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ALFABETUL DE GEN 
 

De câte ori nu te-ai simțit confuz de multitudinea de termeni ce sunt folosiți atunci când 

se vorbește despre gen? A trecut de mult vremea de când femeie și bărbat erau singurele 

cuvinte pe care asociem cu ideea de gen. Internetul, complexă înțelegere a genului, cât și 

vizibilitatea discuțiilor despre gen au dus la o adevărată revoluție a înțelegerii de sine- și cu 

asta a venit la pachet un nou lexicon care pe de o parte pentru mulți dintre noi e o gură de aer 

proaspăt pentru că ne dă șansa de a ne regăsi, iar pentru alții dintre noi e confuz și 

deznădăjduitor pentru că, orice am face, pare că nu vom putea niciodată să înțelegem tot. 

 

 

Înainte de a vorbi despre gen e important sa clarificăm niște lucruri in legatura cu biologia. 

Mult timp genul si sexul erau văzute ca unu si acelasi. Însă, în timp, discursul a evoluat, au 

ieșit la suprafață mult mai multe realități ce au fost invibilizate până acum. 

 

Cand spunem sex ne gandim la clasicul binar M si F, însă de fapt există mult mai mult. 

Persoanele M și F au biologii diferite, unice si extrem de diverse, așa că ar fi chiar nedrept sa 

fie înghesuite în aceste 2 categorii statice. În același timp există și persoane intersex- adică 

persoane a căror biologie nu poate fi clar categorisită drept M sau F. 

De aceea, un termen mai bun ar fi acela de caracteristici sexuale. Asta ne spune că de fapt 

sexul e compus din super multe caracteristici: avem gonade, hormoni, cromozomi, organe 

sexuale primare și secundare. Ele exista într-o multitudine de combinatii ce trebuie 

recunoscute drept o variație umană absolut naturală. 

Caracteristicile sexuale nu determină genul. Însă e important sa avem proprietatea termenilor. 

 

Cand vorbim despre endosex ne referim la acele persoanele ale căror caracteristici sexuale 

se încadrează în așteptările sociale și medicale a ceea ce înseamna M sau F. 

 

Intersex, în schimb, se referă la acele persoane ale căror caracteristici sexuale nu se 

încadrează în noțiunile binare cu privire la sexul biologic, și nu pot fi încadrate în una din cele 

două categorii predeterminate de lumea medicală, M sau F. 
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E necesar să vorbim despre intersex și pentru că, în continuare, în multe tari, în numele 

binarității, copii intersex sunt supuși la operații non consensuale de “corecție” a sexului ce pot 

avea efecte nocive pe termen scurt și lung nu doar la nivel fizic, ci și mental. 

 

Dacă sexul e ceva ce e de obicei determinat la naștere de doctor (deși se știu persoane 

intersex care au descoperit ca sunt intersex și mult mai târziu), identitatea apare mai târziu, 

pe măsură ce ne cunoaștem mai bine, vedem ce ne place și ce nu, ne percepem propria 

persoana etc. 

 

Desi ea apare mai tarziu, in cultura noastra (aka europeana) genul este atribuit la naștere 

automat, de îndată ce se cunoaste sexul. 

Folosim terminologia de “atribuit la naștere” pentru ca genul așa cum ne percep ceilalți și 

ce așteptări există de la noi, vine de la ceilalți, nu din interiorul nostru. Nu avem ceva de spus, 

ci mai degrabă trebuie să acceptăm acest bagaj începând de la naștere, dar și în fiecare zi 

din restul vieții prin intermediul contractelor sociale, relațiilor, cadrelor setate de părinți, 

prieteni, comunitate, societate. La pachet cu asta vin rolurile de gen, așteptări, stereotipuri, ce 

poți sau nu sa faci, etc. 

 

Prin procesul de a asocia sexul cu un gen la naștere, doctorii, părinții și noi toți, ne comportăm 

ca și cum asta e singura realitate posibilă. Te-ai născut cu o biologie considerată masculina, 

atunci vei fi băiat, vei fi încurajat să preferi lucrurile masculine, albastre, masinutele si jocurile 

de-a razboiul. Viziunea asupra ce înseamnă sa fii femeie/bărbat, deci, este strâns legată de 

biologie. Pe lângă asta, se mai presupune și ca toata lumea, pe măsură ce va crește, va fi în 

acord cu ceea ce s-a decis la naștere pentru ei. Acestei credințe îi spunem cis-normativitate. 

 

Pentru o buna parte din lume asta este corect- mulți dintre noi crestem si ne trăim viețile fără 

sa simțim ca ceva e în neînregulă cu genul nostru. Ne simțim confortabil cu felul în care ceilalți 

vorbesc despre noi la feminin sau masculin, numele pe care îl folosim, etc. Acestor persoane 

le spunem cis: bărbat cis sau femeie cis. Adică o persoana a cărei identitate de gen este în 

congruenta cu genul atribuit la naștere pe baza sexului său. 

 

Pentru unele persoane însă, socoteala de-acasă nu se potrivește cu cea din targ. O parte 

dintre noi, nu simțim că genul atribuit la naștere pe baza sexului nostru descrie ceea ce simțim 

noi, și felul în care ne percepem pe noi. Folosim trans pentru toate persoanele a căror 

identitate de gen nu e în acord cu cea atribuita la naștere.  

 

Și aici avem mulți termeni de clarificat. Abia în ultimii 50 de ani am reușit să dăm un nume 

acestor experiențe și acest lucru e în continuare în evoluție. Oamenii se descoperă pe sine, 

în raport cu alții, folosesc anumiți termeni pentru a găsi comunitate, inventează noi termeni 

pentru a descrie cât mai bine ce simt.  

 

Unele persoane trans sunt binare; există bărbați trans- adică bărbați a căror sex și gen atribuit 

la naștere a fost F, și femei trans- adică femei a căror sex și gen atribuit la naștere a fost M.  
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Pe lângă aceste două posibilități mai există și persoane non-binare- care nu simt că 

identitatea lor de gen poate fi încadrată în cele 2 opțiuni existente. Exista mulți termeni folositi 

de cei care sunt non binari: 

- agender - persoane care nu au gen deloc; 

- genderqueer - persoanele care ies din tiparele normative de gen și se joacă cu varii 

expresii, în afara celor 2 casute existente; 

- genderfluid - persoane care oscilează între cele două genuri; 

- neconform cu genul - o persoana care nu se conformeaza cu așteptările asupra 

genului său 

Această listă nu este una exhaustivă, iar definițiile date nu ar trebui luate ca literă de lege. 

Fiecare persoană are propria definiție asupra identității sale, așa că îi puteți întreba pe cei din 

jur ce anume înseamnă pentru ei ca sunt non-binari pentru a-i cunoaște mai bine. 

 

Un cuvânt cheie în procesul de identificare cu un alt gen decât cel atribuit la naștere pe baza 

sexului, este acela de tranziție. Tranziția se referă la procesul de asumare a identității de gen. 

Aceasta poate fi socială- adică toate schimbările pe care le facem în relațiile cu ceilalți, de 

exemplu schimbarea pronumelor, limbajului pe care îl folosim sau pe care vrem să îl 

folosească celelalte persoane, stilului vestimentar, etc. Tranziția mai poate fi și medicală- 

adică toate procedurile medicale de confirmare a genului, incluzând tratamente hormonale, 

operații, etc., cât și juridică- adică toate procedurile juridice de recunoaștere a identității de 

gen, mai precis schimbarea numelui și a markerului de sex din buletin. Tot timpul ne adresăm 

persoanelor folosind genul cu care se identifica persoana acum. E irelevant cu ce gen s-a 

prezentat în societate în trecut, sau cum a fost perceput de ceilalți. Important este prezentul, 

și faptul că acum, persoana cu care, sau despre care vorbim, se prezintă nouă cu un anumit 

gen. 

 

La linia fină dintre identitate și arta putem discuta și despre persoanele drag sau 

crossdresser. Persoanele crossdresser se joacă și experimentează cu haine și manierisme 

asociate cu alt gen decat cel pe care-l au ei. A face drag e mult despre performance, despre 

a crea o persona cu care să experimentezi diferit lumea, însă asta nu determină o identitate 

sau alta. Există bărbați cis și heterosexuali fac drag, oricine poate face drag- nu înseamnă 

nimic altceva decât că îți place să explorezi acest tip de performance. 

 

În tot oceanul asta de identități și cis și trans, e important să abordăm 2 termeni super 

importanti: masculinitate si feminitate. De cele mai multe ori ei sunt atribuiti foarte clar unui 

gen și există puțin spațiu de mișcare. Societatea îmbrățișează mai greu băieți feminini și fete 

masculine. De cele mai multe ori aceștia sunt văzuți ca transgresand normele sociale- baietii 

feminini sunt ostracizati pentru ca feminitatea e văzută ca ceva inferior, fetele masculine sunt 

văzute ca incercand sa aibă acces la o putere nedestinata lor. 

Însă feminitatea și masculinitatea sunt și ele pe un spectru, și ar trebui sa fie doar un set de 

caracteristici din care putem sa alegem ce ni se potrivește. Aici vorbim despre tot ce tine de 

expresia de gen, adică felul în care ne exprimăm genul și cum dorim sa fim percepuți. 
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Cu toții vrem să trăim vieți bune, în care a fim fericiți în pielea noastră, să fim cât de confortabili 

se poate. Nimic nu se compară cu acel sentiment de bine, când simți că ești într-un loc bun, 

lucrurile se alinaza în interior și în exterior, ceilalți oameni te vad așa cum ești și îți dau spațiu 

să fii tu. În context de gen, numim asta euforie de gen. Și cu toți o avem, și suntem în veșnică 

explorare și căutare a ceea ce funcționează pentru noi.  Poate e stilul vestimentar, numele 

nostru, cât de mult ne place de noi, sau felul în care ne privesc ceilalți- când găsim acel ceva, 

vrem să rămână, și vrem ca ceilalți să ne recunoască și respecte alegerile. 

 

Un aspect super important legat de euforia de gen e folosirea numelui și pronumelor corecte. 

Alegerea propriului nume e un element extrem de important pentru o persoana trans (și nu 

numai). Cineva spunea că numele este ca un cadou pe care-l primim, dacă nu ne “vine” îl 

putem schimba. O să auziti oameni spunând expresia “numele mort/dead name” - acesta 

este numele avut înainte de tranziție. El e irelevant, și dacă persoana în sine nu ti-l spune e 

mai bine sa nu întrebi. La urma urmei suntem în aici și acum, la ce ți-ar fi util să știi numele 

anterior?  

 

Pronumele sunt acele cuvinte folosite în loc de numele oamenilor: el/ea, ei/ele, sa/sale etc. 

Dacă o persoană trans tranzitionează și vrea sa foloseasca alte pronume, e super important 

sa respecți asta. Cand cineva iti folosește pronumele corecte e super affirming. Așa că, e bine 

sa întrebi- ce pronume folosești? Sau cum vrei sa mă adresez cand vorbesc despre tine?  

În opoziție cu euforia de gen este disforia de gen. ”Prin disforie de gen se înţelege suferinţa 

sau disconfortul psihologic resimţit de persoanele trans legat de caracteristicile lor sexuale 

primare sau secundare, sau datorită felului în care sunt percepute şi tratate în societate. Pe 

termen lung, stresul psihologic cauzat de disforia de gen poate cauza anxietate, depresie sau 

stări disociative, şi acestea pot masca disforia. 

Disforia de gen este în general definită ca un disconfort sau o indispoziţie cauzate de 

discrepanța dintre identitatea de gen a unei persoane și sexul atribuit ei la naștere (cu rolul de 

gen aferent și/sau respectivele caracteristici sexuale primare și secundare) (Fisk, 1974; 

Knudson, De Cuypere, & Bockting, 2010b).(def. preluată din SdÎ WPATH 2011) 

A se observa că definiţia identităţii transgender nu face trimitere directă la disforia de gen, 

deoarece, deşi comună, nu este o experienţă obligatorie pentru a fi trans.” (preluat de pe site-

ul Trans în românia) 

 

Așadar, explorând toți acești termeni, e posibil să vă simțiți confuzi sau compleșiți. Dați-vă 

timp să îi integrați, vorbiți cu prietenii voștri despre ei. Limbajul este mult mai adaptabil decât 

credem, limba este una vie, care se schimbă și crește pe măsură ce creștem și noi ca 

societate. E posibil să faceți greșeli uneori, să folosiți termenii diferit decât sensul lor, sau să 

încurcați pronumele cuiva- dacă cineva vă atrage atenția nu o luați ca un atac- de cele mai 

multe ori, atunci când o persoană trans sau non binară te corectează, înseamnă pur și simplu 

că își dorește ca în relația cu tine să poată să fie așa cum este, iar relația voastră să fie bazată 

pe autenticitate, în care și tu, și acea persoană să vă puteți exprima așa cum doriți. Ia-o mai 

degrabă ca o invitație, corectează-te și încearcă pe viitor să folosești pronumele sau termenii 

corecți. 
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Resurse 

Trans în România: https://transinromania.ro/ 

Transcore: https://transcore.ro/ 


