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Integrare sau autonomie?
Ultimele numere ale revistei Women’s News editatã de
WISE (Women’s International Studies Europe) laudã realizãrile
mai multor centre de studii feministe. Unul dintre cele mai
rãsunãtoare succese par sã-l fi repurtat centrele de studii
feministe din Finlanda (fiind vorba de o þarã nordicã, nici nu
ne mirãm). Raportul de evaluare favorabil efectuat de o
societate internaþionalã de renume conchide cu precizarea
cã aceste centre ori primesc finanþarea adecvatã pentru a
dobândi un statut autonom în cadrul universitãþii, ori nu pot
decât sã regreseze.1 Þelul pe care predarea cursurilor de gen
trebuie sã ºi-l propunã pare sã fie dobândirea autonomiei
financiare ºi administrative, ea reprezentând apogeul
procesului de dezvoltare didacticã ºi ºtiinþificã a studiilor
feministe.
În numãrul precedent al aceleiaºi reviste aflãm cã în
Norvegia s-a creat deja o asociaþie a centrelor de studii
feministe.2 Una dintre activitãþile de pe agenda acestei nou
1
2

Maria Pemberton, „Focus on Women’s Studies, Well Established in
Finland”, Women’s News, WISE, Utrecht, 2002,vol.12, no. 2,10.
Tobe Levin, „News From Norway”, Women’s News, WISE, Utrecht,
2002, vol 12, no. 1, 8.
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înfiinþate organizaþii este lupta pentru sprijinirea centrelor de
cercetare feministã ºi pentru contracararea atacurilor recente
împotriva studiilor de gen. Feministele din Norvegia (þarã cu
renume în domeniul egalitãþii dintre genuri) sunt în alertã.
Mobilizarea lor este determinatã ºi de situaþia internaþionalã
nefavorabilã, se spune în articol, multe centre de studii
feministe fiind desfiinþate, iar un numãr mare fiind ameninþat
cu închiderea.
În acest context mi se pare interesantã insistenþa, la o
recentã conferinþã de la Viena, asupra temei gender
mainstreaming (introducerea în toate domeniile a unei
perspective de gen). Cursurile ce disemineazã problema
feministã de-a lungul întregului spectru al disciplinelor
academice sunt nu numai o necesitate, dar se constituie ºi
într-o acþiune defensivã în faþa unor atacuri sau restricþii
impuse de ideologii ºi miºcãri politice conservatoare.
Care sunt poziþiile adoptate la noi? În general se pledeazã
în favoarea autonomizãrii studiilor feministe în cadrul unui
centru separat. Enikõ Magyari Vincze susþine cã numai un astfel
de cadru instituþional poate sã asigure independenþa
programelor cu tematicã feministã, poate crea un spaþiu de
dialog între diferitele abordãri feministe ºi poate imprima
cercetãrii un puternic caracter interdisciplinar.3 Enikõ Magyari
Vincze stabileºte de fapt ºi o linie ascendentã a evoluþiei
studiilor de gen – de la etapa integrãrii lor în diferite domenii
de studiu, la cea superioarã a autonomizãrii, culminând cu
etapa revoluþionarã, a transformãrii profunde a studiilor
academice ce au asimilat valorile feministe. Mihaela Miroiu

3

Enikõ Magyari Vincze, Talking Feminist Institutions: Interviews with
Leading European Scholars, Editura Fundaþiei Desire, Cluj, 2002,
pp. 42-45.
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împãrtãºeºte ºi ea aceastã poziþie, susþinând la o conferinþã
recentã pe aceastã temã cã autonomizarea studiilor feministe
ºi coagularea lor în centre constituie condiþia pentru lansarea
de proiecte de anvergurã, cum ar fi Lexiconul feminist, publicat
anul acesta. Aceste centre se pot bucura de un succes deosebit
dacã sunt conduse ºi sprijinite de personalitãþi feminine
puternice, care sã le confere o recunoaºtere publicã ºi sã le
faciliteze obþinerea de surse de finanþare.
Atât Vincze cât ºi Miroiu discutã ºi riscurile pe care le
presupune centralizarea studiilor de gen, ºi anume ghetoizarea
lor.
Ghetoizarea ºi marginalizarea studiilor feministe sunt
pericolele semnalate ºi de Malgorzata Fuszara în analiza pe
care o întreprinde asupra centrelor de studii feministe din
Polonia.4 Fuszara deplânge faptul cã un numãr foarte mare
de studenþi nu sunt expuºi la problematica de gen, cursurilor
din cadrul centrului fiindu-le deseori acordatã o importanþã
minorã, de relevanþã restrânsã în cadrul universitãþilor. Din
aceste considerente, feministele poloneze s-au decis pentru
adoptarea ambelor alternative, atât pentru autonomizarea
cursurilor în centre feministe, cât ºi pentru integrarea
perspectivei de gen în diferitele discipline universitare.
Experienþa mea în domeniul predãrii de cursuri feministe
demonstreazã cã nu este oportun sã neglijãm strategia integrãrii
cursurilor cu profil feminist sau sã le diminuãm importanþa
aºezându-le pe o treaptã evolutivã inferioara. Trebuie sã
recunoaºtem, împreunã cu Vincze ºi Fuszara, cã izolarea
4

Malgorzata Fuszara, „Postgraduate Programmes in Gender Studies:
An Example of Good Practice in Poland”, în Laura Grünberg (coord.)
Good Practice in Promoting Gender Equality in Higher Education in
Central and Eastern Europe, CEPES UNESCO, Bucureºti, 2001,
pp. 95-97.
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studiilor cu tematicã de gen predate în cadrul diferitelor
facultãþi, dependenþa mai mare sau mai micã a acestor cursuri
de politica educaþionalã a facultãþilor, adesea ostilã
perspectivelor feministe, pot dilua spiritul critic ºi poziþia
radicalã a acestor cursuri. Dar în acelaºi timp trebuie sã
subliniem forþa subversivã pe care o pot avea, în special atunci
când ele chestioneazã înseºi principiile ºi tezele canonice care
stau la baza disciplinelor în cadrul cãrora sunt incluse.
Un al doilea argument în favoarea cursurilor integrate este
faptul cã ele înlesnesc ceea ce a devenit un deziderat în
politicile Uniunii Europene, ºi anume gender mainstreaming.
În sfârºit, dar nu în ultimul rând, trebuie subliniat impactul
social foarte mare pe care-l pot avea aceste cursuri, fie el ºi
într-o formã diluatã. Cursurile feministe predate în universitate
se adreseazã viitorilor profesori de ºcoalã, viitorilor formatori
responsabili de constituirea de noi identitãþi socio-culturale ºi
de gen. Sensibilizarea acestor viitori formatori la problematica
de gen poate reprezenta o strategie de contracarare a
ideologiilor sexiste promovate de manualele ºcolare ºi de
modelele tradiþionale patriarhale cu care se opereazã încã în
procesul didactic.
Istoria cursurilor feministe la Catedra de limbã ºi literaturã
englezã a Universitãþii din Bucureºti
Imboldul de a introduce perspective feministe în predarea
literaturii engleze mi l-au dat cãrþile de teorie feministã ºi
poststructuralistã descoperite la biblioteca Consiliului Britanic.
Astfel, introducerea de abordãri feministe în cursurile de
Renaºtere englezã a avut loc încã din anii ’88-’89. Cursuri de
teorie feministã propriu-zisã am þinut abia în 1994, dupã
revenirea mea de la studiile de doctorat din SUA. Am putea
deci conchide cã introducerea feminismului s-a bazat pe un
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„import” cultural. Strict ºtiinþific vorbind însã, în anii ’80 eu
nu am fãcut altceva decât sã mã pun la punct cu bibliografia
în domeniu ºi sã încerc sã depãºesc modelele critice învechite
încetãþenite în predarea lui Shakespeare. Sunt convinsã cã
într-un mare numãr de discipline umaniste includerea de
perspective feministe reprezintã o necesitate dictatã de rigori
în primul rând ºtiinþifice. A le ignora înseamnã deseori
cantonarea într-un model ºtiinþific vetust.
Metoda adoptatã în primele cursuri de teorie feministã a
fost una de „insinuare”, de introducere mascatã a teoriilor
feministe sub denumirea mai largã de criticã poststructuralistã
ºi postmodernã. Succesul printre studenþi a fost neaºteptat de
mare, aceºtia determinându-mã sã înfiinþez Centrul de Studii
Feministe – Gender.5 Au urmat o serie de cursuri axate pe
problema distincþiei dintre gen ºi sex ºi pe construirea
corporalitãþii feminine. La ora actualã, în cadrul catedrei de
englezã s-a constituit o micro-echipã ce oferã cursuri cu
orientare feministã într-o varietate de domenii, începând cu
cel al criticii literare ºi terminând cu analiza de discurs ºi
lingvistica aplicatã.
La nivel de masterat þin în prezent douã cursuri: unul în
cadrul programului de Studii Americane, intitulat Feminisms,

5

Am constatat cu regret cã, în prezentarea fãcutã de Mihaela Miroiu cu
privire la istoricul studiilor feminste româneºti, centrul Gender este
citat în mod trunchiat, omiþându-se definiþia de centru de studii
feministe, precum ºi cã prima carte de studii feministe pe teme
româneºti publicatã la noi de cãtre acest centru (Mãdãlina Nicolaescu
coordonator, Cine suntem noi : Despre identitatea femeilor din România
modernã, Ed. Anima, Bucureºti, 1996) nu e menþionatã. Vezi Mihaela
Miroiu, „And–And Strategy: A Romanian Experience”, în Laura
Grünberg (coord.) Good Practice in Promoting Gender Equality in
Higher Education in Central and Eastern Europe CEPES UNESCO,
Bucureºti, 2001, p. 122.
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ºi un al doilea, Gender, Represenation and Globalization,
organizat în cadrul programului de Studii Britanice.
Cursul oferit în cadrul masteratului de Studii Americane
îºi propune o trecere în revistã a principalelor teorii feministe
ce s-au dezvoltat în ultima perioadã în spaþiul american.
Spectrul abordãrilor feministe punctate este larg – se porneºte
de la aspecte juridice ºi sociale, cum ar fi drepturile femeilor
ºi încãlcarea acestora, se continuã cu dezbaterea dihotomiei
dintre spaþiul privat ºi cel public ºi efectele acestei opoziþii
asupra construcþiei identitãþii feminine. Sloganul feminist al
anilor ’70, the personal is the political este discutat dintr-o
perspectivã postmodernã, comparând orientãrile feministe
liberale cu cele social-democrate.
Cursul îºi propune sã demonstreze dinamica contestãrilor
din interiorul miºcãrii feministe, a diferenþierilor ºi redefinirilor
de poziþii politice ºi teoretice. Obiectivul urmãrit este de a
sensibiliza studenþii la complexitatea acestor teorii, combãtând
tendinþele totalizante ºi reducþioniste în interpretarea gândirii
feministe. Ca atare, se investigheazã modul în care al treilea
val al miºcãrii feministe a deconstruit poziþiile precedente,
precum ºi campania anti-esenþialistã din anii ’90. Cursul
introduce abordãri feministe postmoderne, foucauldiene ºi
psihanalitice pentru a rediscuta modul în care sunt concepute
construirea identitãþii feminine, corporalitatea femininã,
precum ºi diferenþa între gen ºi sex.
Intersecþia dintre gen, rasã, etnicitate ºi orientare sexualã,
esenþialã pentru teoriile feministe americane, ocupã un loc
central în curs ºi este investigatã pe bazã de texte teoretice ºi
literare.
Ultimele secþiuni ale cursului sunt dedicate analizelor de
text vizând cultura de masã – film, televiziune, reviste.
Încurajez analiza contrastivã între texte americane ºi române,
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analizã ce trebuie efectuatã ºi în elaborarea lucrãrii finale
pentru acest curs.
Caracterul interdisciplinar inerent al acestui curs este
potenþat în cursul realizat în cadrul masteratului de Studii
Britanice, Gender, Representation and Globalization. Acesta
îºi propune sã realizeze conjuncþia dintre a) teorii
poststructuraliste privind construcþia identitãþii de gen (feminine
ºi masculine), b) teorii ºi analize ale reprezentãrilor de gen în
mass media ºi c) fenomenul de globalizare culturalã.
Cursul prezintã un grad sporit de dificultate datoritã
negocierii dintre diferitele perspective disciplinare ºi presupune
asimilarea prealabilã a teoriilor postmoderne ºi
poststructuraliste. În acelaºi timp, el îºi propune dezvoltarea
unor instrumente sofisticate de analizã, desigur din perspectivã
feministã, a fenomenelor ºi textelor culturale actuale.
Dupã o sintezã a principalelor concepte ce stau la baza
investigãrii ideii de reprezentare ºi a identitãþii de gen, sunt
discutate aspecte ale construcþiei corporalitãþii feminine ºi
masculine în cultura de consum. Accentul cade pe reclame,
modã ºi seriale de televiziune. Discuþia culturii de consum
reprezintã un capitol separat al cursului, ea realizând în acelaºi
timp trecerea la investigarea fenomenului de globalizare.
În mare, obiectivul pe care mi-l propun este de a investiga
impactul globalizãrii asupra normelor ºi asupra mecanismelor
ce guverneazã construcþiile identitare. În acelaºi timp consider
necesarã elucidarea relaþiei dintre conceptele de globalizare
ºi imperialism cultural ºi dintre globalizare ºi mcdonald-izare.
Discuþiile pornesc de la întrebãri de largã respiraþie, ca de
exemplu, cum se constituie noi identitãþi în interacþiunea dintre
globalul omogenizant ºi localul eterogen, cel de al doilea
constituindu-se adeseori ca o reacþie de apãrare faþã de
„invazia” globalului? Care sunt poziþiile diferenþiate pe care
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le ocupã femeile în aceastã interacþiune? Ce factori determinã
poziþionarea lor în zona de influenþã a globalului: speranþa
unei mobilitãþi sociale? Mass media? Locul de muncã la o firmã
transnaþionalã? De ce se orienteazã unele femei spre tradiþiile
locale? Sã fie oare teama de mutaþiile pe care le produce
globalizarea? Nivelul sau tipul de educaþie de care dispun?
Zona geograficã în care se aflã? Studenþii sunt încurajaþi sã
întreprindã analize contrastive, sã stabileascã asocieri ºi
comparaþii între fenomenele socio-culturale britanice studiate
ºi experienþele cotidiene autohtone.
Un „import” cultural?
Cursurile de feminism introduse la Catedra de englezã au
fost calificate ca o modalitate de diseminare a unor cunoºtinþe
de „import”.6 Bune ºi acestea în lipsã de altceva, dar, susþine
Mihaela Miroiu, la conferinþa pe tematica predãrii studiilor
de gen, „putem sã ne împodobim cu penele altora, dar nu
putem zbura cu ele”.7 Sunt necesare teorii feministe româneºti,
creaþii locale.
S-ar putea ca aceasta sã fie într-adevãr o deficienþã majorã
a cursurilor feministe „integrate”, care sunt restricþionate de
disciplinele în cadrul cãrora funcþioneazã. Operând ca o parte
componentã a unor masterate de studii americane ºi britanice,
cursurile descrise în acest articol, de exemplu, nu au cum sã
nu se axeze pe teorii „strãine”, acestea reprezentând de fapt
obiectul lor.
Am fi îndreptãþiþi sã le expediem ca lipsite de relevanþã
pentru situaþia din România, dacã aceste cursuri nu ar face
6
7

Miroiu 2001, p. 122.
Mihaela Miroiu, „Politici de gen în învãþãmântul superior în Europa
Centralã ºi de Est: de ce ºi cum”, lucrare prezentatã la conferinþa
Dimensiunea de gen a reformelor în educaþie. Contexte europene,
realitãþi regionale, Bucureºti, 28 octombrie 2002.

228

II. Centre de studii de gen în universitãþi din Romania

decât sã reproducã cunoºtinþe fabricate în Vest, iar feministele
care le organizeazã nu s-ar plasa decât pe poziþii de perpetui
epigoni în raport cu colegele lor occidentale. În aceastã
situaþie, am putea într-adevãr asista la „o feminizare a Europei
de Est de cãtre Vest”, dupã cum afirmã tot Mihaela Miroiu.8
Dar astfel de categorizãri reclamã o investigaþie mai atentã.
Nu cumva insistenþa asupra creaþiei autohtone ascunde o
anxietate a „localului” faþã de global, definit ca o formã de
imperialism cultural?
Dupã cum au demonstrat analiºti ai imperialismului
cultural ca Tomlinson, nici aceastã formã focalizatã a
dominaþiei culturale occidentale nu a exclus modalitãþi de
negociere între culturi.9 Modelul hermeneutic de abordare a
acestui fenomen relevã elementul de noutate pe care
translaþiile culturale îl produc în mod necesar.10 Prin urmare,
pânã ºi poziþia de „epigon”, de simplu transmiþãtor, permite
revizuiri în acest sens.
Putem defini extinderea miºcãrii feministe drept o formã
de imperialism cultural? Un rãspuns pozitiv tranºant riscã sã
ne plaseze pe poziþii naþionaliste, conservatoare. Este adevãrat,
însã, cã la începutul anilor ’90, feministelor occidentale li s-a
reproºat o atitudine condescendentã faþã de eforturile colegelor
din Europa de Est, precum ºi o tendinþã de „colonizare” a
cercetãrii ºi chiar ºi a acþiunilor feministe din þãrile
postcomuniste. 11 Multe dintre aceste reproºuri erau
îndreptãþite.

8
9
10

Miroiu 2002.
John Tomlinson, Culture and Globalization, Polity Press: Cambridge,
1999.
Vezi Mãdãlina Nicolaescu, „Globalization and Hermeneutics”, în
Fashioning Global Identities: Romanian Women in the Post-Socialist
Transition, Bucureºti: Editura Universitãþii Bucureºti, 2001.
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Mesajele feminismului transnaþional trebuie contextualizate
pentru a identifica specificitatea contextului socio-politic ºi a
paradigmelor intelectuale de la care aceste teorii au pornit.
Sã nu uitãm cã ele nu au devenit decât ulterior componente
ale unei miºcãri globale. Cred cã cursurile dedicate teoriilor
feministe ce s-au constituit în spaþiul anglo-saxon relevã aceastã
specificitate ºi indicã diferenþele care trebuie operate sau care
acþioneazã deja în momentul preluãrii teoriilor sau mesajelor
respective în alte spaþii culturale. Tocmai perceperea
diferenþelor culturale, precum ºi a dinamicii interne a miºcãrii
feministe poate conduce la formularea de poziþii novatoare.
Elaborarea de teorii feministe proprii trebuie înþeleasã, cred
eu, ca un proces de nuanþare, diferenþiere ºi ulterior de
rescriere a teoriilor feministe occidentale, acestea din urmã
oferind modelele ºi instrumentele metodologice de la care
putem (ba deseori chiar trebuie) sã pornim.12 Un progres
semnificativ în acest domeniu nu se poate realiza decât în
cadrul interacþiunii dintre global ºi local, prin global înþelegând
teoriile feministe occidentale.
Nutresc convingerea cã cursurile „integrate” pe tematicã
feministã, cum ar fi cele din cadrul masteratelor de studii
americane ºi britanice de la diferite universitãþi din þarã, pot
aduce o contribuþie deosebit de importantã în elaborarea
instrumentelor critice ºi teoretice necesare unor abordãri
feministe româneºti de anvergurã.
11

12

György Csepeli, Antal Örkény, Kim Lane Scheppele, „Acquired
Immune Defficiency Syndrom in Social Science in Eastern Europe”, în
Replika – Colonization or Partnership: Eastern Europe and Western
Social Sciences, Budapesta, 1996.
Vezi Mãdãlina Nicolaescu, „Utopian Desires and Western
Representations of Femininity”, în Replika –Colonization or
Partnership: Eastern Europe and Western Social Sciences, Budapesta,
1996.
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