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STUDIILE DE GEN LA CLUJ
ENIKÖ MAGYARI-VINCZE
1. Idei preliminare privind instituþionalizarea studiilor de
gen în România
Conturat într-un context postsocialist, studiile de gen în
România sunt rezultatul unor iniþiative individuale în diferite
discipline, aparþinând unor specialiste/ specialiºti care au reuºit
sã creeze structuri colective de cercetare ºi predare, în
universitãþi precum cele din Bucureºti, Cluj ºi Timiºoara. Astfel
de iniþiative nu au fost precedate ºi susþinute nici de miºcãri
feministe locale, nici de vreo „comandã” politicã centralã sau
localã, ele depinzând exclusiv de prestigiul, dãruirea ºi poziþia
cadrelor didactice interesate în recunoaºterea activitãþii lor ºi
a rezultatelor obþinute în acest domeniu. Cu toate acestea,
procesul de integrare europeanã – cãreia România îi este
dedicatã cel puþin la nivel formal – ar putea fi utilizat drept o
sursã autorizatã în vederea includerii studiilor de gen în
orizontul reformei învãþãmântului.
Acolo unde acest domeniu se instituþionalizeazã în diferite
universitãþi din România ca un teritoriu mai mult sau mai puþin
autonom, drept parte a unei politici a denumirii avem de a
face cu definirea lui prin termenul de „studii de gen”. Totuºi,
unii dintre cercetãtorii/ cercetãtoarele implicaþi/ implicate în
aceste programe adoptã în mod explicit perspectiva feministã
care structureazã demersurile analitice, opþiunile metodologice
ºi abordãrile critice ale lor. Alte voci preferã sã foloseascã
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sintagma de „studii de gen” ca pe un substitut neutru din punct
de vedere ideologic sau ca pe un surogat lingvistic, a cãrui
sonoritate nu produce din start reacþii negative. Evident, toate
acestea se petrec în contextul „consensului” academic ºi politic
în fond ostil la adresa feminismului, iritat de ºi ironic faþã de
însuºi conceptul de feminism, fiind copleºit de experienþe
legate de socialismul demonizat, în particular de eºecurile
politicii socialiste privind femeile.
2. Grupul de la Cluj
Grupul Interdisciplinar pentru Studii de Gen a fost creat
în cadrul Institutului de Antropologie Culturalã la Facultatea
de Studii Europene de la Universitatea „Babeº-Bolyai” din
Cluj în anul 2000, cu scopul dezvoltãrii unor cursuri ºi
programe de predare în acest domeniu. De atunci, Grupul s-a
bucurat de suportul financiar al Higher Education Support
Program International (Programul Internaþional de Sprijin
pentru Învãþãmântul Superior) ºi de asistenþa profesionalã a
douã centre de învãþãmânt superior ºi cercetare din Europa
de Vest: Research Centre for Women’s Studies de la University
of Sussex (Centrul de Cercetare pentru Studii despre Femei al
Universitãþii din Sussex), din Brighton, Marea Britanie ºi Centre
for Women’s Studies of the University of Nijmegen (Centrul
de Studii despre Femei al Universitãþii din Nijmegen), Olanda.
De curând el a devenit membru al ATHENA European
Thematic Network for Women’s Studies (ATHENA – Reþeaua
Tematicã Europeanã pentru Studii despre Femei), coordonatã
de Department of Women’s Studies (Catedra de Studii despre
Femei) de la Universitatea din Utrecht, Olanda.
Scopul principal al Grupului este acela de a dezvolta în
instituþia noastrã competenþa de a preda în domeniul studiilor
de gen, ceea ce presupune, pe lângã crearea unor cursuri, ºi o
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dezvoltare structuralã, precum ºi o promovare a cadrelor
didactice din domeniu. Ne-am început activitatea prin
identificarea (ºi aducerea la zi) a cursurilor de la diferite catedre
ale Universitãþii „Babeº-Bolyai” care tratau deja probleme
legate de gen. Am continuat prin organizarea unui program
la nivel de licenþã, soldat cu obþinerea unui certificat de studii,
pe tema „Gen, societate ºi culturã”. Am ajuns, în acest moment,
sã propunem la universitatea din Cluj o nouã specializare de
masterat cu caracter interdisciplinar. Deoarece suntem o
structurã acdemicã ºi administrativã atipicã, ne confruntãm
cu reticenþele ºi cu inerþia unui sistem organizat – atât din
punct de vedere profesional, cât ºi din punct de vedere financiar
– în catedre ºi specializãri bine delimitate, precum ºi cu
neajunsurile sistemului de credite transferabile, din cauza
cãruia studenþii noºtri din întreaga universitate întâmpinã
greutãþi în recunoaºterea creditelor obþinute. Cu toate cã sunt
ferm convinsã cã în instituþionalizarea studiilor de gen trebuie
sã se þinã seama de principiul integrãrii ºi de politica numitã
mai recent „gender mainstreaming”, devin tot mai conºtientã
de faptul cã astfel de programe au nevoie de un statut
organizatoric autonom. Cãci numai o astfel de poziþie oferã
posibilitatea controlului asupra resurselor umane, materiale
ºi profesionale, atât de necesar siguranþei de azi ºi de mâine a
instituþiilor cu putere. Cu atât mai mult cu cât, într-un sistem
care recunoaºte exclusiv specializãrile definite ca atare în
aºa-zisul „nomenclator de specializãri”, existenþa unor eforturi
ca ale noastre (o existenþã în afara „listei” aºadar) nu este
garantatã instituþional. Mai mult, aceasta face ca studenþii ºi
cadrele didactice devotate sã se confrunte cu povara dublã de
a-ºi respecta angajamentele în interiorul diferitelor discipline/
specializãri/ catedre (ca activitate oficialã, sã zicem „publicã”)
ºi de a-ºi îndeplini sarcinile legate de studiile de gen (ca
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problemã a activitãþii lor neoficiale, „personale”, eventual
neretribuite).
Programul intitulat „Gen, societate ºi culturã” iniþiat de
grupul nostru în anul academic 2001-2002 introduce în
programa de învãþãmânt a Universitãþii „Babeº-Bolyai” o nouã
tematicã ºi o nouã abordare: genul ºi feminismul. El este definit
ca un program academic interdisciplinar dezvoltat la rãscrucea
unor perspective diferite din cadrul ºtiinþelor socio-umane:
antropologie culturalã, sociologie, istorie, ºtiinþe politice,
filozofie, comunicare vizualã, psihologie, drept, economie.
Studenþii care doresc sã obþinã un Certificat de Studii au
posibilitatea ºi obligaþia de a alege patru cursuri dintr-o listã
care conþine urmãtoarea ofertã: Introducere în studii de gen;
Condiþia femeii în România interbelicã ºi comunistã; Gen,
naþiune ºi naþionalism; Probleme sociale ºi politici sociale;
Demografie; Gen ºi comunicare; Psihologia sãnãtãþii; Familia
ºi rolurile de gen.
Pe lângã aceste cursuri, activitatea profesorilor ºi a
studenþilor interesaþi de domeniu mai este sprijinitã ºi de un
alt set de cursuri ºi suporturi bibliografice aferente, printre
care amintim: Regimurile de gen ale instituþiilor; Gen ºi
legislaþie; Cultura organizatoricã ºi relaþiile de gen; Femeile în
Evul Mediu românesc; Feminism ºi multiculturalism; Limbaj,
corp ºi limbaj corporal; Inegalitãþi sociale ºi regimuri de
bunãstare; Comportamentul demografic dintr-o perspectivã
de gen; Antropologie ºi feminism; Gen ºi relaþii internaþionale;
Gen ºi sãnãtate; Miºcãrile de femei în România interbelicã;
Violenþã genizatã; Sexualitate ºi gen în politicile identitare;
Reprezentãrile vizuale ale genului ºi puterea. În anul
universitar 2002-2003 membrii grupului lucreazã în echipe
mici, dezvoltând urmãtoarele cursuri interdisciplinare: Teoriile
feministe ale sexului ºi genului; Gen, familie ºi sãnãtate;
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Comunicând genul; Istorii genizate; Genul în organizaþii;
Genizarea politicului. Unele dintre acestea vor fi oferite în
cadrul noului program de masterat.
Membrii grupului sunt: Adriana Bãban (conferenþiar în
psihologie), Cristian Branea (bursier Civic Education Propject
la Universitatea „Babeº-Bolyai”), Aurel Codoban (profesor de
filozofie), Gizela Cosma (lector doctor în istorie), Enikõ
Demény (membrã a Institutului de Antropologie Culturalã,
doctorandã), Mihaela Frunzã (asistent universitar, filozofie),
Petru Iluþ (profesor de sociologie), Csilla Könczei (lector,
antropologie culturalã), Mihaela Miroiu (profesor de filozofie
la ªcoala Naþionalã de ªtiinþe Politice ºi Administrative,
Bucureºti, profesor invitat la Cluj), Cornelia Mureºan
(conferenþiar în sociologie), Enikõ Magyari-Vincze (conferenþiar
în antropologie culturalã, director al Grupului), Ovidiu Pecican
(conferenþiar în istorie), Elena Porumb (conferenþiar în ºtiinþe
economice), Livia Popescu (conferenþiar în sociologie),
Marcela Rad (asistent universitar în drept), Mária Roth
(conferenþiar în psihologie) ºi Olivia Todorean (lector în ºtiinþe
politice).
3. Observaþii finale asupra rolului feminismului academic
în România
Opiniile de mai jos nu reflectã neapãrat convingerile
grupului în integralitatea sa, nici pe acelea ale unora dintre
membrii sãi. Ele definesc însã modul meu personal de a privi
ºi de a preda feminismul academic, într-o þarã post-socialistã
cum este aceea în care trãim.
Vorbind despre rolurile feminismului, ar trebui sã începem
prin a observa cã acolo unde a câºtigat ºi câºtigã teren ºi
recunoaºtere, el a adus ºi aduce o contribuþie crucialã la
impunerea unui mod interdisciplinar, multicultural, critic ºi
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responsabil de analizã ºtiinþificã, precum ºi cã mediul
academic românesc are nevoie de o asemenea abordare. În
plus, pentru cã în societatea noastrã se pot observa semne
grave ale inegalitãþii între sexe ºi ale discriminãrii, de care
trebuie sã se þinã cont în abordarea oricãrei probleme sociale,
a venit vremea sã ne concentrãm asupra ordinii sociale din
trecut ºi asupra schimbãrilor post-socialiste din punctul de
vedere al femeilor, cât ºi din perspectiva relaþiilor dinamice
dintre femei ºi bãrbaþi, structurate ca relaþii de putere. Mai
mult, deoarece societate noastrã se confruntã încã, pe de o
parte, cu ostilitãþi latente înrãdãcinate în politica relaþiilor
româno-ungare, ºi, pe de altã parte, cu rasismul ºi
(auto)izolarea legate de problemele romilor, ar trebui sã se
acorde o mai mare importanþã cercetãrii feministe, aceasta
fiind, prin excelenþã, o abordare criticã a recrudescenþei
naþionalismului ºi a politicilor etnice identitare de tip esenþialist,
precum ºi a inegalitãþilor sociale rezultate din suprapunerea
ierarhiilor etnice ºi de gen. ªi în cele din urmã, dar nu în
ultimul rând, dacã privim cu seriozitate integrarea României
în Uniunea Europeanã, trebuie sã ne referim ºi la politica sa
privitoare la luarea în considerare a genului ca aspect central
al tuturor domeniilor vieþii, inclusiv al învãþãmântului
(superior).
În aceste condiþii, este indispensabil ca feminismul
academic sã se concentreze asupra producerii de cunoºtinþe
empirice despre condiþia femeilor ºi despre relaþiile de gen,
folosind diverse metode de analizã socialã ºi culturalã. El
trebuie sã contribuie la dezvoltarea instrumentelor teoretice
necesare pentru a înþelege realitãþile pre-socialiste, socialiste
ºi post-socialiste din perspectiva construirii diferenþelor ºi
inegalitãþilor de gen. Mai mult, ar trebui sã se implice în
dezbaterile interdisciplinare ºi în cooperarea dintre ºtiinþele
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sociale aflate ºi ele în reconstituire, pentru a înþelege
complexitatea realitãþilor contemporane, dovedind în acelaºi
timp utilitatea concretã a lucrului în echipã într-un cadru
interdisciplinar. În plus, este nevoie sã ducã o luptã
consecventã pentru câºtigarea legitimitãþii ºtiinþifice ºi politice
într-un mediu fundamental ostil feminismului ºi care, în cel
mai bun caz, considerã cã – dupã perioada socialistã – nu
mai existã nici o problemã socialã care trebuie sã fie abordatã
din acest punct de vedere. Nu putem încheia lista trãsãturilor
ºi rolurilor feminismului academic fãrã a accentua capacitatea
sa de a crea legãturi între femeile din mediul academic ºi cele
care activeazã în organizaþii non-guvernamentale, partide
politice ºi structuri guvernamentale, cu scopul de a face
cunoscutã ºi de a îmbunãtãþi condiþia femeilor ºi a relaþiilor
de gen în România post-socialistã.
Într-un final trebuie sã adaug cã, fãrã a se combina cu
feminismul, discursul de gen aduce doar o contribuþie limitatã
la toatã aceastã activitate ºi nu are capacitatea – nici cea
analiticã ºi nici cea criticã – de a dezvolta o reflecþie criticã
asupra paternalismului statului socialist, nici asupra restaurãrii
patriarhatului inerent în politica naþionalistã ºi/sau liberalã
post-socialistã. Aceastã ineficienþã a discursului de gen devine
evidentã dacã privim opþiunile unora dintre cercetãtori ºi
profesori universitari de a practica ºi instituþionaliza studiile
de gen ca „simple” inovaþii ºtiinþifice care aduc subiecte noi
de cercetare în mai multe domenii. Aceºti specialiºti nu–ºi
asumã alegerea politicã de a rezista faþã de ºi de a lupta
împotriva diverselor forme de discriminare ºi sisteme de
opresiune responsabile pentru plasarea femeilor în poziþii
sociale ºi economice dezavantajate. Ei nu opteazã pentru
feminism ca discurs ºi practicã menite sã conducã la construirea
unei noi identitãþi politice pentru femei, care – dupã cum
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afirmã Susan Gal (1997) – trebuie sã fie diferitã ºi de
muncitoarea eroinã ºi de mama eroinã comunistã, ºi de fãptura
naturalizatã ºi sexualizatã a societãþii civile, dar ºi de mama
sacrã ºi inertã din gândirea naþionalistã. În consecinþã, cu sau
fãrã voia lor, ei reproduc toate frustrãrile ºi reþinerile provocate
de discuþiile despre problemele femeilor ºi egalitatea dintre
sexe ºi nu fac nimic pentru a schimba atitudinea publicã în
privinþa paternalismului, patriarhatului ºi sexismului, nici în
sistemul academic, ºi nici în cel social sau politic în care acestea
se situeazã.
La sfârºitul intervenþiei mele doresc sã-mi asum
responsabilitatea de a-mi exprima convingerea conform cãreia
nici o schimbare realã (post-socialistã) nu poate fi conceputã
fãrã a recunoaºte relevanþa vocilor feministe în sfera publicã,
inclusiv în mediul academic. Dacã doriþi, aceasta se datoreazã
exact potenþialului feminismului de a servi nu „numai”
intereselor femeilor plasate în poziþii de subordonare, dar ºi
de a evidenþia mecanismele puterii opresive de orice fel ºi de
a întãri statutul cetãþeanului ca subiect autonom ºi responsabil
în toate domeniile vieþii sociale.

220

