul manifestărilor prilejuite 
de Ziua Internaţională a femeilor din spaţiul rural că „în sectorul agrar al Republicii 
Moldova actualmente muncesc 280.000 de femei”, iar „relansarea agriculturii va 
permite crearea de noi locuri de muncă pentru femeile de la sat”, (De ce nu şi pentru 
bărbaţii de la sat? ne întrebăm.), precum şi „deschiderea în oraşele şi centrele raionale 
din Republica Moldova a magazinelor de firmă „Găinuşa”. Nu credem că deschiderea 
magazinelor de firmă „Găinuşa” este soluţia care ar rezolva o problemă atât de gravă 
precum este asigurarea cu locuri de muncă  a femeilor din spaţiul rural. Cel puţin, 
această declaraţie sună puţin ridicol în gura unui prim-viceministru, dar şi mai ridicolă, 
din punctul nostru de vedere, sună afirmaţia dumnealui precum că „respectivele măsuri 
se vor solda cu reîntoarcerea cât mai grabnică a sutelor de mii de femei (sublinierea 
noastră) care au părăsit satele şi se află departe de vetrele strămoşeşti şi familie”. 

Ne permitem să sugerăm că aceste declaraţii sunt simple cuvinte de paradă în 
care nimeni nu crede. Pe de o parte, iar pe de alta, e o lipsă de responsabilitate a unei 
persoane de stat care  declară un neadevăr. Plecarea masivă a populaţiei - bărbaţi, 
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femei, copii - a luat proporţii înspăimântătoare în Republica Moldova şi acest fenomen 
este în creştere. Relansarea agriculturii şi deschiderea „Găinuşelor” nu pot stopa 
imigraţia. Că vor fi create locuri de muncă (nu s-a precizat câte anume), da, dar nu 
îndeajuns. Ş-apoi, femeile de la sate au şi alte necesităţi, nemaivorbind de profesii noi 
pe care ar putea să le îmbrăţişeze. De ce domnul prim-viceministru nu a numit cifra 
femeilor care revin în Moldova şi rămân aici? Din investigaţiile noastre am constatat 
că astfel de cazuri sunt foarte rare. Din contra, din această cauză are loc alt fenomen 
periculos pentru societatea noastră, şi anume, destrămarea familiilor. Problema 
femeilor din spaţiul rural este gravă şi-i regretabil că autorul materialului s-a oprit la o 
simplă consemnare, redând doar spusele dlui Spivacenco, fără a pune problema, fără 
a comenta situaţia, fără a veni cu gânduri proprii. Viaţa femeilor din spaţiul rural e alta, 
decât o reflectă astfel de materiale de presă.

Tot în numărul din 13 octombrie 2004 a fost publicat un amplu material cu titlul 
„Nostalgii după patrie” de Natalia Porubin. Materialul cuprinde mărturisirile a două 
moldovence stabilite în Federaţia Rusă care, spun ele, au învăţat limba maternă de 
la părinţi şi bunici, iar despre ţara de origine ştiu doar din auzite. E pentru prima oară 
când se află în Moldova şi au venit cu ocazia Congresului etnicilor moldoveni, organizat 
la Chişinău. Materialul, pe lângă mărturisirile Tatianei Dunaeva (Ţurcanu – numele 
de fată) şi al Zinaidei Ropot, ambele din ţinutul Krasnodar, conţine şi următoarea 
informaţie: în Federaţia Rusă locuiesc în prezent aproximativ 200.000 de moldoveni. 
Evident, nu e vorba de imigranţii de ultimă oră, ci de moldovenii plecaţi cu un secol-
două în urmă. Cu regret, nu se specifică cifra bărbaţilor şi a femeilor, credem că şi la 
Congres au venit mai multe femei, odată ce jurnalista a apelat, în materialul său, la 
două femei. Din mărturisirile Zinaidei Ropot din satul Moldavskoe aflăm că „în 1873 
străbunii noştri au plecat în căutarea unui rost mai bun”, iar „limba pe care o vorbim, 
constată Zinaida Ropot, dispare”, de aceea „avem nevoie să stabilim legături cu patria”, 
căci, pe lângă faptul că nu cunosc istoria, literatura, cultura (a cincea generaţie a 
familiei trăieşte în Rusia), dar se pierd şi tradiţiile naţionale, deşi, precizează conaţionala 
noastră, „păstrăm tradiţiile culinare”. Aceste două materiale, cel al Nataliei Porubin şi al 
lui Vasile Martin, deşi sunt diferite ca subiect, au tangenţă tematică, şi anume: femeia, 
spaţiul rural, imigraţia, adică nevoia de a căuta un loc mai bun sub soare.

Pe parcursul lunii octombrie 2004 în „Moldova Suverană” au fost publicate 417 
materiale, din ele 77 sunt semnate de femei, 83 semnate de bărbaţi, iar 259 nu poartă 
nici o semnătură. Tematica feminină a fost abordată în 45 de materiale, pe când tematică 
masculină în tocmai 310 materiale, adică aproximativ de 7 ori mai mult. Cifrele vorbesc de 
la sine: tematica masculină este dominantă.  Referitor la imagini: în total pe parcursul lunii 
octombrie 2004 au fost publicate 303 de fotografii, din ele imagini cu femei 30, imagini cu 
bărbaţi 131, imagini în care figurează bărbaţi şi femei sunt 69, restul 52 sunt neutre, adică 
diverse clădiri, copaci, flori, coperta unei cărţi etc. Comparativ cu luna octombrie 2003, 
când au fost publicate doar 12 imagini cu femei, numărul lor, peste un an, s-a mărit de 2,5 
ori, numărul imaginilor cu bărbaţi a fost la fel de mare (131), cele mixte ceva mai mic (43).

Constatăm că nu s-au produs schimbări în reflectarea tematicii feminine în 
raport cu cea masculină. La fel, imaginile bărbaţilor, îndeosebi a figurilor politice care 
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guvernează în prezent Republica Moldova, împânzesc ziarul, mai ales în pagina1 şi 2. 
Dintre personalităţile feminine care ocupă funcţii politice, deşi puţine la număr, un loc 
de frunte îl deţine Eugenia Ostapciuc, Preşedinta Parlamentului, a cărei imagine apare 
mult mai des decât a altor femei cu funcţii de răspundere. De obicei, în texte se fac 
referinţe la posturile şi ocupaţiile lor.

   „Moldova Suverană” – luna octombrie 2005 

Publicaţia „Moldova Suverană” din luna octombrie 2005 numără 26 de apariţii. Între 
timp, cotidianul a suferit unele schimbări. Din publicaţie guvernamentală, „Moldova 
Suverană” a devenit independentă. Pe foaia de titlu citim că „Moldova Suverană”, 
cotidian independent, a fost fondat în 1924 şi după schimbări de statut pe parcursul 
anilor, a ajuns la seria a zecea. Sloganul cotidianului de seria a zecea sună în felul 
următor: „Adevărul din prima sursă”. Lipseşte stema Moldovei şi imaginea lui Ştefan cel 
Mare. Căsuţa tehnică conţine un singur nume, cel al redactorului-şef Ion Berlinschi şi 
telefonul anticamerei. Răsfoind ziarul, s-a constatat că mai multe articole sunt semnate 
de jurnalistele Natalia Porubin, Aneta Voitun, Cristina Porcescu, Svetlana Cara.

Pe parcursul acestei luni au fost publicate 308 materiale, din ele 40 au fost semnate 
de femei, 55 poartă semnătura de bărbaţi, 218 nu au semnătură. Tematica feminină a 
fost oglindită în 61 de materiale, cea masculină în 242 de materiale, adică de 4 ori mai 
multe materiale despre bărbaţi în comparaţie cu materiale despre femei.  

S-a schimbat atitudinea faţă de femeie, faţă de problemele cu care se confruntă 
femeia, de exemplu, femeia-mamă, femeia-soţie, femeia-om politic, femeia de afaceri 
etc. după ce „Moldova Suverană” a căpătat statutul de cotidian independent? La aceste 
întrebări am căutat un răspuns, analizând conţinutul mai multor materiale apărute pe 
parcursul lunii octombrie 2005.

Prima impresie este că ziarul a devenit mai puţin oficial şi mult mai deschis 
părerilor, contactului cu cititorul prin intermediul mai multor rubrici, două dintre 
ele fiind permanente. În primul rând, e vorba de scrisorile cititorilor sosite pe adresa 
redacţiei şi publicate la rubrica „Mai aproape de tine”, rubrică îngrijită de Svetlana 
Cara. Mai sunt rubricile „Consultaţii juridic” (răspunsul unui jurist la diverse întrebări 
ale cititorilor) şi „Infracţiuni” săvârşite atât de bărbaţi, cât şi de femei.

Cea mai atractivă,  din punct de vedere al scopurilor proiectului, este rubrica „Mai 
aproape de tine”. La 6 octombrie în cadrul acestei rubrici au fost publicate 3 răvaşe: 
două sunt semnate de femei, cealaltă de un bărbat, de exemplu, Costel D., 33 ani. 
Tematica acestor scrisori ţine de viaţa de familie, relaţiile între soţi, despre dragoste, 
responsabilităţi, despre relaţiile părinţi-copii. Deşi nu se fac comentarii, tematica în 
sine atrage atenţia, fiindcă ne vorbesc despre viaţă, mai exact, despre o anume viaţă. În 
aceste răvaşe ea e reflectată altfel, mult mai simplu decât în celelalte materiale din ziar 
care, o reflectă şi ele, dar acolo e structurată după anumite principii şi ierarhii: politică, 
economie, educaţie, cultură, domenii în care au loc nişte evenimente importante, iar 
omul simplu nu are acces la ele, nu este participant direct, ci un simplu spectator 
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sau poate nici atât. Cum ar fi informaţia cu titlul „O delegaţie a Comisiei Europene va 
efectua o vizită la Chişinău” din care aflăm că delegaţia este condusă de dna Benita 
Ferrero-Waldner, Comisar European pentru Relaţii Externe şi Politică Europeană de 
vecinătate” (6 octombrie 2005). Informaţia este însoţită de o fotografie a doamnei 
Comisară. Îl afectează cumva pe cititorul, omul de rând, vizita delegaţiei la Chişinău? 
Sau îi este de ajutor? Dacă da, în ce mod? Doar politicienii pot înţelege mesajul acestei 
informaţii. Fiindcă, de exemplu, soţii care au trimis un răvaş plin de durere şi răvaşul 
lor a fost publicat în acelaşi număr din 6 octombrie, vor să spună cu totul şi cu totul 
altceva, vor să comunice lumii despre tragedia lor. Care constă în faptul că fiica lor s-a 
căsătorit cu un negru, „e foarte negru şi straşnic”  şi nepoţelul e negru. „Noi nu dorim 
aşa un ginere şi, mai ales, aşa nepoţi negri”, scriu cu disperare părinţii fetei. Cine să 
le spună lor că aceasta a fost alegerea fiicei şi că ei pot să nu fie de acord cu această 
alegere, dar de respectat trebuie s-o respecte. E o problemă foarte dureroasă pentru 
un segment de populaţie - căsătoriile cu străinii şi, mai ales, cu străinii de culoare. Dar 
vizavi de acest fenomen nou pentru societatea noastră, care ia proporţii tot mai mari, 
nu se fac comentarii, nu se iniţiază discuţii. 

O altă scrisoare publicată în acelaşi număr din 6 octombrie 2005 ţine de raporturile 
dintre soţ şi soţie, nişte raporturi cu totul deosebite. „Dragoste conform calendarului”, 
aşa se întitulează răvaşul lui Costel D. de 33 de ani. „Nevasta mea e dusă cu pluta”, se 
plânge Costel, căci „de când m-am însurat viaţa mea depinde de fazele lunii, a soarelui”. 
Nostimă situaţie! „În familia noastră, continuă soţul, nu se întâmplă nimic fără să se 
citească mai întâi horoscopul… Sunt bărbat normal şi vreau să duc un mod de viaţă 
normal”, conchide Costel D. E ceva ieşit din comun? Cititul horoscopului, credinţa în 
stele, în preziceri a afectat relaţiile de familie, generând un conflict nedorit între soţ 
şi soţie. (Poate aceasta să fie cauza că „Moldova Suverană” nu publică horoscopul zilei 
sau al săptămânii?!) 

Numărul din 20 octombrie 2005 inserează 3 răvaşe la aceeaşi rubrică: „Mai 
aproape de tine”. Dintr-o scrisoare aflăm că deputatul Ala Rusu a adus un computer 
în satul Hârtop,  Teleneşti, pentru care i se aduc mulţumiri. Din alt răvaş aflăm că un 
deţinut „speră că se va găsi o fată modestă şi sinceră (de ce anume modestă şi sinceră? 
ne întrebăm) cu care aş putea să-mi unesc forţele sufleteşti”. „Surpriza” răvaşului 
a găsim la sfârşit: „Sper să contacteze cineva acest micuţ tânăr” (sic?) Care, precum 
ne informează autorul răvaşului, „are 34 ani, e înalt, sportiv, nu fumează”. Din păcate, 
nu cunoaştem urmările acestui „anunţ matrimonial”. Însăşi faptul că „micuţul tânăr”, 
înalt şi sportiv, doreşte să găsească o fată nu poate fi apreciat decât pozitiv şi trezeşte 
compasiune, o dorinţă explicabilă de a reveni la viaţa normală, având alături o femeie 
care ar corespunde idealului său.

Numărul din 27 octombrie 2005 găsim la rubrica „Mai aproape de tine” 4 răvaşe, 
patru istorii, fiecare din ele având ca personaj-cheie femeia. Ne vom opri la două din 
ele. Primul este  intitulat „M-a înşelat cu propriul meu frate” şi-i semnat de un bărbat. 
E vorba de destăinuirea unui bărbat care a plecat la munci peste hotare şi când s-
a întors, a descoperit că soţia l-a înşelat cu fratele său. Deşi scurtă ca volum, istoria 
relatată e încărcată de emoţii, mai ales, de disperare şi neputinţă că nimic nu poate 
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fi schimbat. Soţia şi fratele său se iubeau de mai mult timp şi datorită faptului că el a 
plecat, apropierea lor nu mai era ţinută în secret. Victimă este un bărbat care suferă 
enorm trădarea soţiei, dar şi a fratelui. Faptul că „Moldova Suverană” publică asemenea 
materiale care vin de la cititori, ne vorbeşte despre necesitatea conştientizării unor 
fenomene ce se întîmplă în societatea noastră, dar despre care, până nu demult, 
oficiosul cotidian prefera să tacă. Al doilea răvaş este semnat de o femeie, se intitulează 
„Mă chinuie gândul că am părăsit-o…” şi relatează despre drama unei femei. Rămasă 
orfană de părinţi, ea a fost crescută de mică de o vecină. Măritându-se în alt sat, femeia 
a uitat de cea care i-a înlocuit părinţii. După mulţi ani, revenind la casa ei, a găsit-o 
pustie. Femeia dispăruse, părăsind satul. De ce a plecat? Unde-i? E în viaţă? Gânduri 
care o rod şi nu-şi poate găsi liniştea. Autoarea crede că poate acest răvaş o va ajuta 
s-o găsească pe femeia care i-a fost ca o mamă. Dacă aceasta mai este în viaţă.

Care ar fi, după noi, scopul acestei rubrici săptămânale şi impactul pe care-l pot 
avea scrisorile publicate asupra cititorilor? În primul rând, se urmăreşte diversificarea 
tematică. În al doilea, dat fiind faptul că rubrica e îngrijită de o ziaristă, rubrica 
sensibilizează cititorii vizavi de existenţa unor subiecte „fierbinţi” şi actuale, care 
reflectă aspecte ale vieţii, în special, raporturile dintre bărbaţi şi femei, temă care 
începe să prindă un contur mai clar şi mai uşor de definit: viaţa este mult mai variată, 
relaţiile dintre femei şi bărbaţi sunt complicate, apar situaţii din care, se pare, nu 
există ieşire. Această rubrică ar avea viitor şi prin faptul că anumite răvaşe ar putea 
să aibă ecouri, să fie comentate, să devină temă de sondaje, etc. Oricum, trebuie să 
conchidem că asemenea tip de materiale sunt mai aproape de subiectele senzaţionale 
care sustrag într-un fel atenţia de la temele considerate supraimportante, cum ar fi 
politica, puterea, economia.

Pe de altă parte, constatăm că în această perioadă şi femeile-ziariste semnează 
materiale pe teme politice, ceea ce nu înseamnă, însă, că femeile devin protagoniste 
ale subiectelor despre care se scrie. Până la urmă tot despre bărbaţi se scrie, atestându-
se doar mici excepţii (7 octombrie 2005, 12 octombrie 2005, 28 octombrie 2005 ş.a.) 
În numărul din 12 octombrie 2005, de exemplu, găsim 6 materiale despre activitatea 
femeilor. Menţionăm în primul rând consemnarea cu titlul „Femeilor le revine un 
rol important în promovarea politicii sociale” din care aflăm că vicepreşedintele  
(sublinierea ne aparţine) Parlamentului Republicii Moldova, Maria Postoico,  a avut o 
întrevedere cu Sandy Caull, membră a Camerei Reprezentanţilor din Michigan, SUA, 
afirmând că „în ultimul timp în Republica Moldova a crescut esenţial rolul femeilor în 
procesul decizional”. Prin ce se manifestă acest lucru? Doamna Postoico susţine că 
„un exemplu elocvent în acest sens serveşte faptul că în actualul Legislativ activează 
22 de femei-deputat, (sublinierea ne aparţine) comparativ cu doar 4 femei în 1998”. 
Din consemnare mai aflăm că în timpul discuţiei cu Sandy Caull au fost abordate şi 
probleme ce ţin de „implicarea femeilor în politică”, cât şi „necesitatea de a încuraja 
participarea lor mai activă în administraţia publică locală”. Evident, genul consemnării 
nu presupune şi un comentariu, dar   oricum ne dăm bine seama că accentul se 
pune pe o participare mai activă a femeii din Republica Moldova în politică, la luarea 
deciziilor la nivel naţional, local, iar acest lucru vine, cu părere de rău, din exterior.
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În realitate, rolul femeii se manifestă, mai ales, în sfera socială, educaţională şi mult 
mai puţin în sfera politică. Pe de altă parte, constatăm că din moment ce Preşedinte 
al Parlamentului Republicii Moldova a devenit un bărbat, Marian Lupu, despre ex-
preşedinta acestui for, Eugenia Ostapciuc, nu se mai scrie chiar dacă nu a părăsit 
sfera politică. Or, în perioada respectivă numele ei este pomenit doar o singură dată 
într-o informaţie publicată în numărul din 4 octombrie 2005. Din alt punct de vedere, 
menţionăm că, pe cât de des se scria şi se afişa imaginea ex-Preşedintei Parlamentului 
în anii 2003 şi 2004, pe atât de rar se pomeneşte numele actualului Preşedinte, inclusiv 
pe atât de rar îi apare imaginea-foto în paginile publicaţiei.

Ca şi în anii precedenţi, activitatea feminină este oglindită cel mai des în materiale 
pe teme sociale, educaţionale, adică continuă să fie folosite clişeele şi stereotipurile 
de gen stabilite în anii precedenţi. În numărul din 13 octombrie 2005 sunt publicate 
9 materiale la tema feminină. O să ne oprim la corespondenţa  „Copiii cu dizabilităţi 
nu trebuie izolaţi de societate”, semnată de Natalia Porubin. În fond, în acest material 
sunt redate spusele Violinei Moldovan-Bătrînac, vice-ministru al Educaţiei, Tineretului 
şi Sportului referitor la această sinuoasă problemă. Important, însă, a fost să aflăm că 
în postul de vice-ministră se află o femeie.  

În acelaşi număr citim un material intitulat „Angela Merkel a devenit prima femeie-
cancelar în Germania”, în care suntem informaţi că Angela Markel era „o necunoscută 
în urmă cu 15 ani”, are vârsta de 51 de ani şi „s-a afirmat în cadrul CDU, partid dominat 
în mod tradiţional de bărbaţi”. Tot aici găsim şi un Mesaj de felicitare din partea lui 
Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, adresat Angeleo Merkel.

În numărul din 21 octombrie citim despre Decretele prezidenţiale privind 
acordarea distincţiilor „Ordinul de Onoare” şi „Meritul civic” la 7 persoane, printre 
ele nici o femeie, ci doar bărbaţi, de unde avem dreptul să conchidem că „politica 
decoraţiilor” este făcută de bărbaţi, care, evident, se susţin între ei şi sunt solidari.

Nu a lipsit din ziar tema violenţei împotriva femeilor, reflectată mai ales la rubrica 
„Infracţionale”. În numărul din 7 octombrie 2005 se relatează că „o bătrână de 96 de 
ani a fost omorâtă” şi „tatăl şi-a împuşcat fiica de 20 de ani şi pe iubitul ei, de 26 de 
ani” (12 octombrie 2005), din care imaginea femeii apare ca victimă. Regretabil este 
faptul, că nu se comentează, nu se scriu materiale despre condiţia femeii în societate. 
Suntem cea mai săracă ţară din Europa, femeile migrează, familiile se destramă, copiii 
rămân pe drumuri, dar materialele pe aceste subiecte lipsesc în cotidianul „Moldova 
Suverană”. Nu sunt consultaţi specialişti, experţi în problemă, nu se colaborează cu 
ziarişti independenţi, lipsesc cu desăvârşire materialele de investigaţie despre condiţia 
femeii în societate, rolul ei, despre problemele de sănătate, de relaţii părinţi-copii, soţ-
soţie, problemele tinerilor familii.

Spre deosebire de alte publicaţii, „Moldova Suverană” nu foloseşte imaginea 
femeii pentru a o prezenta într-un mod senzual, atractiv, sunt publicate fotografii 
ale femeilor de diverse vârste, le-am reproşa chiar celor de la „Moldova Suverană” 
că imaginile, atât ale femeilor, cât şi ale bărbaţilor, sunt statice, lipseşte elementul 
artisticului, al mişcării, elementul inovator.
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 Faptul că în anul 2005, în perioada supusă analizei, s-a constatat că la „Moldova 
Suverană” multe materiale sunt semnate de femei, nu este un indice că jurnalistele 
şi-ar fi schimbat poziţia, ar fi adoptat politica egalităţii genurilor în activitatea lor sau 
ar avea vreo influenţă asupra modului cum este tratată prestaţia celor două genuri 
umane. Or, în paginile publicaţiei prevalează materialele care se referă la prestaţia 
masculină, inclusiv imaginea-foto a bărbaţilor. În multe materiale mixte se folosesc 
nume de femei, se indică funcţia pe care o ocupă şi atât, materialele fiind dedicate în 
esenţă prestaţiei bărbaţilor.

E regretabil că jurnaliştii de la „Moldova Suverană” folosesc adesea un limbaj 
inexact, atunci când e vorba de funcţiile ocupate de femei: preşedinte în loc de 
preşedintă, membru în loc de membră, deputat în loc de deputata, ambasador în loc 
de ambasadoare, etc.                                                      

În concluzie constatăm că publicaţia „Moldova Suverană”, deşi a devenit cotidian 
independent, nu şi-a schimbat atitudinea faţă de femei, nu şi-a axat activitatea pe 
concepţia egalităţii genurilor.

În unele numere ale cotidianului “Moldova Suverană”, cum ar fi cel din 8.10, 14.10, 
16.10, 17.10, cît şi cel din 5.11 au apărut materiale semnate de mai mulţi autori. De 
exemplu, articolul “Manuale care pretind a fi “proeuropene” (16 octombrie 2003) este 
semnat de 5 autori (4 bărbaţi şi o femeie), iar articolul “De ce Istoria (curs integral) “ (8 
octombrie 2003) a fost semnat de 19 autori (3 femei şi 16 bărbaţi). 

Tabelul nr. 16.

Materiale care au văzut lumina tiparului în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003, 
în luna octombrie 2004, în luna octombrie 2005  în cotidianul ”Moldova Suverană”

Data apariţiei
Total

materiale
Semnate de 

jurnaliste
Semnate de 

jurnalişti

Fără 
semnătură sau 

preluate din alte 
medii

Luna septembrie, 
octombrie, noiembrie  
2003

1304 200 402 702

Luna octombrie 
2004

417 77 83 257

Luna octombrie 
2005 

308 40 55 213

Conform calculelor efectuate în baza datelor din tabelul 
nr. 16, publicaţia “Moldova Suverană” a publicat în lunile 
septembrie, octombrie, noiembrie 2003 materiale 
semnate de femei în proporţie de 15,33 la sută, 
materiale semnate de bărbaţi – în proporţie de 30,82  la 
sută, materiale semnate de agenţii de ştiri, servicii de 
presă, fără semnătură – în proporţie de 53,83 la sută. 
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Tabelul nr. 17.

Materiale privind prestaţia feminină în raport cu cea masculină publicate în lunile 
septembrie, octombrie şi noiembrie  2003, în luna octombrie 2004, în luna octombrie 
2005  în cotidianul ”Moldova Suverană”                      

Data apariţiei
Total 

materiale 

Materiale 
privind 

prestaţia 
feminină 

sau dedicate 
femeilor

Materiale 
privind 

prestaţia 
masculină 

Materiale 
privind 

prestaţia 
ambelor 
genuri

Materiale 
pe teme 
neutre

Luna septembrie, 
octombrie, noiembrie 
2003

1304 79 799 172 254

Luna octombrie 2004 417 45 310 21 41
Luna octombrie 2005 308 41 212 27 28

Notă: Prin materiale neutre a se înţelege că e vorba de materiale care nu se referă la prestaţia feminină sau masculină, iar prin 
materile referitoare la ambele genuri a se înţelege că e vorba de materiale în care sunt pomenite nume de femei şi bărbaţi sau se 
fac referiri la prestaţia lor. 

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr. 16, publicaţia “Moldova Suverană” a publicat 
în luna octombrie 2004 materiale semnate de femei 
în proporţie de 18,46 la sută, materiale semnate de 
bărbaţi – în proporţie de 19,90 la sută, materiale 
semnate de agenţii de ştiri, servicii de presă, fără 
semnătură – în proporţie de 61,63 la sută. 

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr. 16, publicaţia “Moldova Suverană” a publicat 
în luna octombrie 2005 materiale semnate de femei 
în proporţie de 12,98 la sută, materiale semnate de 
bărbaţi – în proporţie de 17,85 la sută, materiale 
semnate de agenţii de ştiri, servicii de presă, fără 
semnătură – în proporţie de 69,15 la sută. 

Conform calculelor efectuate în baza datelor din tabelul 
nr. 17, publicaţia “Moldova Suverană” a reprezentat 
prestaţia feminină în lunile septembrie, octombrie, 
noiembrie 2003  proporţie de 6,05 la sută, prestaţia 
masculină - în proporţie de 61,27 la sută, materiale care 
se referă la ambele genuri – în proporţie de 13,19 la sută, 
materiale neutre - în proporţie de 19,47 la sută. 

Conform calculelor efectuate în baza datelor din tabelul 
nr.17, publicaţia “Moldova Suverană” a reprezentat prestaţia 
feminină în luna octombrie 2004  proporţie de 10,79 la 
sută, prestaţia masculină - în proporţie de 74,34 la sută, 
materiale care se referă la ambele genuri – în proporţie de 
5,03 la sută, materiale neutre - în proporţie de 9,83 la sută. 
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Tabelul nr. 18.

Fotografii publicate în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003, în luna octombrie 
2004, în luna octombrie 2005 în cotidianul „Moldova Suverană”

Data apariţiei
Total 

/ilustraţii
Femei Bărbaţi mixte Neutre

Luna septembrie, octombrie, 
noiembrie 2003

734 49 370 142 173

Luna octombrie 2004 303 30 151 69 53

Luna octombrie 2005 315 22 169 50 74

Notă: a se înţelege prin formularea – fotografii mixte, că e vorba de fotografii în care figurează bărbaţi şi femei, 
iar fotografii neutre – sunt imaginile de orice fel care exclud prezenţa omului.

Conform calculelor efectuate în baza datelor din tabelul 
nr. 17, publicaţia “Moldova Suverană” a reprezentat 
prestaţia feminină în luna octombrie 2005  proporţie de  
13,31 la sută, prestaţia masculină - în proporţie de 68,83 
la sută, materiale care se referă la ambele genuri – în 
proporţie de 8,76 la sută, materiale neutre - în proporţie 
de 9,09 la sută. 

Conform calculelor din tabelul nr. 18, imaginea-foto 
tipărită pe paginile publicaţiei „Moldova Suverană”  
în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003 
a reprezentat femeile în proporţie de 6,67 la sută; 
bărbaţii – în proporţie de 50,48 la sută; fotografii mixte 
– în proporţie de 19,34 la sută; fotografii neutre – în 
proporţie de 23,56 la sută 

Conform calculelor din tabelul nr. 18, imaginea-foto 
tipărită pe paginile publicaţiei „Moldova Suverană”  în 
luna octombrie 2004 a reprezentat femeile în proporţie 
de 9,90 la sută; bărbaţii – în proporţie de 49,83 la 
sută; fotografii mixte – în proporţie de 22,77 la sută; 
fotografii neutre – în proporţie de 17,49 la sută.

Conform calculelor din tabelul nr. 18, imaginea-foto 
tipărită pe paginile publicaţiei „Moldova Suverană”  în 
luna octombrie 2005 a reprezentat femeile în proporţie 
de 6,98 la sută; bărbaţii – în proporţie de 53,65 la 
sută; fotografii mixte – în proporţie de 15,87 la sută; 
fotografii neutre – în proporţie de 23,49 la sută.
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FEMEIA, O FIINŢĂ UMANĂ… DOAR ÎN PROPORŢIE DE 10-15 LA SUTĂ 
Publicaţia „Literatura şi Arta”

Săptămânal al Uniunii Scriitorilor din Moldova, predecesor al unui alt 
săptămânal numit “Cultura”, fondat la 3 octombrie 1954. 

În perioada supusă monitorizării echipa redacţională era alcătuită din 14 
persoane: 9 bărbaţi şi cinci femei. Posturile-cheie (redactor-şef, secretar 
general de redacţie, director economic) sunt ocupate de bărbaţi, iar femeile 
muncesc la departamentele publicistică, informare, literatură, în funcţii de 
corectoare şi secretară.

În perioada septembrie – noiembrie 2003 au fost editate 13 numere cu un  volum 
de 104 pagini. Au apărut 431 de articole, dintre care 97 au fost semnate de femei, 309 
– de bărbaţi, 28 – fără semnătură. Concomitent în aceaşi perioadă au fost publicate 
313 imagini, dintre care în 39 apar femei, în 112 apar bărbaţi, în 47 sunt imagini mixte, 
iar în 115 - imagini neutre. Cifrele vorbesc de la sine: femeia nu împarte rolul bărbatului 
nici în calitate de autoare, nici la nivel de imagine. Bărbaţii semnează de trei ori mai 
multe articole, iar imaginile cu femei sunt de două ori mai puţine în comparaţie cu 
cele ale bărbaţilor. Ceva mai multe sunt imaginile mixte, ceea ce este un semn pozitiv 
în politica promovată de săptămânal în contextul egalităţii genurilor.

Numărul din 4 septembrie 2003, de exemplu, conţine 30 de articole de diferite 
genuri, dintre ele 23 sunt semnate de bărbaţi, iar 7 de femei. Despre ce scriu femeile? 
Cinci dintre ele scriu despre femei şi despre femei şi bărbaţi. Una dintre autoare scrie, 
referindu-se la “31 August – Zi de Înviere”, despre bărbaţi, făcând trimitere la “inimoasa 
poetă Eugenia Bulat” şi “la o bună prietenă” care avea “faţa luminoasă cu ochii umezi” 
în seara zilei de 31 august 2003 la Teatrul de vară unde a evoluat “Magnificul Adrian 
Păunescu şi Magnifica “Flacără”, precum este intitulat un alt material de aceeaşi 
autoare, publicat în pagina doi a săptămânalului. Sunt explicabile emoţiile prin 
care trecem cu toţii când este vorba de sentimentele patriotice pe care le încercăm 
în Ziua de 31 August, zi înscrisă cu roşu în caledar, la care au contribuit din plin şi 
femeile. Numai că atunci când este vorba de a ieşi în prim-plan, femeii i se “uită” rolul 
pe care l-a avut şi-i lasă pe bărbaţi să ne spună cât de importantă pentru destinele 
neamului este această divină sărbătoare. Autoarea scrie că “dacă trăim într-o ţară ai 
cărei cârmaci ar fi preocupaţi doar de rezolvarea problemelor statului şi ale poporului, 
dar nu ar face popasuri interminabile, discutând numele adevărat al limbii pe care o 
vorbim, zău că sărbătoarea ar fi fost la fel de frumoasă, doar că ar fi fost altele mesajele 
celor care au vorbit, alta ar fi fost tensiunea sărbătorii”. “Mesajele” au fost rostite de: 
primarul municipiului Chişinău, Serafim Urecheanu, de scriitorul Arcadie Suceveanu, 
de academicianul Mihai Cimpoi, de poetul Grigore Vieru, de poetul Nicolae Dabija, 
de poetul Iulian Filip, de ex-preşedintele Mircea Snegur şi alte personalităţi marcante 
în viaţa politică şi culturală, pe când femeilor le-a revenit doar rolul de admiratoare, 
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chiar dacă se cunoaşte, că anume ele sunt cele care ocrotesc limba română. Or, 
marea majoritate, de exemplu, a cadrelor didactice în învăţământul preşcolar, primar, 
gimnazial, liceean etc., îl constituie femeile. În biblioteci, cu neînsemnate excepţii, 
muncesc doar femei. Probabil, nu s-a conştientizat îndeajuns importanţa femeii în viaţa 
socială, culturală şi chiar politică a ţării, care se face responsabilă în egală măsură de 
situaţia creată în prezent, când e nevoie “s-o luăm de la capăt”. Autoarea menţionează: 
“Frumosul om Adrian Păunescu a plâns şi a râs cu noi, a spus poezii şi ne-a îmbărbătat, 
în acele clipe dându-ne seama că mai putem renaşte din propria cenuşă… Iar sufletele 
noastre înaripate se avântau în înălţimi, de unde, revenind, îşi ziceau: încă nu e totul 
pierdut. Chiar nimic nu este pierdut… A mai rămas să ne ridicăm”. 

Meritul autoarei care semnează în acest număr două reportaje de la sărbătorirea  
Zilei de 31 August la Chişinău este că a redat cu fidelitate tabloul acestui important 
eveniment naţional. Nu este vina ei că rolul de frunte îl ocupă bărbaţii, căci “dacă în 
capetele celor care ne conduc nu apărea fără de răspuns întrebarea, oare mai aveam 
parte de o zi aşa de plină şi frumoasă?”. Într-adevăr, în capetele celor care ne conduc, 
cu precădere, a bărbaţilor, roiesc întrebările, dar nu şi răspunsurile. Imaginile care 
însoţesc aceste reportaje ilustrează cum nu se poate mai bine ideea de supremaţie 
a bărbatului. În prima imagine, care reflectă festivitatea din parcul “Ştefan cel Mare”, 
din cele şapte persoane aflate în avanscenă, se vede doar o femeie. A doua fotografie 
poate fi caracterizată ca mixtă. În prim-plan este afişat ex-preşedintele Mircea Snegur, 
în faţă – spectatori, printre ei mai multe femei.

Dacă ne referim la alte materiale ale căror autoare sunt femei (pagina 3), 
menţionăm o consemnare semnată de Elena Tamazlâcaru la cartea Valeriei Dascăl  
“Brad frumos cu amintiri”, iar mai jos este publicată o schiţă a Valeriei Dascăl, intitulată 
“Câştigul”. Pagina este încheiată de articolul “O lecţie de patriotism” a pensionarei 
Maria Dorogan despre lecţia de partiotism cu care trebuie să înceapă anul de 
învăţământ 2003/2004 la indicaţiile guvernanţilor de azi. Sunt citate spusele lui Barbu 
Delavarncea despre patrie şi spusele marelui Eminescu: “Eu îmi apăr sărăcia şi nevoile 
şi neamul…”. Din analiza autoarei despre situaţia disperată în care se află în prezent 
ţara noastră, desprindem că guvernanţii pentru a-şi realiza planurile de fărâmiţare a 
acestui pământ “mizează în primul rând, pe generaţia tânără de azi şi de mâine”. În 
acest context, “devine însă cu totul ilară chemarea vulturaşului din Baimaclia către 
mămici şi tătici de a mai face un copil pentru patrie”. Păcat că autoarea a pomenit doar 
în treacăt despre această neverosimilă “chemare” şi nu a comentat mai amănunţit 
absurditatea ei vizavi de partiotismul de care ar trebui să dea dovadă poporul, în 
deosebi, în ziua de 1 septembrie. (sic!)

În pagina 4 la rubrica Generaţia XXI este publicat un ciclu de poezii lirice ale poetei Zina 
Izbaş. Ciclul este însoţit de fotografia autoarei şi un desen sugestiv de Constantin Veluda cu 
patru păsări în zbor şi mai multe mâini de femei care parcă le-ar face semnul de “adio”. 

În pagina 5 este publicat microstudiul “Gnosă creştină într-o nouă formulă artistică 
în rondelul Galinei Furdui”, semnat de Angela Zubco, doctor în istorie,  conferenţiar 
universitar. Analizând culegerile Galinei Furdui “Ne caută o veste” (1995), “În cercuri 
de Apel” (2000), “Contactul cu lumina” (2001), “Monolog pentru Maica Maria” (2002) 
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ş.a., semnatara concluzionează că “întreaga creaţie dovedeşte o antrenare profundă 
a autoarei în vederea păstrării originalităţii ideii creştine, a purificării cuvântului, 
îndemnându-şi admiratorii (de ce nu şi admiratoarele? n.a.), cu răbdare şi tenacitate, 
nu doar la exaltare sufletească, ci şi, mai degrabă, la o întremătoare linişte interioară”. 
Angela Zubco aduce citate din scrierile a mai mulţi autori, cum sunt: Victor G.Stan, 
C.G.Jung, Paolo Dieza, fericitul Augustin, Goethe pentru a confirma că “fiecare filă 
din creaţia poetei luminează asupra noastră, asupra celor create şi a adevărurilor 
mântuitoare”. Microstudiul este important şi prin faptul că autoarea, o femeie, a 
ştiut să se apropie cu toată seriozitatea de creaţia unei poete care a pătruns într-un 
domeniu conceput şi comentat în mare măsură de către bărbaţi. Galina Furdui, aşa 
cum menţionează autoarea “Gnosei creştine…”, reuşeşte să ne convingă că, “aşa cum 
există creatori de literatură, există şi literatură pentru creatori”. (Victor G.Stan. Zece 
gânduri despre… literatură.  În “Destine”, Anul IV, nr.35, Bucureşti, 1993).

În alte materale semnate de bărbaţi, tangenţial, se aminteşte şi de femei sau de 
femei şi bărbaţi. Merită să ne oprim atenţia asupra materialului din pag. 6 publicat 
la  rubrica Clopotniţa Memoriei. “Când au început percheziţiile, Iolanta, soţia mea, 
frumoasa mea soţie, stătea în spatele mele la masă. I-am pus mâna mea pe degetele ei. 
Era un dialog mut. Noi ne spuneam tăcând vorbe de dragoste, cuvinte de iertare şi de 
blagoslovire”  sau: “Mama ta s-a adresat către tovarăşul Stalin şi se intereasează dacă eşti 
viu sau nu…” Şi încă un citat din acelaşi material: “Tancurile calcă tot ce este viu în cale. 
Şenilele o despică în două pe Ala Presman din Kiev. Tancurile intră-n aripile bărăcilor şi 
cele două estonience Ingrid Kivi şi Mahlapu sunt strivite. Tancurile intră în aripile barăcilor, 
presându-i pe cei care se aflau sus şi crezând că se vor salva de moartea de sub şenile. 
Simion Rac îşi cuprinde fata (se logodise în inchisoare) şi se aruncă îmbrăţişaţi sub tanc. 
Femeile săreau, alergau; în urma tancului venea un camion în care erau aruncate femeile 
pe jumătate dezbrăcate… Şi femeile erau spintecate”. “(Mi-a mai rămas o speranţă” de 
Efim Josanu. Din amintirile şi notiţele lui Valentin Şcerbacov, fost deţinut politic în 
GULAG sovietic). Valentin Şcerbacov a fost martor ocular al măcelului din 25 iunie 
1954 din lagărul din Cinghir, Kazahstan. “Stătea paralizat, urmărind cum fortăreţele de 
oţel, tancurile, rupeau gardurile, începând şarabanda sălbatică în tabăra de femei. (Să 
ne mire faptul că în perioada posttotalitară femeia mai rămâne a fi o victimă? n.a.) 
Acestea se ţineau de mâini, formând un cordon viu şi crezând că tancurile se vor opri 
în faţa lor. Dar când oribilele maşini, din care ţâşnea focul mitralierelor, au intrat peste 
şirul îngrozit, şopti aproape în inconştienţă: “Doamne, nu se poate. Într-o clipă totul se 
transformă în amalgam apocaliptic de scrăşnete de fiare, de ţipete neomeneşti. De sânge, 
de trupuri călcate de şenile… Rănită la un picior, o femeie aleargă înnebunită în salturi 
ciudate, căutându-şi salvarea la adăpostul baracilor. Ochiul ucigaş din vizor o observă. 
Bestia apasă pe accelerator, ajunge femeia schiloadă din urmă şi o loveşte cu necruţare. 
Nu mai mişcă. Tancul vine peste trupul inert, trecând peste el de-a lungul şenilei, făcându-
l una cu pământul. Apoi, ca şi cum cel aflat în interiorul tancului (bănuim, că este un 
bărbat.n.a.) şi-ar fi pierdut minţile definitiv, printr-o manevră diabolică roteşte tancul de 
câteva ori în jurul axei, vroia parcă să bage în pământ şi umbra a ceea ce câteva clipe în 
urmă era fiinţă umană, era femeie…” Acest lung citat vine să confirme gândul că femeia 
în anii totalitarismului a fost supusă unor violenţe fără precedent, deşi se declara 
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contrariul. În realitate, însă, femeia era în permanenţă supusă unui abuz politic, social, 
nemaivorbind de cel domestic. “Moştenirea” care ne-a revenit din perioada sovietică 
este ca o plagă ce se menţine cu îndărătnicie în mentalitatea noastră a tuturor. 
Marginalizarea, victimizarea femeii sunt urmările unui sistem de conducere care lipsea 
femeia de demnitate, de posibilitatea de a se apăra, de a-şi apăra dreptul la viaţă. Şi nu 
doar a femeii, ci şi a bărbatului.  

Nu întâmplător publicaţia “Literatuta şi Arta”, de la 1987 încoace, are ca obiectiv 
prioritar reflectarea fărădelegilor săvârşite în perioada totalitarismului, dar şi a 
ocupaţiei ţariste, revigorarea sentimentului naţional, ocrotirea valorilor naţionale, a 
limbii române. “Atâta timp cât ea (limba română n.a.) va fi cu noi, vom avea viitor, şi 
abia în clipa când o vom pierde, vom fi ai numănui, o naţiune de surdo-muţi de la porţile 
Europei şi totuşi în afara ei”, scrie în editorialul său “Proprietari de limbă” poetul Nicolae 
Dabija, redactor-şef al săptămânalului.

Articolele de publicistică, articolele pe teme de istorie, de lingvistică ocupă un 
spaţiu mare în publicaţia “Literatura şi Arta”. Materialele sunt semnate nu doar de 
savanţi, scriitori, jurnalişti, ci şi de pedagogi, oameni simpli, bărbaţi şi femei care au 
trecut prin calvarul “Siberiilor de gheaţă” şi  care nu au unde îşi spune păsul, fiindcă 
în altă parte nu sunt ascultaţi şi auziţi: “Cu fundu-n sus” de Boris Movilă, “Şatra din 
faţa Uniunii Scriitorilor” de Grigore Vieru, “Noi, poporul nisporenean” de Constantin 
Pârţac, ”Faţa nevăzută a puterii” a lui Grigore Eremei şi neamul meu, făcut într-o 
sâmbătă seara” de Iulius Popa (LA, 11 septembrie 2003), “Ofensaţi în propria casă”  
de Mihail Stăvilă, “Conflictele secolului XXI” de Petru S.Ababii, Orhei, “Săptămâna 
protestatară Rebreanu” de Elena Tamazlâcaru, “Mitul Putin” de Efim Josanu (LA, 
18 septembrie 2003), “Iuda scrie manuale de istorie” de Nicolae Dabija, “Dezmăţul 
deznaţionalizării continuă accelerat” de Petru Soltan, academician, “Intelectualul: 
titlu onorific  sau condiţia unei permanente confirmări” de Vlad Loghin, “Robii” (1) 
de Ştefan Soltan, “Şi te sărut pe tine, Mamă”, acel copil al României mari” de Iulius 
Popa (LA, 2 octombrie 2003), “Să gândim Europa. Europa limbilor” de Nicolae Dabija, 
“Capcană sau concepţie a politicii antinaţionale” de Mihail Gh.Cibotaru, “Moldova 
în revoluţie şi în contrarevoluţie” de Vitalie Pastuh-Cubolteanu, “Robii” (2) de Ştefan 
Soltan, “Toamnă basarabeană”, dialog cu poetul patriot Toma Istrati de I.Al.Barbu (LA, 
9 octombrie 2003), “Limba moldovenească – o limbă inexistentă” de Nicolae Dabija 
, “Originea, unitatea şi continuitatea românilor în viziunea lui Dimitrie Cantemir” de 
Vladimir Potlog, “Robii” (3) de Ştefan Soltan, “Visuri în august” de Alexei Marinat (LA, 
16 octombrie 2003) şi altele. 

Titlurile vorbesc de la sine, tematica materialelor fiind, cum s-ar spune, “deasupra 
genurilor”. Ceea ce nu înseamnă că tematica feminină este absentă în paginile 
săptămânalului. Ea se desfăşoară sub două aspecte: de apreciere a rolului femeii, 
îndeosebi a personalităţilor care s-au impus  - poetă, scriitoare, pictoriţă, bibliotecară  
(“Femeia în labirintul istoriei” – o carte citită la Arlington” de Dr.Horia Socianu, “Tempul, 
cetatea bibliotecilor, vestalele, citadinele lor…” de Elena Tamazlâcaru (LA, 18 septembrie 
2003), “Trei aspecte mai puţin cercetate ale creaţiei scriitoarei Ariadna Şalari” de Ion 
Ciocanu, “Gânduri coapte şi concluzii triste în cartea Lidiei Pădureac” de Iulius Popa (e 
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vorba de cartea “Relaţiile româno-sovietice (1917-1934) ), (LA, 25 septembrie 2003), 
“Maria Tănase – un mit al artei populare româneşti” de Nadina Ciobanu, profesoară 
de muzică (LA, 30 octombrie 2003), “Eliza Botezatu, un critic erudit şi un subtil exeget 
hermeneutic” de Mihail Dolgan (de ce nu o subtilă exegetă hermeneutică? n.a.) (LA, 6 
noiembrie 2003), “Mazila Teodora” de Iulius Popa, “Ambiţie, perseverenţă şi efort” de 
Aleutina Saragia (LA, 13 noiembrie 2003), “Eliza Botezatu: Toate bucuriile lumii mi le 
lăsaţi…” de Mihai Morăraş (LA, 20 noiembrie 2003), “Eugenia Fonari: “Cultura gândirii 
este arta de a opera cu noţiunile”, dialog cu dna Eugenia Fonari, doctor în filosofie, 
interlocutor Dumitru Păsat (LA, 27 noiembrie 2003). De obicei, materiale cu tematică 
feminină sunt publicate cu ocazia jubileelor, aniversărilor, lansărilor de carte etc., mai 
rare fiind cazurile când femeia este intervievată sau i se cere părerea în problemele 
vitale ale societăţii.

Constatăm că în perioada monitorizată în paginile săptămânalului “Literatura şi 
Arta” predomină tematică masculină. Proporţia de materiale este următoarea: din 26 
materiale publicate la 20 noiembrie 2003, de exemplu, 12 sunt consacrate bărbaţilor 
şi doar un material unei femei. A mai fost publicat un ciclu de poezii semnat de un 
bărbat, o poezie care poarta semnătura unui poet, o povestire semnată de o jurnalistă, 
intitulată “Femei în lăzi”, diverse articole, comentarii în care nu sunt vizaţi direct bărbaţii 
sau femeile. Aceeaşi proporţie privind tematica abordată, se păstrează şi în  celelalte 
numere. Sunt numere în care tematica feminină este absentă (23 octombrie 2003), 
chiar dacă printre semnatari întâlnim şi nume de femei.

Un alt aspect legat de tematica feminină este cel artistic, când femeia devine 
victimă sau, în cele mai dese cazuri, “subiect” de zeflemea, mai ales, dacă e vorba 
de  rubricile: Bancuri, Gânduri într-o ureche, Aforisme, Epigrame, Bancuri, Replici 
epigramatice etc. “Dă-i unei femei ceea ce nu are. Ea îţi va da şi ceea ce nu i-ai dat”, “Se 
iubeşte doar pe sine, însă uneori, ca excepţie, îşi sărută nevasta”, “Cum mai era şi un fătălău 
violent, un tip expansiv, exuberant, impulsiv şi sucit, i-a ars câteva lovituri cu stânga şi în 
învălmăşeala aceea sărmana creatură (o puicuţă culeasă probabil de pe la gară) a mai 
fost izbită cu creştetul de radiatorul de lingă fereastră. Pe urmă, cu tot cu hainele ei şi cu 
Ziuzea împreună s-au trezit după uşă, în coridor, ca după o îngrozitoare iubire”. (LA, 4 
septembrie 2003) “I-a ghicit ţiganca: Vei avea mulţi copii de la nevasta ta, dacă-mi mai 
adaugi câţiva lei, Pot să-ţi spun şi câţi vor fi ai tăi” (“Ghicitul”), “Cu restructurarea asta/Mi 
s-a cam scrântit nevasta:/Când în patul ei mă cheamă/Mie întâi îmi cere vamă” (“Soţia 
independentă”). (LA, 9 octombrie 2003).  Ce sentimente ar putea să trezească astfel 
de aforizme, descrieri dintr-o povestire sau dintre mai multe epigrame? Evident, că 
femeia este o fiinţă “demnă” de dispreţ, de batjocură. Unde mai pui, că semnatarii sunt 
bărbaţi. Acest “domeniu” al umorului, al Beciului vechi, al epigramelor a fost “acaparat” 
de sexul puternic. Ceea ce nu înseamnă că sunt scutiţi de şfichiurile satirei şi unii 
bărbaţi, mai ales, dacă au o altă orientare politică (“Prostituarea Gândirii”, piesă liliput 
într-un singur act de Traianus) sau sunt de naţionalitate ruşi - “Criză de dragoste la 
ruşi”, (LA, 9 octombrie 2003). 

“Învăţăturile cuiva către fiica sa, de ziua nunţii” (LA, 11 septembrie 2003) conţin 
gânduri frumoase la adresa femeii, sfaturi înţelepte (“Nu te încărca cu ură, este un bagaj 
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prea greu”, “Crede în viaţă: este cea mai mare putere”, “Nu invidia pe nimeni, în primul rând 
pe cei care-ţi fac bine”), dar şi idei de-a dreptul ciudate raportate la concepţia egalităţii 
genurilor: “Înţelege grijile bărbatului şi nu face mofturi”, “Completează-ţi soţul, dar nu te 
strădui să-l înlocuieşti. Supunându-i-te, îl vei stăpâni!”

Un exemplu convingător al modului de gândire al bărbatului este şi poezia 
“Închide gura” (LA, 23 octombrie 2003). “- Închide gura! Tot mai des aud şi văd în 
stradă şi în plină piaţă măicuţe furioase cum îşi bat copiii peste gură, peste faţă… De  
tinere măicuţe mă-ngrozesc, de groaza lor cea fără de măsură, că n-aud ce le-ntreabă 
pruncii, dar îi bat înfuriate peste gură. Întoarceţi-le pruncilor visarea şi dăriuţi-i, mame, 
cu vorbire… Întoarceţi-le pruncilor pruncia şi drepturile, ce-au fost şi ale noastre, uitaţi 
de noaptea lungă ce-a-ngheţat şi busuioc. Şi florile albastre…”. Deci, femeia e vinovată, 
tot ea trebuie să ne scape de calvarul în care trăim. Lipsiţi de drepturi, lipsiţi de viitor. 
Întrebarea este, unde se află bărbatul? Pe soclu? Înveşnicit în istorie? În afara “ariei de 
comunicare”? Ideea este că ambii, şi bărbatul şi femeia, sunt responsabili: de copii, de 
limbă, de istorie, de destinele ţării, de drepturi sau de lipsa lor. Doar împreună putem 
crea ceea ce ne dorim. 

Tabelul nr.19. 

Materiale care au văzut lumina tiparului în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003, 
luna octombrie 2004, luna octombrie 2005 în publicaţia  ”Literatura şi Arta”

Data apariţiei
Total

Materiale

Semnate 
de 

jurnaliste

Semnate 
de 

jurnalişti

Fără 
semnătură sau preluate 

din alte medii
Luna septembrie, 
octombrie, noiembrie  
2003

431 97 306 28

Luna octombrie 2004 145 31 108 6
Luna octombrie 2005 162 30 132 0

Conform calculelor efectuate în baza datelor din 
tabelul nr. 19, săptămânalul “Literatura şi Arta” a 
publicat în luna septembrie, octombrie, noiembrie  
2003 materiale semnate de femei în proporţie de 
22,50  la sută, materiale semnate de bărbaţi – în 
proporţie de 70,99 la sută, materiale fără semnătură 
– în proporţie de 6,49 la sută.

Conform calculelor efectuate în baza datelor din tabelul  
nr. 19, săptămânalul “Literatura şi Arta” a publicat în 
luna octombrie 2004 materiale semnate de femei 
în proporţie de 21,37 la sută, materiale semnate de 
bărbaţi – în proporţie de 74,48 la sută, materiale fără 
semnătură – în proporţie de 4,13 la sută.
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Tabelul nr. 20.

Materiale privind prestaţia feminină în raport cu cea masculină publicate în lunile 
septembrie, octombrie şi noiembrie  2003, luna octombrie 2004, luna octombrie 2005  în 
publicaţia „Literatura şi Arta”                     

Data apariţiei
Total 

materiale 

Materiale 
privind 

prestaţia 
feminină 

sau dedicate 
femeilor

Materiale 
privind 

prestaţia 
masculină 

Materiale 
privind 

prestaţia 
ambelor 
genuri

Materiale 
pe teme 
neutre

Luna septembrie, 
octombrie, 
noiembrie 2003

431 67 273 55 36

Luna octombrie 2004 145 21 94 23 7
Luna octombrie 2005 162 13 109 29 11

Conform calculelor efectuate în baza datelor din tabelul 
nr. 19, săptămânalul “Literatura şi Arta” a publicat în 
luna octombrie 2005 materiale semnate de femei 
în proporţie de 18,51 la sută, materiale semnate de 
bărbaţi – în proporţie de 81,48 la sută, materiale fără 
semnătură – în proporţie de 0 la sută.

Conform calculelor efectuate în baza tabelului nr. 20, în 
lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003 publicaţia 
„Literatuta şi Arta” a prezentat prestaţia feminină în 
proporţie de 15,54 la sută, prestaţia masculină -  în 
proporţie de 63,34 la sută, materiale privind prestaţia 
ambelor genuri  – în proporţie de 12,76 la sută, mateiale 
neutre – în proporţie de 8,35 la sută.

Conform calculelor efectuate în baza tabelului nr. 20, 
în luna octombrie 2004 publicaţia „Literatuta şi Arta” 
a prezentat prestaţia feminină în proporţie de 14,48 
la sută, prestaţia masculină -  în proporţie de 64,82 
la sută, materiale privind prestaţia ambelor genuri  
– în proporţie de 15,86 la sută, mateiale neutre – în 
proporţie de 4,82 la sută.

Conform calculelor efectuate în baza tabelului nr. 20, 
în luna octombrie 2005 publicaţia „Literatuta şi Arta” 
a prezentat prestaţia feminină în proporţie de 8,02 
la sută, prestaţia masculină -  în proporţie de 67,28 
la sută, materiale privind prestaţia ambelor genuri  
– în proporţie de 17,90 la sută, mateiale neutre – în 
proporţie de 6,79 la sută.
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Tabelul nr. 21.

Fotografii publicate în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003,  în luna octombrie 
2004, în luna octombrie 2005 în publicaţia “Literatura şi Arta”

Data apariţiei
Total 

/ilustraţii
Femei Bărbaţi Mixte Neutre

Luna septembrie, octombrie, noiembrie 2003 313 39 112 47 115

Luna octombrie 2004 119 14 55 16 34

Luna octombrie 2005 105 14 45 27 19

Notă : a se înţelege prin sintagma - fotografii mixte, că e vorba de fotografii în care figurează bărbaţi şi femei, iar 
fotografii neutre – sunt imaginile de orice fel care exclud prezenţa omului.

Conform calculelor din tabelul nr. 21, imaginea-foto 
tipărită pe paginile publicaţiei « Literatura şi Arta » 
în lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2003, a 
reprezentat imaginea femeilor în proporţie de 12,46 
la sută; a bărbaţilor - în proporţie de 35,78 la sută; 
fotografii mixte - în proporţie de 15,01 la sută; fotografii 
neutre - în proporţie de 36,74 la sută 

Conform calculelor din tabelul nr. 21, imaginea-foto 
tipărită pe paginile publicaţiei « Literatura şi Arta » în 
luna octombrie 2004, a reprezentat imaginea femeilor 
în proporţie de 11,76 la sută; a bărbaţilor - în proporţie 
de 46,21 la sută; fotografii mixte - în proporţie de 13,44 
la sută; fotografii neutre - în proporţie de 28,57 la sută. 

Conform calculelor din tabelul nr. 21, imaginea-foto 
tipărită pe paginile publicaţiei « Literatura şi Arta » în 
luna octombrie 2005, a reprezentat imaginea femeilor 
în proporţie de 13,33 la sută; a bărbaţilor - în proporţie 
de 42,85 la sută; fotografii mixte - în proporţie de 25,71 
la sută; fotografii neutre - în proporţie de 18,09 la sută. 

   Publicaţia  “Literatura şi Arta” – luna octombrie 2004 

În luna octombrie 2004 au apărut 4 numere ale săptămânalului “Literatura şi Arta”: 
7, 14, 21 ,28 octombrie. Căsuţa tehnică ne oferă informaţia despre numărul şi funcţia 
angajaţilor: 13 angajaţi, dintre care – 5 femei, 8 bărbaţi. Posturile-cheie le deţin, ca 
şi în 2003, bărbaţii. Formatul şi numărul de pagini au rămas aceleaşi, ca şi în 2003. 
Specificul publicaţiei este păstrat -  săptămânal al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
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Comparativ cu perioada octombrie 2003, când în paginile săptămânalului au fost 
publicate 163 de materiale, în octombrie 2004 numărul lor este de 145. În octombrie 
2003 femeile au semnat 36 materiale, iar în aceeaşi perioadă a anului 2004 – 31 de 
materiale. În octombrie 2003  materialele semnate de bărbaţi ating cifra de 96, pe 
când în perioada respectivă a anului 2004 bărbaţii au semnat 108 materiale. 

Numărul imaginilor publicate în luna octombrie 2003 ajung la cifra de 145, din 
ele cu femei fiind 13, cu bărbaţi – 47, iar în luna octombrie 2004 numărul imaginilor 
este de 119, din ele cu femei fiind 14 şi cu bărbaţi – 55.

Din calculele de mai sus este evident, că femeile, atât jurnalistele cât şi autoarele 
de materiale, au publicat în paginile săptămânalului de trei ori mai puţine materiale 
decât bărbaţii, la fel şi ei, jurnalişti şi autori de materiale. Concretizăm acest lucru, 
fiindcă săptămânalul „Literatura şi Arta” este unul dintre ziarele care publică cele mai 
multe materiale de autor, procedeu rar întâlnit în alte publicaţii autohtone, dar ca 
peste tot, oferă prioritate scrisului masculin. Acest lucru nu se întâmplă din cauză că 
femeile ar scrie mai puţin sau nu ar fi capabile să presteze acelaşi volum de muncă ca 
şi bărbaţii, el se datorează mai degrabă faptului că şi în lumea scriitoricească, am putea 
spune, poate chiar mai mult ca în alte domenii, există încă o pronunţată atitudine 
critică faţă de scrisul feminin, această muncă fiind considerată ca pe vremuri mai mult 
bărbătească. Or, anume în domeniul literaturii femeia întâlneşte cele mai grele piedici 
pe drumul afirmării, de aici trăgându-se şi accesul limitat la spaţiul publicaţiilor.   

Cu toate acestea trebuie să remarcăm, că „Literatura şi Arta” promovează consecvent 
şi într-o măsură mult mai mare imaginea băştinaşelor, în special, a intelectualelor: 
învăţătoare, scriitoare, savantă, bibliotecară, actriţă, într-un cuvânt a femeii care munceşte 
în domeniul culturii, artei, al educaţiei. Este cultivat modelul femeii care prin rezultatele 
muncii se înălţă adeseori „sus”, poate chiar la aceeaşi treaptă cu bărbaţii. Astfel, la nivel 
de prezentare a astfel de portretizări nu se întâlnesc evidente discriminări de gen, ele 
dovedindu-se mai mult prin raritatea cu care apar atunci când e vorba de femei. 

Spre exemplu, în numărul din 7 octombrie 2004 au fost publicate 29 de materiale 
pe o tematica diversă, conţinând şi 4 materiale consacrate tematicii feminine, în 
special opere literare. Este vorba, în primul rând, de piesa lui Andrei Strâmbeanu 
„Oltea” (Mama lui Ştefan cel Mare şi Sfânt). Deşi în piesă figurează şi personaje 
masculine, eroina principală este Oltea, mama lui Ştefan cel Mare. Piesa este publicată 
pe două pagini, având şi fotografia autorului.  Mai este publicată o povestire semnată 
de Beniamin Cogan, intitulată „Păsările şi păsăruica” în care personajul principal este 
nepoţica. Un material de publicistică în care eroina este o femeie poartă semnătura 
Tatianei Rotaru şi se numeşte „Nu toţi hulubaşii zboară”. În centrul lui se află Valentina 
Iarovoi, colaboratoare a Institutului de Arheologie şi Etnografie a Academiei de 
Ştiinţe din Moldova, etnografă, specialistă în arta culinară care cunoaşte bine „taina 
hulubaşilor”. Materialul este însoţit şi de o fotografie a protagonistei. La capitolul 
personaje feminine în  artă poate fi atribuit şi materialul „Un film-eveniment: „Aria” cu 
şi despre Maria Cebotari” de Alexandru Bohanţov. Autorii acestui film documentar, 
Dumitru Olărescu şi Vlad Druc, au realizat nu atât un film biografic, cât un film despre 
rolurile celebrei cântăreţe de origine basarabeană, a cărei talent a fost aplaudat şi a 
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cărei voce a fost auzită pe scenele celor mai importante teatre de operă din Europa, 
menţionându-se şi rolurile jucate în cinematografie. Vocea de după cadru a unui 
bărbat comentează acţiunea de pe ecran.  
Imaginea femeii, după cum se vede din cele expuse mai sus, este pozitivă, 
apreciată în termeni laudativi, dar ... apare într-un număr infim de materiale. 
Celelalte 25 de materiale sunt consacrate într-un fel sau altul activităţii 
bărbaţilor, promovării imagini lor în presă. 

Ne vom referi şi la alte materialele publicate în paginile săptămânalului pe 
parcursul acestei luni. De exemplu, în numărul din 14 octombrie 2004 din cele 47 
de materiale 5 sunt dedicate activităţii femeilor, prin diverse genuri de presă: o 
informaţie-aviz, având următorul conţinut: „Miercuri, 20 octombrie, ora 15,00 la 
Biblioteca Naţională, secţia muzicală, va avea loc lansarea romanului „Recviem pentru 
Maria” de Vera Malev. Sunt invitaţi toţi cei interesaţi de opera regretatei scriitoare. Invită 
Uniunea Scriitorilor din Moldova”. Nu comentăm această informaţie, fiindcă este clar 
mesajul ei, atitudinea plină de respect faţă de scriitoarea Vera Malev. Adăugăm doar 
că romanul este consacrat celebrei cântăreţe de operă, Maria Cebotari. Cum se vede, 
interesul faţă de personalitatea cântăreţii basarabene este destul de mare, dat fiind că 
mult timp numele ei a fost aproape necunoscut în propria ţară.

Tot în acest număr al săptămânalului „Literatura şi Arta” este publicat un ciclu de 
poezii de Agnesa Roşca. Aflăm dintr-un text-telegramă că poeta a împlinit 75 de ani 
şi că „mai bine de jumătate de secol de creaţie sensibilizează mai multe generaţii”.  Tot 
în această pagină criticul Tudor Palladi semnează un microstudiu intitulat „Corabia 
destinului sau miracolul cărţii”, care este consacrat creaţiei Agnesei Roşca. Este o analiză 
serioasă a poeziei, a „desenului liric” al poetei, specificându-se că „poezia Agnesei Roşca 
se imprimă pe memoria timpului interior”. 

În numărul din 14 octombrie o pagină a săptămânalului este dedicată Zilei 
poeziei care se sărbătoreşte la Chişinău de câteva decenii. În această pagină citim 8 
poezii semnate de femei şi 7 poezii semnate de bărbaţi. Poate că nu reprezintă tot 
spectrul poetic din Republica Moldova, dar în această pagină întâlnim poezii semnate 
de autori din diferite generaţii. La prima vedere pare a fi o alegere liberă a  poeziilor, 
printre care din fericire opt sunt semnate de femei. 

În numărul din 21 octombrie este publicată o schiţă biografică semnată de Ion 
Cuzuioc şi intitulată „Paznic la ospătărie” (pagina 8). Cu mult umor, autorul descrie 
cum a cunoscut „domeniul alimentaţiei”, domeniu care, mai târziu, l-a „ajutat” să-şi 
întâlnească viitoarea soţie. 

 Nici în acest material, nici în cele la care ne-am referit mai sus nu apare o imagine 
neplăcută sau un text care să defăimeze femeia. Din contra, se accentuează calităţile 
distincte ale femeilor: exemplare, talentate, exigente, harnice, etc. Ce-i drept, ca temă, 
ca exemple „servesc” femeile cu  o biografie de rezonanţă, femeile „pozitive”, femeile 
care s-au „impus” alături de bărbaţi.

În rest, marea majoritate a materialelor sunt consacrate bărbaţilor: scriitori, poeţi, 
intelectuali din diverse domenii. Titlurile sunt şi ele semnificative şi scot în lumină 



201

IMAGINEA FEMEII ŞI A BĂRBATULUI ÎN PRESA SCRISĂ

calităţile de frunte, calităţile reprezentative. Uneori sunt simple, dar pline de sens. 
De exemplu în „Literatura şi Arta” din 21 octombrie 2004 citim: „Un poet al esenţelor 
– Valeriu Matei” (a doua parte e publicată la 28 noiembrie), fiind vorba de un studiu 
serios şi amplu despre „poetul esenţelor”; „Cuvânt despre colegul Dumitru Matcovschi”. 
Alte titluri care „glorifică” bărbatul şi activitatea lui: „Ioan Scurtu: „Istoria integrală nu 
înseamnă eliminarea istoriei naţionale” (de altfel, un subiect discutat de mai mult 
timp în paginile presei noastre, inclusiv şi în paginile săptămânalului „Literatura şi 
Arta”, dar aproape fără participarea femeilor. Să nu existe specialiste în domeniu sau, 
ca întotdeauna, opinia lor nu contează? Or, poate şi din considerentul că istoria este 
„făurită” doar de bărbaţi?). Alte titluri: „Excelent profesionist, lector, internist – Victor 
Barbălău”; „La coliba lui Vasile Mocanu”; „Ion Eremia – eminent savant şi pedagog” 
(semnează 4 bărbaţi); „Liantul între armonia ascunsă şi cea vizibilă – muzica” (despre 
creaţia compozitorului Teodor Zgureanu” ş.a.

În schimb unele titluri care vizează prestaţia feminină, fiind publicate chiar pe 
prima pagină au un sens destul de dubios, cum ar fi: „Marea m-a muşcat, Nelly m-a 
vindecat” („Literatura şi Arta”, 28 octombrie 2004), deşi din conţinut cititorul află că 
autorul, un bărbat, îşi exprimă astfel simpatia şi admiraţia faţă de cântăreaţa Nelly 
Ciobanu. Oricum, titlul semnifică o atitudine vag vulgară faţă de o cântăreaţă talentată 
şi valoroasă pentru arealul autohton şi nu numai. Dar, precum la noi mai e viu obiceiul 
ca femeia să meargă cu un pas-doi în urma bărbatului, acest fel de apreciere e 
considerat mai curând normal, decât jignitor. 

În fiecare număr publicaţia „Literatura şi Arta”, consacră ultima pagina satirei şi 
umorului. Intitulată „Beciul vechi”, pagina se lasă împânzită cu epigrame şi poezioare 
în care este ţesută cu totul altă imagine a femeii: cea care îşi înşeală soţul, promovează 
o modă indecentă, are un comportament amoral, mai pe scurt, e „plină” de toate 
viciile, fiind demnă de dispreţ şi derâdere. Problema e că, în specificul săptămânalului 
„Literatura şi Arta”, care în materialele serioase elogiază, de regulă, femeia în termeni 
superlativi, umoriştii o văd pe aceeaşi „femeie-mamă”, păstrătoare a „focului din vatră” 
într-o cu totul altă lumină, motivaţi fiind de situaţii banale precum – schimbarea 
coafurii, îmbrăcămintea modernă, găsind-o vinovată de păcatele şi relele lumii. Iată 
un exemplu, spicuit din cele câteva „Şfichiuiri” de Gheorghe Bâlici (21 octombrie): 
„Ah, fetele când inimi frâng/ În al oraşului decor/ Au blugii ce-aşa de bine strâng/ C-abia 
păşim în urma lor”. Mai sunt şi alţi autori care publică în „Beciul vechi” din 21 octombrie 
diverse poezii, epigrame. Din zece epigrame ale unui autor, şase sunt consacrate 
femeii. Imaginea care este oferită cititorului te lasă fără de grai: „Când fustele-au 
ajuns la noadă/ De se închină toţi creştinii,/ Să nu te miri de vezi pe stradă/ Şi-un popă 
în sutană MINI!” („Nebunia modei”). „Înţepătura n-o concepe - / Injecţiile dor nespus!/ 
Când doctorul veni s-o-nţepe,/ Ea se culcă cu faţa-n sus!” („Frica de injecţie”). „Când doar 
bărbatu-i şef în casă/ Croind cu PARUL legi deşarte,/ Nici doamna soaţă nu se lasă/ Şi-şi 
cată PARU-n altă parte!” 

În urma citirii unor astfel de „opere” literare, în loc să râzi, te apucă mai întâi mila 
faţă de bărbaţii care le-au scris, apoi faţă de cei care le citesc, ca de nişte „sărmane jertfe 
ce se lasă  seduse” de „viclenele” femei. În alte circumstanţe ar fi de prisos să insistăm 
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cu comentarii asupra conţinutului indecent al respectivelor epigrame, dar fiindcă 
studiul respectiv are scopul de a determina care este imaginea femeii în raport cu cea a 
bărbatului în presa scrisă, mai ales, că acest gen literar e unul dintre cele mai agreate de 
publicaţiile autohtone, vom mai zăbovi asupra mesajului şi impactului lui asupra opiniei 
publice. Iniţial, ne vom întreba de ce epigrama ca gen literar este practicată aproape 
în exclusivitate de bărbaţi (procedeul pe limba psihologilor ar însemna complexe sau 
deficienţe de personalitate a celor care le scriu, epigrama fiind un mod de răzbunare 
pentru experienţele trăite), apoi ne vom referi la caracterul lor, vădit sexist, menit să 
defavorizeze în mod gratuit cealaltă jumătate a tandemului uman - femeia. Or, deloc 
din întâmplare, autorii „aleg” teme precum: moda, vizita la doctor, comportamentul 
feminin, etc. Ei îşi permit să „studieze” corpul feminin, „umblând” pe urmele femeilor 
în stradă, „asistă” pe furiş la consultaţiile medicale ale lor, le incriminează infidelităţi 
presupuse, etc. Acest fel de epigrame, ar putea fi, în cazul în care s-ar adopta şi la noi 
precum în ţările civilizate, Legea privind hărţuirea sexuală, unul din cele mai elocvente 
exemple de discriminare sexistă a femeilor de către bărbaţi. 

De obicei, materialele publicate în săptămânalul „Literatura şi Arta” sunt însoţite 
de imagini fotografice care le completează conţinutul, indiferent de faptul cărui gen 
se referă : feminin sau masculin. Dar fiindcă numărul de materiale despre prestaţia 
masculină e mult mai mare, evident, că şi numărul imaginilor cu bărbaţi este cu mult 
mai mare decât cel al imaginilor cu femei ( notam mai sus că în luna octombrie 2004 
au fost publicate 14 imagini-foto cu femei şi 55 imagini-foto cu bărbaţi). Drept aspect 
pozitiv în ambele cazuri (imagini cu femei – imagini cu bărbaţi) poate fi considerat 
faptul că fotografiile din săptămânalul „Literatura şi Arta” nu sunt vulgare, nu scot în 
evidenţă defecte fizice, părţi ale corpului feminin, ci mai degrabă sunt expresive şi 
estetice. Din acest punct de vedere, săptămânalul dă dovadă de corectitudine şi tact 
(spre deosebire de imaginea-foto a genurilor umane din alte publicaţii) în promovarea 
în presă atât a imaginii-foto a femeii, cât şi a imaginii-foto a bărbatului.

În ultimul timp, deşi nu în mod constant, sunt publicate şi fotografiile autorilor, 
uneori şi ale autoarelor de articole.

    

   Publicaţia „Literatura şi Arta” - luna octombrie 2005 

Apare în acelaşi format şi acelaşi volum. 

Cât priveşte numărul de colaboratori, s-a ajuns la egalitate: 7 femei şi 7 bărbaţi. 
Posturile-cheie le deţin în continuare bărbaţii.

În luna octombrie 2005 au apărut 4 numere: la 6, 13, 20 şi 27 octombrie. 
În total, au fost publicate 162 de materiale de diverse genuri, din ele 30 au fost 
semnate de femei, iar 132 - de bărbaţi. Materiale fără semnătură ( spre deosebire 
de celelalte publicaţii autohtone, care plasează materiale fără de semnătură chiar şi 
în proporţie de 80 la sută ) nu se întâlnesc. Tot în această perioadă săptămânalul a 
fost ilustrat cu 105 imagini: fotografii, desene, picturi, etc. Din ele doar 14 reprezintă 
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femei, 45 reprezintă bărbaţi, 27 sunt mixte, iar 19 neutre (o clădire, un arbore, un 
crâmpei de cer, etc.).

În numărul din 6 octombrie sunt publicate 3 materiale cu tematică feminină, 
mai exact, consacrate activităţii femeilor. E vorba de eseul intitulat „Lidia Ungureanu 
între amor şi mister” semnat de Boris Druţă în care este prezentată una din cărţile 
poetei Lidia Ungureanu, editată în 2002 la Chişinău, numindu-se „Blues matinal”, dar 
şi alte cărţi ale poetei. Deşi şăgalnic ca stil, este pusă în valoare opera autoarei, nu 
se denigrează conţinutul poeziilor, chiar dacă în unele fraze se strecoară anumite 
conotaţii de natură intimă, cum ar fi: „Timpul, însă, după cum se ştie, trece fulger şi…
hop! că  şi Lidia mea mi se prezintă într-o nouă postură” (sublinierea ne aparţine).  
Sfârşitul eseului imită, mai curând, umorul crengian: „Sărut mâna, cucoană. Şi, rogu-te, 
zi-i înainte, că-i zici bine”.

Tot pe aceeaşi pagină, a 4-a,  este inserată o recenzie „Despre structura imaginarului 
în poezia Magdei Isanos” de Alexandru Burlacu. Materialul e analitic, autorul referindu-
se, în  primul rând, la cartea „Doamnei Aliona Grati. Eseu despre structura imaginarului”, 
apărută la Editura Prut Internaţional. Autorul analizează cu multă atenţie cartea 
Alionei Grati, structura ei, apreciind suportul teoretic, evidenţiind specificul poeziei 
Magdei Isanos care, după Aliona Grati, „este produsul unei arte combinatorii, a poeticii 
imaginative”, autoarea, „încercând să pătrundă în lumea miraculoasă a Magdei Isanos”. 
Materialul este completat cu imaginea copertei cărţii pe care este reprodusă forografia 
Magdei Isanos. Lectura unei astfel de recenzii este plăcută şi denotă atitudinea serioasă 
a autorului faţă de materialul propus pentru analiză.

Un alt material consacrat prestaţiei feminine poartă titlul de „Amprentele 
numelui şi talentului tău” de Gh. Şevcişin, dirijor, artist emerit („Liteartura şi Arta” ca şi 
alte publicaţii din Republica Moldova enumără sub semnătură titulaturile, profesiile 
autorilor, n.a.) Ca gen, materialul este o schiţă despre cântăreaţa Svetlana Creţu: date 
biografie şi de creaţie, precum şi treptele ascensiunii ei în arta interpretativă. Iată 
cum o caracterizează pe Svetlana Guţu autorul: „Farmecul său omenesc şi vocea-
i cristalină, plină de duioşie şi miresme divine…” (sublinierea nu aparţine). Mai rar 
întâlnim în materiale consacrate prestaţiei feminine calificativul omenesc, mai curând 
se obişnuieşte a zice – femeiesc, care din punct de vedere al egalităţii genurilor poate 
fi interpretat drept o discriminare, dacă ţinem cont de proverbiala deja expresie 
populară: mergea pe drum un om şi o femeie.

Deşi nu sunt consacrate prestaţiei feminine, nu putem să nu menţionăm două 
materiale semnate de două autoare din pagina a 3-a a aceluiaşi număr de ziar. E 
vorba de Elena Aramă , doctor habilitat în Drept, profesor universitar, şef Catedră 
Teoria şi Istoria Dreptului, USM, care semnează articolul „Să muncim întru cultivarea 
şi fructificarea limbii române”, un studiu serios şi argumentat despre încălcarea 
drepturilor vorbitorilor de limbă română în trecut, despre istoricul limbii române, cât şi 
despre procesul de democratizare care trebuie să promoveze utilizarea în toate sferele 
a limbii de stat”. Ce-i drept, nu sunt folosite corect, din punct de vedere al limbajului 
de gen, atribuţiile semnatarei: corect ar fi  doctoră  habilitată în Drept şi nu doctor 
habilitat în Drept, profesoară universitară şi nu profesor universitar, şefa Catedrei şi 
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nu şef Catedră. Procedeul de a reda denumirea titlurilor ştiinţifice, a profesiilor, etc., 
doar la genul masculin şi în cazul când acestea sunt deţinute de către femei, denotă 
tendinţa de nerecunoaştere 

( procedeul e unul general întâlnit în toată presa autohtonă şi nu doar în presă, 
trăgându-se din vremuri de demult, am putea spune de pe vremea când s-au scris 
primele dicţionare ale limbii române, or, în paginile lor arareori e de găsit şi varianta 
la feminin a astfel de termeni) a efortului feminin în domeniile respective şi anihilarea 
lui, în primul rând prin lipsa de vizibilitate (citeşti precum e scris) şi, poate chiar mai 
important, prin lipsa expresiei sonore, care, graţie obişnuinţei de a zice, spre exemplu, 
doctor şi nu doctoră, poate să pară incorect la prima vedere. Problema, însă, nu e de 
azi, nici de ieri, ea ţine de mentalitatea societăţilor patriarhale, care nu admiteau, pur 
şi simplu, că şi femeile sunt capabile de activităţi pe potriva bărbaţilor.  

Celălalt material inserat pe aceeaşi pagină se intitulează „Limba rămână – 
Cenuşăreasă la ea acasă!” şi este semnat de Victoria Mâtcu, absolventă a Facultăţii Relaţii 
Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a USM. Este un material publicistic despre 
nerespectarea Legii cu privire la limba de stat, despre nedorinţa populaţiei alolingve de a 
însuşi limba română, tratând-o cu ostilitate şi dispreţ. Seriozitatea abordării unei teme de 
interes naţional, atitudinea cumpătată, argumentele folosite inspiră încredere şi respect 
atât faţă de autoare, cât şi faţă de redacţia care a publicat un asemenea material. 

În numărul din 13 octombrie 2005 este publicat la rubrica „Rădăcina neamului” 
materialul „La „Îngeraşul” cresc adevăraţi oameni şi cetăţeni” semnat de Mihai Morăraş, 
care pune în lumină activitatea Olgăi Bojesu,  directoarea grădiniţei „Îngeraşul” din 
sectorul Râşcani al capitalei.”Bucovineancă şi doamnă deosebită” Într-un stil admirabil 
sunt scoase în evidenţă calităţile organizatorice ale directoarei care „în fiecare an, la 
ora prestabilită, la „Îngeraşul” se adună oaspeţi dragi - poeţi, compozitori, cântăreţi, 
muzicanţi şi, bineînţeles, părinţi şi reprezentanţi  ai administraţiei locale”. Materialul este 
însoţit şi de o imagine în care este prezentă directoarea Olga Bojescu ,”bucovineancă 
şi doamnă deosebită”, precum îi zice autorul, alături de poetul Grigore Vieru (ambii pe 
o scenă improvizată) în faţa copiilor îmbrăcaţi în haine populare. Imaginea prezintă o 
secvenţă de la această sărbătoare şi completează atmosfera descrisă în material.

Ciudat lucru! Numărul respectiv cuprinde doar un singur material consacrat 
prestaţiei feminine, dar şi acela este semnat de un bărbat, pe când mai multe 
materiale semnate de femei se referă la prestaţia masculină, la problemele cu care se 
confruntă bărbaţii-protagonişti ai materialelor. De exemplu: Nina Josu îşi intitulează 
materialul „Grigore Vieru: ”Din îngemănarea divină a iubirii se nasc oameni, iar din 
falsa joacă poetică nimic nu se naşte”, Estela Răileanu -  „Timp în anotimp cu maestrul 
Victor Cobzac”, Nina Josu - „Eugen Simion: „Esenţialul este în patrimoniul nostru 
spiritual comun”. Restul materialelor semnate de femei sunt poezii publicate cu ocazia 
Zilei Poeziei – 2005. Nouă poete, alături de cinci poeţi „alcătuiesc” pagina de poezie, 
însoţită de un cântec pe versuri de Vladimir Rusnac şi muzica de Nicolae Gribincea. 
Este impresionant desenul plasat în mijlocul paginii care invocă un bărbat ”strâns” 
într-o ramă de tablou ce ţine în mâini o carte: o mână e pe carte, în interiorul tabloului, 
alta mână, tot pe carte, dar în exteriorul tabloului.
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În contextul studiului de faţă consemnăm prezenţa în paginile săptămânalului 
„Literatura şi Arta” a două reproduceri din pictura lui Victor Cobzac, având ca imagine 
femeia. Prima se intitulează „Muze”, a doua „Codana”, iar în pagina întâia este reprodus 
tabloul intitulat „Cuplu”.

Săptămânalul „Literatura şi Arta” inserează uneori în pagina 8 şi publicitate, 
îndeosebi, publicitate de carte. Cititorii sunt informaţi despre apariţiile editoriale, 
unele din ele semnate de femei. În numărul din 13 octombrie ne sunt recomandate 
4 cărţi apărute în colecţia Clio la Editura Prut Internaţional: două din ele poartă 
semnătura a două autoare. E vorba de Elena Negru „Politica etnoculturală în R.A.S.S 
Moldovenească” (1924 – 1940) şi Lidia Pădureac „Relaţiile româno-sovietice” (1917 
– 1934). Tot pe aceeaşi pagină grupul editorial Litera anunţă apariţia manualului de 
Literatură română pentru clasa a XII-a. Autori: Mihai Cimpoi şi Constantin Şchiopu.

Numărul din 20 octombrie al săptămânalului „Literatura şi Arta” conţine mai 
multe materiale consacrate femeilor, majoritatea fiind plasate în pagina 7. Două din 
ele, reflectă, de fapt, aceeaşi temă. E vorba de activitatea jurnalistei Valeria Dascăl, 
„prototipul ziaristului de vocaţie” (sublinierea ne aparţine), cum o califică Nicolae 
Dabija, autorul consemnării „Icoane pe sticlă”. Autorul face o succintă analiză a textelor 
„Jurnalului vienez” care „conţin mult suflet, mult omenesc”, schiţele ei fiind „izvorâte 
din dragoste de oameni, din dragoste de baştină, din dragoste de dragoste”.  Al 
doilea material (fără semnătură) dedicat Valeriei Dascăl şi cărţilor sale se intitulează 
simplu: „Prezentări de carte la Chişinău şi Viena”. Ca o continuare a temei este şi schiţa 
„Monumentalistică” de Valeria Dascăl din seria „Jurnalul vienez” în care, ca personaj, 
apare nelipsită femeia. Acest grupaj de materiale este bogat ilustrat: imagini ale 
copertelor cărţilor autoarei, imagini mixte cu prezenţa autoarei alături de scriitorii de 
la Chişinău, o imagine cu mulţi bărbaţi care citesc atent, o altă imagine din Viena care 
ne-o prezintă pe Valeria Dascăl alături de parohul Bisericii Ortodoxe Române, Nicolae 
Dura, la o lansare de carte.

Pe aceeaşi pagină citim materialul publicistic „Viaţa aşa cum e…” de Efim Josanu 
publicat la rubrica „Tranziţia la ţară”. În acest material în egală măsură autorul se referă 
şi la femei, şi la bărbaţi, deci, viaţa la ţară e nespus de grea şi greul îl duc pe umerii 
lor atât femeile, cât şi bărbaţii. Fără deosebire de gen. Dar „viaţa, aşa cum e, nu ne dă 
dreptul s-o trăim fără demnitate”, consideră unul din eroii articolului, Ştefan, mezinul, 
„unul din cei patru băieţi ai familiei Agafiei şi a lui Matei Diga”. Materialul este însoţit 
de fotografia autorului, Efim Josanu.

Un material, gen schiţă, intitulat „Steluţa de la Ungheni – Romaniţa Toma” este 
semnat de Boris Druţă (în imagine Romaniţa Toma cu scriitorul Boris Druţă). Romaniţa 
este elevă şi are treisprezece ani. Autorul trece în revistă succesele talentatei cântăreţe 
care s-a învrednicit de nenumărate diplome şi premii, mai ales în România. Este „O 
floare din grădină”, cum afirmă însăşi „copiliţa” care „continuă să caute, să descopere 
noi puteri şi căi de a deveni artistă consacrată”. Romaniţa Toma „nu mai este un înger 
de copiliţă în casa părintească”, ci e, cum zice chiar ea într-un cântec de-al său „o floare 
legănată de soare, alintată-n noapte de stele, dimineaţa scăldată în rouă”. Dincolo 
de aceste digresiuni lirice, inevitabile pentru un material de asemenea gen şi, mai 
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ales, când e vorba de un copil, un talent în devenire, sfârşitul pare mult prea grav: 
„Se zice aproape axiomatic că arta uneşte popoare. Întreb: va reuşi oare Romaniţa 
Toma să unească cu arta ei un popor dezbinat nu din voia sa?” Şi încheie ca un jude în 
aşteptarea verdictului: „Aştept un răspuns”.

În numărul din 27 octombrie este publicat la pagina 8 un necrolog cu titlul 
„Prezenţe printre noi”, din păcate la timpul trecut, fiindcă persoana elogiată, Tamara 
Avxentiev, care şi-a consacrat viaţa medicinei, nu mai este printre noi. Necrologul, 
semnat de 10 persoane, scoate în evidenţă „experienţa bogată, nivel profesional 
înalt, energie, principialitate, asiduitate, disciplină”, calităţi, de altfel, specifice mai mult 
bărbaţilor. Anume „străduinţa şi jertfirea de sine au permis să avem astăzi în republică 
Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului”. 
Aflăm din necrolog că Tamara Avxentiev, a contribuit „ la fericirea miilor de mame, 
la apariţia pe lume a miilor de copilaşi, a salvat viaţa miilor de femei”, dar cu părere 
de rău, aceasta femeie care a salvat atâtea vieţi omeneşti şi a fericit mii de familii, a 
avut parte de o coloniţă de ziar, însoţită de o fotografie pe care vedem o femeie în 
ochelari, cu zâmbet pe faţă şi trăsături bine conturate. Necrologul a fost publicat cam 
târzior, Tamara Avxentiev a încetat din viaţă la 21 septembrie 2005. Posibil, că acestea 
sunt poate unicele cuvinte spuse public despre distinsa doamnă care a jucat un rol 
însemnat într-un domeniu de importanţă vitală a ţării noastre.

În schimb, cu totul altă situaţie atestăm în cazul decesului reputatului lingvist 
Nicolae Corlăteanu, care a decedat la 21 octombrie 2005, având parte de mult mai 
multe elogii şi de două necrologuri: unul din partea Consiliului Uniunii Scriitorilor din 
Moldova şi al doilea din partea Colegiului de redacţie al revistei „Limba Română” şi a 
echipei săptămânalului „Literatura şi Arta”. În pagina 1, sus, în dreapta, este publicată 
fotografia savantului Nicolae Corlăteanu, de care, probabil, îşi aminteşte orice student 
care a luat licenţa la facultatea de litere a Universităţii de Stat din Moldova. Tot aici este 
publicat Testamentul lui Nicolae Corlăteanu „Las vouă moştenire…”, scris la 27.04.2005. 
Nicolae Dabija semnează un articol-necrolog intitulat „Patriarhul”, în care îl descrie drept 
„cel mai de seamă lingvist în Basarabia, fără să părăsească Basarabia, în condiţiile ei vitrege, 
cu Siberia în prag”, încheindu-şi spusele cu „Dumnezeu să-l miluiască! Amin!” Pagina a 8-a 
a săptămânalului găzduieşte un alt articol-necrolog, semnat de un „discipol direct al 
academicianului Nicolae Corlăteanu” -  Anatol Ciobanu, m.c.al AŞM, dr.hab,. profesor, şef 
Catedra Limba Română, Lingvistică Generală şi Romanică de la Universitatea de Stat din 
Moldova, cu un titlu semnificativ, „împrumutat” de la Mihai Eminescu : „S-a stins viaţa 
falnicii Veneţii…” Academicianul Nicolae Corlăteanu este văzut de autor ca „un adevărat 
deschizător de drumuri, un Columb al filologiei în perioada imediat postbelică”, fiind 
considerat în timpuri vitrege pentru destinele limbii române ca „Omul Cetăţii”, pe care 
a ştiut să o apere. Nicolae Corlăteanu, consideră Anatol Ciobanu,  a fost „nu numai un 
savant de mare prestigiu şi profesor de excepţie, ci şi un Om de Omenie, plin de generozitate, 
deschis, săritor la nevoie. Trecând în lumea celor drepţi, el ne-a lăsat o vastă moştenire 
culturală, „dar şi un mare gol, pe care urmează să-l umple marea cohortă a discipolilor”.

Un alt material vast este semnat de Alexandru Bantoş, redactor-şef al revistei 
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„Limba Română”, purtând titlul „Sunt o voce a generaţiei mele…”, în care se face o 
trecere în revistă a activităţii lui Nicolae Corlăteanu, în calitate de autor, la revista 
„Limba Română”. Aducem un citat în care savantul se destăinuie: „Am căutat să înţeleg 
perioada istorică în desfăşurare, cu toate contradicţiile, sfâşierile şi frivolităţile ei” (revista 
„Limba Română”, nr.3, 1995). 

Mai citim, tot în această pagină, şi o poezie întitulată „Trecerea dascălilor în lumină” 
de Gheorghe Colţun, închinată acad. N.Corlăteanu. 

Curios şi regretabil e că nici o femeie nu s-a încumetat să deplângă moartea 
savantului, deşi nu lipsesc femei-lingviste, specialiste în domeniul romanisticii, 
profesoare de limbă română, studente, foste studente. Poate n-au îndrăznit? Poate 
s-au simţit mici şi neînsemnate, umbrite de nume de rezonanţă care au meritat să 
scrie şi să-l deplângă pe distinsul savant Nicolae Corlăteanu?! Dacă acceptăm acest 
punct de vedere, acceptăm şi faptul că femeile contemporane, pe lângă faptul că sunt 
marginalizate de către partenerii lor sociali, se mai şi automarginalizează, aspect deloc 
de neglijat în promovarea egalităţii genurilor. Or, în acest fel, rolul lor rămâne a fi, ca în 
corurile antice, de participare la „spectacolul vieţii”, fără să se implice la crearea lui.

În paginile săptămânalului “Literatura şi Arta” se întâlnesc materiale care poartă 
mai multe semnături. De exemplu: “Mihai Prigorschi: profesor şcolar, cercetător 
ştiinţific, profesor universitar” este semnat de  8 autori (3 femei şi cinci bărbaţi). La 
6 noiembrie 2003 “Declaraţia reprezentanţilor Uniunilor de Creaţie şi ai instituţiilor 
culturale” a fost semnată de 9 autori (toţi bărbaţi), iar “Declaraţia societăţii civile 
din Republica Moldova privind căile de soluţionare a conflictului transnistrean” (20 
noiembrie 2003) este semnată de 13 autori (2 femei şi 11 bărbaţi).

 Un material care se impune atenţiei cititorului printr-un accentuat limbaj sexist 
este scrisoarea „Doamnă M.Şleahtiţchi!” de Andrei Strâmbeanu. De remarcat, că acesta 
şi alte materiale fac parte dintr-o dispută între scriitorii tradiţionalişti şi postmodernişti, 
care s-a desfăşurat mai mult timp în presa autohtonă, inclusiv în „Literatura şi Arta”. 
Tonul materialului este aspru şi necruţător. E vorba de principii şi, în cazul principiilor, 
nu s-a ţinut cont de genul personajului. La rândul ei, nici doamna M. Şleahtiţchi nu 
s-a lăsat mai prejos, „atacând” la rându-i pe bărbaţi în altă publicaţie decât cea care 
publică respectiva scrisoare. 

„Ştii de ce fac uz de cuvântul „Doamnă”? Fiindcă după ce ai citit pamfletul meu 
publicat în „Literatura şi Arta”, ai început să progresezi. De exemplu, în articolul „Şase 
minciuni într-o singură frază şi încă atâtea altele…”, te jenezi să spui cu gura ceea ce 
semnezi cu mâna pentru a apărea în revista „Semn” a cărei redactor şef-adjunct eşti. E un 
progres infim, dar – progres. Felicitări!” (sublinierea ne aparţine). Sau „Crezi că e mai puţin 
jenant cuvântul manipulare, de care faci uz de atâtea ori în articol şi care, scuzele noastre, 
nu sună tocmai bine în gura unei doamne?!”, de unde trebuie să înţelegem că astfel de 
vorbe ar suna deosebit de potrivit în gura unui bărbat?! „Doamnă decan M. Şleahtiţchi 
(sublinierea ne aparţine), consultă-te cu finul de cununie care e şef de catedră, aşa ca 
între rude…. Distribuind revista voastră pornografică studenţilor, faceţi, după părerea 
mea, nu doar o greşeală, ci un păcat, o crimă – pângăriţi nişte suflete curate… Renunţaţi 
la pornografie!” Cam ce-au înţeles cititorii, lecturând această scrisoare? Evident, cei 
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care cunosc revista „Semn” aveau deja o părere, cei care nici nu au ţinut-o în mână 
au fost, fără doar şi poate, influenţaţi de acest articol, inclusiv de alte articole despre 
publicaţia bălţeană care propagă, după părerea unora, pornografia. Nu comentăm 
discuţiile aprinse dintre scriitorii „păşunişti”, precum au fost „botezaţi” scriitorii mai în 
vârstă de către scriitorii mai tineri, care aderă la postmodernism, dar un lucru e cert – 
deşi e întreţinută de intelectuali respectiva dispută e degradantă şi plină de invective 
din partea celor implicaţi în ea.

Aspectul pozitiv în exemplul de mai sus, privit de pe poziţiile studiului în cauză, e 
că în disputele literare, iniţiate şi susţinute de cele mai multe ori de către bărbaţi, apar 
şi voci feminine,  adevărat, încă singulare, care, în virtutea tradiţiei sunt puse în situaţia 
să suporte ironia şi zeflemeaua „purtătorilor de pălărie” numai din considerentul că 
sunt „purtătoare de fuste”, deşi, dacă e să acoperim scopul studiului nostru – atestarea 
prezenţei prestaţiei feminine de rând cu prezenţa prestaţiei masculine ca volum 
şi plasare în spaţiul publicaţiei, ca experienţă, limbaj şi imagine folosite pentru 
expunerea lor - constatăm că lucrurile sunt departe de a fi egale, developându-se 
în descreştere continuă (calculele efectuate demonstrează elocvent acest lucru, or 
perioada monitorizată în anul 2003 – 15,54 la sută; în anul 2004 – 14,48 la sută; în 
anul 2005 – 8,02 la sută), în ultimă instanţă bărbaţii fiind cei care fac jocul, în timp ce 
prestaţia feminină este marginalizată în diferite moduri atât direct, cât şi camuflat. 

Or, prezentarea experienţelor singulare, de cele mai multe ori pozitive, ale unor 
femei, precum se întâmplă îndeosebi în paginile publicaţiei „Literatura şi Arta”, care 
adeseori aminteşte de afişarea pe tabla de onoare din perioada socialismului a celor 
mai destoinice şi harnice femei, mai rămâne a fi un stereotip implantat adânc în 
conştiinţa jurnaliştilor, indiferent de genul lor, atât de la săptămânalul respectiv, cât 
şi de la celelalte publicaţii. Astfel, cititorului i se propune de fiecare dată imaginea 
femeii drept un model, o vedetă, procedeu ce se înscrie până la urmă într-o altă 
formă de maginalizare socială a femeii, fiindcă precum scrie Laura Grunberg în 
studiul „(R)Evoluţia în sociologia feministă. Repere teoretice, contexte româneşti” 
(editura Polirom, 2003), „practicile grupului dominant (în speţă, bărbaţii) fac regula în 
societate. Grupul dominat (în speţă, femeile) trebuie să dobândească o anume coerenţă 
şi fluenţă pentru a supravieţui”. „Presiunea este asimetrică”, iar cei „colonizaţi” (adică 
femeile n.a.) „trebuie să înveţe limba colonizatorilor” (pag.163). Observăm că acest 
lucru se întâmplă şi femeilor noastre, dar în cea mai mare măsură, după noi, femeilor 
jurnaliste, care în virtutea profesiei, considerată până nu demult „bărbătească”, nu 
reuşesc să-şi păstreze identitatea de gen în exercitarea ei, însuşindu-şi, se prea poate 
inconştient, dar şi impuse de împrejurări, comportamente profesionale masculine. 
Plauzibilă vizavi de acest fenomen, mai ales, vizavi de practicile jurnalistelor noastre, 
ni se pare constatarea aceleiaşi Laura Grunberg din studiul amintit, care le notifică 
drept „dezavantajele accesului în două lumi incompatibile”, fiindcă „persoana poate fi 
tentată să-şi dihotomizeze viaţa, rezervându-şi cadre diferite pentru contexte diferite, 
trăind, de exemplu, ca femei, viaţa publică într-un mod masculin”. Astfel, femeile resping 
de regulă„practicile specifice propriilor contexte”  şi încearcă, pe cât e posibil, ”să fie 
asemănătoare  membrilor din grupul dominant  al societăţii” (pag.164).
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Aflându-se în chiar centrul societăţii, presa promovează anumite modele umane. 
Acelaşi lucru face şi săptămânalul „Literatura şi Arta”: produce bunuri spirituale, la care 
participă atât femeile, cât şi bărbaţii. Privită din această perspectivă şi ţinându-se cont 
de prezenţa, fie şi neînsemnată, a femeii în paginile acestui săptămânal, participarea 
ei la viaţa publică - în cazul nostru, la procesul literar, artistic, cultural şi educaţional 
- nu se deosebeşte prea mult de cel al bărbaţilor, atât doar că, raportate la numărul 
bărbaţilor, femeile sunt mult mai puţine şi, de regulă, izolate una de alta, fapt ce nu 
le prezintă drept o expresie a puterii, a experienţei unui grup, a unei mişcări, a unei 
prezenţe active în societate. În acest context, femeia apare ca o fiinţă marginalizată, 
căreia i se atribuie un privilegiu epistemic. Este şi ea, femeia, menţionată,  „băgată” 
în seamă, dar în cazuri cu totul excepţionale, situaţie ce conduce în cele din urmă la 
un fel de idealizare a ei, fiindcă, precum zice Laura Grunberg, „extrage indivizii (adică 
femeile n.a.) din practicile concrete şi le generalizează în conformitate cu nişte modele 
de practici normative” (pag.166). Privilegiaţii, adică grupul social care schimbă istoria, 
rămân a fi bărbaţii. 

Ca să confirmăm acest gând, revenim la numărul din 20 octombrie 2005, unde 
remarcăm la pagina 2 imaginea comună a Primului Guvern al Republicii Moldoveneşti 
instituit de Sfatul Ţării la 7 decembrie 1917, în care vedem 9 bărbaţi şi nici o femeie! 
Cunoaştem semnificaţia istorică a Sfatului Ţării, avem toată admiraţia pentru tot ce a 
făcut în acel timp, însă trebuie să constatăm că femeile sunt lipsă din această pagină 
a istoriei. Or, ele au existat. 

Cu regret, procedeul „lucrează” şi în ziua de azi, fiindcă cei care domină nu renunţă 
niciodată de bună voie la terenul câştigat, care întotdeauna înseamnă putere. Ideea 
ar fi, în contextul studiului aplicat, ca „privilegiaţii” să accepte egalitatea genurilor, 
iar femeile să facă un efort şi să refuze rolul bine însuşit de a se acomoda practicilor 
masculine, încercând să-şi caute propria identitate. 

Săptămânalul „Literatura şi Arta” ne-a oferit material suficient de discuţie. 
Constatăm în paginile lui grija pentru exprimarea corectă, pentru ţinută lingvistică 
ireproşabilă a materialelor, ce vin să-i confirme statutul de publicaţie a Uniunii 
Scriitorilor din Moldova, la care, trebuie să recunoaştem, au acces atât femeile, cât 
şi bărbaţii. Desigur, în măsura în care fiecare ştie şi vrea să se impună sau să impună 
altora anumite idei, practici şi experienţe.

„Oamenii trebuie luaţi aşa cum sunt”, spunea cineva. Pentru a fi altfel, trebuie să 
rişti. Sunt oare pregătite femeile noastre să-şi asume riscul de a schimba atitudinea 
faţă de ele şi faţă de prestaţia lor, fie intelectuală sau de oricare altă natură? Sunt 
pregătiţi bărbaţii să accepte riscul femeilor şi să le ofere teren de colaborare? Este 
pregătită societatea noastră pentru a crea posibilităţi de participare egală a femeilor şi 
bărbaţilor la diverse niveluri decizionale a vieţii politice, sociale, economice, culturale? 
Dacă prezenţa bărbaţilor în paginile săptămânalului este mai mare, înseamnă acest 
lucru că şi drepturile lor sunt mari? Şi dacă drepturile bărbaţilor sunt mari, ar putea fi 
extinse şi drepturile femeilor, ca să fie egale cu ale bărbaţilor? 
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Studiul de faţă se bazează pe analiza conínutului publicaíilor de limbă română 
prin prizma dimensiunii de gen. Datele obţinute în urma investigaţiilor au relevat 
formularea anumitor concluzii, care scot în evidenţă starea de lucruri privind imaginea 
femeii în raport cu imaginea bărbatului în presa scrisă.

Înainte de toate, însă, trebuie să conştientizăm că mass-media reproduce un 
fenomen existent în societate, care funcţionează pe schema: puterea, succesul, 
afirmarea în viaţa publică sunt apanajul bărbaţilor, iar femeile sunt „constrânse” să 
se manifeste preponderent în spaţiul casnic. Aceste clişee mentale, care produc, 
conform tradiţiei, prejudecăţi şi discriminări în adresa genului feminin, nu au cum să 
nu se răsfrângă şi asupra conţinutului mediatic, care graţie rolului, menirii pe care îl 
are, le răspândeşte şi le fortifică în mentalitatea publică. Caracteristicile presei scrise 
sub acest aspect se prefigurează respectiv:

  Principalele ziare de limbă română sunt conduse de bărbaţi ( cu excepţia 
„Ziarului de Gardă”, condus de o femeie, dar care nu se edita în perioada 
supusă montorizării), fapt care influenţează aducerea în prim-planul opiniei 
publice a problemelor, dar şi a succeselor realizate de femei; 

  Puţinele jurnaliste cu funcţii de decizie în cadrul redacţiilor nu reuşesc (sau nu 
vor) să impună un comportament profesional conform identităţii de gen, ci 
mai degrabă însuşesc comportamentul profesional masculin;

  Jurnalistele, deşi realizează un volum de muncă mai mare sau egal cu al 
jurnaliştilor, nu se bucură de aceleaşi avantaje ca şi jurnaliştii în cadrul 
redacţiilor;

  Jurnalistele, la fel ca şi jurnaliştii, scriu mai mult despre prestaţia masculină şi 
mult mai puţin despre prestaţia feminină;

  Materialele semnate de jurnaliste, spre deosebire de materialele semnate de 
jurnalişti, nu sunt însoţite de fotografiile lor,

  Materialele semnate de jurnaliste sunt plasate cel mai adesea în partea a doua 
sau pe ultimele pagini ale ziarelor;

  De regulă, jurnalistelor nu li se încredinţează să scrie editoriale, să exploreze 
domeniul politic, economic, financiar, considerate prin tradiţie teme ale 
jurnaliştilor;

  Tematica explorată de jurnaliste se reduce la domeniul social, cultural, 
divertisment, etc;

  Autorii de editoriale, care sunt în marea majoritate bărbaţi, folosesc adeseori 
un limbaj sexist, iau în derâdere prestaţia feminină, defavorizând imaginea 
femeilor;

 CONCLUZII
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  Materialele despre prestaţia feminină sunt scrise cel mai adesea de jurnaliste şi 
foarte rar de către jurnalişti;

  Materialele despre prestaţia feminină ocupă un volum de aproximativ 10-15 la 
sută din volumul total de materiale publicate;

  Materialele despre prestaţia feminină nu apar aproape deloc pe prima pagină, 
dar în cele plasate pe paginile 2 sau 3 ale publicaţiilor, puţine şi ele, femeile 
apar în rol de victime ale violurilor, ale traficului de fiinţe umane, ale violenţei 
în familie, ale accidentelor, etc.; 

  Materialele cu mesaj pozitiv despre prestaţia feminină apar foarte rar, dar nici 
atunci în condiţii similare (plasare în pagină, volum, ilustraţii) cu materialele 
despre prestaţia masculină;

  Imaginea femeilor active în domeniul politic, cu funcţii decizionale lipseşte 
aproape cu desăvârşire în paginile publicaţiilor, pe când cea a bărbaţilor din 
domeniile respective predomină în toate ziarele monitorizate;  

  De regulă, materialele despre prestaţia feminină au ca protagoniste cântarete, 
top-modele, sportive, prezentatoare, soţii de politicieni, iar materialele 
despre prestaţia masculină au ca protagonişti politicieni, oameni de afaceri, 
specialişti, fotbalisti, oameni de cultură, artişti; 

  În materialele despre prestaţia feminină, protagonistelor li se pun neapărat 
întrebări despre aspectul lor fizic, familie, copii, casă, bucătărie, lucru ce nu se 
întâmplă aproape deloc în cazul protagoniştilor bărbaţi;

  Materialele despre şi pentru femei sunt plasate pe ultimele pagini ale 
publicaţilor şi pot fi considerate drept suplimente speciale, în spaţiul cărora 
rolul femeilor este redus la cel de casnică, mamă, gospodină, consumatoare de 
cosmentice, dependentă de aspectul fizic, etc.;

  Imaginea-foto a femeilor în raport cu imaginea-foto a bărbaţilor în paginile 
publicaţiilor monitorizate este diferită din toate punctele de vedere: ca volum, 
calitate, mesaj, inclusiv amplasarea în pagini;

  Imagini-foto cu femei apar în proporţie de 10-15 la sută din imaginile 
publicate, dintre care foarte puţine le prezintă pe femei ca personaje pozitive, 
implicate în viaţa socială; 

  În prima jumătate a publicaţiilor, femeile sunt prezentate în imagini-foto (de 
cele mai dese ori) ca personaje anonime, ca victime ale violurilor, ale traficului 
de fiinţe umane, ale violenţei în familie, ale accidentelor de tot soiul, ca 
vrăjitoare, ca ucigaşe sau sinucigaşe, ca individe ce-şi abandonează copiii, etc.; 

  Imaginile-foto cu femei plasate în cea de-a doua jumătate a publicaţiilor, 
îndeosebi pe ultimele pagini, au ca protagoniste femei vedete: cântăreţe, top-
modele, arareori sportive, în marea lor majoritate din străinătate şi mai puţin 
autohtone;  

  Imaginile-foto cu femei publicate pe ultimele pagini ale ziarelor scot în 
evidenţă părţi ale corpului feminin, având menirea de a atrage atenţia 
cititorului, pe când imaginile-foto cu  bărbaţi prezintă de regulă chipuri în 
costume sobre, la cravată.  
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În context actual nu mai există nici o îndoială că promovarea principiului egaltăţii de 
gen devine pe zi ce trece o necesitate, un imperativ care nu poate fi ocolit, amânat sau 
compromis prin promovarea, cu „ştiinţă sau neştiinţă”, a stereotipurilor de gen, fiindcă 
ne supunem riscului de a rămâne împietriţi în mentalitatea patriarhal-misogină, care 
exclude direct şi indirect din spaţiul public prezenţa şi contribuţia feminină la dezvoltarea 
societăţii. Analizele efectuate în prezentul studiu dovedesc cu prisosinţă acest lucru: 

  toate publicaţiile monitorizate promovează un accentuat dezechilibru de gen;

  în toate publicaţiile se atestă o dominantă misogină care produce discriminare 
în primul rând şi în cea mai mare măsură faţă de genul feminin;

  agenda femeilor nu e încă un domeniu de interes nici pentru jurnalişti, nici 
pentru jurnaliste;

  jurnalistele nu se identifică profesional cu genul din care fac parte;

  jurnaliştii, atât femei, cât şi bărbaţi, nu conştientizează rolul populaţiei 
feminine ca formatoare de opinie;

  experienţele feminine sunt cel mai adesea stigmatizate, trivializate, 
marginalizate sau ignorate (cu preponderenţă cele din domeniul politic ); 

  publicaţiile importă „reţete de succes” feminin din străinătate, ignorându-le pe 
cele autohtone;

  preocupările femeilor sunt reduse la treburile casnice, familie, educarea 
copiilor, îngrijire corporală, frumuseţe, etc.; 

  femeile sunt tratate în paginile presei scrise drept obiecte sexuale, decorative;

  publicaţiile utilizează limbajul sexist. 

Ce ar fi trebuit întreprins într-o asemenea situaţie, cum ar putea fi schimbată din 
punct de vedere al principiului egalităţii de gen starea de lucruri privind imaginea 
femeii în raport cu imaginea bărbatului în presa scrisă ?

În primul rând trebuie să ţinem cont, că promovarea principiului egalităţii de 
gen este un proces complex şi de durată, care, precum ne-o dovedesc concluziile 
acestui studiu, nu poate fi considerat mulţumitor. Stereotipurile persistă în fiecare 
publicaţie aparte, iar schimbarea lor ar putea să se întâmple doar în măsura în care 
le cunoaştem şi le conştientizăm. Iar acest lucru poate fi realizat numai şi numai  
prin conjugarea eforturilor tuturor celor implicaţi, dar şi interesaţi în promovarea 
serioasă şi competentă a principiului egalităţii de gen. În acest scop au fost elaborate 
şi recomandările care urmnează, fiecare dintre ele fiind coroborate cu prevederile şi 
stipulările studiilor de gen, care se prefigurează a deveni o componentă importantă a 
ştiinţelor sociale contemporane:

RECOMANDĂRI
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  Organizarea  de către autrorităţi şi societatea civilă, ONG-uri specializate în 
domeniu a unor forumuri de consultare a mass-media în problematica de gen;

  Elaborarea unor programe de stat, care ar avea drept scop sensibilizarea mass-
media, inclusiv a opiniei publice vizavi de principiul egalităţii de gen; 

  Instruirea jurnalistelor/jurnaliştilor prin intermediul seminarelor, 
trainingurilor, atelierelor, dedicate conceptului egalităţii de gen;

  Organizarea de mese rotunde în cadrul cărora să se pună în discuţie principiul 
egalităţii de gen;  

  Implemetarea unor proiecte, care ar ar avea drept scop stimularea interesului 
mass-media faţă de dimensiunea de gen;

  Organizarea unor concursuri de materiale scrise pe tematică de gen; 

  Încurajarea prin diverse metode a mass-media să scrie despre experienţa 
pozitivă a femeilor;

Implicit la recomandările de mai sus ar fi binevenită mai multă atenţie faţă de 
dimensiunea de gen din partea jurnaliştilor, iniţial cu preponderenţă din partea 
jurnalistelor, care motivate de solidaritatea de gen, ar contribui plenar şi în cunoştinţă 
de cauză la promovarea principiului egalităţii de gen, constituind  un exemplu de 
urmat şi pentru colegii de breaslă bărbaţi. Or, numai în acest fel, presa scrisă, mass-
media în general, ar putea mediatiza modele normative de gen, care ar asigura 
egalitatea de jure şi de facto a genurilor umane, concept ce prevede nivel egal de 
autonomie, responsabilitate şi participare a femeii şi bărbatului în toate sferele vieţii 
publice şi private.  
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WOMAN’S AND MAN’S 
IMAGE IN PRESS

FOREWORD
Nowadays, we can often read in the international press, economic analysis about 

the women being the most powerful engine of the world economic growth and that in 
the developed countries girls are doing better at school than boys, that more women 
than men are getting a university diploma eventually, and women are those who are 
hired for the newest positions. The numbers from the case studies show that women’s 
contribution to the economic growth (not mentioning the importance of the chores, 
usually done by women) reaches quotas that often exceed men’s contribution, fact that 
indicates qualities and abilities, at least, similar to both genders though, this fact remains 
almost invisible in every day life.  Here comes the question: why? How comes that the 
effort of that magnitude from which benefits the whole society stays beyond the public 
perception and recognition?

Naturally, the answers have to be searched for in the mass-media, considered the 
mirror of the reality, the way of communication, the institution of formation of public 
opinion, and also the speaker and mediator of cultural stereotypes including those of 
gender ones, etc. Thus, due to their roles and the incomparable force of penetration into 
public life and conscience, it comes from itself that namely mass-media is responsible 
for the media-related content of the product they have created within which is not to be 
found the equitable  and correct presentation of the image of those two human genders 
yet, including their difficulty eventually, prevailing, as we will see in this study, a marked 
lack of balance which traditionally favors the „strong” gender of the society – men – and 
on their agenda the press is building its whole informative and publicist speech. 

For this state of fact, yet, the press can not be totally charged with as long as the 
principle of the gender equality has not become the state’s top priority, as well as the 
society’s which registers discouraging debts speaking not only of the promotion of 
the gender equality principle but mostly of its worthiness and difficulty. Or, the lack of 
information, of correct and coherent interpretation of the gender’s dimension, including 
the lack of coordination of activities related to that specific domain make us the prisoners 
of our own mental clichés, often generating the promotion of an erroneous message that 
leave marks on our private, as well as public, life. The situation is getting worse especially 
when this kind of messages becomes a press-related subject. Forwarded simultaneously 
to thousands and thousands of addresses, they engrave onto public conscious the 
discriminatory gender stereotypes which are very hard to change. What would be the 
solution in this case?

A beginning would be, the aim of this case study in fact, the identification and 
awareness of gender stereotypes, the proper analyses of the human gender issues and, 
not less important would be, making the mass-media institutions more sensible toward 
the principle of gender equality.

SURVEY ON GENDER ISSUES
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THE MONITORING OF THE 
PROMOTION OF GENDER 
EQUALITY IN THE PRESS IN 
THE REPUBLIC OF MOLDOVA
   The subject of the study

The promotion of the gender equality principle in the Republic of Moldova is still under 
the incidence of superficiality, and often even ignorance, first of all from the authorities, 
which committed themselves to the activity of a global dimension and signing of many 
international documents, and, as well as, from the institutions which through their mission 
have the capability to spread and multiply the information including the capability to 
reflect the results of the implementation of the state’s policies into the society’s life. Thus, a 
considerable part of the population, being deprived of the access to that kind of information, 
is not familiar even with the most basic notions of the gender mainstreaming issues. That 
fact makes the population have an erroneous perception of the gender equality principle. 

The informational gap in the domain (the activities regarding the gender equality 
principle promotion still has a singular character) puts its marks on the reflection of that 
subject in mass-media. Often, unaware of the gender problem, the journalists (including 
female journalists), who write about that topic, promote in the mass-media, as it was 
traditionally promoted, stereotypes that persist to the detriment of women’s image in 
comparison to the men’s one. This way, there might be an involuntary and with no ill-
will violation of the women’s rights to their assertion as equal partners with men in both 
social and private life of the community  they belong to. The compromised image of the 
woman, from the gender equality point of view, emerges in the mass-media where on 
ewould never think it could emerge. The journalists let themselves be caught in the trap 
because (conclusion drawn from the monitoring carried out in this study) they do not 
always know the principles the gender dimension is based on, and  which are elaborated 
to exclude any kind of discrimination against women as individuals with equal rights as 
men. Such examples of treating women by other standards as men (to confine the woman’s 
role to that of being a mother, wife and housekeeper; to feminize the social issues; under-
representation and marginalization of the female’s experiences; use of a sexist language in 
approaching the feminine topics, etc) can be encountered in all kinds of mass-media from 
the area. This fact puts the evolution of women’s role in the society in a disadvantageous 
perspective, as well as the probability of a successful promotion and implementation of the 
gender principle in the Republic of Moldova. 

The problem comes under the patriarchal mentality which still persists in the 
environment we live in. All these aspects, emphasized in a distinctive way especially in the 
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transition period, have caused the women from the Moldovan society serious psychological 
discomfort which makes them vulnerable to the negative phenomena inherent in a 
changing society. Consequently, there are serious violations of the human rights, and 
therefore women’s rights as well. The avoidance of such violations can be possible only by 
promoting correctly and being acquainted with the gender mainstreaming principle 
which has become the day’s imperative in the world context. 

The transmission of an erroneous message to the population substantially makes 
harder the implementation of this principle into the society. Moreover, the errors are not 
accepted since the humanity has already had advanced examples in the domain: as an 
example can be the Scandinavian countries where the gender equality principle is widely 
spread in the society, giving women opportunities equal to the men’s ones, to take part in 
the decision making process, in the building the way of living they want. At the same time, 
they are glad about having an adequate image in the mass-media which configures in a 
neutral, impartial and balanced statement of the woman’s presence in the society, fact that 
contributes to their assertion as potential men’s partners in a social and private context, 
experience which is worth following in our society as well. 

It is a known fact that an important instrument in achieving of those desideratum 
continues to be the mass-media which is the most competent to assure the success of 
the promotion and implementation of the gender equality. Taking into account that the 
press has an invaluable role in dissemination of the information, as well as in the formation 
of the public opinion, including the role of  the messenger of the new social orientations 
like, for example what we have in this case, the integration of the gender dimension in the 
society, it becomes impetuously necessary to monitor and elaborate a study regarding the 
methods of reflection and interception of the gender dimension, including the process of 
implementation of that respective issue through the mass-media.   

 The purpose of the study and the ways of achieving it

The purpose of this study was to make the press sensitive to the reflection of the 
gender dimension, as well as to the improvement of the implementation process of the 
gender equality principle in the society. At the same time, it relies on the fact that the 
results of the study will impel the adequate promotion and knowledge of the gender 
equality in the mass-media, will diminish the informational gap regarding the gender 
mainstreaming issues, will stimulate the press’ interest and, through this, the public’s 
opinion regarding the gender equality, will contribute to the recovering of the women’s 
image, as potential partners of the men, with equal rights, will offer reference points for 
the journalists to use in matters of gender equality. 

The monitoring of the most influential Romanian language republican publications 
[„Jurnal de Chişinău” (Chisinau Journal), „Timpul” (The Time), „Flux” (Flow), „Moldova 
Suverană” (Sovereign Moldova), „Săptămâna (The Week)”, „Literatura şi Arta” (Literature 
and Art)] was carried out within similar periods of time (September, October, November 
– 2003, October – 2004, October – 2005) during three consecutive years and made the 
resolution to estimate how, what proportion and to what extent the woman’s image, 
in comparison with the man’s one, was being reflected in the newspapers in the 
respective periods of time. This option made it possible to analyze the reflection of the 
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gender dimension in evolution, giving us the possibility to draw an adequate conclusion 
of the state of fact. 

The proper process of publications monitoring was based on several criteria which 
were applied to each of them during the study:

 how and to what extent the produce of female and male  journalists was 
being published in the newspapers in the monitoring period;

 how and in what proportions the female service was performed in 
comparison with male service in those publications; 

 what was the photo-image of the woman and man in those publications. 

To achieve the resolutions set, they resorted to the calculation of the materials signed 
by female and male journalists, to the analysis of the journalistic product regarding the 
volume, gender, placement in the publications, the methods of approaching the subjects 
on feminine and masculine topics, tonality and language used. From the same perspectives 
were analyzed the materials which referred to the feminine and masculine service, 
including the photo-image of the women and men in the monitored publications.  

The analysis, carried out on the mentioned above criteria, revealed certain tendencies 
in the way of reflecting the feminine image in comparison with the masculine image 
which are specific, with little differences, for all the publications.

As for the female and male journalists’ service provided in the publications, it was 
ascertained that:

 The female journalists do not fill high positions in the editorial staff.  
They rarely might be chiefs of the departments, but in singular cases,  
when women are editors-in-chief or editors-in-chief assistants,  
they adopt the professional masculine conduct;; 

 The female journalists accomplish an equal or bigger volume of work than the 
male journalists. 

 The materials signed by the female journalists are placed, as a rule, on the 
second or the last page of the newspapers, and very rarely, depending on the 
event and topic, on the first pages;

 Most of the female journalists’ materials are not accompanied by their 
pictures, comparing to the male journalists’ materials where you can see the 
author’s picture. 

 The materials signed by the male journalists are larger in volume and are 
placed in the more advantageous places, having the authors’ picture attached. 

 The female journalists persevere, by tradition, on the topics considered less 
important as education, health, culture, society, entertainment, etc, and they 
write very rarely, or almost never, on the topics considered the prerogative of 
the journalists, as politics, economy, finances, international relations, etc.
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 As for the female and male journalists’ service provided in the publications, it was 
ascertained that:

 The materials about the female service show up on the 2nd or 3rd page of 
the newspapers, and almost always the protagonists are victims of rape, 
trafficking in persons, family violence and other kinds of accidents, etc.; 

 On the 1st , and depending on the publications volume, on the 4th, 5th, 6th, 7th, 
8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th pages are placed, almost entirely, 
all the materials of the male protagonists, as well as of the authors, about the 
male service; 

 In most of the cases, the positions filled by the women are named masculine 
names and not according to the gender identity. Examples: minister 
(Romanian ministru (m), director (Romanian director (m), ambassador 
(Romanian ambasador (m), etc.; 

 The women’s professions have diminutive names [sculptor (m) – Romanian: 
sculptorita (f) = little sculptor; painter (m) – Romanian: pictorita (f) = little 
painter; postman (m) – Romanian: postarita (f) = little postman, etc.], and 
represent a minimization of the women’s importance and the work they do; 

 The materials on feminine topic reappear on the last pages of the publications, 
and they can be perceived as a supplement for female reader. In those 
supplements the women are presented as dependent, addicted to beauty 
industry, morally unstable, capricious beings, etc.

As for the photo-image of women and the photo-image of men, it was ascertained that: 

 The female journalists, as a rule and in comparison with the male journalists, 
do not attach their picture to the material they wrote about; 

 The photo-images with women are not placed on the first page of the 
publications. When their pictures are published on the first page, they are 
rarely used as anonymous illustrations to emphasize, to deepen or dramatize 
certain topics;

 The photo-images with women tend to appear on the 2nd and 3rd pages of the 
publications where women are presented in most of the cases as victims;

 The photo-images with women are placed in the second part of the 
publications, particularly on the last parts, where the entertainment is placed, 
and is meant to attract readers’ attention;

 The photo-images with women point out parts of the women’s body, while the 
photo-images with men present, as a rule, men dressed up in sober suits and 
wearing ties. 

It is worth mentioning that, though the monitored publications had different titles 
and were meant, more or less, for certain category of readers, the methods of reflection 
on the gender dimension were very much alike, and they totally depended on the extent 
of the newspapers editors’ being informed on the gender equality principle, including 
the patriarchal mentality which was clearly showed through the attitude of ignorance 
toward the gender equality. 
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The materials about the feminine service, written, as a rule, by female journalists and 
very rarely by male journalists, were smaller in size than the materials focused on the 
men’s service. Those materials were usually placed in the second part of the publications 
or, preponderantly, on the last pages.

The protagonists of the articles about the feminine service were, in most cases, 
various stars (mostly foreign ones), and they were rarely women who took part in the 
decision making process or successful women while in the materials about the men’s 
service, no one questioned the primacy of the politicians, state officials, businessmen, 
leaders of the civil society, etc. 

The photo-image of the women takes less space in the newspapers in comparison 
with that of men’s. In the photos, the woman is usually pictured between two extremes: 
one is pathetic, defeated, powerless woman, and the other is an extravagant and sexy 
woman, while the man is “dressed up” with an image of a successful, powerful, serious, 
intelligent guy who decides somebody else’s destiny. 

CONCLUSIONS
The present study is based on the analysis of the Romanian language publications 

from the gender dimension’s point of view. The data resulted from the investigations 
revealed certain conclusions that outlined the state of things concerning the woman’s 
image in the press in comparison with man’s.

First of all, we have to be aware of the fact that the mass-media reproduces an 
existent phenomenon in the society which functions according to the scheme: power, 
success, affirmation in the public life is men’s appanage, and women are “forced” to 
express themselves preponderantly in the home area. Those mental clichés which create, 
by tradition, prejudices and discriminations against women, are inevitably reflecting on 
the media content as well, and, due to its role, it spreads and strengthens them (prejudices 
and discriminations) in the public mentality. The characteristics of the press from this 
point of view appear as follows:

 The main Romanian language newspapers are managed by men [with the 
exception of the newspaper “Ziarul de Garda” (the guard newspaper) – 
managed by a woman but it was not published during the monitoring period], 
fact that influenced the bringing on the first and foremost place of the public 
opinion the women’s problems, as well as, the successes achieved by them;

 The few female journalists who filled in positions in the decision making 
process within the editorial office did not succeed (or didn’t want to) in 
imposing a professional conduct according to the gender identity;  
they would rather adopt the masculine conduct; 

 Although the female journalists perform an equal or larger amount of work 
than the male journalists do, they do not rejoice over the same advantages 
within the editorial office as male journalists do;  

WOMAN’S AND MAN’S IMAGE IN PRESS



220

STUDIU de Gen

 The female journalists, just like male journalists, write more about the men’s 
service and much less about the female service; 

 The materials signed by female journalists are not accompanied by the 
authors’ pictures, in comparison with the materials written by the male 
journalists; 

 The materials signed by female journalists are usually placed in the second or 
the last part of the newspapers;

 As a rule, the female journalists are not entrusted with writing the editorials, 
exploring the political, economic, financial domains, which are traditionally 
considered to be the male journalists’ topics; 

 The topics explored by female journalists are reduced to social, cultural, 
entertainment domain, etc.; 

 The authors of the editorials, which mostly are men, usually use a sexist 
language, and hold the feminine service up to ridicule, disadvantaging the 
women’s image;  

 The materials about the feminine service are written by female journalists,  
in most cases, and very rarely by male journalists; 

 The materials about the feminine service take approximately 10-15%  
from the whole newspaper; 

 The materials about the feminine service are not placed on the first page at all, 
but in the articles placed on the 2nd or 3rd page of the publications, and those 
are very few, women appear to be victims of rape, trafficking in persons,  
family violence, accidents, etc.; 

 The materials with a positive message about the feminine service appear very 
rarely, and when they do, they do not appear in the same conditions as those 
about men’s service (the place on the page, volume, illustrations); 

 The image of the active women with positions in the decision making process, 
in the political domain almost totally misses from the publications’ pages, 
while those of men from the same domains prevail in all the monitored 
newspapers; 

 As a rule, the materials about the feminine service have as protagonists 
female singers, top-models, sportswomen, show-women, wives of politicians, 
but the materials about the men’s service have as protagonists politicians, 
businessmen, specialists , football players, cultivated men, and artists; 

 In the materials about the feminine service, the protagonists (female) are 
certainly asked about the way they  look (body), family, children, house, 
kitchen, questions that male protagonists are not asked to answer; 

 The materials about and for women are placed on the last pages of the 
publications and can be considered as special supplements where the 
women’s role is resumed to that of housewife, mother, housekeeper,  
cosmetics consumer, a person addicted  to the way her body looks, etc; 
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 The photo-image of the women in comparison with the photo-image of the 
men from the monitored publications’ pages is very different from all points  
of view: volume, quality, message, including the place on the page; 

 The photo-images with women appear in 10-15% from all publications, from 
which very few present women as positive persons involved in social life; 

 In the first half of the publications, women are presented in the photo-images 
(in most cases) as anonym persons, rape victims,  victims of trafficking in 
women, family violence victims, victims of all sort of accidents, witches, 
murders or suicides, individuals that abandon their children, etc.; 

 The photo-images with women placed in the second half of the publications, 
especially on the last pages, have as protagonists stars (women): singers,  
top-models, rarely sportswomen, and more of them are from abroad  
and less are native; 

 The photo-images with women published on the last pages of the newspapers 
point out parts of the woman’s body, meant to attract readers’ attention, while 
the photo-images with men present, as a rule, men dressed up in sober suits, 
wearing ties. 

 

RECOMMENDATIONS 
In the present context, there is no doubt that the promotion of the gender equality 

principle becomes, day by day, a necessity, an imperative that can not be avoided, 
postponed or compromised by the promotion, by being aware of it or not, of the gender 
stereotypes, because we become at risk to stay callous under the patriarchal-misogynistic 
mentality, which directly and indirectly excludes woman’s presence from the public life 
and contribution to the development of the society. The analyses performed in the 
present study prove in abundance this fact:

 all monitored publications promote a pronounced lack of gender balance;  

 in all publications there is attested a misogyny dominant which produces 
discrimination on the first place and most of all against the feminine gender; 

 the women’s agenda is not an interesting domain neither for male  
nor for female journalists; 

 the female journalists do not identify themselves with the gender  
they are part of; 

 both female and male journali sts are not aware of the feminine population’s 
role in the opinion formulation; 

 the feminine experiences are stigmatized, vulgarized, marginalized,  
or ignored most of all (preponderantly those from the political domain); 
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 the publications import “recipes for success” for women from abroad, ignoring 
the native ones; 

 the women’s concerns are reduced to chores, family, children’s education, 
taking care of their body, beauty, etc.;

 women are treated in the press as sexual, decorative objects; 

 the publications use a sexist language. 

What should be undertook in such situation, how can the state of things regarding 
the women’s image, in comparison with the men’s image in press, from the gender 
equality principle be changed?

First of all, we have to take into account that the promotion of the gender equality 
principle is a complex and longtime process which, as the conclusions of this study prove, 
can not be considered as satisfactory. The stereotypes persist in each and every publication, 
and their changing is possible depending on how much we know and are aware of them. 
And this is possible only by putting together the efforts of all those involved and, at the 
same time interested, in the serious and competent promotion of the gender equality 
principle. With that end in view, there were worked out the recommendations that follow, 
each of them being corroborated with the provisions and stipulations of the gender studies 
that prefigure to become an important component of the contemporary social studies: 

 To organize, by the authorities and civil society, specialized NGOs in the 
domain, forums for consulting the mass-media on the gender mainstreaming 
issues; 

 To elaborate state programs, which would have as a goal the sensitizing of 
the mass-media, including the public opinion regarding the gender equality 
principle;

 To instruct both female and male journalists through seminars, trainings, 
workshops dedicated to the concept of gender equality; 

 To organize round-table meetings focused on gender mainstreaming issues; 

 To implement some projects that would have as a goal the stimulation of the 
interest of mass-media on the gender dimension; 

 To organize contests on written materials on the gender mainstreaming topic; 

 To encourage the mass-media, by different methods, to write about the 
positive women’s experience. 

In addition to the recommendations mentioned above, more attention to the gender 
dimension from the journalists would be welcome, at the beginning preponderantly from 
female journalists, who motivated by the gender solidarity and knowing the situation, 
would plenary contribute to the promotion of the gender equality principle, and this 
would serve as an example to follow for male fellow workers. 

Or, only by this way, the press, mass-media in general, could mediatize the normative 
gender models, which would assure the de jure and de facto equality of human genders, 
concept that stipulates an equal level of autonomy, responsibility and participation of the 
woman and the man in all the areas of public and private life. 
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