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Cuvânt introductiv

Câmpul ºtiinþific al studiilor de gen, deschis de
participantele la miºcarea feministã a „celui de-al doilea val”,
s-a constituit  în jurul noþiunii subversive  de „gen”, al cãrei
sens originar vizeazã denunþarea naturalizãrii la nivel social a
diferenþei biologice dintre sexe ºi a ierarhiilor fondate pe
aceasta. În prezent, el constituie un univers de preocupãri ºi
teme de cercetare care se bucurã de un statut solid ºi de o
inserþie academicã ºi universitarã deja vechi în spaþiul
occidental. Problematici specifice studiilor de gen au fost
importate ºi adaptate ºi în mediul românesc, iar contextul
actual în care ne-am decis sã discutãm fenomenele
caracteristice constituirii acestui nou domeniu de cercetare
ºtiinþificã prezintã câteva trãsãturi care îl fac în egalã mãsurã
profitabil ºi dificil în România.

Ne aflãm încã, dupã ruptura epistemologicã din 1990,
într-un moment de refondare, de regândire criticã a
disciplinelor umaniste ºi a ºtiinþelor sociale în special, inovaþia
fiind nu numai permisã, ci chiar necesarã. Multe dintre
obiectele de studiu clasice ale acestor discipline constituie încã
în viaþa ºtiinþificã româneascã adevãrate terenuri virgine, unde
totul trebuie construit de la zero. Deschiderea unor noi direcþii
de cercetare ºi difuzarea concomitentã a preocupãrilor pentru
studiile de gen prezintã avantajul cã lucrurile pot fi construite
deodatã, cã noi cunoºtinþe pot fi produse simultan cu înglobarea
unei dimensiuni îndelung ignorate, ºi anume analiza
raporturilor sociale dintre sexe. Pe de altã parte, câmpul
disciplinar al studiilor de gen a depãºit în spaþiile ºtiinþifice
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occidentale dificultãþile momentelor originare, conflictele în
sânul disciplinelor ºi rezistenþele instituþionale, iar noi avem
avantajul de a cunoaºte toate aceste evoluþii dificile ºi de a
putea învãþa din experienþa altora. Totodatã, în definirea acestei
orientãri ºtiinþifice, trebuie þinut cont ºi de o serie de
circumstanþe strict politice, care se configureazã sub forma
 proiectelor de dezvoltare în perspectiva „globalizãrii” ºi a
„integrãrii europene”. În ultima vreme, acestea fac referiri
precise ºi concrete la noþiunea de „gen”, stimulând apariþia
unor programe special concepute pentru a contribui la
integrarea în reformele publice ºi instituþionale a dimensiunii
raporturilor sociale dintre sexe, creând noi retorici ºi
conducând la constituirea unor spaþii de intervenþie pentru
diverse tipuri de experþi.

Toate acestea ar putea fi citite ca semnale mai degrabã
pozitive ºi ar putea sugera atitudini ºtiinþifice dezinhibate ºi
relaxate. Atenþia ne-a fost însã reþinutã de o problemã de fond,
ºi anume aceea a demonetizãrii sensului pe care îl atribuim
noþiunii de „gen”, a inflaþiei de mesaje, a preluãrii unor
discursuri preconstruite, care nu sunt supuse în prealabil unei
reflecþii critice serioase ºi unei analize fine cu privire la felul
în care sunt elaborate ºi aplicate diversele categorii politice
lansate pe piaþa proiectelor. De aceea considerãm cã
precizãrile privind accepþiunea termenului de „gen” sunt
indispensabile ca premisã a oricãrui dialog ºtiinþific pe aceastã
temã.

Studiile de gen se referã, în ºtiinþele sociale, la interpretarea
raportului social construit dintre sexe. Conceptul de „gen” sau
„sex social”, în jurul cãruia s-a scris deja o literaturã
impresionantã, presupune dinamism, procesualitate, evoluþie.
Genul este un instrument de analizã, o grilã de lecturã care
are potenþialul de a schimba perspectivele tradiþionale,
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aducând în centrul atenþiei noi teme de cercetare ºi conducând
la deconstruirea unor obiecte clasice de studiu, la rafinarea
interpretãrilor ºi la abordarea criticã a înseºi manierei în care
sunt elaborate diversele forme de cunoaºtere ºtiinþificã,
interdisciplinaritatea fiind indispensabilã pentru articularea
oricãrui demers coerent. Pe de altã parte, grila de analizã a
genului îºi dovedeºte utilitatea eurisitcã prin posibilitatea de a
fi aplicatã pe terenuri de cercetare dintre cele mai variate:
istoria vieþii private, sociologia ºi istoria regimurlor totalitare,
antropologia sistemelor de rudenie ºi a diviziunii rolurilor
sexuate.

Nu existã, desigur, o singurã ºi bunã manierã de a lucra în
acest domeniu, diversitatea fiind indusã de felul însuºi în care
a evoluat fiecare  parcurs ºtiinþific individual. Acesta este ºi
principalul motiv pentru care am decis sã organizãm o întâlnire
pe aceastã temã.

Ideea atelierului „Direcþii ºi teme de cercetare în studiile
de gen din România” s-a nãscut, în primul rând, ca urmare a
acumulãrii la Ecole Doctorale Régionale en Sciences Sociales
(EDR) de la Bucureºti a unor proiecte de cercetare pe teme
circumscrise studiilor de gen: de-a lungul celor nouã ani de
când aceastã instituþie funcþioneazã, în cadrul ei au fost
integrate ºi susþinute cu burse mai multe cercetãri doctorale
orientate pe tematici de gen, din perspective disciplinare
diverse (istorie, sociologie, antropologie), care se aflã la ora
actualã în diferite stadii de elaborare ºi sunt gãzduite în toate
universitãþile occidentale partenere ale EDR. Pentru cã ocaziile
formale de a pune în dezbatere conceptele ºi metodologia
specifice,  de a discuta pe marginea acestor cercetãri, precum
ºi de a le face cunoscute în spaþiul ºtiinþific românesc nu erau
prea numeroase, ne-am propus sã creãm noi înºine un astfel
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de cadru. Atelierul gãzduit de Colegiul Noua Europã s-a dorit
un început dintr-o serie pe care o dorim cât mai lungã ºi cât
mai bogatã.1

Ne-am propus aºadar sã ne cunoaºtem, sã aflãm cum
lucrãm, ce ne putem transmite ºi împãrtãºi, cum putem
colabora. Ne-am propus de asemenea sã reunim persoane
implicate în cercetarea pe teme de gen, pentru a stabili
contacte, atât la nivel personal cât ºi instituþional. Nu putem
avea pretenþia cã am reuºit sã reunim toate centrele, grupurile,
ºi cu atât mai puþin toate persoanele implicate în acest
domeniu. A fost o primã iniþiativã, restrânsã, de la care
aºteptãm sã sporeascã o bazã de date ºi sã deschidã o cale
spre o comunicare susþinutã pe viitor. Un al doilea scop
important al întâlnirii noastre a fost identificarea perspectivelor
teoretice ºi metodologice în care se înscriu studiile de gen din
România, lucru important atât pentru domeniu, a cãrui
complexitate va spori prin colaborãrile noastre, cât ºi pentru
fiecare dintre cei implicaþi. Credem cã discuþii de tipul celor
pe care le-a prilejuit atelierul pot conduce la o poziþionare
mai bunã ºi, de ce nu, la o mai bunã obiectivare a propriei
poziþii a fiecãruia, precum ºi a locului domeniului în câmpul
ºtiinþific românesc. În fine, ne-am propus sã discutãm
posibilitatea constituirii unor reþele de cercetare
interdisciplinarã, care sã permitã elaborarea unor proiecte
comune, considerând cã studiile de gen însele ar avea de
câºtigat din existenþa unor dezbateri epistemologice ºi
metodologice constante, cheie a evoluþiei ºi rafinãrii oricãrui

1 Dorim sã mulþumim principalului organizator, Colegiul Noua Europã,
care a fãcut posibilã întâlnirea noastrã ºi reunirea contribuþiilor din
acest volum, precum ºi conducerii Biroului Regional al Agenþiei
Universitare a Francofoniei, cu sprijinul cãruia atelierul a beneficiat
de prezenþa invitatelor din centrele universitare din þarã.
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domeniu ºtiinþific. Am considerat, de asemenea, cã proiectele
noastre personale s-ar putea îmbogãþi, þinând cont de
posibilitatea colaborãrilor în cadrul unor programe de
cercetare regionale, care presupun acoperirea unor arii
geografice extinse ºi cunoaºterea resurselor la care se poate
apela.

Rãmâne de vãzut pe viitor în ce mãsurã aceste obiective
au fost atinse, dar o parte dintre concluzii se pot desprinde
din lectura contribuþiilor pe care le-am reunit în volumul pe
care vi-l propunem. Ca ºi atelierul însuºi, acesta se vrea a fi un
pas cãtre comunicarea dintre centrele academice româneºti
în care sunt practicate studiile de gen, un pas cãtre cunoaºtere
reciprocã, dar ºi un pas cãtre o discuþie criticã a felului în care
noþiunile teoretice sunt adoptate ºi utilizate la noi, cãtre
clarificarea conceptelor în scopul unui dialog autentic.

Am gândit structura acestei culegeri astfel încât sã
respectãm forma în care a decurs întâlnirea. Existã însã unele
diferenþe între program ºi conþinutul volumului, datorate, pe
de o parte, faptului cã nu toate participantele au dorit ºi au
avut posibilitatea sã elaboreze o formã scrisã ºi publicabilã a
intervenþiei lor din cadrul atelierului, ºi, pe de altã parte,
faptului cã am cãutat sã lãrgim cadrul de discuþie, solicitând
contribuþii de la persoane care, fãrã a fi participat la întâlnire,
puteau furniza un complement de informaþie util pentru
realizarea programului nostru de cunoaºtere reciprocã. De
asemenea,  numai douã dintre intervenþiile din cadrul mesei
rotunde se vor regãsi aici, ele concentrând problematica
centralã a discuþiilor.

Vã propunem deci o culegere în trei pãrþi, structuratã dupã
cum urmeazã: mai întâi, o serie de studii de orientare istoricã,
sociologicã ºi psihologicã, reprezentând tot atâtea ºantiere de
cercetare, aflate în diverse faze de elaborare. Am ales o ordine
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cronologicã, pe de o parte pentru cã diversitatea temelor ne-a
permis-o, iar pe de altã parte pentru a pune în evidenþã fluxul
de idei legate de conceptualizarea studiilor de gen, idei care
circulã atât de la o disciplinã la alta, cât ºi de la un teren
istoric la altul: diversele decupaje cronologice ºi metodologice
aflate la originea elaborãrii fiecãruia dintre subiectele de
cercetare în parte nu împiedicã dialogul, ci din contrã, îl
stimuleazã.

Secþiunea întâi se deschide cu o incursiune în lumea
româneascã a secolului al XVIII-lea, propusã de Constanþa
Ghiþulescu. Îmbinând istoria socialã, istoria familiei ºi istoria
femeilor (direcþii de cercetare deosebit de bogate în spaþiul
francez, unde se formeazã autoarea) ºi valorificând o bazã
documentarã generoasã, studiul reconstituie o lume animatã
de personaje complexe ºi situaþii conflictuale. Principalele axe
în jurul cãrora se articuleazã demersul interpretativ sunt rolurile
feminine din societatea medievalã româneascã, esenþiale în
transmiterea ºi pãstrarea patrimoniului (prin înzestrare ºi
dreptul de moºtenire), sau în re-prezentarea onoarei familiale
ºi masculine, nelipsind însã nici formele de devianþã  ºi
reconstituirea proceselor sociale în care ele sunt înglobate.

Cea de-a doua propunere îi aparþine Ionelei Bãluþã, care
se situeazã într-o perspectivã sociologicã ºi analizeazã
investirea spaþiului public de cãtre actorii feminini în cea de-a
doua jumãtate a secolului al XIX-lea, în epoca primei
modernitãþi româneºti. Rolurile sociale rezervate femeilor, felul
în care este conceputã cetãþenia politicã ºi socialã la feminin
într-o epocã de regândire modernã a proiectului social ºi de
inventare a statului naþiune, sunt principalele idei care
concentreazã interesul autoarei.

Dupã o incursiune în istoria conceptualizãrii genului ºi o
trecere în revistã a câtorva cercetãri centrate pe studiul
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fenomenelor caracteristice regimurilor totalitare prin aceastã
grilã teoreticã, Ioana Cîrstocea argumenteazã în favoarea
interpretãrii sistemului social din România perioadei comuniste
printr-o abordare care sã reuneascã istoria socialã, sociologia
ºi istoria genului, abandonând teoriile macrosociale ºi
analizele strict centrate pe istoria politicã. Cercetarea al cãrei
ºantier este descris cu titlu de exemplificare este axatã pe
interpretarea socio-istoricã a concepþiei politice asupra
actorului feminin în perioada comunistã, corelatã cu o analizã
a modului în care respectiva identitate este asumatã la nivel
social ºi individual.

Ana Gherghel propune o investigaþie sociologicã centratã
pe descifrarea formelor de recompunere a instituþiei familei
în contextul schimbãrii sociale globale pe care o traverseazã
lumea româneascã în tranziþie. Opþiunea teoreticã îmbinã
interacþionismul ºi teoria reþelelor, metodologia este una
calitativã (poveºti de viaþã culese prin interviuri nedirective),
iar accentul cade pe contribuþia actorilor sociali la elaborarea
rolurilor pe care le asumã. Concluziile cãtre care trimite studiul
se referã la potenþialul de risc social la anumite categorii (mai
ales la femeile tinere ºi cu un nivel de studii ºi de calificare
scãzut), precum ºi la lipsa unor soluþii instituþionale eficiente
sau a unor politici sociale adecvate, care sã contribuie la
prevenirea acestor fenomene.

În fine, Adriana Bãban opteazã pentru un studiu de
psihologie a cãrui premisã este aceea cã sexualitatea oferã un
cadru tipic de analizã a felului în care culura modeleazã
comportamentul individual, în cadrul unei opþiuni pentru
psihologia criticã, în care sunt privilegiate rolurile factorului
social ºi al celui individual. Cercetarea se bazeazã pe o anchetã
de teren în cursul cãreia au fost colectate 50 de ineterviuri cu
bãrbaþi din diverse medii sociale ºi de diverse vârste.
Preocupatã de descifrare a mecanismelor care contribuie la
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elaborarea concepþiei contemporane asupra identitãþii de gen
masculine, autoarea pune în evidenþã caracterul eclectic al
masculinitãþii în lumea româneascã actualã. De remarcat
preocuparea pentru introducerea în universul studiilor de gen
din România a unei direcþii centrate pe decodarea resorturilor
psihosociale ale virilitãþii, temã complementarã „feminitãþii”,
care a intrat destul de târziu în atenþia cercetãrii.

Cea de-a doua parte a volumului reuneºte contribuþii pe
tema inserþiei studiilor de gen în programele de învãþãmânt
ale unor facultãþi din þarã. Liliana Popescu (de la ªcoala
Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative, Bucureºti), Enikõ
Magyari-Vincze (de la Facultatea de Studii Europene,
Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj), Mãdãlina Nicolaescu (de la
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine, Universitatea
Bucureºti), Reghina Dascãl (de la Catedra de Limba ºi Litaratura
Englezã, Universitatea de Vest, Timiºoara) au acceptat sã ne
împãrtãºeascã din experienþa lor legatã de predarea unor forme
de învãþãmânt din sfera studiilor de gen.

În ciuda unor diferenþe notabile, datorate experienþei mai
mult sau mai puþin îndelungate în domeniu, precum ºi unor
diferite tipuri de suport instituþional ºi financiar din partea unor
centre din þarã ºi din strãinãtate, existã câteva trãsãturi care se
regãsesc în toate cele patru cazuri prezentate aici. Mai, întâi,
în universitãþile româneºti,  denumirea de „studii de gen”
trimite, fãrã excepþie, doar la una dintre direcþiile pe care le
permite conceptualizarea raporturilor sociale dintre sexe, ºi
anume la studiile feministe, care sunt practicate într-o
perspectivã inseparabilã de reforma curricularã impusã de
politicile de integrare europeanã. Printre observaþiile generale
valabile pentru toate aceste module specializate, semnalãm
modul în care ele au pãtruns în programele universitare, având
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un statut de cursuri subordonate faþã de unele discipline sau
departamente clasice din cadrul facultãþilor cu profil de ºtiinþe
umane, unde au demarat sub forme camuflate ºi denumiri pe
cât posibil neutre. Remarcãm de asemenea îmbinarea dintre
preocupãrile sociale (activism în diverse forme asociative, de
tipul organizaþiilor nonguvernamentale, sau în instituþii
politice) ºi activitãþile de învãþãmânt, precum ºi participarea
la elaborarea unor politici publice referitoare la probleme
punctuale ºi pretinzând la o aplicare imediatã în reformarea
vieþii sociale ºi la schimbarea concepþiei asupra raporturilor
dintre sexe în lumea româneascã postcomunistã.  Alte idei
comune celor patru prezentãri se referã la nevoia de
autonomie instituþionalã ºi administrativã a centrelor ºi
modulelor universitare de studii de gen, care se vor filiere de
formare interdisciplinarã în afara structurilor clasice deja
existente în sistemul de învãþãmânt românesc, fiecare dintre
centre adoptând strategii proprii ºi aflându-se în diferite faze
de realizare a acestui deziderat. Pe de altã parte, se insistã ºi
asupra importului de teorie occidentalã, mai mult sau mai
puþin  asimilat, prelucrat, ºi aplicat unor terenuri empirice
autohtone. Nu în ultimul rând, centrele universitare de studii
de gen din þarã desfãºoarã programe de editare de publicaþii
de specialitate, a cãror trãsãturã comunã este plasarea în aceeaºi
perspectivã militantã, semnalatã chiar de titluri.

În fine, cea de-a treia secþiune a volumului este consacratã
dezbaterii care a avut loc în cadrul mesei rotunde cu care s-a
încheiat atelierul. Cele douã contribuþii pe care le propunem
cititorului sintetizeazã principalele axe ale acestei dezbateri,
referindu-se îndeosebi la modul în care studiile de gen au
cãpãtat legitimitate în spaþiul ºtiinþific în general, dar ºi în
anumite sectoare particulare, cum ar fi studiile de gen în
contextul istoriei clasice, la care se referã doamna Zoe Petre.
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Printre temele care au reþinut cel mai îndelung atenþia
participanþilor la discuþii se numãrã dilema „separare vs.
integrare” a studiilor de gen în programele de învãþãmânt din
facultãþi. În ce mãsurã opþiunea pentru crearea unor filiere
exclusive de studii de gen are sau nu ºanse de reuºitã din
punctul de vedere al formãrii ºtiinþifice, al inserþiei
profesionale, al debuºeelor instituþionale pentru absolvenþi?
Rãspunsurile la aceastã întrebare, care nu sunt nici pe departe
uºor de dat, polarizeazã cercetarea ºtiinþificã pe teme de gen
ºi programele de învãþãmânt universitar cu profil feminist. Între
cercetarea sociologicã, istoricã, antropologicã, desfãºurate cu
mijloacele ºi rigoarea specifice fiecãreia dintre aceste
discipline, pe de o parte, ºi expertiza politicã dobânditã
printr-un parcurs universitar strict specializat ºi vizând o
aplicabilitate practicã imediatã, în contextul noilor politici
promovate la nivel european, sub presiunea cãrora – sau în
contextul favorabil al cãrora – acest tip de învãþãmânt a ºi
intrat în universitãþile din România, vocile participanþilor la
dialog s-au separat, cum era de aºteptat, în funcþie de propriile
orientãri.

Din mai multe motive am decis sã plasãm în încheierea
volumului intervenþia doamnei Rose-Marie Lagrave. Nu este,
desigur, vorba de un verdict. Este poziþia, afirmatã prin prisma
unei experienþe de mai bine de treizeci de ani în spaþiul
francez, a unei persoane care s-a implicat în miºcãrile sociale
legate de feminismul militant, dar ºi în conflictele pentru
legitimitate instituþionalã, în contexte chiar mai puþin favorabile
decât cel din România de azi. În al doilea rând, este ºi poziþia
unei profesoare care a creat ºi animã de aproape zece ani o
filierã doctoralã de formare interdisciplinarã în ºtiinþe sociale
(Ecole Doctorale Régionale en Sciences Sociales), care a fãcut
posibil pentru mulþi tineri din România ºi din Europa de Est



17

Cuvânt introductiv

accesul la un tip de gândire criticã ale cãrei roade încep sã
devinã vizibile în lumea academicã din România. Atelierul
acesta este o dovadã între altele.

Înainte de a încheia aceastã scurtã prezentare, dorim sã
atragem încã o datã atenþia cititorilor asupra faptului cã
atelierul pe care l-am organizat ºi ale cãrui rezultate se aflã
acum la dispoziþia sa s-a dorit tocmai o pauzã de reflecþie pe
drumul constituirii unui nou domeniu de cercetare ºi de
învãþãmânt, o readucere în discuþie a unor chestiuni legate de
conceptualizare, de metodologia de lucru, de conexiunile
dintre politic ºi ºtiinþific, considerând cã o reflecþie criticã
asupra angajamentelor individuale este indispensabilã, cu atât
mai mult într-un context în care sunt vehiculate intens noþiuni
ºi idei considerate cunoscute, al cãror sens trece drept fixat ºi
universal acceptat.

Fãrã a insista asupra nefericitei separãri dintre cercetare ºi
învãþãmânt, care caracterizeazã de multã vreme sistemul
academic românesc, vrem sã pledãm pentru posibilitatea de
a practica studii de gen în altã accepþiune decât aceea impusã
de politicile de dezvoltare, alta aºadar decât aceea care se
regãseºte actualmente în instituþiile de învãþãmânt superior
prezentate aici. Încercãm deci sã ne delimitãm de aceastã
tendinþã fãrã a o contesta fundamental ºi fãrã a-i nega meritele.

Dacã opþiunile colegelor noastre converg cãtre implicarea
imediatã în social ºi în reformarea lumii politice ºi sociale
româneºti actuale în sensul unei modificãri a raporturilor dintre
masculin ºi feminin ºi al unei emancipãri a femeilor, noi
considerãm cã în momentul de faþã este indispensabilã o
regândire criticã a disciplinelor sociale în România. Istoria,
sociologia, antropologia din România trebuie sã-ºi regãseascã
uneltele de lucru ºi rigoarea ºtiinþificã, fapt imposibil doar prin
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adoptarea nereflexivã a unor idei la modã ºi prin confruntarea
unor teorii occidentale cu realitãþile autohtone. Aceste realitãþi
au nevoie de o interpretare originalã, de elaborarea unor
instrumente conceptuale noi, care sã includã simultan o bunã
cunoaºtere a trecutului ºi a prezentului, precum ºi grile solide
de analizã teoreticã. Printre cãile de regândire criticã a acestor
discipline, studiile de gen reprezintã o opþiune posibilã, dar
nu singura. În mod indubitabil, dimensiunea politicã a studiilor
de gen este universal acceptatã, lucru pe care l-am menþionat
încã din deschiderea acestui cuvânt introductiv ºi care se
regãseºte de altfel, sub diferite forme,  în mai multe dintre
intervenþiiile participantelor. Dacã însã se pune problema
militantismului ºi a angajamentelor publice, opþiunea noastrã,
a organizatoarelor atelierului ºi a membrelor „grupului de la
Ecole Doctorale” este aceea de a milita pentru rigoarea
analiticã ºi pentru elaborarea unor forme de cunoaºtere
articulate într-un limbaj ºtiinþific universal, competitive atât
pe piaþa intelectualã româneascã, cât ºi pe aceea occidentalã.
De asemenea, optãm ºi pentru obiectivarea sociologicã
permanentã (în sensul pe care îl atribuie Pierre Bourdieu
acestei noþiuni) a propriei poziþii în spaþiul ºtiinþific, precum
ºi pentru o rigoare verificabilã cu instrumentele disciplinelor
de la care fiecare dintre noi se revendicã. Credem cã dialogul
este indispensabil, atât în sânul disciplinelor, cât ºi în afara
lor, el fiind una dintre cãile prin care cunoaºterea reciprocã
devine posibilã, permiþând apoi o dezbatere criticã menitã sã
conducã la avansãri pe terenul ºtiinþific.

Ionela BÃLUÞÃ
Ioana CÎRSTOCEA
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ISTORIA  GREACÃ  ªI  STUDIILE  DE
GEN

ZOE PETRE

Câmpul studiilor istorice privitoare la Antichitate a fost
radical modificat în ultima jumãtate de secol prin reînnoirea
metodologicã propusã de echipa reunitã în jurul lui Jean-Pierre
Vernant ºi a centrului „Louis Gernet” de la EHESS. Contestatã
în diverse moduri în anii ’60 ai secolului trecut, referinþa la
opera de pionierat a lui Louis Gernet ºi a discipolilor sãi a
devenit astãzi una clasicã, antrenând rãspândirea unor noi
persepctive în studierea lumii antice greceºti, inclusiv prin
introducerea unei probleamtici circumscrise studiilor de gen.

În 1974, când Jacques le Goff ºi Pierre Nora îºi publicau
cartea manifest intitulatã  Faire de l’Histoire,1 istoria lumii
antice ºi a civilizaþiei greceºti îndeosebi se aflau în avangarda
„noilor direcþii”, precum ºi în avangarda „noilor obiecte” ale
cercetãrii istorice. Prezenþa „istoriei femeilor” între noile
orientãri ale istorie antice era evidentã, fãrã însã ca ea sã
constituie un domeniu de cercetare autonom. Departe de a
însemna o absenþã, acest refuz implicit de a conferi studiilor
de gen o independenþã completã exprima de fapt  voinþa de a
menþine aceste cercetãri în contextul lor – social, dar ºi politic,

1 Jacques Le Goff et Pierre Nora, Faire de l’Histoire, Paris, Gallimard,
1974, 3 vol. (I. Nouveaux problèmes, II. Nouvelles approches; III.
Nouveaux objets).
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cel puþin în cazul Antichitãþii – ºi de a nu întrerupe în mod
artificial þesãtura raporturilor complexe care le conectau la
ansamblul istoriei greceºti aºa cum o concepeau cercetãtorii
care cunoscuserã experienþele unei lecturi antropologice a
obiectului lor de studiu.

Orice privire retrospectivã este obligatã sã constate dubla
realitate a cercetãrilor consacrate genului în Antichitatea greacã
– apariþia lor precoce, pe de o parte, iar pe de altã parte,
voinþa permanentã de a le asigura o imersiune sistematicã în
ansamblul raporturilor sociale caracteristice lumii greceºti. De
la primele tentative consacrate acestei problematici, printre
care trebuie citat înainte de toate studiul-pionier al lui
Jean-Pierre Vernant despre cuplul divin Hestia–Hermes,2

precum ºi cel al lui Pierre Vidal-Naquet despre categoriile
marginale în societatea greacã – meºteºugari, iloþi, femei ºi
adolescenþi – surprinse în toatã complexitatea raporturilor lor
reale ºi imaginare cu cetatea bãrbaþilor adulþi,3 pânã la anchete
centrate explicit pe istoria femeilor din Grecia, precum cele
reunite de Pauline Schmitt în primul volum din Histoire des
femmes en Occident coordonatã de Georges Duby ºi Michelle
Perrot,4 trebuie remarcate în acelaºi timp importanþa acordatã
perspectivelor studierii genului ºi refuzul de a separa aceastã
problematicã de studiul lumii sociale în ansamblu. Or, tocmai
aceastã dublã determinare este, dupã pãrerea mea, cheia
pentru o dezvoltare a studiilor de gen într-un spirit riguros,

2 J.-P. Vernant, Hestia-Hermès. Sur l’expression religieuse de l’espace et
du mouvement chez les Grecs (1955), în id. Mythe et pensée chez les
Grecs, Paris, Maspéro, 1981, I, 124-170.

3 P. Vidal-Naquet, Esclavage et gynécocratie dans la tradition, le mythe,
l’utopie (1970), în id. Le chasseur noir, Formes de pensée et formes de
société dans le monde grec, Paris, Maspéro, 1983.

4 Georges Duby et Michelle Perrot, éd., Histoire des femmes, I, Paris,
Seuil, 1986.
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departe de oportunismul oricãrei „istorii la modã”, cheia cãtre
dobândirea  unor drepturi depline ºi durabile, pe care aceste
cercetãri le meritã în ansamblul studiilor istorice.

Ar mai fi poate de remarcat ºi faptul cã primele studii,
cele care au deschis calea cercetãrilor de istorie anticã spre
subiecte din sfera genului, aparþin, în Franþa cel puþin, unor
autori bãrbaþi. Situaþie rarã într-o sociologie contemporanã a
producãtorilor de studii de istoria femeilor, aceastã indiferenþã
a studiilor de gen la „genul” autorilor lor le-a conferit din
capul locului statutul de obiect legitim, nici polemic, nici
marginal, în ansamblul studiilor de istorie greacã. Fãrã a
tãgãdui o realitate de necontestat – ºi anume raportul
determinant dintre dezvoltarea feminismului militant ºi
explozia studiilor de istoria femeilor –, trebuie totuºi menþionat
cã, adesea, consecinþele acestui raport au afectat pertinenþa
ºtiinþificã a punctelor de vedere exprimate în studii aºa-zis
ºtiinþifice, dar care aparþineau de fapt unor demersuri politice
sau ideologice ale autorilor, sau mai degrabã ale autoarelor:
stã mãrturie, de exemplu, istoria aºa-numitului „matriarhat”,
construcþie factice de secol XIX, recuperatã din nefericire de
o ideologie feministã excesiv de militantã. Or, plasând de la
bun început studiile de gen în contextul real al istoriei sociale,
direcþia promovatã de echipa lui Jean-Pierre Vernant a fost
cel mai important baraj împotriva eventualelor excese ale unui
feminism agresiv, aflat în cãutarea nu atât a unui adevãr istoric,
ci mai degrabã a unei false legitimitãþi preistorice, fãrã nici o
legãturã cu o cercetare ºtiinþificã demnã de acest nume.

Distanþa impusã de refuzul unei autonomii complete a
studiilor de gen, ideea cã ele reprezintã o mizã ºtiinþificã, ºi
nu un obiect asupra cãruia se concentreazã conflictele de
putere în cadrul unor politici de producere a ºtiinþei istorice
contemporane, explicã ºi faptul cã ele au rãmas în afara
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practicilor istorice dominante. Nu este mai puþin adevãrat cã
aºa-numita Disputã dintre Antici ºi Moderni în câmpul istoriei
antice a cuprins ºi studiile de gen, în exigenþa generalã de
reînnorire simultanã a obiectelor de cercetare ºi a grilelor de
analizã. Cu toate acestea, faptul cã nu a existat vreo confruntare
explicitã ºi izolatã în jurul problemelor studiilor de gen,
precum ºi faptul, încã mai semnificativ, cã nu a existat nici o
confruntare între producãtorii masculini ºi feminini de idei,
ci, din contrã, aceastã problematicã a fost tratatã ca o
componentã fundamentalã a câmpului epistemic al noii
definiþii a gândirii istorice, au permis pãstrarea calitãþii
cercetãrii, contribuind în acelaºi timp la rãspândirea ei
independent de mode ºi conjuncturi. Studiile de gen au
dobândit astfel, fãrã dificultãþi deosebite, drepturi depline în
studierea cetãþii antice, inclusiv la Roma, afirmându-se ca o
dimensiune constitutivã a noilor practici de cercetare adoptate
de istoricii Antichitãþii.
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EVUL  MEDIU  ROMÂNESC  ªI  ISTORIA
FEMEII

(secolele XVII - XVIII)

CONSTANÞA GHIÞULESCU

Istoria femeilor începe sã ia avânt în anii ’70 ai secolului
al XX-lea. Ea a fost stimulatã de explozia miºcãrii feministe,
progresele fãcute de antropologie, istoria mentalitãþilor ºi
istoria socialã.1 În Franþa, universitãþile au iniþiat grupuri de
cercetare având ca teme de abordare femeia ºi istoria ei.
Recunoaºterea oficialã a acestor programe de cercetare a venit
abia în 1984 cu înfiinþarea în cadrul institutului Centre
National de la Recherche Scientifique a unui centru pentru
Recherches sur les femmes, recherches féministes.2 În acelaºi
an apãrea cartea intitulatã sugestiv: Une histoire des femmes

1 Asupra diferenþei dintre cele douã concepte folosite pentru a desemna
studiile despre istoria femeii: „histoire de femmes” pentru spaþiul
francez, mai ales, ºi „women’s studies” pentru spaþiul britanic ºi
american, vezi Olwen Hufton, „Femmes / hommes : une question
subversive”, în Passés recomposés : Champs et chantiers de l’histoire,
nr. 150 – 151, 1995, pp. 235 – 242.

2 Pentru detalii, vezi bilanþul fãcut de Cécile Dauphin, Arlette Farge,
Geneviève Fraisse et alii, „Culture et pouvoir des femmes : essai
d’historiographie”, Annales ESC, nr. 2, 1986, pp. 271-293. Studiul a
apãrut ºi în varianta englezã, Women’s Culture and Women’s Power:
Issues in French Women’s History, în Feminism and History (volum
coordonat de Joan Wallach Scott), Oxford University Press, 1996,
pp. 568 – 596.
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est-elle possible? sub coordonarea cunoscutei cercetãtoare
Michelle Perrot. Cartea reuneºte o serie de studii semnate de
unii dintre cei mai cunoscuþi istorici, sociologi ºi antropologi
francezi ºi abordeazã teme cu privire la raportul dintre sexe,
identitatea ºi cultura femininã, istoriografia istoriei femeilor ºi
a feminismului.3 Dar cea mai importantã contribuþie pe plan
internaþional a cercetãrii franceze asupra femeilor rãmâne
grandioasa Histoire des femmes en Occident în cinci volume
sub coordonarea lui George Duby ºi Michelle Perrot ºi scrisã
la cererea editurii Laterza.4 Din antichitate ºi pânã în prezent,
istorici, sociologi ºi antropologi au încercat sã desluºeascã
istoria femeilor din spaþiul occidental, misiunea de a completa
aceastã istorie cu bucãþelele care lipsesc revenindu-le, dupã
cum menþioneazã Duby ºi Perrot în deschiderea colecþiei,
cercetãtorilor zonelor neabordate.5 Chiar dacã poartã un titlu
restrictiv, cele cinci volume nu se ocupã numai de istoria
femeilor, ci ºi de cea a bãrbaþilor, încercând sã ofere o serie
de studii despre viaþa familialã ºi cea cotidianã, despre maniera
de gândire a deosebirilor dintre sexe în diferite epoci, despre
mentalitãþi ºi viaþa religioasã etc. Cartea s-a bucurat de un real
succes ºi a fost tradusã în mai multe limbi. Tot în aceastã
perioadã au apãrut ºi o serie de reviste specializate în aceastã
direcþie: Pénélope, Clio. Histoire, femmes et société etc.

3 Michelle Perrot, Une histoire des femmes est-elle possible ?, Marseille,
Rivages, 1984. Amintesc aici numai câteva din studiile care compun
acest volum: Arlette Farge, „Pratique et effets de l’histoire des femmes”,
pp. 18 – 35; J. Revel, „Masculin/féminin : sur l’usage historiographique
des rôles sexuels”, pp. 122 – 140; Geneviève Fraisse, „Historiographie
critique de l’histoire du féminisme en France”, pp. 189 – 204; Alain
Corbin, „Le «sexe en deuil » et l’histoire des femmes au XIXe siècle”,
pp. 141 – 156.

4 Histoires des femmes en Occident, coordonatori George Duby ºi
Michelle Perrot, 5 vol., Plon, Paris, 1991.

5 Ibidem, pp. 8 – 9.
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Istoriografia româneascã de pânã la 1989 vorbeºte foarte
mult despre femeile eroine ale istoriei. Nicolae Iorga este ºi în
acest domeniu un deschizãtor de drumuri cu cartea sa Femeile
în viaþa neamului nostru, publicatã în 1911. Au urmat o serie
de studii îndreptate mai ales asupra dreptului de moºtenire al
femeilor în trecutul românesc6 ºi asupra poziþiei lor în raport
cu instituþia cãsãtoriei, dar netrecându-se niciodatã dincolo
de interpretarea codurilor de legi.7 Micile biografii au fost ºi
continuã sã fie un model major în prezentarea femeilor, nu
numai pentru istoriografia româneascã, ci ºi pentru celelalte
istoriografii.8 În aceastã categorie se înscrie cartea lui
Constantin Gane, Trecute vieþi de doamne ºi domniþe, care a
constituit atât pentru specialiºti, cât ºi pentru nespecialiºti un
important punct de reper. Soþii de domni ºi boieri se regãsesc
în aceastã carte cu povestea vieþii lor, dar pentru cã autorul
nu dispune de prea mult material documentar, femeile trec în
plan secundar, iar eroii principali devin tot bãrbaþii, în speþã
boierii ºi domnitorii. Aºadar, cartea apare mai curând ca un
pretext pentru a vorbi de istoria românilor, decât ca o cercetare
aprofundatã asupra istoriei femeilor.9 Dupã 1948, din evul

6 Studiile fiind numeroase, nu amintesc aici decât câteva dintre ele: A.
Rãdulescu, Dreptul de moºtenire al soþului supravieþuitor, Bucureºti,
1925; George Fotino, Contribution à l’étude des origines de l’ancien
droit coutumier roumain. Un chapitre de l’histoire de la propriété au
moyen âge, Paris, 1926. Ovid Sachelarie, „Privilegiul masculinitãþii în
Þara Româneascã pânã la jumãtatea sec. al XVII-lea”, în Studii. Revistã
de istorie, XXIII, 1970, 3, pp. 439 – 499.

7 Anicuþa Popescu, „Instituþia cãsãtoriei ºi condiþia juridicã a femeii din
Þara Româneascã ºi Moldova în sec. XVII”, în Studii. Revistã de istorie,
23, 1972, nr. 1, pp. 55 – 80.

8 Vezi Natalie Zemon Davis, „Women’s History in Transition: The
European Case”, în Feminism and History, op. cit., pp. 79 – 104.

9 Constantin Gane, Trecute vieþi de doamne ºi domniþe, Bucureºti, 3
vol., 1933, 1935, 1939.
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mediu sunt recuperate mai ales femeile care pot reprezenta
un model energic pentru tineretul comunist. Generaþii întregi
s-au întâlnit cu mama lui ªtefan cel Mare, Elina Nãsturel, soþia
domnitorului Matei Basarab (1632-1654) ºi sorã a învãþatului
Udriºte Nãsturel, doamna Stanca a lui Mihai Viteazu sau
Marica, soþia lui Constantin Brâncoveanu, multe ajunse în
primul eºalon al istoriei ºi datoritã poeþilor din epoca
romanticã. În fapt, imaginile acestor femei au fost preluate ºi
s-au impus fãrã o analizã sau o criticã prealabilã.10 La 12 ani
dupã Revoluþia din decembrie 1989, o cercetare serioasã în
aceastã direcþie rãmâne încã ceva de domeniul viitorului.

Prin intermediul unei surse judiciare vom încerca sã
analizãm cum se construieºte imaginea femeii, cine
construieºte aceastã imagine, care este locul rezervat ºi cum
îºi asumã femeile rolurile atribuite. Femeia izolatã de restul
societãþii nu poate avea o istorie deoarece rolul ºi statutul ei
se construiesc în raport cu lumea masculinã ºi þinând tot timpul
cont de ea. ªi mai precis, aceastã lume acordã un rol femeii ºi
stabileºte locul pe care aceasta ar trebuie sã-l ocupe în ierarhia
socialã. Pentru fiecare categorie socialã, fiicã, soþie, mamã,
vãduvã, amantã, prostituatã, vrãjitoare, societatea masculinã
realizeazã o construcþie socialã specificã. Documentele folosite
pentru acest studiu sunt în mare parte inedite ºi acoperã
secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea. Foi de zestre, testamente,
cãrþi de împãcare sau despãrþire, mãrturiile vecinilor, pitace
domneºti sau ecleziastice ºi coduri de legi, iatã numai câteva
din documentele care ne vor ajuta sã analizãm raporturile
dintre bãrbaþi ºi femei ºi modul cum au fost ele percepute ºi
exprimate în epocã.

10 I. M. ªtefan, V. Firoiu, Sub semnul Minervei. Femei de seamã din
trecutul românesc, Editura politicã, Bucureºti, 1972, vezi mai ales
capitolul „Doamne, jupânese, Meºteriþe, Femei-Cãrturar, cãpitãnese
de haiduci…”, pp. 25 – 41.
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Femeia ºi patrimoniul. Zestrea reprezintã partea din
patrimoniul patern care îi revine fiicei odatã cu realizarea
cãsãtoriei. Ea este indispensabilã ºi numai rareori o fatã se
poate cãsãtori fãrã zestre. De altfel, alcãtuirea unei zestre face
parte din obligaþiile tatãlui, iar în absenþa acestuia,
obligativitatea alcãtuirii unei foi de zestre revine celui care
preia conducerea familiei. Conform cutumei, o fatã înzestratã
nu mai poate participa la împãrþirea moºtenirii paterne,11 dar
Pravila þãrii îi acordã acest drept. Singura condiþie ce trebuia
sã fie acceptatã de cãtre femeie o constituia punerea zestrei în
comun cu celelalte bunuri ce urmau a fi divizate.12 În practicã,
cele douã forme sunt folosite ºi combinate în funcþie de poziþia
socialã a tatãlui, rangul ginerelui, averea deþinutã. Dar nu vom
insista prea mult asupra acestui aspect. Obligativitatea tatãlui
în alcãtuirea unei foi de zestre este prinsã atât în Îndreptarea
legii (1652), cât ºi în noul cod de legi, elaborat la 1780 de
cãtre prinþul Alexandru Ipsilanti. Acesta din urmã este chiar
mult mai exact ºi surprinde într-un articol de lege o practicã
specificã epocii ºi folositã de mulþi fraþi dornici sã scape cât
mai repede de surorile lor fãrã sã piardã ceva din averea
paternã care le revenea. Astfel articolele 5 ºi 6 din capitolul
Pentru zestre pun în luminã practica mãritãrii fetelor dupã
„obraze proaste ºi defãimate” pentru a scãpa de cheltuiala
înzestrãrii. Aceastã practicã este adoptatã atât de fraþii sãraci,
cât ºi de cei bogaþi care nu vor „sã pãzeascã cinstea neamului
lor”. Pentru a evita o astfel de practicã, legea prevedea punerea
averii sub supravegherea unor epitropi (de regulã rude, sau

11 Georges Fotino, op. cit. pp. 294 – 316.
12 Îndreptarea legii 1652, Editura Academiei Române, Bucureºti, 1962,

pp. 271 - 273. Asupra acestei probleme vezi Constanþa Ghiþulescu,
„Zestrea între normã ºi practicã. Þara Româneascã în secolul al
XVII-lea” I ºi II, articole publicate în SMIM vol. XVIII, 2000, pp. 213 –
222 ºi vol. XIX, 2001, pp. 254 – 263.
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clerici ai locului) aceºtia aveau ºi datoria de a mãrita ºi înzestra
fetele rãmase în casa fraþilor.13

Dar alcãtuirea unei foi de zestre nu este deloc o sarcinã
uºoarã pentru capul familiei. Ea trebuie sã reflecte poziþia
ocupatã de familie în ierarhia socialã ºi sã corespundã în acelaºi
timp pretenþiilor viitorului ginere. Condicile de la Mitropolie
au reþinut un numãr important de procese dintre socri ºi ginerii
lor datoritã nemulþumirii acestora din urmã. Conflictul se
declanºeazã, de regulã, dupã cãsãtorie pentru a forþa mâna
pãrinþilor care nu pot refuza pretenþiile ginerilor de teamã ca
fiica lor sã nu fie alungatã. Ruxandra Poenãreasa s-a certat cu
ginerele ei Radu Clinceanu timp de 6 ani. Dupã cãsãtoria lui
cu Pãuna, Radu a preluat treptat, treptat zestrea notând riguros
starea obiectelor primite, calitatea, numãrul ºi schimbãrile
intervenite. Iatã câteva exemple. În dreptul inelului de aur cu
rubine, þinea sã noteze cã rubinele au fost mici, iar inelul la
fel. Cã din cele 10 gevrele promise a primit numai 6, iar alte 4
nu, cã cearºaful, deºi era cusut cu mãtase, aºa cum scria în
foaie, era totuºi vechi, salteaua avea atlazul prost, cã
bohcealâcul de socru nu-l primise încã, cã în loc de cuþite,
linguri ºi farfurii primise bani, ºi aºa mai departe.14 Un alt
ginere nemulþumit este Gheorghe Boldescul, biv vel sluger
cãsãtorit cu Marghioliþa, fiica lui Mihai Bãrbãtescu. Prins de
boalã grea departe de casã, tatãl alcãtuieºte un zapis prin care
retranscrie datoriile faþã de fiica sa, lucruri din zestre ce nu
fuseserã încã transferate în casa ginerelui. Iatã-le: „1 covor de
cele bune, 1 scoarþã de Þarigrad nouã, 12 talere, farfurii
marmurã, 12 tipsii asemenea, 12 zarfuri de argint cu feligenele

13 Pravilniceasca Condicã 1780, Editura Academiei Române, Bucureºti,
1957, pp. 94 – 96.

14 Direcþia Arhivelor Naþionale Istorice Centrale (în continuare DANIC),
Fond Documente Istorice, MCDLXXIII/99 ºi 100, documentele din 4
februarie 1797 ºi 2 iunie 1803.
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lor”. Aceste obiecte au stat deseori la baza neînþelegerilor dintre
cei doi. Acum, tatãl aflat departe de casã cerea cu limbã de
moarte moºtenitorilor de drept sã nu uite de aceastã îndatorire.
Dar totodatã reaminteºte cã toate celelalte obligaþii au fost
achitate, chiar dacã ginerele va continua sã cearã fãrã încetare
altele ºi altele.15

Pe de altã parte, moartea tatãlui aduce deseori neînþelegeri
între mamã ºi fii, mai ales atunci când nu existã un testament
care sã reglementeze problemele de moºtenire. Iat-o pe Ilinca
Brezoianu în conflict cu fiul cel mare, Hera care, deºi rãmas
în averea pãrinteascã, refuzã sã-ºi înzestreze sora aºa cum îi
cerea cutuma. Mama considera ca natural[ aceastã înzestrare,
din moment ce fiul a „luat toate ale tãtâne-sãu” ºi mai ales cã
avea obligaþia de a-ºi înzestra sora cu bunuri „din casa
tãtâne-sãu dupã cum au lãsat banul Mareº”, adicã tatãl fetei.
Conflictul se va rezolva prin cedarea mamei, obligatã sã-ºi
înzestreze fiica cu propria ei zestre.16 Fãrâmiþarea
patrimoniului are loc cu fiecare cãsãtorie, cãci fetele de boier
sunt toate înzestrate ºi cãsãtorite, Þara Româneascã având
propria politicã matrimonialã diferitã de cea urmatã de mare
parte dintre regiunile din vestul ºi centrul Europei. Aici, un
aristocrat prefera sã-ºi mãrite una sau douã fiice pentru a stabili
alianþe ºi a-ºi asigura poziþia socialã, iar celelalte fie rãmâneau
în casa tatãlui, fie luau drumul mãnãstirii.17

15 ªtefan Greceanu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereºti,
Socec, Bucureºti, 1911, vol. II, p. 132, documentul din 27 decembrie
1814.

16 DANIC, Fond Achiziþii Noi, CLXXVIII/2, documentul din 20 decembrie
1714.

17 Olwen Hufton, „Le travail et la famille”, în Histoire des femmes en
Occident, vol. III (volum coordonat de Arlette Farge ºi Natalie Zemon
Davis), Plon, Paris,1991, p. 39. Pentru politica matrimonialã urmatã
de boierii români, vezi studiul nostru „Familie ºi Societate în Þara
Româneascã (sec. XVII)”, în SMIM, vol. XX, 2002, pp. 89 – 114.
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Eforturile celor doi pãrinþi sunt necesare în ducerea la bun
sfârºit a acestei misiuni, dar constituirea unui trusou rãmâne o
activitate exclusiv femininã. Una din îndeletnicirile femeilor
de zi cu zi era de a þese, coase ºi broda. Anton Maria Del
Chiaro povesteºte la începutul secolului al XVII-lea cã în mai
toate bordeiele se aflau rãzboaie de þesut. În casele boiereºti,
jupânesele au pe lângã ele roabe þigãnci ºi slujnice, cu ajutorul
cãrora þes ºi brodeazã mai tot timpul, excepþie fãcând ziua de
vineri, când în toatã þara acul este lãsat deoparte pentru a nu
supãra pe Sfânta Vineri.18 Veºmintele ºi lenjeria, care fac parte
obligatoriu din zestrea unei fete, sunt þesute în casã de fiicã cu
ajutorul mamei ei sau al celorlalte surori. Pentru a sesiza mai
bine contribuþia femeii la alcãtuirea propriei sale zestre, sã
vedem care îi era structura: bijuterii, rânduiala hainelor,
argintãria, rânduiala aºternutului, rânduiala mesei, dobitoace
ºi pãmânt. Dupã cum vedem, primele cinci pãrþi se referã
direct la corpul femeii ºi la activitatea ei în cadrul menajului.
Astfel, fata pleacã din casa pãrinþilor cu hainele ºi bijuteriile
ei, dar ºi cu ustensilele necesare unei bune gospodine.
Cantitatea ºi calitatea acestora vor fi în raport cu bogãþia ºi
prestigiul social al familiei. Pentru o fatã de boier sau de
negustor, bijuteriile sunt numeroase ºi toate din aur masiv.
Rubinele, smaraldele, diamantele, mãrgãritarele decoreazã din
plin nu numai inelele, brãþãrile sau cerceii, ci ºi nasturii
rochiilor, ºireturile, brâiele, iºlicele. Rochiile sunt confecþionate
din stofele aflate la modã ºi aduse de cele mai multe ori din
Imperiul otoman, dar ºi de la Veneþia ºi chiar Londra. Dupã
ce au fost croite dupã dimensiunile fetei, mama ºi fiica se

18 Cãlãtori strãini despre þãrile române, vol. VIII, volum îngrijit de Maria
Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu,
Editura Academiei Române, Bucureºti, 1983, p. 380.
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ocupã de ornamentarea lor. Astfel diferite broderii cu fir de
aur ºi argint sunt cusute pe poale, gulerele sunt bãtute cu pietre
preþioase sau cu blãnuri de samur, jder sau sangeap. De
asemenea iile ºi basmalele sunt înfrumuseþate cu broderii din
fire de mãtase sau chiar cu fire din aur sau argint. Lenjeria
presupunea de asemenea o muncã de duratã. Acest lucru e
dovedit de numãrul mare de perne, cearºafuri, prosoape ºi
ºervete, plãpumi, scoarþe ºi covoare prezente într-o foaie de
zestre. Toate acestea sunt þesute ºi decorate cu grijã ºi deseori
modelul folosit este descris în foaia de zestre pentru a pune în
valoare nu numai frumuseþea lor, ci ºi valoarea pe care au
cãpãtat-o. Un cearºaf cusut ºi „umplut” cu mãtase are o valoare
mult mai mare decât unul fãrã nici un fel de ornament. În el
s-au investit mai mulþi bani, dar ºi mai multã muncã. Aºadar
mama ºi fiica ei petrec o mare parte din timp împreunã pentru
a þese ºi broda toate acestea. Totodatã fata este însoþitã ºi de
ustensilele necesare în noua bucãtãrie, de la nelipsitele ceºti
de cafea ºi linguriþa de dulceaþã ºi pânã la pirostrii ºi marea
cãldare. Trusoul reflectã „la place sociale d’une femme, signe
aussi de sa féminité”.19

O fatã sãracã nu va primi niciodatã o asemenea zestre. În
primul rând cã numãrul obiectelor va fi simþitor redus, ca ºi
calitatea lor. Sau ele vor fi convertite în bani ori pãmânt, valori
pe care pãrinþii le au la îndemânã. Acest lucru reflectã sãrãcia
ºi mai ales disperarea în faþa unei atare situaþii când, spre a
evita celibatul prelungit al unei copile, preferã sã recurgã la
fãrâmiþarea propriului patrimoniu. Vlad Uºurelul din judeþul
Sac promite ginerelui sãu, popa Andrei, la logodnã urmãtoarea
zestre: „una rochie de ºamalagea taleri 9, bani 90, una dulamã

19 Agnès Fine, „A propos du trousseau: Une culture féminine ?” în Une
histoire des femmes est-elle possible ?, p. 164.
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de ºamalagea taleri 46, un bou”. O zestre infimã, dar pe care
soþia lui, Rada, rãmasã vãduvã, n-o poate onora ºi, din acest
motiv, este obligatã sã cedeze 6 stânjeni din moºia ºi aºa micã.20

Alteori, obiectele ce þin de corpul femeii sunt ºi mai
neînsemnate. „O pereche de cãlþuni, o zãvelcã încreþitã, 3
cãmãºi ºi 6 zãvelci înguste”, iatã ce primeºte Ilinca de la tatãl
ei, Petre Nebunul.21

Cãsãtoria fãrã zestre se realizeazã cu greu. Aflate în sãrãcie,
familiile încearcã sã-ºi punã fiicele la stãpân, simbria urmând
a fi convertitã în zestre. Contractul între cele douã pãrþi se
stabileºte oral ºi prevede înzestrarea ºi mãritarea slujnicei dupã
un „obraz” de acelaºi rang ºi condiþie socialã. În realitate, fãrã
un contract scris, fãrã stabilirea precisã a sarcinilor slujnicei ºi
a îndatoririlor stãpânului, fata este lãsatã la bunul plac al
stãpânului. Pentru a-ºi gãsi o slujbã, fetele pãrãsesc mediul
rural ºi se îndreaptã spre oraºe ºi târguri, zone des populate cu
boieri, negustori ºi meºteºugari ºi unde cererea pentru astfel
de servicii ocupã un loc important. Angajarea se face mai ales
pe baza unei recomandãri venite din partea prietenilor sau a
rudelor ºi implicã ºi o perioadã de probã care merge de la
douã sãptãmâni la câteva luni. Bunul renume joacã de
asemenea un rol important în gãsirea unui stãpân. Casele de
negustori ºi meºteºugari þin foarte mult la cinstea ºi reputaþia
lor, aºadar se evitã angajarea unor fete cu proastã reputaþie
tocmai pentru a se proteja de eventualele zvonuri ºi bârfe.
Iatã cum procedeazã Petre Croitorul, mic meºteºugar din
Bucureºti. La insistenþele mamei, el o angajeazã pe Zoiþa ca
slujnicã în casã, dar dupã douã sãptãmâni, când aflã cã fata

20 Documentul din 11 ianuarie 1790, în Arhivele Olteniei, 1938, nr. 95
– 100, pp. 321 – 322.

21 Al ªtefulescu, Gorjul istoric ºi pitoresc, Târgu-Jiu, 1934, p. 136,
documentul din 2 ianuarie 1769.
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are „proastã politie ºi defãimare” ºi umblã „pe la locuri
necuvioase” o aruncã în uliþã, de teamã „sã nu fie vreo necinste
la casa lui”. În aceste condiþii, fata îºi gãseºte refugiul la
„cârciuma lui Gheorghe” ºi pe la „alte pãrþi necuvioase”, cu
alte cuvinte, îºi reia viaþa de prostituatã, singura cale posibilã
de a supravieþui.22

Munca unei tinere este grea ºi de lungã duratã ºi presupune
executarea tuturor sarcinilor domestice, de la adusul apei ºi
pânã la prepararea hranei de zi cu zi. Îndeplinirea acestora
nu-i garanteazã fetei ºi zestrea promisã cu ani în urmã la
angajare. ªapte ani înseamnã foarte mult pentru o fatã aflatã
departe de familie. Piedicile ºi tentaþiile sunt foarte mari. Intratã
în lumea servitorilor, ea îºi poate pierde virginitatea foarte
uºor, datoritã mediului asociat deseori cu desfrâul. Totodatã,
stãpânul reprezintã un real pericol pentru tânãra slujnicã.
Raporturile dintre cei doi sunt inegale încã de la început, iar
servitutea femeii accentueazã acest tip de relaþie. Între sãrãcie,
nesiguranþã ºi poziþia de amantã a stãpânului, ea alege deseori
cea de-a doua soluþie.

Zestrea o urmeazã pe fatã în noua familie. Dar aceasta
nu-i aparþine de fapt, soþul fiind cel care se ocupã de
administrarea ºi uzufructul acesteia. Dar acesta nu are dreptul
s-o vândã, nici s-o punã zãlog, nici s-o înstrãineze sub diferite
pretexte. De asemenea, zestrea soþiei este apãratã de creditorii
soþului sau de confiscãrile survenite ca urmare a unei sancþiuni
penale.

Virginitate ºi dezonoare. Alãturi de zestre, fata mai are
încã un lucru de preþ care este oferit familiei soþului: fecioria
ei. Pierderea virginitãþii este aspru sancþionatã de cãtre soþul

22 Biblioteca Academiei Române (în continuare BAR), mss. 3933, f. 135v
– 136.



38

Direcþii ºi teme de cercetare în studiile de gen din România

dezonorat. Societatea tradiþionalã ortodoxã valorizeazã
puritatea sexualã femininã, dar insistã foarte puþin asupra celei
masculine. Totodatã, onoarea femininã se contureazã de cele
mai multe ori în jurul puritãþii sexuale a fetei ºi pãstrarea
fidelitãþii conjugale a femeii mãritate, pe când onoarea
masculinã are cu totul alte criterii de definire.23 O femeie
trebuie sã fie fecioarã în noaptea nunþii. Semnele fecioriei ei,
cãmaºa de noapte pãtatã cu sânge, erau arãtate celor care
participaserã la celebrarea cãsãtoriei lor.24 Virginitatea unei
femei este o „ofrandã” a cinstei oferitã de familia fetei familiei
bãrbatului. Ea este totodatã privitã ca o formã de respect faþã
de noua familie. De aici dreptul soþului de a divorþa de soþia
impurã, dreptul familiei sale de a pune în scenã un întreg
ritual de expulzare, dorinþa de rãzbunare pentru dezonoarea
adusã. Ritualul pus în practicã de soþul dezonorat este descris
cu lux de amãnunte de cãtre Dimitrie Cantemir,25 dar el este
gãsit ºi în documentele vremii. În funcþie de regiunea din care

23 Asupra acestei probleme vezi J. Pitt-Rivers, Anthropologie de l’honneur,
Paris, Hachette, 1997 ºi J. G. Peristiany (volum coordonat de), Honour
and Shame. The Values of Mediterranean Society, Chicago University
Press, Chicago,1966.

24 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Minerva, Bucureºti, 1973, p.
244. În practicã se vorbeºte de semnele fecioriei, aceleaºi ca ºi la
Cantemir, numai în cazurile de seducþie ºi abandon. Nu ºtim dacã
obiceiul descris era rãspândit ºi câtã importanþã i se acorda.

25 Ibidem, pp. 244–245. Iatã descrierea oferitã de Cantemir: „dacã fiica
lor s-a fãcut de ocarã din pricina unei împreunãri neîngãduite, mirele
îºi adunã a doua zi prietenii apropiaþi, cãrora le aratã cã ºi-a gãsit
mireasa spurcatã (cu aceste cuvinte numesc ei femeile necinstite).
Aceºtia aduc pentru ea cea mai proastã cãruþã ºi, cu hamuri rupte
silesc cu bãtaia sã-ºi ducã înapoi acasã, ca pe o curvã, fiica aºezatã în
cãruþã.”. Vezi ºi ritualurile descrise de Martine Ségalen, Amours et
mariages de l’ancienne France, Paris, Berger-Levrault, 1981 ºi J. Le
Goff, J. C. Schmitt (coordonatori), Le charivari, Paris, EHESS, 1981.
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cuplul provine, ritualul este pus în scenã urmând mai mult
sau mai puþin scenariul oferit de Cantemir. Astfel în iulie 1792,
Florea din judeþul Argeº îºi expulzeazã soþia dupã ce timp de
10 zile „ar fi bãgat-o în lanþ de gât ºi în fiare …bãtând-o în
toate zilele de moarte ca pe hoþi ºi înfricoºând-o cã va sã o
împuºte de nu-i va spune un nume de om cu care au pãcãtuit”.
Ritualul este regizat  pentru privirile celorlalþi, „au pus-o pe
un cal ºchiop ºi au trimis-o la trei sãptãmâni acasã cu multe
hule ºi vorbe proaste”.26 Chiar dacã acordã separarea pentru
o astfel de vinã, legea ecleziasticã nu este totuºi de acord cu
confiscarea zestrei, considerând cã soþul ºi-a pãstrat soþia trei
sãptãmâni în loc s-o alunge imediat.27

O relaþie între tinerii aceleiaºi comunitãþi se desfãºoarã
sub ochii parohiei ºi este un lucru cât se poate de normal.
Dacã relaþia depãºeºte pragul admis al sexualitãþii, comunitatea
priveºte, dezaprobã, ºuºoteºte pe la colþuri, fãrã sã intervinã
în mod direct. Dar odatã ce relaþia se transferã în spaþiul public
al justiþiei, satul ºi mahalaua au toatã libertatea de a „judeca”,
„discuta” raporturile dintre cei doi actori, de a stigmatiza
anumite conduite, de a face ºi desface reputaþiile. Uneori chiar
puterea le-o cere, atunci când, prin cartea de blestem,
mitropolitul le impune exprimarea unei opinii cu privire la
reputaþia ºi comportamentul celor doi actori sociali prinºi în
jocul seducþiei. Când o fatã sedusã ºi abandonatã încearcã sã
obþinã punerea în practicã a promisiunilor exprimate de

26 DANIC, mss. 143, f. 125 – 130. Documentul a fost publicat ºi de V. A.
Urechia, Istoria românilor, vol. V (1786 - 1800), Bucureºti, 1893, pp.
20 – 21.

27 Îndreptarea legii, glava 218, p. 225; vezi ºi Dimitrie Cantemir, op. cit.,
p. 245. În Moldova, cutuma este mult mai riguroasã ºi impune atât
confiscarea zestrei cât ºi obligaþia pãrinþilor de a restitui ginerelui
dezonorat toate cheltuielile de nuntã.
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bãrbat, observãm cum mai multe imagini ale feminitãþii se
construiesc de-a lungul unui proces lung ºi costisitor. Vina
deflorãrii aparþine în exclusivitate fetei ºi familiei sale. Onoarea
fetei este terfelitã pe uliþele satului, purtatã din gurã în gurã de
vecinii mahalagii, discutatã, analizatã, disecatã la cârciumã.
Din acel moment ea va fi o fatã „cu ponos”, „cu nume ºi zvon”,
„stricatã”, „ca o curvã”. Ea va fi asociatã cu o femeie uºoarã,
oricând gata sã rãspundã ºi altor bãrbaþi.

Printr-un proces, pãrinþii încearcã sã obþinã cel puþin un
ajutor material, un preþ al virginitãþii. Dar rezultatul unui proces
de seducþie nu va schimba cu nimic reputaþia fetei, stigmatul
pãcatului va rãmâne pentru totdeauna. ªansa de a se cãsãtori
cu altcineva scade considerabil, din acest motiv fata ºi pãrinþii
ei insistã pe o despãgubire materialã cât mai mare care prin
cuantumul ei sã atragã totuºi pe cineva. Pierderea unui astfel
de proces aduce cu sine nu numai pierderea unor recompense
materiale, dar ºi defãimarea fetei ºi a neamului ei: „sã rãmâie
fata lor ca o curvã”, sunã sentinþa mitropolitului în procesul
dintre Maria, fata ºi Pavel, flãcãul din Izvoare, judeþul Vlaºca.28

Cazurile încheiate cu o cãsãtorie sunt destul de puþine, dar ºi
în aceastã situaþie mitropolitul trebuie sã intervinã ºi sã cearã
angajamentul scris al soþului. Acesta trebuie sã promitã cã
niciodatã nu-i va reproºa soþiei aceastã cãsãtorie „mediatã”
sau cã ºi-a pierdut virginitatea înaintea cãsãtoriei.

Onoarea bãrbatului are de suferit numai atunci când ocupã
o poziþie socialã diferitã de cea a acuzatoarei sau atunci când
are un renume în comunitate. O plângere este precedatã de
zvonurile ºi bârfele care circulau în parohie pe seama legãturii
amoroase existente între cei doi acuzaþi. Uneori, chiar femeia
lansa aceste zvonuri pentru a-l ºantaja pe acuzat în speranþa

28 BAR, mss. 638, f. 151.
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cã, de ruºinea lumii, acesta nu va ajunge la un proces ºi va
continua s-o întreþinã. Astfel, Ilinca din mahalaua Poarta
Târgului de afarã, prostituatã renumitã, profitã de relaþia ei cu
Andronie vameºul pentru a stoarce de la acesta cât mai mulþi
bani. „Ca sã nu mai categoriseascã numele pârâtului, fiind
om cinstit”, mitropolitul îi recomandã sã-i dea femeii ceva
bani. Dar aceasta nu are de gând sã renunþe atât de uºor ºi dã
altã jalbã, ºtiind bine cã Andronie þine foarte mult la reputaþia
lui. Aºadar, „cunoscându-l cu putere de chivernisealã ºi om
cinstit, socotise ia cã cu acest fel de pornire îl va înfricoºa de
a-i da oricât îi va cere dã cheltuialã ca sã nu-ºi strice
ipolipsisul”.29 Arghira din Bucureºti este ºi mai insistentã.
Prostituatã ca ºi tovarãºa ei, Arghira îl târãºte pe la judecãþi pe
Ispas ciubucar acuzându-l de seducþie ºi îngrecare. Respinsã
la mitropolie, femeia persistã, fiind în toate zilele la prãvãlia
ciubucarului, strigându-i vorbe de ocarã în auzul tuturor
celorlalþi prãvãliaºi. Ba mai mult, aflând ea cã bãrbatul s-a
cãsãtorit, se prezintã la casa acestuia ºi „l-au necinstit cu feluri
de ocãri nesuferite, fãcându-l de rizil în mijlocul neguþãtorilor
în uliþã, cãutându-l ºi pân prãvãlie ºi încã cu mare strigare
întru auzul ºi al soþii lui ºi a muºteriilor dimprejur”. De ruºine,
Ispas s-a ascuns, dar scandalul i-a provocat mare netrai cu
soþia. Scopul Arghirei rãmâne acelaºi „socotind pârâta cã cu
acest fel de pornire îl va înfricoºa pã jãluitor de a-i da oricât îi
va cere de cheltuialã ca sã nu-ºi strice ipolipsisul”.30 Negustorii
ºi meºteºugarii cu o oarecare bunãstare materialã nu se pot
cãsãtori cu astfel de femei sãrace care au practicat prostituþia,
tocmai pentru cã onoarea lor ar avea de suferit. În acelaºi
timp, un asemenea scandal are efecte negative asupra reputaþiei

29 BAR, mss. 3934, f. 8v – 9v, documentul din 3 martie 1802.
30 BAR, mss. 3934, f. 70 – 71v, documentul din 17 iulie 1803.
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lor în parohie, în „breasla” de care aparþin, asupra clientelei.
De aceea, aceºtia încearcã sã evite folosirea justiþiei pentru
rezolvarea unor astfel de probleme ºi fie preferã o relaþie cât
mai ascunsã de privirile tuturor, fie ajung la învoialã cu femeia,
fãrã a mai urma calea dezonorantã a justiþiei.

Femeia în familia soþului. Împãrþirea sarcinilor în cadrul
menajului implicã nu numai complementaritate, dar ºi
subordonare.31 De asemenea trebuie sã se þinã seama ºi de
valorile ºi simbolurile care sunt ataºate fiecãrei sarcini, femininã
sau masculinã. În societatea evului mediu românesc fiecare
soþ are un loc bine determinat în cadrul menajului. Bãrbatul
trebuie sã asigure un acoperiº deasupra capului pentru el, soþie
ºi copiii care vor veni, sã plãteascã dãjdiile cãtre domnie, sã
rãspundã în faþa comunitãþii pentru faptele familiei sale. La
sfârºitul ospãþului de nuntã, capul femeii este acoperit cu un
vãl alb, „semnul femeilor mãritate”. Din acel moment fata
intrã într-o nouã etapã a vieþii ºi primeºte importante
responsabilitãþi în cadrul noii sale familii. Femeia mãritatã
administreazã gospodãria, conduce armata de slugi (în cadrul
familiilor boiereºti), se ocupã de creºterea ºi educarea copiilor,
pãzeºte focul din vatrã atunci când soþul este plecat. Acest
statut este recunoscut în mod simbolic prin gestul soþului de a
înmâna „cheile sipetelor…ºi al caselor ºi al pivniþelor”. Toate
aceste chei sunt purtate la cingãtoare, semn al femeii mãritate
ºi gospodine.32 Ea munceºte în cadrul propriei sale gospodãrii,

31 Martine Ségalen, Mari et femme dans la société paysanne, Flammarion,
Paris, 1980, p. 125–129; Cécile Dauphin et alii, „Culture et pouvoir
des femmes”, art. cit., pp. 275 – 276

32 Cãlãtori strãin despre Þãrile Românei, VI, volum întocmit de Paul
Cernovodeanu, Maria Magdalena Alexandrescu Dersca Bulgaru,
Maria Holban, Editura Academiei Române, Bucureºti, 1981, p. 123 ºi
211.
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în timp ce bãrbatul pleacã pentru „a se chivernisi”. Plecarea
soþului presupune încrederea nu numai în fidelitatea
conjugalã, dar ºi în capacitatea economicã ºi organizatoricã a
soþiei care trebuie sã administreze cu chibzuialã banii trimiºi
din când în când. Dacã cuplul nu are veniturile necesare unei
existenþe minime, femeia poate intra în slujbã, fie ca servitoare,
fie ca doicã într-una din casele înstãrite din jur. O situaþie
ingratã, totuºi, cãci soþul este mai tot timpul suspicios în ceea
ce priveºte fidelitatea conjugalã a soþiei. Bãnuiala cã s-a lãsat
antrenatã într-o serie de relaþii extraconjugale, îl determinã
pe bãrbat sã refuze paternitatea copiilor nãscuþi în aceastã
perioadã. Soþiile de meºteºugari ºi negustori îºi ajutã soþii în
atelier sau în prãvãlie, iar soþia cârciumarului sau a hangiului
chiar se ocupã activ cu vânzarea vinului ºi cu prepararea
mâncãrurilor pentru clienþi.

Inversarea rolurilor nu convine nimãnui, nici bãrbatului,
dar nici comunitãþii. Satul întreg vine sã depunã mãrturie
împotriva Chivei din Slom, judeþul Prahova care a renunþat la
rãzboiul de þesut pentru masa din cârciumã: „cãmãºi copiilor
sau bãrbatului n-au fãcut, ci tot tatã-sãu îi chiverniseºte ºi el
iaste om casnic ºi bun, iar Chiva iaste cu patima beþii foarte
împresuratã ºi din pricina beþiei are ºi alte nãravuri, adicã curvie
ºi hoþie”. Ba mai mult, soþul umblã din cârciumã în cârciumã
dupã ea pentru a o aduce acasã ºi pentru a-i plãti datoriile.
Comportamentul unei astfel de femei aduce inevitabila ruinã
ºi dezonoarea familiei. Îndepãrtarea ei este fireascã atât pentru
soþ, cât ºi pentru cei din parohie, din moment ce nu este
capabilã sã-ºi îndeplineascã atribuþiile cei reveneau.33

Construcþia socialã a raporturilor dintre bãrbaþi ºi femei
aparþine lumii masculine. Imaginea bãrbatului dominant ºi a

33 D. Stãnescu, Viaþa religioasã la români ºi influenþa ei asupra vieþii
publice, Bucureºti, 1906, pp. 444–449.
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femeii dominate ºi supuse s-a impus ºi în cultura românã
ortodoxã, Biserica jucând un rol important în perpetuarea pânã
în ziua de azi a acestei imagini stereotipe. O femeie se aflã în
prima parte a vieþii sub ascultarea taþilor sau a fraþilor, apoi
sub ascultarea soþilor. În caz de vãduvie, ea revine în propria
familie, unde trebuie sã se supunã din nou taþilor sau fraþilor.
Revolta împotriva acestei dominaþii nu existã, iar starea de
inferioritate devine deseori o armã redutabilã în lupta împotriva
lumii masculine. Iat-o pe Maria din Drãgãneºti, judeþul Ilfov,
bãtutã cu cruzime de soþul ei, dar care nu-ºi pãrãseºte casa
considerând cã trebuie sã se supunã ºi sã-ºi asculte soþul în
toate, „ia deocamdatã au suferit, socotind ca sã-i dea soþului
ei cuviincioasã ascultare ca unui bãrbat”.34 Bãrbatul, la rândul
lui considerã cã are drept de viaþã ºi de moarte asupra soþiei
sale, cã timpul ei îi aparþine, cã trupul ei îi aparþine, cã viaþa
ei îi aparþine. Apostrofat cã-ºi bate nevasta, Stan din Satul Nou,
judeþul Ialomiþa, rãspunde cã „pânã acum puþin au bãtut-o,
iar de acum înainte va sã o batã pânã o va omorî de tot, cãci
iaste muerea lui ºi n-are nimenea treabã cu dânsa”35 sau Muºat
sãpunarul din mahalaua Vergului care cere despãrþire de soþia
lui pentru cã „n-au fost numita urmãtoare dupã voia mea”.36

Acest discurs apare constant în condica de la Mitropolie ca
unul din principalele motive de divorþ, asociat de regulã ºi cu
alte devieri de comportament ce nu þin de conduita unei femei
mãritate. De altfel, superioritatea bãrbatului ºi inferioritatea
femeii este subliniatã de mitropolitul þãrii ori de câte ori are
prilejul. În astfel de cazuri în care bestialitatea ºi cruzimea
sunt clare, discursul mitropolitului este de conciliere a celor

34 Ibidem, p. 405.
35 Ibidem, p. 408.
36 BAR, mss. 637, f. 186v.



45

I. ªantiere de cercetare

douã pãrþi cerând întotdeauna femeii sã se supunã, sã-ºi asculte
ºi sã-ºi urmeze soþul. Mitropolitul Neofit (1737-1762) o
sfãtuieºte pe Maria Bãjescu urmãtoarele: „ci mi-au zis ca sã-l
ascult ºi sã-i dau cinste ca unui stãpân ºi sã nu-l mai îmbãl,
nici sã-l ocãrãsc ºi sã-l am în dragoste dupã cum zice
Dumnezeu”. Mitropolitul, adeptul înverºunat al cãsãtoriei, nu
poate de altfel accepta un divorþ chiar dacã soþul, mare boier,
umbla beat zi ºi noapte cu chef de certã alergându-ºi soþia ºi
slugile cu sabia prin casã.37

Dar sã ascultãm discursul mitropolitului la începutul unei
cãrþi de despãrþire acordate lui Marin din Cândeºti pãrãsit de
soþie de trei ani. De fapt, acest motiv dã naºtere discursului
care oferã informaþii asupra rolului femeii ºi asupra raporturilor
dintre cei doi soþi în cadrul menajului. Iatã cum sunã: „Muerea
s-au dat de Dumnezeu omului spre ajutor lui ºi pentru aceia
împreunã dupã nuntã sã face tot un trup ºi n-are voie ia fãrã
dã ºtirea bãrbatului sãu mãcar a sã miºca din casã afarã ºi a sã
depãrta fãrã de ºtirea lui”.38 Dacã acest discurs aparþine
Bisericii care are tot interesul sã pãstreze ºi sã pãzeascã sfânta
legãturã a cãsãtoriei, prin menþinerea femeii într-o poziþie de
inferioritate, sã ascultãm ºi discursul unui reprezentant al
masculinitãþii care traseazã încã din ajunul cãsãtoriei locul ºi
rolul femeii în familia sa. Dar de ce a fost nevoie de astfel de
precizãri? Care sunt cauzele care l-au produs? La 21 iulie 1798,
Petre cojocar este acuzat de seducþie ºi abandon. Timp de
câþiva ani, el a trãit în concubinaj cu Catrina, fiica lui Hristea
cãpitan din mahalaua Scaunelor, iar acum refuzã s-o ia de
nevastã. Învoiala dintre cele douã pãrþi, bãrbatul ºi pãrinþii
fetei, cuprinde ºi o serie de condiþii impuse fetei de cãtre soþul

37 DANIC, mss. 139, f. 209 – 210, documentul din 25 mai 1739.
38 BAR, mss. 634, f. 30v, documentul 1 februarie 1768.
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ei, condiþii la care au consimþit atât pãrinþii, cât ºi viitoarea
nevastã. Astfel Petre se angaja sã se cãsãtoreascã cu Catrina
dacã aceasta respecta „aºãzãmântul cum sã sã urmeze
petrecerea traiului lor”. Acest aºezãmânt prevedea atât valoarea
dotei cerute, cât ºi o serie de reguli de conduitã. Cuplul va
locui singur, fãrã a fi deranjat de socri sau de cãtre cumnaþi,
orice vizitã din partea acestora trebuia anunþatã ºi nu se putea
face decât cu acordul bãrbatului, „ºi eu ºi soþiia mea (este
vorba de pãrinþii fetei) sau alte fete ale mele ori rude fãrã ºtirea
ºi voia lui sã nu mergem la el acasã-ºi, ci numai când vom fi
pohtiþi”. Soþia nu avea voie sã-ºi pãrãseascã domiciliul conjugal
sub nici un pretext, nici mãcar sã-ºi viziteze pãrinþii dacã nu
primise acordul soþului. În acelaºi timp, ea trebuia sã se
mulþumeascã cu ceea ce i se oferea ºi nu trebuia sã cearã mai
mult de atât. Ba mai mult, ea trebuia sã se dovedeascã
„pãstrãtoare, iar nu risipitoare spre vreo pagubã”. El se angaja
cã va trãi bine cu soþia, „uniþi în dragoste”, cã va avea grijã
sã-i aducã toate cele trebuincioase pentru a evita traiul rãu ºi
gura lumii.39 Gospodãria poate fi privitã ca spaþiu feminin
datoritã sarcinilor domestice atribuite femeii, dar ºi pentru cã
devine, prin intermediul Bisericii ºi al lumii masculine, un
spaþiu de recluziune. Cele douã opinii prezentate mai sus par
a fi mai curând deziderate decât „norme” impuse tuturor
femeilor, urmãrindu-se cu stricteþe respectarea lor. Femeia
recunoaºte superioritatea ºi autoritatea bãrbatului, dar între
recunoaºtere ºi supunere existã un câmp de acþiune uºor
manevrabil. Interiorul aparþine femeii, iar exteriorul revine
bãrbatului. O femeie cãsãtoritã trebuie sã rãmânã în interior
pentru a se dedica muncilor casnice ºi educaþiei copiilor, dar
ºi pentru cã gospodãria apare ca un spaþiu de protecþie menit

39 BAR, mss. 4042, f. 149 – 149.
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sã asigure pãstrarea ºi apãrarea reputaþiei familiei. Spaþiul
exterior se defineºte ca spaþiu masculin datoritã activitãþilor
care îi sunt atribuite: politice, comerciale, economice, etc. În
fapt, aceste frontiere au mai degrabã un caracter simbolic ºi
sunt accentuate sau trecute sub tãcere în funcþie de persoana
care le foloseºte. În documente, femeia apare prinsã într-o
largã reþea de sociabilitate ºi tot timpul prezentã, alãturi de
bãrbaþi, în spaþiul public: merge la apã, la bisericã, în uliþã sã
discute cu vecinele, la munca câmpului, la hora din zilele de
sãrbãtoare, chiar la departamentele de judecatã. Nu are voie
sã pãtrundã în spaþiile exclusiv masculine (viaþa politicã sau
ierarhia ecleziasticã, de exemplu) sau în cele asociate cu
desfrâul. Astfel, Îndreptarea legii stabileºte foarte clar care sunt
acele spaþii, în ce condiþii femeia este pedepsitã ºi care este
statutul ei în raport cu spaþiile pe care le frecventeazã. Fãrã
acordul soþului, soþia nu are voie sã meargã la baia publicã, la
cârciumã, la sãrbãtorile publice, oriunde aiurea. Pentru toate
acestea se impune acordul soþului. În acelaºi timp, aceste locuri
sunt asociate cu desfrâul ºi prostituþia. Cu sau fãrã acordul
bãrbatului, o femeie gãsitã în astfel de locuri riscã sã fie
pedepsitã ºi bãrbatul primeºte dreptul de a se separa. Acordul
lui implicã de asemenea prostituþia, el fiind asociat cu
proxenetul.40

Pe lângã îndeplinirea obligaþiilor casnice, soþiei i se cere
respectarea cu stricteþe a cinstei familiei în care a intrat ºi a
reputaþiei soþului ei. În procesele de divorþ, unii bãrbaþi reclamã
cu insistenþã faptul cã soþia „nu ºi-a purtat cinstea cum trebuia”.
Bãrbaþii cãsãtoriþi sunt interesaþi de douã lucruri: eficacitate
economicã ºi pãstrarea fidelitãþii conjugale. Incapacitatea
fizicã a unei femei este o mare problemã pentru un cuplu din

40 Îndreptarea legii, glava 214, p. 221.
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secolul al XVIII-lea. Boala atrage dupã sine stagnarea menajului
din punct de vedere economic ºi uneori chiar ruina. Femeia
are nevoie de ajutorul masculin pentru a supravieþui, bãrbatul
are nevoie în schimb de o femeie sãnãtoasã ºi bunã gospodinã
care sã-i întreþinã casã ºi sã asigure perpetuarea neamului.
Când femeia nu corespunde acestor minime cerinþe, el nu
cere decât îndepãrtarea „mãdularului bolnav” pentru a gãsi
pe cineva corespunzãtor cerinþelor sale. Aºadar bãrbatul poate
cere divorþul ºi chiar îl poate obþine fãrã prea mari eforturi
atunci când soþia este bolnavã, deci în imposibilitatea de a
conduce gospodãria, dar ºi de a asigura continuarea neamului
prin procreaþie.

Curvia ºi umbletele soþiei pe la cârciumi aduc dezonoare
pentru un soþ incapabil sã-ºi stãpâneascã femeia. Aºadar soþul
incapabil sã-ºi stãpâneascã soþia va fi la fel de incapabil sã-ºi
conducã gospodãria. Mahalagiii clevetesc pe seama lui ºi chiar
îl sfãtuiesc sã ia atitudine. Oameni de cinste l-au sfãtuit de
nenumãrate ori pe soþul Mariei s-o lase cã prea a umblat când
cu nemþii, când cu alþii de prin mahala, ba a prins-o ºi straja
de câteva ori. Insistenþele ºi sfaturile clericilor nu-i pot schimba
hotãrârea cu nici un chip, onoarea îi cerea separarea de o
femeie cu o proastã reputaþie.41 Lipsa copiilor îi dã dreptul
bãrbatului sã  renunþe ºi mai uºor la o astfel de femeie ºi chiar
judecãtorii recunosc cã „în vreme ce neavând copii nu are
pentru ce sã sufere defãimarea oamenilor fiind el om de cinste
ºi cu chivernisealã”.42 Aºadar infidelitatea conjugalã ºi
comportamentul desfrânat îl îndreptãþesc pe bãrbat sã cearã
separarea, deoarece puritatea sexualã a femeii ºi buna sa
conduitã reprezintã onoarea familiei. Fidelitatea conjugalã este

41 DANIC, mss. 140, f. 140v – 141, 17 februarie 1794.
42 DANIC, mss. 143, f. 103v – 104v, 4 martie 1793.
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legatã totodatã ºi de o descendenþã legitimã. Infidelitatea poate
naºte bãnuieli în jurul legitimitãþii copiilor nãscuþi, asupra
dreptului lor de a participa la transmiterea patrimoniului patern.

Soþie de prãvãliaº, meºteºugar sau negustor, preot sau mic
boier, femeia este totodatã personajul central ºi figurã
vulnerabilã în mersul „afacerilor” soþului.43 Ea este þinta spre
care se îndreaptã bârfele din parohie ºi o gãsim adesea prinsã
în vârtejul zvonurilor care circulã în comunitate. Sãtenii ºi
mahalagiii merg ºi mai departe cu precizãrile pe care le fac
cu privire la sancþionarea unui comportament sau altul. Prinsã
de soþul ei dansând într-un sat alãturat împreunã cu amantul,
Anca este adusã ºi plimbatã pe uliþe satului spre a fi vãzutã.
Ceea ce a reþinut unul dintre sãteni are o importanþã deosebitã.
Totodatã mãrturia lui relevã concepþia unui þãran simplu asupra
locului ocupat de fiecare în societate. Anca este cãsãtoritã ºi
ca atare trebuie sã aibã atât înfãþiºarea, cât ºi statutul unei
femei mãritate. Grav este cã ºi-a pãrãsit soþul ºi casa, dar ºi
mai grav este cã ea s-a prins în horã ca fata mare, cu capul
descoperit:44 „au gãsit-o la Tingani jucând în horã fatã mare
ºi aºa cu cosiþe au adus-o la Cãþel de au vãzut-o toþi oamenii
câþi s-au aflat ºãzãtori la Cãþel”. Mãrturia lui este susþinutã ºi
semnatã ºi de ceilalþi sãteni. Un lucru este însã de semnalat,
plimbarea soþiei prin sat este pusã în scenã de soþul care se va
folosi de ea la momentul oportun. Sãtenii au pãstrat aceastã
imagine a femeii mãritate comportându-se ca o fatã mare ºi
au povestit la judecatã ceea ce îºi aminteau mai bine.45

43 Arlette Farge, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarité à Paris au
XVIIIe siècle, Hachette, Paris, 1986, p. 135.

44 Capul descoperit ºi pãrul prins în cosiþe apar ºi la Del Chiaro ca simbol
al fetei nemãritate. Cãlãtori strãini, vol. VIII, p. 376.

45 BAR, mss. 634, f. 116v – 119v, 20 ianuarie 1767.
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Observãm aºadar solidarizarea comunitãþii împotriva soþiei
care nu-ºi îndeplineºte atribuþiile conjugale. Vecinii îºi exprimã
solidaritatea cu soþul înºelat, nemulþumirea ºi chiar agresivitatea
în faþa unei femei care îºi neglijeazã sistematic atribuþiile ºi ia
locul bãrbatului la cârciumã sau în alte locuri populate mai
ales de bãrbaþi.

Dar vecinii sunt solidari ºi cu o femeie care suferã. Ei intervin
în favoarea ei în timp de pace ºi îi sunt martori fideli în timpul
procesului. Un bãrbat beþiv, bãtãuº, împãtimit al jocurilor de
noroc naºte compasiuni ºi solidaritãþi în jurul femeii obligate
sã suporte comportamentul agresiv al unui astfel de om.
Solidarizarea este aproape necesarã pentru cã atitudinea
bãrbatului perturbã chiar liniºtea parohiei. Þipetele, bãtãile ºi
înjurãturile se petrec sub ochii lor, în curte, în uliþã sau la
cârciumã cerând insistent intervenþia celorlalþi. Uneori bãrbatul
„aruncã pistoale noaptea pã la trei ceasuri ºi-ºi bate nevasta”,46

alteori sãtenii sunt treziþi de strigãte îngrozitoare de „hoþii,
hoþii”. Speriaþi, sãtenii din Poienari, judeþul Muºcel ies sã vadã
ce se întâmplã ºi sunt obligaþi sã intervinã pentru cã Mincu
Roºca îºi alerga nevasta cu toporul pe uliþele satului. Þipetele
femeii în noapte pot fi considerate ca un apel la solidaritate.
Apariþia sãtenilor îi schimbã planurile, devenind periculos
pentru viaþa celorlalþi.47. Scandalul devine un spectacol la care
cei din jur sunt invitaþi sã participe. Vecinii se anunþã între ei,
notabilitãþile locale sunt ºi ele puse la curent cu o repeziciune
uluitoare. Ajutorul lor este cerut cu insistenþã.

46 DANIC, mss. 140, f. 46 – 47.
47 DANIC, Fond Mitropolia Þãrii Româneºti, CCCLXXVIII/1. Vezi ºi

Constanþa Ghiþulescu, „Spaþiul public/ Spaþiul privat. Þara Româneascã
la 1800", in Studii ºi materiale de istorie modernã, vol. XIII, 1999,
pp. 3-17.
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Capacitatea juridicã a femeii. Femeia are în secolele al
XVII-lea ºi al XVIII-lea capacitate juridicã deplinã. În procesele
de divorþ, de seducþie, de viol sau de recuperare a zestrei ea
se prezintã singurã ºi încearcã sã-ºi apere interesele. Ea are
dreptul sã dea jalbã cãtre domn sau mitropolit, sã se apere de
acuzaþiile care i se aduc, sã-ºi prezinte martorii ºi probele. De
asemenea, pricina nu se poate judeca în absenþa ei, prezenþa
femeii în faþa instanþei fiind la fel de necesarã ca ºi cea a
bãrbatului. Uneori ea este însoþitã în instanþã de una din rudele
sale, tatã, mamã, frate, unchi. Dar ei constituie de cele mai
multe ori partea pãgubitã care îºi apãrã drepturile. De pildã,
o vãduvã sãracã dã jalbã pentru fiica ei care a fost sedusã ºi
abandonatã, cerând de fapt sã i se facã ei dreptate ºi sã se
gãseascã o soluþie pentru a scãpa de ruºinea prin care trece ºi
mai ales sã o înzestreze acuzatul pe numita fatã „cã e pãcat,
doamne, ca eu ticãloasa sã rãmân cu fata pe prispã nemãritatã
ºi cu ponos”.

Construcþia socialã a unei imagini defavorabile femeii, ca
fiinþã slabã fizic ºi intelectual, apare atât la nivelul legislaþiei
în vigoare, cât ºi la nivelul discursului. Pravila recomandã
judecãtorilor sã se aplice femeii aflate în faþa instanþei un
tratament mai blând datoritã „neputinþii ºi slãbiciunii firii”,
din acest motiv „mai puþin se vor certa muerile decât bãrbaþii
la greºalele ce vor face.” De asemenea „de vreme ce iaste mai
proastã ºi mai lesne spre cãdere (în pãcat) decât bãrbatul” se
recomandã o mai mare indulgenþã din partea judecãtorilor.48

Milã ºi indulgenþã din partea judecãtorilor nu prea existã în
practicã. Pentru cã aceeaºi Pravilã dã voie ºi chiar recomandã
bãrbatului sã-ºi batã nevasta. Potrivit glavei 185, bãrbatul are
dreptul sã-ºi batã femeia când va fi cu „vinã micºoarã”, ori de

48 Îndreptarea legii, glava 364, p. 343 ºi glava 211, p. 217.
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câte ori vrea. El poate folosi palma ºi pumnul, pentru cã nu
intrã sub incidenþa legii, chiar „de o arã bate cât de mult ºi de
des”.49 De altfel, ea meritã bãtutã pentru cã este mai aproape
de bârfã ºi clevetire decât bãrbatul ºi asta din cauza naturii
firii ei, adicã este „iute dã fire din dihonie fãmãiascã”,
rãspândeºte zvonuri ºi bârfe „dupã bãnuiala ºi rãutatea firii
fãmeiascã” sau din „proastã firea fãmeiascã”. În descriere, ea
primeºte urmãtoarele calificative “muerea rea, limbutã ºi
gâlcevitoare ºi spornicã la vorbe fãrã de ruºinare”. ªi pentru
cã este mai înclinatã spre pãcat decât bãrbatul, ea trebuie
supravegheatã ºi pedepsitã pentru a se îndrepta. Biserica este
întotdeauna alãturi de bãrbat în aceastã luptã de cunoaºtere ºi
stãpânire a naturii feminine. Bãtaia la tãlpi ºi privarea de
libertate este folositã ºi de o parte ºi de alta pentru a înþelepþi
firea femeii. Dar cu toate acestea femeia se poate apãra liber
în faþa instanþei.50

Apariþia vechilului de judecãþi la sfârºitul secolului al
XVIII-lea nu înseamnã ºi micºorarea capacitãþii juridice a
femeii. El reprezintã interesele femeii mai ales în pricinile legate
de zestre ºi proprietate. Alegerea sa se face din rândul rudelor
apropiate, tatãl îºi poate reprezenta fiica, soþul soþia, fratele
sora, unchiul nepoata, dar poate fi ºi o persoanã strãinã din
punctul de vedere al relaþiilor de rudeniei, dar care fãcea
practic parte din familie, fiind administratorul moºiilor.

49 Ibidem,p. 183.
50 Asupra capacitãþii juridice a femeii în Italia, de exemplu, vezi mai ales

Simona Cerutti, „Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur
opposition” în Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale,
sub direcþia lui Bernard Lepetit, Albin Michel, Paris, 1998, p. 130 ºi
Thomas Kuhn, Law, Family and Woman. Toward a legal anthropology
of Renaissance Italy, Press University, Chicago, Chicago, Londra, 1991,
p. 212
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Vechilul de judecãþi poate fi considerat ca precursor al
avocaþilor din secolul urmãtor. Prezenþa sa este simþitã mai
ales în rândul familiilor boiereºti care îºi permit sã plãteascã
un individ care sã le apere interesele în faþa instanþei ºi sã-i
scuteascã astfel de timpul pierdut. El mai este folosit ºi atunci
când femeia vrea sã tergiverseze procesul la infinit neavând
nici un interes în sfârºirea pricinii.51

Amantã, prostituatã, vrãjitoare. Termenul folosit pentru a
desemna o amantã este cel de posadnicã. În Îndreptarea legii,
termenul are sens de concubinã, amantã. Dar Dionisie
Eclesiarhul (1740-1820), un cãlugãr cronicar contemporan,
îl foloseºte cu sensul de prostituatã, în timp ce amanta poartã
denumirea de þiitoare ºi se recruteazã mai ales din rândul
slujnicelor.52 Potrivit legii, un bãrbat poate avea relaþii cu o
astfel de femeie, dar nu se poate cãsãtori cu ea niciodatã,
glavele 235 ºi 240 prevãd imposibilitatea legitimãrii religioase
a unei astfel de legãturi. Totodatã un bãrbat care a întreþinut o
astfel de legãturã este supus unei pedepse canonice foarte
drastice: patru ani nu are drept de împãrtãºanie, dupã care
alþi trei ani trebuie sã mãnânce post „la al noulea ceas” ºi sã
facã 250 de mãtãnii. Dacã nu respectã toate acestea, pedeapsa
se mãreºte la ºapte ani ºi chiar 15 ani de excludere de la
împãrtãºanie conform canonului sfântului Vasile.53 Rãpirea
unei astfel de femei nu este pedepsitã de cãtre lege: „Nu se va

51 Vezi ºi Valentin Al. Georgescu ºi Ovid Sachelarie, Judecata domneascã
în Þara Româneascã, 1611–1831, partea a II-a, Procedura de judecatã,
Editura Academiei Române, Bucureºti, 1982, pp. 112–144.

52 Dionisie Eclesiarhul, Hronograf (1764-1815), ediþie întocmitã de
Dumitru Bãlaºa ºi Nicolae Stoicescu, Editura Academiei Române,
Bucureºti, 1987, p. 54.

53 Îndreptarea legii , pp. 230–234.
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certa ca un rãpitoriu cela ce va rãpi pe vreo muiere curvã ce
sã va certa dupã voia judecãtorului” sau „Cela ce va rãpi
muiere curvã cu voia ei, acela nu se va certa nicicum”. Dar
dacã rãpitorul unei prostituate nu plãteºte gloaba, care în codul
de legi se ridicã la 200 de taleri, atunci el este pedepsit foarte
aspru cu tãierea unei mâini.54

Concubina ocupã un loc intermediar între nevastã ºi
prostituatã. Ea este lãsatã la bunul plac al bãrbatului care poate
concretiza relaþia într-o cãsãtorie sau o poate expulza sub
pretextul reîntoarcerii la viaþa creºtinã prescrisã de bisericã.
Codul de legi îi este favorabil. Concubinajul este interzis –
„posadnice sã nu þie nimenea în casa lui” –, aceastã legãturã
fiind asimilatã cu prostituþia. Actorii unei astfel de relaþii sunt
ºi ei pedepsiþi, bãrbatul este exclus din sânul bisericii pe toatã
perioada unei astfel de relaþii impure. Bãrbaþii sunt chiar sfãtuiþi
sã izgoneascã astfel de femei din casa lor ºi sã nu se implice în
astfel de legãturi.55 Dar dacã amanta apare în interiorul unei
cãsãtorii, lucrurile iau cu totul altã turnurã. Trebuie, de
asemenea fãcutã precizarea cã mare partea a documentelor
pe care le-am parcurs provin din mediul popular ºi din cel al
micilor meseriaºi din Capitalã. Posadnica este aspru pedepsitã
ºi în practicã. Dacã un bãrbat vrea sã-ºi lase femeia cu care a
trãit pânã atunci în concubinaj, el poate s-o facã, chiar dacã
la mijloc sunt doi sau trei copii. Ba este chiar îndrumat sã lase
aceastã „viaþã de ruºine”, necreºtineascã ºi sã intre în viaþa
creºtinã a celor casnici prin taina cãsãtoriei. Se poate totuºi
observa cã, preotul sau mitropolitul îl sfãtuieºte pe bãrbat sã
concretizeze relaþia într-o cãsãtorie, dar dacã acesta refuzã,
nu-l poate totuºi obliga. Iatã-l pe Radu, logofãtul de tainã care
dupã cinci ani de concubinaj o alungã pe Stana sub pretextul

54 Ibidem, p. 263, glava 260.
55 Ibidem, p. 215, glava 208
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cã vrea sã se îndrepte „de pãcatul acesta al curviei” ºi „sã-ºi ia
soþie pre lege”. În faþa acestui discurs, mitropolitul Neofit
decide sã-ºi „ia soþie cu Pravilã pre care va vrea”, dar nu înainte
de a-ºi executa pedeapsa canonicã impusã.56

Lucrurile se schimbã, atunci când o femeie intervine în
cadrul unei relaþii deja sancþionate de cãtre bisericã prin taina
cãsãtoriei. Femeia, consideratã ca spãrgãtore de casã este
pedepsitã cât se poate de aspru. În judecarea unei astfel de
relaþii, vina aparþine în întregime amantei, ea fiind cea care a
tulburat nu numai liniºtea unei familii ci a ºi pãcãtuit întinând
taina sfântã a cãsãtoriei. Câteva precizãri sunt totuºi necesare.
Cazurile din arhiva judiciarã provin în marea lor majoritate
din mediul popular al þãranilor, meºteºugarilor din Bucureºti
ºi cel al micilor boieri. Cele câteva zeci de documente,
provenind din mediul boieresc lasã impresia cã aici, la acest
nivel, concubinajul este altfel perceput ºi valorizat. Astfel,
societatea acceptã tacit o relaþie extraconjugalã venitã din
partea unui bãrbat, dar sancþioneazã deseori acelaºi tip de
relaþie pentru o femeie. Pretext pentru neînþelegerile între soþi,
amanta este târâtã în faþa soborului unde trebuie sã-ºi
mãrturiseascã vina de a iubi sau de a cãuta protecþia economicã.
Spargerea casei nu are sensul de diminuare a afecþiunii dintre
cei doi soþi, ci de dirijare a averii comune spre exterior, spre
casa amantei. Soþul are, într-o astfel de situaþie, douã familii ºi
contribuþia sa financiarã la bunãstarea materialã a concubinei
sale creºte în raport cu ceea ce revine familiei sale. Acest lucru
devine ºi mai vizibil când ceea ce se împarte este destul de
puþin. Expulzarea din comunitate constituie pedeapsa
principalã, deoarece se considerã cã îndepãrtarea ei va da
posibilitatea soþilor sã-ºi reia viaþa ºi sã-ºi refacã cãsnicia.
Totodatã, alungarea ei însemna ºi restabilirea ordinii interne.

56 DANIC, mss. 139, f. 214v – 215, documentul din 22 noiembrie 1738.
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Altãdatã, ea primea interdicþia de nu mai reveni în localitatea
respectivã. La aceasta se adãuga bãtaia la tãlpi în piaþa publicã,
în „târg” cu strigarea vinei pentru a deveni pildã ºi pentru
alþii. Surghiunul la mãnãstire reprezintã o altã pedeapsã
aplicatã unor astfel de femei. Dar pedeapsa se aplicã numai
atunci când soþia sau socrii reclamau intervenþia puterii, numai
dupã o cercetare atentã la faþa locului cu constatarea faptelor.
Concubina ocupã un alt loc în viaþa unui boier ºi statutul ei
diferã de cel din mediul de jos al ierarhiei sociale. Boieroaica
trece de multe ori sub tãcere relaþiile extraconjugale ale soþului
ei. Ele devin vizibile abia la sfârºitul vieþii, când, în testament,
bãrbatul se îngrijeºte ºi de copiii sãi, rod al acestor legãturi
ilegitime.

“Vrãjitoria casnicã” apare deseori în documentele vremii.
Ea are scopuri bine precizate ºi aparþine în exclusivitate
femeilor. Se practicã pentru a aduce dragostea bãrbatului dorit,
pentru a proteja familia ºi în special copiii, pentru a îndepãrta
atenþia bãrbatului de la altele (bãuturã sau femei) ºi chiar pentru
a-l ucide. O astfel de vrãjitorie practicã Maria, soþia lui
Asanache logofeþelul din mahalaua Fântâna Boului care
încearcã prin invocarea forþelor rele ale întunericului sã-ºi
omoare soþul. Ritualul urmeazã o adevãratã punere în scenã
cu invocãri nocturne, focuri ºi obiecte magice. Dupã cum
povesteºte baba Sanda, timp de douã luni, Maria „totdeauna
au umblat noaptea dãspuiatã pânã în brâu fãcând farmece,
lucruri drãceºti”. Ba mai mult, blestemele bine meºterite sunt
aruncate ºi ziua pe capul bãrbatului. „ªi altãdatã au plecate
logofãtul Asanache într-u cãlãtoria lui ºi aceasta Mariia au luat
pulbere de pe jos cu mâinile ei ºi au aruncat dupã dânsul ºi îl
blestema sã nu sã aleagã ca praful de dânsul”, povesteºte
aceeaºi babã, proprietara casei, aºadar martorã fãrã voie la
viaþa celor doi. Pentru a-ºi susþine spusele, baba Sanda a strâns
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cu grijã toate acele „farmece” ºi le-a arãtat ºi protopopului.57

ªi Catinca Cernãtescu este acuzatã chiar de soþul ei cã face
farmece ºi vrãji diavoleºti, încercând sã-l îndepãrteze. El îºi
susþine spusele cu o serie de „boldoaºe cu farmece ºi cu ºoricei”
gãsite într-o ladã.58 Andrei vizitiul din Bucureºti îºi acuzã de
data aceasta soacra care încerca sã-l îndepãrteze de soþia lui
cu „felurimi de diavolii”, farmece ºi tot felul de poþiuni magice.
Astfel soacra, „toatã noaptea au umblat pã la pereþi, fãcând
toate de ia bolile de am vrut ca sã-mi ies din minþi”.59

Un alt tip de vrãji se fac pentru a schimba „destinul”
persoanelor invidiate pentru bunãstarea lor. Zamfira din
Vãlenii de Munte, judeþul Prahova, râvnind la bunãstarea
cumnaþilor ei, încearcã sã le schimbe soarta cu ajutorul
„diavolului”. Dar pentru cã fratele soþului ei locuieºte destul
de departe, în capitalã, reuºeºte sã intervinã cu ajutorul unei
nepoate pe care o angajeazã ca slujnicã. La rândul sãu, aceasta
poartã în casa celor doi toate poþiunile magice date de mãtuºã
ºi pune în practicã ritualurile necesare. La Mitropolie, ea a
vrea sã declare cã se afla sub influenþa vrãjilor care erau atât
de puternice cã nu se putea opune. De data aceasta farmecele
constau în „rele unsori” cu care slujnica a reuºit, de
nenumãrate ori ºi mai ales noaptea în timpul somnului, sã-i
ungã pe cei doi soþi atât pe haine cât ºi pe pãrþile intime ale
corpului. Din cauza acestor farmece sau din alte motive, cei
doi s-au îmbolnãvit foarte rãu. Cel mai afectat a fost bãrbatul
care nu numai cã s-a îmbolnãvit, ci ºi-a pierdut ºi minþile.60

57 BAR, mss. 635, f. 4 – 4v, documentul din 4 octombrie 1777.
58 DANIC, Fond Mitropolia Þãrii Româneºti CCCLX/1, 21 august 1816.
59 DANIC, mss. 140, f. 109v - 112v, documentul din 13 septembrie

1793.
60 V. A. Urechia, op. cit., II, p. 145 – 146, documentul din 4 aprilie 1777.
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Prostituþia ºi prostituata. Este un fenomen feminin ºi atât
în lege, cât ºi în documentele juridice, femeile sunt personajele
principale atunci când este vorba de aceastã meserie. Un
document din 25 noiembrie 1794 scris de mitropolitul Dositei
ºi adresat domnitorului Alexandru Moruzi, oferã date
importante asupra prostituþiei. Anaforaua alcãtuitã de
mitropolit cu ajutorul a câtorva boieri oferã o analizã detaliatã
ºi rãspunde la o serie de întrebãri legate de prostituþia din
oraºul Bucureºti. Pentru Dositei, mitropolit de origine greacã,
Valahia este un spaþiu al toleranþei exagerate unde „se
obiºnuieºte pãcatul curviei”. El asociazã prostituþia cu cârciuma
ºi cârciumãresele. Pentru a-ºi ademeni clienþii, prostituatele îi
îndeamnã cu vin care „ia mintea omului ºi nu ºtie ce face”.
Astfel unirea celor douã „turbeazã minþile omeneºti ºi
aprinzând simþirile lor cu vãpaia vinului, nu ºtiu ce mai fac ºi
orice pãrere îi vine în cuget ºi în vederea cea întunecoasã se
pornesc la tot felul de fapte rele: curvii peste mãsurã, ucideri
ºi alte multe asemenea”. Cine sunt prostituatele? Mitropolitul
identificã atât femei mãritate, cât ºi fete tinere „sãnãtoase,
zdravene care sunt vrednice de slujbã ºi de muncã”. Aceste
femei preferã desfrâul ºi „dau navalã pe la cârciumi, obicinuind
desfãtãri în beþii ºi curvii” în loc sã intre la stãpân ºi sã-ºi câºtige
hrana ºi „îmbrãcãmintea trupului” cu „osteneala mâinilor”.
Totodatã, mitropolitul crede cã, dacã aceste femei ar munci ºi
ºi-ar pãstra cinstea ar putea chiar sã se cãsãtoreascã „mãcar
sãrace sã fie, dar dacã au minte vãzându-le unii ºi alþii, pot sã
se ºi cãsãtoreascã”. Aºadar, prea Sfinþia Sa identificã principalul
motiv pentru care aceste femei au ales prostituþia: sãrãcia. Pe
de altã parte, prostituatele sunt considerate ca fiind principalele
vinovate de rãspândirea bolilor venerice, ruinarea bãrbaþilor
ºi destrãmarea familiilor. Propunerile mitropolitului aratã clar
inexistenþa unei politici pe termen lung sau a unei reglementãri
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care sã controleze fenomenul. El propune o mãsurã, eficientã
numai pe o perioadã scurtã de timp, cum va dovedi de altfel
ºi documentele din anii urmãtori. Toate femeile urmau a fi
alungate din cârciumi, chiar ºi soþia ºi fiica cârciumarului.
Cârciuma devenea astfel un spaþiu masculin prin excelenþã.
Se propun ºi pedepse pentru cele care nu se supuneau
hotãrârii ce urma a fi luatã: bãtaia în public, plimbarea prin
târguri ºi mahalale cu strigarea vinovãþiei. Mahalagiii primeau
misiunea de a supraveghea cârciumile din mahalalele lor ºi
de a denunþa orice nesupunere, pedepsele erau la fel de grele.
Domnitorul rãspunde propunerii mitropolitului prin pitacul
din 28 noiembrie 1794 adresat marelui spãtar ºi marelui agã.
Aceºtia primesc sarcina de a epura toate tavernele din oraº de
femeile, vãduvele ºi fetele nemãritate care, sub pretextul
vinderii de vin, practicã prostituþia. Cele care aveau rude sã
fie puse sub supravegherea acestora prin angajament cã le vor
pãzi. Cele fãrã rude trebuiau sã-ºi ia angajament cã-ºi vor gãsi
stãpân ºi vor munci cinstit. Nesupusele ºi recãzutele în pãcat
urmau a fi trimise la fabrica de postav, „ca sã lucreze cu plata
ce li se va cãdea”.61 Autoritãþile locale, în speþã spãtãria ºi
agia, dau ºi ele o serie de pitace cu privirea la pedepsirea
prostituatelor ºi la expulzarea acestora din oraº. Un pitac dat
de spãtãrie în 22 noiembrie 1793 interzicea femeilor ºi fetelor
sã mai stea prin cârciumi. De asemenea, acelaºi pitac interzicea
„adunãrile de prin cârciumi cu lãutari ºi cu tovãrãºii”,
recomandând clienþilor sã-ºi ia vin acasã ºi sã nu se mai
prelungeascã în petreceri noaptea. Acest pitac este dat tot la
iniþiativa Bisericii, deoarece se insistã pe pioºenie ºi umilinþã,
sentimente pe care credincioºii ar trebui sã le urmeze în postul
Naºterii Domnului.62 Pitacul este reluat la 26 martie 1795 ºi

61 V. A. Urechia, op. cit., V (1786 – 1800), p. 255–258.
62 V. A. Urechia, op. cit., VII, p. 144.
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63 Ibidem, vol. VI, p. 741, ºi vol. V., p. 472.
64 Ibidem, vol VII, pp. 143–144.
65 P. Burke, Istorie ºi teorie socialã, Humanitas, Bucureºti, 1999, p. 66.

la 10 iunie 1796, când se hotãrãºte expulzarea tuturor
„celetnicilor” din oraº fãrã drept de a se mai întoarce.63 Dar
cum mãsurile luate nu reuºesc sã se impunã, noi mãsuri sunt
luate la 7 ianuarie, 13 martie, 18 martie, 5 mai ºi 7 iunie
1797 prin care prostituþia ºi jocurile de noroc sunt considerate
pericole publice aºadar necesitatea de fi interzise. În acelaºi
timp, existenþa unui numãr cât mai mare de cafenele nu se
bucurã de acordul marelui agã, fiindcã „nu este politiei
acesteia ºi obºtii de nici un folos, ci de stricãciune”.64 La nivel
individual, mitropolitul ºi clericii intervin pentru fiecare caz
în parte care li se trimite spre cercetare. Prostituata ºi concubina
sunt, de fapt, lãsate la voia Bisericii ºi a funcþionarilor agiei.

Iatã numai câteva dintre imaginile construite în jurul
feminitãþii ºi impuse societãþii. În secolele XVII–XVIII, femeile
vorbesc foarte puþin despre ele însele, singura excepþie o
constituie jalba. Dar acest tip de document privilegiazã numai
un singur aspect al „realitãþii cotidiene”: nefericirea lor.
Abordarea femeii ca subiect de analizã pentru istorie,
sociologie sau antropologie a îmbogãþit câmpul istoric, dar
mult mai important este cã acest nou tip de demers oferã „o
nouã perspectivã asupra trecutului”.65
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APARIÞIA  FEMEII  CA  ACTOR  SOCIAL
- a doua jumãtate a secolului al XIX-lea -

IONELA BÃLUÞÃ

Diferitele cercetãri istorice ºi sociologice care s-au ocupat
de rolul ºi locul femeii în diverse societãþi ºi perioade au
subliniat faptul cã, mult timp, femeia apare în documentele
istorice mai degrabã ca obiect, ºi nu ca subiect: Michelle Perrot
analizeazã acest lucru într-o carte importantã – „tãcerile”
femeilor de-a lungul istoriei.1 Ceea ce nu înseamnã cã nu existã
deloc mãrturii feminine, documente produse de femei (fie ele
literare, personale, sau de altã naturã). Dar mult timp, pânã la
revoluþiile democratice care deschid epoca modernã, femeile
nu reacþioneazã la discursul masculin dominant care le
construieºte identitatea; ele rãmân, în linii generale, o clasã
obiect.2 În secolul al XIX-lea, prin promovarea noilor valori –
universalism, drepturile omului, principiul publicitãþii etc. –
se creeazã condiþiile favorabile pentru apariþia femeii ca
subiect, ºi, mai târziu, ca actor social.3 Dreptul la instrucþie
favorizeazã de asemenea emanciparea femeilor, aºa încât, în
Grecia de exemplu,

1 PERROT Michelle, Les femmes ou les silences de l’histoire, Flammarion,
Paris, 1998.

2 BOURDIEU Pierre, „Une classe objet”, Actes de la recherche en
sciences sociales, n°17/1977, pp. 2-5.

3 v. DUBY Georges, PERROT Michelle (sous la dir. de), Histoire des
femmes en Occident, t. 4, le XIXe siècle, Plon, Paris, 1991.
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se servant de la publicité critique pour former une opinion
publique, les premières femmes instruites ont posé les bases
d’un courant d’idées mais aussi d’action en faveur de
nouveaux rapports entre les sexes.4

Apariþia femeii ca actor social este legatã, prin urmare, de
un întreg context socio-politic ºi de o redefinire a raporturilor
sociale ºi a identitãþilor de gen. Aceasta este de altfel ºi
perspectiva teoreticã pe care am  adoptat-o în studiul meu,5 ºi
asupra cãreia mi se pare important sã insist într-o primã etapã.6

Am optat pentru definiþia genului ca proces social, aºa cum
este datã ea de Joan Scott:

Le noyau essentiel de la définition repose sur la relation
fondamentale entre deux propositions : le genre est un
élément constitutif de rapports sociaux fondés sur des
différences perçues entre les sexes, et le genre est une
façon première de signifier des rapports de pouvoir.7

4 VARIKAS Eleni, „Vertus privées dans l’espace public. Le cas des
institutrices grecques au XIXe siècle” în Histoire et société
contemporaines, Lieux de femmes dans l’espace public 1800-1930.
Actes du colloque à l’Université de Lausanne 11-12 nov. 1991, publiés
par Monique Pavillon et François Valloton, Lausanne, tome 13 / 1992.

5 Studiul pe care îl voi prezenta aici face parte din teza de doctorat în
sociologie pe care o pregãtesc la EHESS, sub conducerea lui Francine
Muel-Dreyfus, în cotutelã cu Universitatea din Bucureºti, unde
conducãtor de tezã este prof. Ioan Mihãilescu. Titlul provizoriu al
tezei este La construction d’une nouvelle identié féminine dans la
seconde moitié du XIXe siècle roumain.

6 Dat fiind faptul cã acest articol a fost prezentat în cadrul unui work-shop
ºi va fi publicat într-un volum privind temele ºi direcþiile de cercetare
ale studiilor de gen în România, mi se pare important sã pãstrez întreaga
discuþie privind accepþiunea conceptului de gen, perspectiva teoreticã
ºi metodologicã în care mã situez.

7 SCOTT Joan, „Genre, une catégorie utile d’analyse historique”, în Cahiers
genres et développement , n° 1 / 2000, éd. L’Harmattan, Paris, p. 56.
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Raporturile dintre sexe trebuie analizate ca orice alte
raporturi sociale; pentru aceasta, trebuie în primul rând sã
respingem caracterul fix ºi permanent al opoziþiei binare ºi sã
procedãm la o istoricizare ºi o deconstrucþie autentice a
termenilor care intrã în mod tradiþional (ºi inconºtient) în
construirea diferenþei sexuale.

Prima parte a definiþiei lui Joan Scott permite stabilirea
legãturii (la nivelul analizei) între organizarea raporturilor
sociale ºi reprezentãrile puterii. Influenþa între aceste douã
aspecte nu este unilateralã sau unidirecþionalã. Ceea ce ne
permite, pentru o societate datã, ca plecând de la studiul
relaþiilor între bãrbat ºi femeie, de exemplu, sã facem legãtura
cu câmpul puterii ºi mai ales sã introducem factorul schimbare
în modelul de analizã. În mod concret, pentru a vedea cã
genul este construit (ºi cum este construit) la nivelul raporturilor
sociale, pe baza diferenþelor percepute, trebuie sã þinem seama
de patru elemente (care pot fi de altfel patru niveluri de analizã).
În primul rând, trebuie sã identificãm simbolurile disponibile
din punct de vedere cultural care evocã reprezentãri simbolice.
În al doilea rând, e important sã identificãm conceptele
normative care invocã interpretarea sensurilor simbolurilor,
limitând posibilitãþile lor metaforice (concepte care sunt
exprimate în doctrinele religioase, educative, ºtiinþifice, politice
sau juridice). Apoi, o asemenea analizã trebuie neapãrat sã
includã în grila de interpretare noþiunea de politic, precum ºi
referirea la instituþii ºi la organizarea socialã. În sfârºit, al
patrulea palier al analizei este identitatea subiectivã.

Meritul acestei scheme de analizã este, cred eu, faptul cã
ea ne permite sã studiem, cu aceleaºi instrumente ºi în aceeaºi
paradigmã, orice proces social: nu numai genul, dar ºi clasa,
rasa, etnia etc. Cu alte cuvinte, reuºim sã depãºim perspectivele
uneori prea particularizante ale altor modele de analizã, ºi sã
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înscriem studiile de gen într-un câmp ºtiinþific lãrgit, atât la
nivelul obiectului de studiu, cât ºi la cel al mizelor cercetãrii.

 A doua parte a definiþiei lui Joan Scott insistã asupra
faptului cã genul este un mod fundamental de a semnifica
raporturile de putere. Concepþiile asupra genului, înþelese ca
un ansamblu obiectiv de referinþe, structureazã percepþia ºi
organizarea concretã ºi simbolicã a vieþii sociale; în mãsura
în care aceste referinþe stabilesc o distribuþie a puterii (de
exemplu, un control sau un acces diferit la resursele materiale
ºi simbolice) genul va fi implicat în însãºi conceperea ºi
construcþia puterii.

Perioada de care mã ocup se caracterizeazã prin schimbãri
politice ºi sociale majore, care implicã o redefinire a
raporturilor ºi a ierarhiilor sociale, precum ºi o reconstruire a
identitãþilor de gen: chiar dacã uneori sunt menþinute
dihotomiile tradiþionale, acestea sunt relegitimate din
perspectiva ideologiilor ºi filosofiilor sociale ale epocii, servind
la rândul lor la fundamentarea ºi legitimarea noii ordini sociale
ºi politice. Legãturile sunt deci multiple ºi subtile, iar identitãþile
de gen sunt rodul unor interacþiuni sociale, al unui joc al
puterii, care cer o analizã atentã.

În linii generale, la nivelul simbolurilor ºi miturilor puse
în circulaþie, perioada studiatã valorificã imaginea femeii ca
mamã a poporului,  a naþiunii în curs de constituire. Sintagma
patria-mamã este revalorificatã, devenind un loc comun ºi un
simbol puternic în discursul epocii. Unele figuri feminine care
au participat la evenimentele vremii vor fi astfel oarecum
mitizate în acelaºi sens: este de exemplu cazul Mariei Rosetti,
care i-a inspirat pictorului Rosenthal alegoria „România
descãtuºatã” (simbol important pentru construirea
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imaginarului naþional); în discursuri ea este prezentatã ca o
figurã emblematicã a soþiei ºi mamei devotate familiei ºi patriei.
Aceste atribute sunt de altfel recuperate ºi accentuate de toate
ideologiile naþionaliste ale secolului al XIX-lea. Figurile
feminine care apar în idealurile naþionaliste, transformate
adesea în mituri ºi introduse în imaginarul naþional, sunt figurile
unor femei care s-au remarcat prin puritate ºi modestie,
devotament ºi sacrificiu pentru familie ºi pentru patrie.
Marianne, Britannia sau Germania ocupã un rol important în
ideologiile naþionaliste occidentale, având rolul de a crea
solidaritãþi naþionale:

For the European middle classes, these female national
symbols protected the normal society, the health of the
nation.8

Conceptele normative privind identitatea fizicã ºi moralã
a femeii respectabile (mã refer mai ales la clasele înstãrite)
sunt sistematizate în discursul medical ºi mai ales în cel igienist,
care pentru perioada aleasã poate fi considerat ca un discurs
legitimant ºi legitimat.9 Modelul normativ care se poate
desprinde, completând referinþele ºi cu textele juridice, este

8 MOSSE George L., „Nationalism and Sexuality: Respectability and
Abnormal Sexuality în Modern Europe, Howard Fertig, New York,
1985, p. 93.

9 Pentru o analizã mai detaliatã privind discursul igienist, locul sãu în
epocã ºi modelul feminin pe care îl construieºte, vezi BÃLUÞÃ Ionela,
„The construction of the Feminine Sexual Identity through the Hygiene
Treatises: the Second Half of the 19th Century in Romania”, în Moral,
Legal and Political Values in Romanian Culture, Romanian
Philosophical Studies, IV, Mihalea CZOBOR-LUPP, J. Stefan LUPP
editors, Library of Congress Cataloging-in-Publication, Washington
D.C, 2002, pp. 267 – 281.
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cel al unei femei respectabile, al cãrei domeniu prin excelenþã
este cãminul ºi familia, soþie idealã ºi mamã  educatoare a
generaþiilor viitoare.10 Model care este de altfel în consonanþã
cu cel pe care îl întâlnim ºi în societãþile occidentale, unde
familia devine fundamentul ordinii sociale, iar femeia garantul
moralei, rãspunzând de generaþiile viitoare ale naþiunii.11

La nivelul simbolurilor ºi al normelor se contureazã astfel
un model dominant (fãrã a pretinde cã el este produsul unui
consens general). Pe de o parte, acest model este produsul
unor interacþiuni ºi unor lupte sociale; pe de altã parte, el
vizeazã o realitate, o categorie socialã, putând fi influenþat ºi
nuanþat în aplicarea sa. De aici apare o întrebare esenþialã:
care este impactul acestor norme sã spunem legitime asupra
practicilor sociale? Existã, deosebiri, negocieri?

O posibilitate de rãspuns ne este oferitã de modelul
paradigmatic expus la începutul acestui articol: studiul
instituþiilor concrete ºi al producþiei subiective permite
mãsurarea distanþei dintre normã ºi practicã, deschide accesul
spre nuanþãri ºi interacþiuni, spre o analizã a raporturilor sociale
în toatã complexitatea (ºi uneori contradicþia) lor.

10 Pentru mai multe detalii privind construirea opoziþiei public/privat,
relaþia dintre filosofia socialã a regimului, doctrinele revoluþionare ºi
raporturile dintre genuri, vezi BÃLUÞÃ Ionela, „Les rapports des genres
dans la deuxième moitié du XIXe siècle roumain”, în Studia Politica,
vol. II, No. 2 / 2002, Institutul de Cercetãri Politice, Universitatea
Bucureºti, Meridiane, 2002, pp. 417–426. ºi „’Femeia cetãþeancã’:
între datorie socialã ºi absenþa politicã”, în Studia Politica, vol. II, No.
3/2002, Institutul de Cercetãri Politice, Universitatea din Bucureºti,
Meridiane, 2002, pp. 673 – 681.

11 PERROT Michelle, „Familia triumfãtoare”, în ARIES Philippe, DUBY
Geroges (coord.), Istoria vieþii private. De la revoluþia francezã la primul
rãzboi mondial, t. VII, traducere de Narcis Zãrnescu, Meridiane,
Bucureºti, 1997, pp.76-86.
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Astfel,  în articolul acesta mi-am propus sã dau un rãspuns
plecând de la un studiu de caz, care se plaseazã undeva la
intersecþia celui de-al treilea ºi celui de-al patrulea nivel de
analizã (în modelul prezentat): o organizaþie a femeilor care,
deºi mult timp nu a avut un statut legal ºi oficial, poate fi
consideratã ca o instituþie sã zicem informalã care reprezintã,
pentru prima datã, interesele femeilor. Consider cã aceastã
organizaþie þine oarecum de cele douã niveluri deoarece, pe
de o parte, ea este o instituþie, pe de altã parte, reuneºte adesea
personalitãþi puternice (mai ales cazul creatoarei sale), ale cãror
mãrturii subiective sunt indisociabile de analiza activitãþii ºi
funcþionãrii instituþiei.

Este vorba de „Reuniunea femeilor române”, înfiinþatã în
anul 1867 ca urmare, în mare parte, a acþiunii Corneliei
Emilian. Statutele Reuniunii femeilor române pentru creºterea
fetelor sãrace vor fi publicate în ziarul Dreptatea no. 31 / 1867.
În 1870, Reuniunea a înfiinþat prima ºcoalã profesionalã de
fete din Iaºi (de fapt prima din România), care va servi mai
apoi ca model Ministerului Instrucþiunii Publice pentru
organizarea ºcolilor profesionale pentru fete. În 1890
Reuniunea va adresa lui Theodor Rosetti, ministrul cultelor ºi
instrucþiunii publice de atunci, o petiþie prin care cerea
recunoaºterea asociaþiei ca persoanã moralã (în conformitate
cu prevederile dreptului public). Petiþie care se va transforma
într-un proiect de lege în ºedinþa Adunãrii Deputaþilor din 3
decembrie 1892 ºi care va fi aprobat sub formã de lege în
ºedinþa Senatului de la 15 ianuarie 1893.12

Aceastã miºcare ºi mai ales iniþiatoarea ei, Cornelia Emilian,
vor duce, în anul 1894, la crearea primei Ligi a femeilor din

12 Recunoaºterea Societãþii Reuniunii femeilor române din Iaºi ca
persoanã moralã prin lege din 3 decembrie 1892, Iaºi, Tip. Naþionalã,
pp. 9-16.
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România, ale cãrei statute vor fi semnate în adunarea generalã
din 30 octombrie 1894, la care au participat 58 de membre
(desfiinþatã dupã cinci ani ca urmare a unor conflicte între
membrele Ligii, în mare parte instrumentalizate de antifeminiºti
ºi de anumite grupãri politice). O publicaþie a Ligii, Buletinul
Ligii femeilor. Secþiunea Iaºi13 a prezentat, în 1895-1896 dãri
de seama de la ºedinþele Ligii, precum ºi o serie de articole
despre situaþia femeii române ºi despre miºcarea feministã în
alte þãri. Dupã desfiinþarea Ligii, din fondurile rãmase, Cornelia
Emilian a înfiinþat Revista noastrã14 ºi a subvenþionat revista
România15 ca sã apere drepturile femeii. Ambele publicaþii
au avut însã o existenþã scurtã. Fondul rãmas necheltuit este
lãsat printr-un testament16 publicat în ultima carte a Corneliei
Emilian,  pentru crearea unui liceu de fete (visul ei de foarte
mulþi ani).

Acest scurt istoric al primei organizaþii a femeilor din
principatele române îmi permite sã introduc problematica
studiului meu.

Cum percep ºi cum concep femeile aceastã intrare a lor în
spaþiul public, care le era închis conform modelului dominant?
Care sunt preocupãrile majore ºi obiectivele pe care ºi le
stabilesc? Care sunt subiectele pe care le discutã sau pe care le
trateazã în articolele lor? Cum se modificã în cei aproape 30
de ani interesele ºi obiectivele acestei miºcãri? Reuºesc ele sã
creeze o solidaritate în rândul femeilor care sã conducã, pe
viitor, la formarea unei atitudini de tipul societate civilã? Care

13 Buletinul Ligii femeilor. Secþiunea Iaºi,  1895-1896.
14 Revista noastrã, sub direcþia Constanþei HODOS, 15 martie 1905 – 22

aprilie 1907, Bucureºti.
15 România. Mare ziar cotidian, Bucureºti, 1904.
16 EMILIAN Cornelia, „Testamentul meu”, în Câte ceva, Bucureºti, tip.

Modernã, 1909, pp. 193-194.



70

Direcþii ºi teme de cercetare în studiile de gen din România

este atitudinea bãrbaþilor ºi a cercurilor politice faþã de aceastã
organizaþie? Puterea politicã ºi puterea socialã se simt atacate?
Vor fi ele dacã nu schimbate, mãcar nuanþate, puse în
chestiune? Putem vorbi, în urma analizei acestei asociaþii, de
apariþia femeii ca actor social pe scena publicã a secolului al
XIX-lea românesc?

Sursele pe care le-am folosit pentru studiul acesta sunt:17

- în primul rând, documente direct legate de înfiinþarea
Reuniunii ºi a Ligii: statutele publicate, petiþiile fãcute cãtre
guvern, scrisorile primite ca rãspuns la diferitele acþiuni;

- presa, care poate fi împãrþitã în douã categorii: ziarele
apãrute din iniþiativa acestei miºcãri (Buletinul Ligii Femeilor
iunie, Supliment la Buletinul Ligii femeilor, Revista noastrã)
ºi ziare care au publicat articole despre aceastã miºcare sau
ale membrelor ei (Dreptatea, Literatorul, Revista poporului,
Familia);

- am reþinut apoi scrierile Corneliei Emilian, iniþiatoarea
miºcãrii: Amintiri, Iaºi, 1886; Omenirea în stare de pruncie,
Iaºi 1886; Fapte ale omului, Câte ceva, Bucureºti, 1909;

- I. E. Torouþiu, Studii ºi documente literare, vol. IV,
Introducere, studiu despre Cornelia Emilian, pp. XLVIII – LXIV,
Bucureºti, 1934.

Prin suprapunerea ºi analiza acestor surse am urmãrit
reconstruirea unei viziuni de ansamblu asupra obiectivelor ºi
acþiunilor miºcãrii femeilor din Iaºi, precum ºi a reacþiilor
provocate, cu alte cuvinte am încercat sã analizez aceastã

17 Aº dori sã precizez cã, în completarea referinþelor bibliografice, precum
ºi în depistarea unor noi surse, un punct de plecare foarte util l-a
constituit culegerea de documente publicatã de ªtefania Mihãilescu:
MIHÃILESCU ªtefania, Emanciparea femeii române. Antologie de texte
vol. I 1815 – 1918, Editura Ecumenicã, Bucureºti, 2001.
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miºcare ca proces social. Pentru o mai bunã înþelegere a
raporturilor ºi interacþiunilor sociale, este de asemenea nevoie
de refacerea traiectoriilor sociale ale actorilor implicaþi într-un
proces social (cu atât mai mult cu cât este vorba de o asociaþie
care deschide un drum ºi ale cãrei obiective nu erau ceva
obiºnuit în epocã).

Plecând de la documentele evocate, am retrasat parcursul
Corneliei Emilian, care a jucat, aºa cum am spus, un rol central
în constituirea celor douã asociaþii. Cornelia Emilian provenea
dintr-o familie nobilã din Transilvania, Ederlly de Medve. S-a
nãscut la Zlatna, în 1840. A venit în Moldova (la Iaºi) când era
foarte tânãrã ºi s-a cãsãtorit cu ªtefan Emilian, profesor la
Universitatea din Iaºi, arhitect ºi ziarist. Din iniþiativa ei va lua
naºtere Reuniunea Femeilor Române; în timpul rãzboiului de
Independenþã a fost infirmierã, mobilizând ºi alte femei. A
organizat cantinele ºcolare „Dejunul copiilor sãraci”. În 1894,
mobilizeazã femeile ºi creeazã Liga Femeilor. Jurnalistã activã,
militând pentru emanciparea ºi pentru drepturile femeilor,
Cornelia Emilian a colaborat la mai multe publicaþii: Revista
literarã, Fântâna Blanduziei, Literatorul, Revista poporului,
Familia etc. Fiica sa, Cornelia Emilian Sevastos, va fi o membrã
activã a Ligii (ocupându-se, alãturi de alte membre, de
redactarea Buletinului Ligii) ºi va continua cu pasiune acþiunile
mamei sale.

În privinþa membrelor celor douã asociaþii, putem spune,
în linii generale, cã multe dintre membrele Reuniunii Femeilor
erau doamne din înalta societate ieºeanã, cu o situaþie
materialã foarte bunã ºi ai cãror soþi ocupau funcþii în
administraþia localã (foarte mulþi erau membri ai Partidului
Liberal, care a susþinut în general – pânã la un anumit punct –
miºcarea femeilor de la Iaºi). Aceste doamne s-au alãturat
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iniþiativei Corneliei Emilian în primul rând pentru activitãþile
caritabile. Liga a fãcut apel în primul rând la studente, care
nu au venit în numãr mare încã de la constituire, dar au
reprezentat mai apoi un grup important ºi foarte activ al Ligii.
Membrele Ligii erau în general femei cu o oarecare pregãtire,
precum ºi femei care lucrau ca funcþionare, în învãþãmânt,
dar ºi muncitoare. Dintre membrele Reuniunii, care îºi continuã
activitatea, mai ales prin ºcoala profesionalã, pânã în secolul
al XX-lea, prea puþine au intrat ºi în Ligã.

Dincolo de aceste aspecte diferite, asupra cãrora voi reveni
când voi prezenta obiectivele fixate, faptul cã un numãr de
femei decid sã se asocieze nu a fost uºor acceptat de prima
datã. Deoarece asocierea în afara spaþiului privat era
consideratã mai degrabã ca apanajul bãrbaþilor. Înfiinþarea
Reuniunii Femeilor Române se datoreazã în mare mãsurã
Corneliei Emilian, care a dat dovadã de multã diplomaþie ºi a
ºtiut sã negocieze aceastã problemã cu bãrbaþii care aveau un
cuvânt de spus, aºa încât sã nu le dea impresia cã acþiunea sa
dorea sã transgreseze ordinea socialã. Mai întâi, ea a cooptat
în asociaþie soþiile unor persoane care ocupau funcþii publice
ºi politice importante. A renunþat la postul de preºedinte al
Reuniunii (pe care, aºa cum o recunosc mãrturiile epocii, l-ar
fi meritat pe deplin), ºi a propus-o pe Matilda Sihleanu, soþia
prefectului de Iaºi. Redactarea statutelor a fost încredinþatã
profesorului Alexandru B. Brandia.18 Prin aceste acþiuni
Cornelia Emilian implica diferiþi bãrbaþi, direct sau indirect,
în susþinerea asociaþiei, aºa încât aceºtia deveneau, la rândul
lor, apãrãtori ai iniþiativei sale în faþa eventualilor opozanþi.

18 Alexandru B. Brandia era de asemenea, în acel moment, redactor la
ziarul lui Mihail Kogãlniceanu, Cugetul þãrei.
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Statutele19 conþineau 67 de articole, care stabileau în mod
clar funcþionarea asociaþiei, administrarea fondurilor etc.
Foarte interesant este primul articol, unde sunt prezentate
motivele care le-au determinat pe femei sã creeze aceastã
asociaþie ºi totodatã se anunþã ºi obiectivul principal al acesteia:

Noi, subsemnatele, considerând imperfecþiunile sistemului
nostru de învãþãturã pentru sexul femeiesc, considerând
neputinþa individualã de a-ºi câºtiga fiecare copilã pe
lângã învãþãtura generalã ºi o învãþãturã mai specialã,
care sã-i poatã asigura un mijloc de trai onest, considerând
pe de altã parte ºi marea mizerie ce domneºte în scumpa
noastrã patrie ºi relele ce decurg din ea, mai cu seamã
pentru sexul nostru, ne-am determinat a forma ºi noi o
societate pentru ajutorul ºi învãþãtura fetelor române mai
sãrace ºi dotate cu talente deosebite sã se specializez în
învãþãmântul profesional ºi artistic.20

La prima vedere, iniþiativa femeilor din Iaºi pare deci sã se
conformeze modelului legitim: acþiunile pe care le anunþã se
înscriu, pe de o parte, pe linia caritãþii (intrare legitimã prin
care femeile puteau pãtrunde în spaþiul public), pe de altã
parte în stereotipul mamei educatoare: membrele Reuniunii
se vor ocupa de educaþia fetelor orfane sau foarte sãrace. Într-o
oarecare mãsurã, femeile elitei devin substitutul mamei absente
sau lipsite de posibilitãþi, care nu îºi poate îndeplini misiunea.
ªi e adevãrat, cele mai multe dintre membre nu doreau altceva.
Singurul aspect care putea submina oarecum ideologia

19 Statutele au fost publicate mai întâi în ziarul  Dreptatea  no.° 31/1867;
republicate Statutele Societãþii „Reuniunea femeilor române” din Iaºi,
Bucureºti, Imprimeria „Independenþa”, 1919.

20 Idem, art. 1, p. 3.
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dominantã era faptul cã  femeile se constituiau într-o asociaþie
care imita în multe privinþe pe cele masculine, ºi cã urmau sã
joace totuºi un rol activ pe scena publicã (chiar dacã destul
de limitat). Dar poate ºi mai importantã era afirmarea unei
conºtientizãri a poziþiei defavorizate a femeilor, ceea ce le va
permite sã se gândeascã drept grup cu interese comune,
dezvoltând astfel o anumitã solidaritate. Mai mult, pe mãsurã
ce capãtã experienþã, ele vor întreprinde, aºa cum am vãzut,
acþiuni pentru a obþine recunoaºterea oficialã a Reuniunii,
ceea ce demonstreazã cã asistãm la formarea unei conºtiinþe
a importanþei acþiunilor lor. Dar ca întotdeauna în spaþiul social,
rolurile se construiesc în mod interactiv: în locul unei opoziþii
care ar fi putut stârni nemulþumirea femeilor, bãrbaþii au
preferat sã susþinã întreprinderile lor (femeile fiind de altfel în
multe cazuri soþiile lor) ºi sã le foloseascã în proiectele lor
politice de educare a mediilor populare.

Evident cã aceastã decizie nu a venit dintr-o datã, ºi cã au
fost nenumãrate tentative de dezbinare a membrelor Reuniunii.
De exemplu, adversarii asociaþiei au încercat de mai multe
ori sã provoace conflicte instrumentalizând diferite membre.
Matilda Sihleanu, primul preºedinte, a trebuit sã pãrãseascã
oraºul pentru a-ºi urma soþul, care în urma unor intrigi politice
ºi-a dat demisia ºi a plecat din Iaºi. Era un moment bun pentru
a destabiliza asociaþia. Încã o datã, Cornelia Emilian a trebuit
sã-ºi foloseascã diplomaþia (ºi de data aceasta ºi banii!) pentru
a salva reuniunea: în 1864 trebuia sã aibã loc alegeri pentru
funcþia de preºedinte ºi pentru comitetul de conducere. Mai
mulþi bãrbaþi plãtiserã voturi pentru a-ºi asigura controlul
asupra activitãþii Reuniunii. Cornelia Emilian a folosit
moºtenirea de la tatãl sãu (care murise în acel an) pentru a
plãti cotizaþia mai multor femei, care urmau sã voteze aºa
cum le spunea ea. Pentru a nu fi acuzatã cã luptã pentru funcþie,
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le-a cerut sã nu o voteze pe ea, nici mãcar în comitet. A
propus-o ca preºedinte ºi a fost aleasã Elena Mîrzescu, soþia
deputatului liberal de Iaºi, care avea o poziþie foarte bunã în
partid. Elena Mîrzescu a condus Reuniunea ºi ºcoala
profesionalã cu mult succes, contribuind mai ales la
dezvoltarea ºcolii, care îi va purta ºi numele.21

Aºa cum observa însãºi Cornelia Emilian, toate aceste
acþiuni erau adesea legate de interese politice:

bãrbaþii alegeau în Comitet pe acele Doamne, a-cãror
bãrbaþi fãceau parte din acea partidã politicã, din care
fãceau ºi ei.22

Dar politic este într-o oarecare mãsurã ºi felul de a acþiona
al Corneliei Emilian, care respectã ºi intrã în „jocul” alegerilor
democratice, prin vot, contracarându-ºi adversarii cu propriile
lor arme. Apoi, legãtura cu politicul se plaseazã ºi la un nivel
mai subtil, dar mult mai puternic, deoarece nu numai în acest
caz concret, ci de-a lungul întregii istorii a acestei miºcãri,
avem de-a face de fapt cu negocierea unei relaþii de putere,
deþinutã pânã atunci de ordinea masculinã dominantã.
Prezenþa unui grup de femei în spaþiul public, într-o asociaþie,
care avanseazã revendicãri ºi propuneri mai mult sau mai puþin
îndrãzneþe, intrã de fapt în contradicþie – ºi pune astfel în cauzã
– modelul oficial al femeii, aºa cum era el construit de ideologia
dominantã ºi de ordinea politicã.

Rolul cel mai activ în aceastã luptã pentru reajustarea
identitãþilor de gen l-a avut Cornelia Emilian. Ea este singura

21 Serbarea comemorativã a cincizeci de ani de la înfiinþarea ºcoalei
profesionale „Elena Gh. Mîrzescu”, Bucureºti, Imprimeriile
“Independenþa”, 1919.

22 EMILIAN Cornelia, Amintiri, Tipografia Naþionalã, Iaºi, 1886, p. 19.
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dintre membrele Reuniunii care, în articolele publicate în
diferite ziare ºi reviste, vorbeºte în mod deschis ºi apãsat de
nevoia unei instrucþii corespunzãtoare pentru femeie, care sã
permitã revizuirea poziþiei sale în societate. Ea denunþã
ordinea socialã ºi legislaþia prezentã, bazate „pe dreptul
pumnului”,23 care plaseazã femeia într-o poziþie de
inferioritate inadmisibilã, deoarece în felul acesta „legea ucide
în natura mamei dragostea pentru copil”.24 Ea se foloseºte de
fapt de modelul dominant, intrã în logica filosofiei sociale,
pentru a ataca  apoi cu aceleaºi  argumente situaþia în care se
aflã femeia:

Bãrbatul este produsul femeii, ca una ce ia este
educatoarea lui. Îngrãditã ia, prin legile fãcute de bãrbat,
socotitã de el ca un animal numai pentru reproducere ºi
redusã sã-ºi cerºeascã pânea de la el, se ocupã de podoabe
ºi gãteli, ca sã placã bãrbatului.25

Situaþie care impune, prin gravitatea sa, nu numai
schimbarea poziþiei femeii, ci a însãºi organizaþiei sociale:

Aceastã situaþie decãzutã, a sãnãtãþei generaþiei, cere
schimbarea organizaþiei sociale, cere dezlãnþuirea
societãþei din  robia în care a aºezat-o legile speculative
de azi. Cere ca fiecare bãrbat sã aibã femee, iar nu o
prostituatã, ºi fiecare femee sã aibã un bãrbat, iar nu un
prostituat.26

23 EMILIAN Cornelia, „Adevãruri crude” în Câte ceva, Tip. Modernã,
Bucureºti, 1909, p. 155. (textele reunite în acest volum au fost în mare
mãsurã publicate anterior, în diferite reviste, aºa cum aratã autoarea în
introducere).

24 Idem, p. 156.
25 Idem, p. 159.
26 Idem, p. 160.
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În cele mai multe cazuri, Cornelia Emilian nu contestã
direct modelul dominant, punând la rândul ei rolul de mamã
ºi misiunea de educare a generaþiilor viitoare în centrul
identitãþii femeii. Dar ea revendicã, în numele egalitãþii între
indivizi care se afla, cel puþin la nivel declarativ, la baza
proiectelor politice ale epocii, un tratament onorabil pentru
femeie, supusã încã unei „tiranii” care nu putea decât altera
ordinea socialã. Susþinând modelul normativ care îi atribuia
femeii rolul de mamã ºi educatoare a generaþiilor patriei,
autoarea criticã aspru organizarea socialã, care nu îi permite
femeii sã îºi îndeplineascã misiunea care i-a fost încredinþatã.
Discursul sãu devine astfel subversiv, atacând de fapt ordinea
dominantã pe care aparent pare sã o susþinã. Articolele ºi
scrierile de acest fel sunt destul de numeroase, Cornelia Emilian
analizând critic o serie de aspecte incongruente care apar în
poziþia femeii în societate. Ea ajunge chiar, într-o reflecþie
asupra sorþii femeii, sã punã, într-un mod la fel de voalat, dar
în realitate polemic, problema drepturilor politice ale femeii:

Isprãvindu-i-se ei în cât-va rolul de mamã, tocmai când
se aflã în puterea vârstei, ºi având ea drepturi politice, va
întrebuinþa restul vieþei sale lucrând alãturea cu bãrbatul.27

Am spus cã formularea rãmâne subtilã, pentru cã aceastã
afirmaþie se înscrie într-un discurs care joacã pe o retoricã
oarecum duplicitarã, oscilând între acceptarea modelului
normativ ºi criticarea situaþiei de fapt, care nu îl respectã. Dar
de aceastã datã revendicarea este mult mai curajoasã, pentru
cã atacã în mod direct cadrul juridic adoptat de ordinea
dominantã. Este de fapt una dintre acele revendicãri care, prin

27 EMILIAN Cornelia, „O cugetare asupra soartei femeei”, Câte ceva, Tip.
Modernã, Bucureºti, 1909, p. 161.
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acumulare ºi rãspândire, vor conduce la apariþia miºcãrii
feministe.

Însã aºa cum am mai spus, vocea Corneliei Emilian rãmâne
singularã, cel puþin în cadrul Reuniunii. Celelalte membre erau
preocupate doar de educaþia fetelor orfane sau de alte acþiuni
filantropice. Poate pentru cã habitusul28 încorporat nu le
permitea încã sã se gândeascã la alte acþiuni, ºi cu atât mai
puþin la contestarea lui. Dar în numeroºii ani ai existenþei sale,
aceastã asociaþie a avut meritul de a le obiºnui pe femei sã
colaboreze, sã îºi exprime opinia ºi sã ia decizii, chiar dacã
subiectele abordate rãmâneau încã destul de limitate. Pe de
altã parte, bãrbaþii s-au obiºnuit, la rândul lor, sã le vadã pe
femei reunindu-se ºi discutând; deºi tema discuþiilor rãmânea
preponderent legatã de educaþia copiilor, nu mai era vorba
doar de proprii copii, ci de cei din clasele sãrace, deci acþiunea
femeilor avea o dimensiune socialã publicã. Pe termen lung,
putem considera cã Reuniunea a nuanþat locul acordat femeilor
ºi bãrbaþilor, ºtergând frontierele aparent rigide ale delimitãrii
dintre sfera de acþiune a bãrbaþilor ºi cea a femeilor.29

Dacã nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta, nu cred cã ar fi fost
posibilã lansarea unui apel asemenea celui care a stat la baza
creãrii Ligii Femeilor, în 1895:

Subsemnatele, cetind în ziarul Evenimentul din 10
decembrie o dare de samã a „Primei Case de Economie”
din Iassy în care fiind citat art. 15 din statutele acelei
case de Economie ºi vãzând cuprinsul articolului pomenit

28 BOURDIEU Pierre, „Structures, habitus, pratiques”, Le Sens pratique,
Ed. de Minuit, Paris, 1980, pp. 87-109.

29 În general, atât discursul oficial al epocii, cât ºi discursul multor femei
care acced la cuvântul public, se menþine „ca de la sine” opoziþia
interior/exterior: femeile sunt „reginele” cãminului, bãrbaþii trebuie sã
se ocupe cu afacerile exterioare.
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cã: “minorii, interdicþii ºi femeile mãritate nu pot depune,
ºi ridica economiile lor”, ne-am fãcut o idee generalã de
vitrejirea legilor pentru noi femeile, ºi în credinþa noastrã,
cã ºi D-voastre D-relor Studente ve veþi uni cu noi, spre a
lucra sã scoatem femeia mãritatã din rândul minorilor ºi
al interdicþilor, ºi sã o ridicãm la nivelul unde i se cuvine,
ca una ce este crescãtoarea ºi educatoarea omului, venim
a apela […] sã formaþi o Ligã femenistã care sã ridice
glasul împotriva legilor.30

De aceastã datã, poziþia este mai tranºantã, obiectivele
sunt mai îndrãzneþe. Chiar dacã unul dintre argumentele
principale în favoarea schimbãrii rãmâne misiunea femeii ca
mamã ºi educatoare a omului,31 este acuzat statutul juridic
inferior care era dat prin lege femeilor – deci indirect, este
atacatã ordinea dominantã care instituise aceste legi. Publicul
vizat nu mai este alcãtuit în primul rând din femeile înaltei
societãþi, ci din studente, care prin traiectoria lor depãºiserã
oarecum habitusul dominant.

La început, studentele nu au rãspuns în numãr prea mare
acestui apel. O explicaþie este oferitã într-un articol retrospectiv
din Supliment, nesemnat, dar aparþinând probabil Corneliei
Emilian Sevastos, care se ocupa de redacþie ºi scria în fiecare
numãr mai multe articole:

De ce studentele nu au avut curajul sã lupte alãturi de

noi femeile pentru cauza femeei […] Este timiditatea

moºtenitã din mamã în fiicã ºi trebuie sã treacã timp pânã

30 „Apel”, reluat în Supliment la buletinul Ligei femeilor, op. cit., p.  1.
31 Misiune care, de fapt, la momentul respectiv, le oferea femeilor o

anumitã demnitate socialã, ºi, de exemplu, în Grecia, a fost una dintre
modalitãþile prin care femeile au avut acces la „acþiunea patrioticã” (cf.
Eleni VARIKAS, op. cit.).



80

Direcþii ºi teme de cercetare în studiile de gen din România

aceasta va dispãrea […] Educaþia femeei de pânã acum,

se mãrjinea în a cultiva în ea timiditatea (prostia)32.

De aceea, continuã autoarea, femeia nu ia apãrarea sexului
sãu ci, de cele mai multe ori, râde alãturi cu bãrbatul. Aceastã
explicaþie dovedeºte o bunã cunoaºtere a funcþionãrii societãþii
dar ºi, aº spune, o conºtientizare a încorporãrii unui habitus
care nu poate fi schimbat dintr-o datã. Femeile fuseserã
acceptate, e adevãrat, în universitãþi; dar se menþinuse ideea
cã instrucþia lor avea drept scop sã le pregãteascã mai bine
pentru sarcinile lor sociale, ºi nu sã declanºeze o luptã pentru
emancipare.

Aºa cum aflãm dintr-un articol scris mai târziu în Buletinul
Ligii, în rândurile ei se numãrau intelectuale, dar ºi
„muncitoare” ºi „industriale”;33 dacã numãrul acestora din
urmã nu era prea mare, era din cauzã cã industria nu era atât
de dezvoltatã pentru a avea un important proletariat industrial
femeiesc. Acelaºi articol respinge identificare ligii cu
high-life-ul ieºencelor, tocmai pentru a sublinia caracterul
deschis al Ligii ºi hotãrârea ei de a lupta pentru drepturile
tuturor femeilor.

Opoziþia bãrbaþilor ºi intrigile numeroase care au încercat
sã împiedice formarea Ligii aratã cã aceastã acþiune era
consideratã de ordinea dominantã ca o ameninþare. Au fost
însã ºi bãrbaþi care au susþinut miºcarea ºi au ajutat la
redactarea statutelor. Mai multe jurnale, de orientare socialistã
sau liberalã, au salutat constituirea Ligii.34 Profesorul universitar

32 „Înfiinþarea Ligei femeilor”, Supliment la Buletinul Ligei Femeilor, op.
cit., p. 2.

33 Sio, „Ceva despre femeia”, Buletinul…, n°7/1895, p. 1.
34 De exemplu, Gheorghe Scorþescu, directorul ziarului Evenimentul, a

editat gratuit statutele ºi a deschis paginile ziarului pentru anunþuri
privind activitatea Ligii.
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Ion Gãvãnescu35 a contactat Uniunea Internaþionalã a
Femeilor din Anglia ºi a ajutat Liga de la Iaºi sã se afilieze
acestei miºcãri. În primul articol36 din supliment aflãm cã Liga
s-a afiliat Uniunii Internaþionale, plãtind o cotizaþie de 24 de
lei pe an. Mai mult, în 1896 Liga Femeilor din România a fost
invitatã de cãtre Uniune sã trimitã o reprezentantã la Congresul
Internaþional al Femeilor, care avea loc la Paris. A fost delegatã
doamna Florescu (care era pe atunci la Paris), dar nu a putut
rãmâne, fiind nevoitã, din cauza unor interese familiale, sã se
întoarcã mai repede în þarã. Oricum, legãturile Ligii de la Iaºi
cu Uniunea Femeilor din Anglia, precum ºi cu Congresul
Internaþional al Femeilor sunt foarte importante, deoarece
aceste miºcãri internaþionale au jucat, aºa cum aratã Francoise
Rochefort, un rol foarte important în miºcarea femeilor din
Europa: „permettant le ralliement de la philantropie féminine
avancée au mouvement pour le droit des femmes”.37 Ziarul
Ecoul Moldovei38 a luat de asemenea poziþie în scandalul
provocat de grupurile politice conservatoare, care încercau
sã o discrediteze pe Cornelia Emilian, acuzând-o de deturnarea
fondurilor Ligii. Ziarul a publicat un articol în care prezenta

35 Ion Gãvãnescu era profesor de filosofie, eticã ºi pedagogie, un
admirator al ideilor lui John Locke.

36 „Înfiinþarea Ligei femeilor”, Supliment la Buletinul Ligei Femeilor, op.
cit., p. 3.

37 ROCHEFORT Florence, „L’accès des femmes à la citoyenneté politique
dans les sociétés occidentales. Essai d’approche comparative.”, în
COHEN Yolande, THEBAUD Françoise (sous la direction de),
Féminisme et identité nationales. Les processus d’intégration des
femmes au politique, Programmes Rhônes –Alpes de recherche en
sciences humaines, 1998, p. 30.

38 Ecoul Moldovei era un ziar sãptãmânal local foarte cunoscut;
proprietarul ºi redactorul sãu este Em. Al. Manoliu, simpatizant al
cercurilor liberale.
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raportul comisiei care verificase aceste acuzaþii, arãtând cã
erau false.39

Dar sã vedem care erau obiectivele Ligii, care era
concepþia membrelor ei despre rolul ºi poziþia femeii în
societate, în ce mãsurã luptã pentru schimbarea prejudecãþilor
ºi cum influenþeazã toate acestea modelul dominant. Pentru
aceasta voi pleca în primul rând de la o analiza tematicã ºi de
conþinut40 a Buletinului Ligii, care oglindeºte foarte bine toate
aceste aspecte. Aceste informaþii vor fi completate ºi comparate
cu articole apãrute ºi în alte publicaþii privind Liga ºi acþiunile
membrelor sale.

Astfel, analizând cele douãsprezece numere ale Buletinului
din aceastã perspectivã, le-am regrupat în trei mari categorii.

Într-o primã categorie am regrupat rubricile ºi articolele
apãrute în fiecare numãr care aratã ce se întâmplã în strãinãtate:
informaþii privind activitatea asociaþiilor ºi ligilor de femei din
diferite þãri din Europa sau Statele Unite, articole care vorbesc
despre realizãrile sau prezintã figuri proeminente ale acestor
miºcãri. Cred cã acest tip de articole era important în primul
rând prin faptul cã prezenta exemple vii: româncele puteau
vedea cum erau organizate femeile din alte þãri, care erau
revendicãrile cele mai importante ºi progresele realizate în
urma acestor acþiuni. Ele puteau de asemenea servi în procesul
de construire a unor modele de activitate femininã (valorizând
participarea femeii la viaþa publicã); articolele care prezentau

39 „Adevãrul în chestiunea Ligei femeilor române”, Ecoul Moldovei,
n°42/joi, 27 aprilie, 1895, anul IV, p. 2.

40 Pentru principiile analizei de conþinut precum ºi aplicarea ei la studiul
arhivelor, vezi GRAWITZ Madeleine, „L’analyse de contenu”, în
Méthodes des sciences sociales, ed. a 10-a, Dalloz, Paris, 1996, pp.
550–582; MAINGUENEAU Dominique, L’Analyse du discours.
Introduction aux lectures de l’archive, Hachette, Paris, 1991.
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figuri feminine (sub rubrica intitulatã „Carnetul Ligii”) puteau
astfel oferi modele noi pentru femei, concurând modelul
dominant. Alte articole prezintã, aºa cum am spus, acþiunea
altor miºcãri feministe. O relatare privind Congresul
Internaþional al Femeilor din 1896 insistã asupra punctelor
revendicative avansate cu aceastã ocazie, printre care:
„Unitatea ºi egalitatea drepturilor economice ale femeilor,
muncã egalã, salariu egal”; „co-educaþiune”, „reforma
drepturilor civile”, „drepturile municipale, electoratul ºi
eligibilitatea femeilor”.41 Un alt articol vorbeºte numai de acest
subiect încã disputat ºi problematic, ºi anume dreptul de vot.42

Articolele acestea nu numai cã aveau meritul de a obiºnui
publicul cititor cu subiecte care pentru societatea românã erau
la acel moment cu atât mai sensibile cu cât erau foarte noi, dar
ele puteau constitui de asemenea argumente pentru miºcarea
feministã de la noi. Aºa cum intelectualii ºi oamenii politici
invocaserã ºi invocau în continuare exemplul þãrilor civilizate
pentru a impune reformele sociale ºi politice dorite, femeile
puteau aduce astfel un argument de acelaºi tip: iatã progresele
fãcute de femei în þãrile civilizate, de ce þara noastrã ar refuza
calea progresului? Argumentul este cu atât mai important dacã
þinem seama de faptul cã tânãrul Stat român fusese în mare
parte construit prin importarea modelelor occidentale.

O a doua categorie reuneºte texte care se referã la femeia
din România, dar au încã un ton destul de moderat. Aceste
articole vorbesc în general de nevoia de a avea femei mai
bine educate ºi instruite, de a le face conºtiente de capacitãþile
lor, dar nu propun o rãsturnare a situaþiei existente. Elvira
Savinescu afirmã, pur ºi simplu:

41 EMILIAN SEVASTOS Cornelia, „Congresul Internaþional al femeilor”,
Buletinul Ligei femeilor, n°8/1895, p. 2.

42 „Dreptul de vot al femeilor”, Buletinul…, n°8/1895, p. 5-6.
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Cu cât o femeie va fi mai cultã, cu atât îºi va cunoaºte
mai bine datoria de mamã ºi cea de soþie ºi va cãuta sã
formeze copii cum trebuie.43

Scopul principal al Ligii ar fi, în viziunea sa,

sã o pregãteascã pe femeie, sã o facã vrednicã de locul
ce ar trebui sã-l ocupe în societate, conºtientã de datoriile
ei.44

Maria Dobre, deºi subliniazã nevoia de a aduce femeia la
acelaºi nivel cu bãrbatul, face apel la un argument extras din
modelul normativ: toate acestea sunt necesare datã fiind
importanþa femeii în „creºterea copiilor ºi chiar în desvoltarea
fisicã ºi moralã a copiilor”.45 Acest tip de articole apare mai
ales în primele cinci numere ale Buletinului; tonul pare destul
de timid, autoarele neîndrãznind sã atace modelul dominant
(dimpotrivã, prin anumite aspecte par mai curând sã îl
întãreascã). Sau poate doar lasã aceastã impresie, dacã þinem
cont de faptul cã în spaþiul social ºi mai ales în jocurile de
putere, a ceda nu înseamnã întotdeauna a fi de acord.46

Cea de a treia categorie de articole apare mai ales dupã
numãrul cinci ºi reprezintã materiale mult mai directe ºi mai

43 SAVINESCU Elvira, „Câte-va vorbe relative la Ligã”, Buletinul…, n° 1/
1895, p. 2.

44 SAVINESCU Elvira, „Vom atinge noi þinta doritã?”, Buletinul…, n°3/
1895, p. 3.

45 DOBRE Maria, „Rolul ºi posiþiunea femeii în soceitate”, Buletinul…,
n°1/1895, p. 3.

46 A se vedea în acest sens articolul lui Nicole-Claude Mathieu:
Nicole-Claude MATHIEU,  „Quand céder n’est pas consentir” în
L’Arraisonnement des femmes. Essais en anthropologie des sexes,
Cahiers de l’homme, Nouvelle série XXXIV, Paris, Ed. de l’EHESS, 1985,
p. 170-245.
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incisive: sunt denunþate principiile superioritãþii masculine,
se reclamã egalitatea sexelor, libertatea femeii, schimbarea
legilor nedrepte. Majoritatea acestor articole încep prin
criticarea stãrii de fapt actuale, arãtând cã pretinsa inferioritate
a femeii nu este ceva „natural”, ci este determinatã social,
prin educaþia ºi activitãþile care îi sunt rezervate:

În special li s’a zis femeilor cã sînt niºte fiinþi inferioare,
ºi zisa asta verificându-se pãnã la un punct în condiþiile
sociale, ele au plecat capul, ascultãtoare.47

Dar de aici ºi pânã la o afirmare a superioritãþii organice a
bãrbaþilor, este o exagerare care nu poate fi acceptatã. Urmeazã
astfel o întreagã demonstraþie care face apel la argumente
ºtiinþifice ºi la exemple concrete pentru a arãta absurditatea ºi
lipsa de fundament a unei asemenea afirmaþii. Concluzia se
impune de la sine, ºi clatinã fundamentele dominaþiei
masculine:

Când aºa stau lucrurile, chiar dacã ar mai fi români cari
s’o þinã înainte cu inferioritatea lor, femeile ved cã pot fi
tot atît de bine înzestrate ca sã se distingã în tot feliul de
întreprinderi ºi de studii, ºi sã-ºi zdrobeascã lanþurile.
Prejudecata inferioritãþei nu le mai scuzã neactivitatea.48

Inspirat dintr-o carte a lui Jean Grave, articolul are meritul
de a demonstra într-un mod surprinzãtor pentru acea vreme
încercarea ordinii masculine de a-ºi justifica dominaþia prin
biologizarea aºa-ziselor diferenþe dintre femei ºi bãrbaþi.
Autoarea denunþã de asemenea încorporarea modelului

47 Crivãþ, „În Chestia Inferioritãþei”, Buletinul…, n°5/1895, p. 3.
48 Idem, p. 4.
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dominant care ajutã de fapt la reproducerea dominaþiei: „ele
s-au împãcat cu rolul de unelte ale bãrbaþilor”.49

În alt articol se criticã acþiunea bãrbaþilor de a cultiva la
femei gustul pentru lux, pentru toaletã, de a le da o educaþie
care pune pe primul loc frumuseþea fizicã.

Educaþia asta de spoialã, cu scop de a desvolta mai mult
frumuseþea ei trupeascã decât pe cea sufleteascã, mai
mult talentul de a-ºi întinde mrejele dupã un bãrbat de cît
pe cel al unei bune gospodine.50

Interesându-se doar de toaletã ºi frumuseþe, femeile
deveneau astfel simple obiecte de plãcere, fiind desconsiderate
de cãtre bãrbaþi. Ele nu puteau rãspunde nici mãcar datoriilor
trasate de modelul oficial, care vorbea totuºi de o femeie care
trebuia sã îºi educe copiii ºi sã-ºi administreze cãminul. Dar
mai mult, lucru neexprimat de aceste articole, dar poate resimþit
de autoarele lor, e sigur cã în acest fel bãrbaþii îngrãdeau
femeile într-un domeniu al aparenþei ºi al futilului,
îndepãrtându-le de tot ce era serios, ºi cu atât mai puþin de
sfera politicã.51

Cele mai vehemente articole rãmân cele ale Corneliei
Emilian Sevastos, care, continuând acþiunile oarecum
avangardiste ale mamei sale, criticã direct toate nedreptãþile
care se fãceau femeii, începând cu sistemul juridic ºi pânã la
relaþiile sociale. Ea subliniazã rolul Ligii în miºcarea de

49 Idem, p. 3.
50 Sio, „Ceva despre femeia”, Buletinul…, n° 7/1895, p. 1.
51 A se vedea analiza lui Dominique Godineau privind aceastã opoziþie

dintre frumuseþe-toaletã-lux ºi sfera politicã: Dominique GODINEAU,
„Beauté, respect et vertu : la séduction est-elle républicaine?
(1770-1795)”, în Séduction et société, sous la dir. de Cécile DAUPHIN
et Arlette FARGE, Paris, Seuil, 2001, p. 89-121.



87

I. ªantiere de cercetare

emancipare a femeii, condamnând atât bãrbaþii care defãimau
acþiunile Ligii, cât ºi femeile care o luau în derâdere:

Aºa dar Liga care se scoalã împotriva acestor enormitãþi
sociale, nu este ridicolã, ci femeile care nu-ºi pricep tristul
rol ce îndeplinesc pe pãmânt sunt ridicole, sau, mai curând,
sunt de compãtimit.52

Tot în legãturã cu activitatea Ligii, trebuie sã ne oprim
asupra celor douã petiþii adresate de cãtre Ligã Camerei
Deputaþilor ºi Senatului. Sunt douã documente care afirmã în
mod oficial poziþia Ligii privind situaþia femeii ºi cer o
îmbunãtãþire a ei. Una dintre petiþii cere schimbarea legilor
actuale, aºa încât femeia sã fie exclusã din grupul minorilor,
sã aibã dreptul sã îºi administreze averea, iar bãrbatul sã fie
obligat sã îºi recunoascã copilul natural. O a doua petiþie va
cere dreptul de a se organiza o casã de economii pentru femei
(dat fiind faptul cã cele existente nu le primeau). În ambele
petiþii, se foloseºte formula „sub-semnatele cetãþene”; chiar
dacã legea nu le recunoºtea aceastã calitate, ele o revendicã
indirect ºi aratã cã sunt conºtiente cã acþiunea lor este o acþiune
de tip civic. Chiar dacã nu revendicã în mod explicit drepturi
politice, aceste petiþii sunt destul de îndrãzneþe pentru vremea
respectivã, pentru cã cer de fapt o schimbare a poziþiei femeii
în societate. Nu se ating drepturile politice, dar se atinge fãrã
îndoialã sfera politicã. Pentru cã se pune în discuþie modelul
construit de ideologia dominantã, se cere o transformare a
raporturilor sociale. Chiar dacã au rãmas fãrã rãspuns, cele
douã petiþii reprezintã unul dintre numeroasele acte care vor

52 EMILIAN SEVASTOS Cornelia, „Cãtre femei”, Buletinul…, n°10/1895,
p. 1.



88

Direcþii ºi teme de cercetare în studiile de gen din România

duce, în timp, la  schimbarea realã a statutului juridic, politic
ºi social al  femeii.

În privinþa participãrii bãrbaþilor la acþiunile Ligii, putem
vorbi de mai multe categorii: cei care se implicã direct, þinând
conferinþe ºi scriind articole în Buletin (Zosîn ºi Paul Muºoi),
cei care promit cã vor þine conferinþe, sunt declaraþi membri
onorifici al Ligii (profesorii Anton Savul ºi Constantin S.
Codreanu), dar care nu se regãsesc în publicaþiile sale, cei care
au sprijinit miºcarea prin publicitatea pe care i-au fãcut-o în
ziarele pe care le conduceau (mai ales G. A. Scorþescu ºi Em.
Al. Manoliu) ºi unii oameni politici (în special liberali ºi socialiºti),
care au simpatizat miºcarea ºi au susþinut-o, în diferite feluri.

Colaboratorii la Buletin, profesorii universitari Zosîn ºi Paul
Muºoi, au scris fiecare câte  douã articole. Ei vorbesc despre
necesitatea emancipãrii femeii ºi a egalitãþii sexelor, invocând
argumente ºtiinþifice, precum ºi exemplul þãrilor civilizate. Cel
mai incisiv este unul dintre articolele lui Paul Muºoi:53 el insistã
pe explicaþia socialã a inferioritãþii femeii. Aceastã inferioritate
a fost impusã în societãþile primitive de o anumitã diviziune a
muncii impusã de condiþiile materiale ºi care

a avut darul sã dezvolte în inºi niºte însuºiri pe cari unii
le cred cã-s împietrite în ei, ca ºi cum ar fi urmarea
specificã, absolutã, a propriei lor organizãri.54

Ulterior, se perpetueazã o dominaþie care se reclamã de
la aceste diferenþe, considerându-le naturale, în timp ce ele
au fost social determinate:

53 MUªOI Paul, „Acþiune”. Vezi „În chestia inferioritãþei femeilor”.
Buletinul No. 5”, Buletinul…, n° 9/1895, pp. 1-3.

54 Idem, p. 1.
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Aºa privilegiatul se crede în sine superior, vrednic numai
sã fie cîrmuitor în toate. ªi cel lipsit de privilegii se crede
înzãstrat anume sã fie cîrmuit ºi numai sã asculte.55

Autorul identificã foarte bine mecanismele reproducerii
dominaþiei ºi le denunþã fãrã reþinere. El subliniazã faptul cã
noile condiþii sociale nu mai justificã perpetuarea vechii
împãrþiri a puterii, ºi cã „ºtiinþa ºi dezvoltarea tehnicei îngãdue
acum pe femee sã se avînte în toate domeniile, altã datã închise
ei”.56 Prin articolul sãu, Zosîn susþine poziþia altor femei care
au încercat sã demonteze raporturile de putere existente ºi
invitã toate femeile sã depãºeascã bariera inferioritãþii pe care
au interiorizat-o.

Existã apoi, cum am spus, bãrbaþii care au sprijinit miºcarea
femeilor din Iaºi prin articolele pe care le-au publicat în ziarele
lor. E vorba mai ales de Ecoul Moldovei, editat de Em. Al.
Manoliu, ºi de Evenimentul (acesta din urmã numai în perioada
când a fost redactor G. A. Scorþescu). În ambele cazuri e vorba
de ziare de informare, ºi se publicã mai ales mici anunþuri
privind activitatea Ligii: conferinþele care se þineau, mici
relatãri de la ºedinþe, listele de subscripþii. Tonul este concis ºi
neutru. Dar de data aceasta, important este faptul cã acþiunile
femeilor se bucurã de o publicitate ºi de o vizibilitate mai
mare decât cea care putea fi fãcutã prin Buletin. Acþiunile
miºcãrii femeilor de la Iaºi pãtrund astfel în aceastã parte
esenþialã a spaþiului public democratic, ºi anume mass media.
Pentru cã de data aceasta e vorba de ziare care difuzeazã în
primul rând informaþii politice ºi sociale – deci „serioase” – se
adreseazã unui public larg ºi sunt editate de bãrbaþi. Chiar
dacã nu întâlnim articole care sã militeze pentru emanciparea

55 Idem, p. 1.
56 Idem, p. 1.
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femeii, cel puþin acestea nu mai sunt absente, sau expediate
în rubricile privind viaþa mondenã. Nu mai apar doar ca
obiecte, ci sunt prezentate în cadrul unei asociaþii, întreprind
acþiuni, organizeazã conferinþe publice. Publicul larg cunoaºte
ºi o altfel de posturã a femeii, se poate obiºnui cu schimbarea
raporturilor existente.

Ecourile miºcãrii feministe de la Iaºi sunt deci destul de
numeroase. Din pãcate, intrigile politice, poate ºi imaturitatea
femeilor, care nu ºtiau încã sã acþioneze împreunã, au dus la
desfiinþarea Ligii. Dar, înainte de a vorbi despre însemnãtatea
acestor acþiuni, sã vedem pe scurt cum se continuã cele douã
asociaþii. Reuniunea femeilor îºi va continua activitatea, legatã
mai ales de ºcoala profesionalã. Membrele mai active ale
Reuniunii, precum ºi multe din membrele Ligii, pot fi întâlnite
în spaþiul public, mai ales în presã. Ele continuã, fiecare în felul
sãu, lupta pentru emanciparea femeii. Mã voi opri succint la
douã publicaþii: Revista noastrã ºi România. Aceste reviste
publicã articole destinate chestiunii emancipãrii femeii care
merg în general în sensul celor pe care le-am întâlnit în Buletin,
dar tonul lor este mai moderat. Ambele reviste apar dupã
desfiinþarea Ligii, dar sunt legate de activitatea ei prin faptul cã
primiserã fonduri de la Cornelia Emilian pentru a promova
interesele femeii. România, revistã care apãrea de douã ori pe
lunã, publicã articole destinate femeii în toate cele 162 de
numere. Subiectele variazã, de la cele care vorbesc despre
miºcarea feministã ºi descriu acþiunea unor femei din strãinãtate,
pânã la cele care se înscriu foarte bine în modelul dominant,
vorbind despre îngrijirile pe care o femeie trebuie sã le dea
corpului sãu pentru a fi frumoasã. Lucrul acesta demonstreazã
cã, atunci când e vorba de publicaþii destinate unui public mai
larg, contestarea directã a poziþiei inferioare a femeii nu putea
încã lua forme prea îndrãzneþe. Chiar dacã trecuserã deja nouã
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ani de la înfiinþarea Ligii (care între timp se ºi desfiinþase),
obiectivele sale nu pãtrunseserã încã la toate categoriile sociale.
Revista noastrã, editatã  de Constanþa Hodoº,57 apare la
Bucureºti; pe lângã articole care vorbesc de frumuseþea femeii
ºi educarea copilului, este de remarcat numãrul mai mare al
articolelor destinate condiþiei femeii, emancipãrii etc., precum
ºi faptul cã multe colaboratoare sunt figuri feminine celebre:
Sofia Nãdejde, Ana Conta-Kernbach, Elena Voronca.

Analiza principalilor actori ºi a principalelor publicaþii
legate de cele douã asociaþii de femei din Iaºi ne permit sã
afirmãm cã avem de-a face cu o miºcare destul de puternicã
ºi de duratã, care a antrenat o repunere în chestiune a
frontierelor dintre public ºi privat, feminin ºi masculin. În cei
peste treizeci de ani de întâlniri, dezbateri, acþiuni colective,
femeile au învãþat sã colaboreze ºi sã se intereseze de probleme
care depãºeau interesele lor private. Exerciþiul nu a fost uºor,
ci presãrat cu ezitãri, renunþãri, cu mici victorii dar ºi cu
înfrângeri. Însã modelul femeilor din Iaºi va fi urmat ºi în alte
oraºe, unde, spre sfârºitul secolului, se înmulþesc asociaþiile
de femei. Obiectivele lor rãmân adesea destul de timide,
înscriindu-se încã, destul de des, în modelul oficial: foarte
multe se preocupã mai ales de acþiuni caritabile sau de educaþia
fetelor. Dar existenþa acestui numãr destul de mare de asociaþii,
numãrul mare al publicaþiilor þinute de femei ºi cel ºi mai
mare al publicaþiilor la care colaboreazã femeile, cred cã ne
permit sã afirmãm cã miºcarea de la Iaºi a creat reþele de
solidaritate femininã ºi a consolidat un spaþiu de dezbatere

57 Constanþa Hodoº (1860-1934) este originarã dintr-o familie de
intelectuali din Transilvania. A colaborat la foarte multe reviste, printre
care: Familia, Viaþa, Sãmãnãtorul.
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privind poziþia femeii. Mai mult, aceastã miºcare creeazã un
nou model al femeii: femeia ca actor social. Bãrbaþii nu au
renunþat cu uºurinþã la nici unul dintre privilegiile poziþiei lor
dominante. Dar unele grupãri politice, precum ºi mulþi
profesori universitari, au recunoscut necesitatea unei ameliorãri
a statutului femeii, susþinând unele revendicãri. Alþii au încercat
dimpotrivã sã submineze acþiunea femeilor, le-au
intrumentalizat pentru a le desolidariza.

Complexitatea vine tocmai din faptul pe care îl subliniam
la începutul acestui studiu: nu e vorba doar de o disputã între
un grup de femei care doreºte emanciparea ºi un grup de
bãrbaþi care urmãreºte sã-ºi pãstreze monopolul asupra puterii.
Deoarece, aºa cum afirmã Michèle Riot-Sarcey:

Les enjeux de pouvoir, dont les femmes en particulier
font l’objet, atteignent rarement l’explicite.58

Toate aceste acþiuni ºi interacþiuni pun de fapt sub semnul
întrebãrii ideologia ºi filosofia socialã a ordinii politice,
demonstrând, încã o datã, cã „les liens entre féminisme et
politique sont inextricables”.59 Iar studierea acestei miºcãri ca
proces social mi-a permis, cred eu, sã demonstrez cã folosirea
genului (în accepþia pe care am enunþat-o) ca instrument de
analizã impune o  analizã a relaþiilor sociale, a raporturilor
de putere, a câmpului social în ansamblul sãu. ªi poate în
primul rând demonstreazã cã identitãþile de gen sunt o mizã
politicã importantã.

58 RIOT-SARCEY Michèle, „L’historiographie française et le concept de
‘genre’”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 47-4, oct.-déc.
200, p. 813.

59 ROCHEFORT Florence, „L’accès des femmes à la citoyenneté politique
dans les sociétés occidentales. Essai d’approche comparative”, op.
cit., p. 23.
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CONCEPTUL  DE  GEN  O  CATEGORIE
UTILÃ  PENTRU  ANALIZA

SOCIO-ISTORICÃ  A  REGIMULUI
COMUNIST  DIN  ROMÂNIA

IOANA CÎRSTOCEA

Argument

Sub acest titlu, care parafrazeazã în mod voit transparent
titlul unui celebru articol programatic publicat de cercetãtoarea
americanã Joan Wallach Scott în 1988,1 îmi propun sã dezvolt
în cele ce urmeazã o argumentaþie cu privire la relevanþa
euristicã a paradigmei sale teoretice aplicatã la cazul românesc
ºi sã deschid câteva piste de reflecþie legate de problematica
fenomenelor caracteristice regimului comunist din România.

Dupã o scurtã trecere în revistã a unor etape importante
din istoria constituirii domeniului studiilor de gen ca disciplinã
academicã, ºi o prezentare succintã a unor cercetãri în care
instrumentele istoriei genului ºi ale istoriei femeilor ºi-au
dovedit interesul în studierea regimurilor totalitare, voi
continua cu prezentarea conþinutului articolului citat în
deschidere, urmând ca în final sã detaliez argumentaþia legatã

1 Joan Wallach Scott, „Gender a Useful Category of Historical Analysis”,
în  Gender and the Politics of History, Columbia University Press, New
York, 1988, pp. 28-50.
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de terenul de cercetare care mã preocupã, ºi anume cazul
românesc.2

De la istoria femeilor la studiile de gen – scurtã

retrospectivã a conceptelor ºi a unui domeniu de
cercetare3

Istoria femeilor s-a nãscut în anii ’70, într-un context în
care istoriografia îºi redefinea ariile de preocupãri
orientându-se cãtre istoria vieþii private ºi a cotidianului, istoria
familiei ºi a mentalitãþilor. Aºezându-se sub semnul
militantismului generat de miºcarea pentru eliberarea femeilor
din anii ’70 ºi afiºând ca motto un citat din Virginia Woolf4

2 Proiectul pe care îl voi prezenta aici pe scurt, cu titlu de exemplificare,
se deruleazã de doi ani ºi constituie o etapã din teza de doctorat în
sociologie pe care o pregãtesc la EHESS – „Contribution à une
sociologie de la transition roumaine à travers le prisme de la condition
féminine et des représentations de la féminité” (titlu provizoriu), sub
direcþia ºtiinþificã a lui Francine Muel-Dreyfus (EHESS, Paris) ºi a lui
Andrei Pippidi (Universitatea din Bucureºti, Institutul Român de Istorie
Recentã, IRIR). O parte din cercetare s-a desfãºurat în cadrul unei
colaborãri cu Institutul Român de Istorie Recentã din Bucureºti, iar
bilanþul acestei etape de lucru este disponibil sub formã de raport de
cercetare la IRIR (Cf. Ioana Cîrstocea, „La construction politique de
l’identité féminine pendant le régime communiste roumain –
1945-1965", IRIR work in progress series, no. 5, year 2002).

3 Pentru o istorie detaliatã a acestui domeniu în spaþiul ºtiinþific francez,
cu multe trimiteri comparative la cel american, vezi Françoise Thébaud,
Ecrire l’histoire des femmes, ENS Editions, Fontenay/Saint-Cloud, 1998,
cãreia îi sunt îndatoratã pentru prezentarea care urmeazã.

4 „Cruciadele… Universitatea… Camera Comunelor… Rãzboiul de o
sutã de ani… Rãzboiul celor douã Roze… Învãþaþii din Renaºtere…
Dispariþia mãnãstirilor… Lupta agrarã ºi religioasã… Originea puterii
maritime a Angliei… Armata… ªi aºa mai departe. Din când în când
este menþionatã ºi o femeie anume, o Elizabeth sau o Mary; o reginã
sau o doamnã din lumea mare. Însã numai cu ajutorul minþii ºi al
caracterului, femeilor din clasele de mijloc le-ar fi fost imposibil sã ia



97

I. ªantiere de cercetare

devenit fetiº în studiile pioniere ale istoriei femeilor, aceastã
nouã direcþie îºi propunea sã regândeascã în mod critic
cunoaºterea acumulatã pânã atunci, adresând istoriei întrebãri
menite sã transforme femeile în actori vizibili ai societãþilor
trecute ºi sã facã din experienþele lor un subiect legitim, cu
drepturi depline în universul ºtiinþific.

Una dintre primele probleme cu care s-au confruntat
adeptele noii orientãri era aceea a surselor documentare.
Femeile sunt în general absente din sursele tradiþionale, iar

parte la vreuna dintre cele douã miºcãri care, strânse laolaltã, constituie
punctul de vedere al istoricului despre trecut. ªi nici în culegerile de
anecdote nu vom gãsi vreo femeie. Aubrey aproape cã n-o
menþioneazã. Ea nu-ºi scrie niciodatã propria viaþã ºi rareori þine vreun
jurnal (...). Nu a lãsat nici piese, nici poezii în funcþie de care sã o
putem aprecia. Lucrul pe care-l dorim, mi-am spus – ºi de ce oare nu
s-ar gãsi un student strãlucit de la Newham sau Girton care sã ni-l
punã la dispoziþie ? – ar fi o mulþime de informaþii: cam câþi copii avea?
cum arãta casa în care locuia; dacã avea o camerã numai a ei; dacã
gãtea; dacã îºi putea permite sã aibã o slujnicã. Probabil cã toate
acestea zac undeva in registrele parohiale ºi de contabilitate; viaþa
femeii obiºnuite din epoca elisabetanã trebuie sã fie împrãºtiatã pe
undeva, numai de s-ar gãsi cineva sã o reconstituie ºi s-o transforme
într-o carte! M-am gândit, uitându-mã prin rafturi dupã cãrþi care nu
erau acolo, cã ar fi peste mãsurã de ambiþios sã le sugerez studenþilor
de la aceste colegii vestite sã scrie istoria din nou, deºi recunosc cã ea
mi se pare adeseori puþin ciudatã, irealã ºi asimetricã; de ce sã nu se
adauge un supliment istoriei? Dându-i, evident, un nume discret, astfel
încât sã poatã figura ºi femeile, fãrã a se produce nici un fals. (…) Dar
ceea ce cred cã este deplorabil, am continuat uitându-mã din nou
prin rafturi, este faptul cã nu se ºtie nimic despre femei înainte de
secolul al optsprezecelea. (...) Iatã-mã întrebând de ce nu scriau femeile
poezii în epoca elisabetanã, când nici mãcar nu sunt sigurã de felul în
care erau educate; dacã erau învãþate sã scrie; dacã avea fiecare
salonaºul ei; câte femei aveau copii înainte de douãzeci ºi unu de ani;
pe scurt, ce fãceau de la opt dimineaþa pânã la opt seara.”  (Virginia
Woolf, O camerã separatã, traducere de Radu Paraschivescu, Univers,
Bucureºti, 1999, pp. 57-58).
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atunci când nu se întâmplã aºa, documentele sunt aproape
exclusiv produse ale discursului masculin. Din aceste motive
ºi aproape în mod necesar, atenþia cercetãtoarelor feministe
s-a îndreptat mai ales cãtre sursele documentare  puse în
valoare de curente istoriografice novatoare, precum
microstoria italianã ºi  ºcoala francezã de la Annales (literatura,
periodicele, corespondenþa, dar ºi arhivele familiale,
cinematografia sau istoria oralã, pentru epocile mai apropiate).

 În prima fazã, care ar putea fi definitã ca una de acumulare,
vãd lumina tiparului numeroase cercetãri în ale cãror titluri
se regãseºte adesea un enunþ de tipul „femeile ºi...” (ºtiinþa,
presa, memoria etc). Unor teme consacrate ale istoriei sociale
ºi ale istoriei mentalitãþilor, precum munca ºi educaþia sau
formele asociative ºi de sociabilitate, li se adaugã astfel noi
obiecte de studiu. Supuse unor interogaþii prin prisma
interesului specific pentru actorii feminini, temele se lãrgesc
treptat, pentru a include analize centrate pe reprezentãrile
corpului feminin ºi ale funcþiilor sale în diverse societãþi ºi
momente istorice. Maternitatea, naºterea, frumuseþea, limbajul
aparenþelor, profesiunile feminine axate pe îngrijire ºi educaþie
(infirmiere, moaºe, institutoare), prostituþia, formele de
devianþã ºi boala intrã în câmpul de preocupãri ale istoriei. În
spaþiul american, o direcþie fertilã de cercetare se referã la
construcþia socialã a sexualitãþii ºi la pornografie. Caracteristicã
pentru începuturile istoriei femeilor este ºi elaborarea unui
set de problematici axat pe toposul victimizãrii, având drept
rezultat constituirea unui adevãrat repertoriu de suferinþã ºi
umilinþe, imagini extrase din analiza unor corpusuri de texte
normative – religioase, ºtiinþifice, juridice, medicale,
pedagogice.

Aceastã direcþie nu este însã exclusivã, ei adãugându-i-se
preocuparea pentru descifrarea istoricã a identitãþii feminine
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din perspectiva autonomiei ºi a capacitãþii de a acþiona în
spaþii sociale mixte (întreprinderea, familia) sau specifice
(locurile de sociabilitate femininã: pieþe, spãlãtorii, mãnãstiri).
În acelaºi sens, se încearcã reconstituirea prezenþelor ºi
intervenþiilor feminine în cadrul miºcãrilor sociale ºi al
curentelor revoluþionare. Pe lângã profesiunile feminine, sunt
supuse unor analize istorice ºi sociologice raporturile din
interiorul sferei private. Acestora li se datoreazã o observaþie
metodologicã a cãrei importanþã euristicã la nivelul de
ansamblu al ºtiinþelor sociale avea sã fie doveditã ºi consolidatã
o datã cu avansãrile teoretice din anii urmãtori, ºi anume aceea
cã dihotomiile consacrate în mod tradiþional în disciplinele
umaniste – între naturã ºi culturã, masculin ºi feminin, spaþiul
profesional ºi cel al familiei, ºi îndeosebi dintre sfera publicã
ºi spaþiul privat – trebuie regândite critic ºi nu pot constitui
categorii analitice universale.

Urmãtoarea etapã din evoluþia acestui câmp ºtiinþific – cu
vocaþie interdisciplinarã –  este aceea a deplasãrii interesului
ºi a atenþiei de la obiectele de studiu centrate în mod exclusiv
pe realitãþile legate de femei ca actori sociali ºi istorici ale
cãror roluri trebuiau recuperate, cãtre o istorie a raporturilor
individuale ºi colective, reale ºi simbolice cu celãlalt sex.
Cercetarea se îndreaptã deci spre analiza raporturilor sociale
dintre sexe (sintagmã care redã sensul termenului american
gender), la toate nivelurile, respectiv al discursului, al
reprezentãrilor ºi al practicilor concrete. Relaþia permanentã
cu alte categorii de analizã, printre care raporturile de clasã,
identitãþile rasiale sau diferenþele etnice, devine un imperativ.
În aceastã a treia etapã, cercetãrile de istoria femeilor devin
studii de gen, metodologia având ca prioritãþi comparaþia ºi
relaþionarea, reconstituirea proceselor istorice ºi sociale, ºi nu
simpla descriere a unor stãri de fapt la un moment dat.
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Abandonând discursul simplist ºi pe alocuri redundant legat
de progres ºi emancipare, studiile de gen reconsiderã tot ceea
ce dã sens activitãþilor ºi statutelor respective ale bãrbaþilor ºi
femeilor ca actori sociali, încercând sã abordeze toate formele
simbolismului sexuat.

Printre cele mai semnificative luãri de poziþie teoretice în
acest sens, se numãrã contribuþia lui Joan Wallach Scott, care
va fi expusã pe larg ceva mai departe. Autoarea îºi defineºte
din capul locului propunerea ca fiind una criticã ºi având
ambiþia de a avansa o conceptualizare mai finã a domeniului,
reproºând între altele caracterul prea descriptiv al studiilor de
istoria femeilor. Dimensiunea novatoare pe care o aduce grila
sa teoreticã constã în aceea cã propune o privire mult mai
atentã la aspectul politic înþeles, în sens larg, ca distribuire
inegalã a puterii, care conduce la conflicte. Relaþiile de gen,
raporturile sociale dintre sexe constituie deci o categorie
centralã în analiza raporturilor de putere. În acelaºi sens se
îndreaptã ºi contribuþiile mai recente ale cercetãtoarei franceze
Michèle Riot-Sarcey,5 care insistã la rândul ei asupra necesitãþii
de a restitui dimensiunea politicã a reprezentãrilor, înþelese
ele însele ca forme de putere.

Paradigma teoreticã elaboratã de Joan W. Scott prezintã
avantajul de a avea un caracter suficient de cuprinzãtor pentru
a putea fi aplicatã cu succes pe terenurile istorice cele mai
diverse. Reþin îndeosebi definiþia conceptului de gen, categorie
analiticã referitoare la raportul construit social dintre cele douã
sexe, care este conceput ca element de primã importanþã al
organizãrii sociale ºi ca element constitutiv ºi semnificativ al

5 Cf. Michèle Riot-Sarcey, citatã de Françoise Thébaud, op. cit., p. 131.
Cf. Michèle Riot-Sarcey, „L’historiographie française et le concept de
‘genre’”, în Revue d’histoire moderne et contemporaine, 47-4, oct.-dec.
2000, pp. 805-814.
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relaþiilor sociale ºi al relaþiilor de putere. Genul este în viziunea
lui Joan W. Scott un instrument de analizã, o grilã de
interpretare istoricã ºi sociologicã pentru diferite terenuri de
cercetare. Din punctul meu de vedere, partea cea mai utilã a
acestui cadru teoretic ºi metodologic o constituie cele patru
axe simultane dupã care poate fi descifrat ºi analizat raportul
social dintre sexe, ºi anume: simbolurile ºi reprezentãrile,
conceptele normative, instituþiile sociale, identitãþile subiective.
Cele patru niveluri de analizã sunt inseparabile în aceastã
paradigmã, dupã cum sunt inseparabile analiza istoricã ºi cea
sociologicã, conceptul de gen incluzând caracterul dinamic
al raporturilor sociale. În acest sens, nici o structurã socialã ºi
nici o schimbare înscrisã într-un cadru cronologic specific nu
sunt explicabile într-o perspectivã strict sincronicã, ci numai
prin decodarea sociogenezei ideilor, prin interpretarea
diacronicã, prin apelul la istorie ºi la modelele interpretative
caracteristice acestei discipline.

Primul dintre palierele de analizã se referã la elementele
disponibile în stocul cultural al unei societãþi date, la simboluri
ºi reprezentãri multiple ºi adeseori contradictorii, dintre care
unele anume sunt activate în diverse momente istorice. Dupã
o repertoriere a acestor idei centrale în spaþiul cultural al
societãþii pe care o studiazã, interesul cercetãtorului ar fi deci
acela de a încerca sã identifice mecanismele care determinã
selecþia, conexiunile care ocupã prim-planul gândirii
simbolice în anumite momente, rãdãcinile istorice ale ideilor
celor mai vehiculate la un moment dat.

Prin urmare, al doilea nivel de analizã se concentreazã
asupra ideilor ºi conceptelor normative care impun ºi limiteazã
sensul simbolurilor ºi imaginilor din mentalul colectiv, prin
intermediul cãrora se opereazã selecþia de care pomeneam
mai sus, care fixeazã explicit seturile de idei dominante. Aceste
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concepte normative capãtã formã de doctrine, ele regãsindu-se
mai ales în textele juridice, dar ºi în cele ºtiinþifice ºi filosofice.
Deºi prezenþa lor în spaþiul cultural apare ca produsul firesc
al unor procese logice (ba chiar „legice”!), punctele de vedere
devenite dominante ºi considerate singurele posibile ºi legitime
sunt cel mai adesea rezultatul unor conflicte. De aceea este
interesant de urmãrit felul în care se produce medierea
culturalã, care sunt poziþiile ideologice alternative respinse –
uneori reprimate – în favoarea celor reþinute, care au fost
dezbaterile din spatele consensului politic ºi social, care au
fost poziþiile opuse.

Pentru a putea elucida aceste medieri, e nevoie de o
investigaþie la nivelul mai concret al instituþiilor sociale în sens
larg. Familia este în general instituþia la care se face imediat
referire atunci când sunt discutate chestiunile legate de condiþia
femeilor în societate ºi de raporturile dintre sexe. Dar o analizã
care sã se reducã la acest cadru, prin forþa lucrurilor limitat,
este insuficientã. De aceea cercetãtorul are obligaþia sã-ºi
îndrepte atenþia spre sistemul educativ, spre instituþiile de
încadrare profesionalã ºi mai ales spre instituþiile politice în
sens larg, luând în discuþie aspecte legate de felul cum este
formulatã condiþia de cetãþean, accesul la viaþa publicã ºi la
decizia politicã etc.

Identitãþile subiective constituie nivelul urmãtor de
interpretare, prin care se încearcã o reconstituire a efectelor
sistemelor macro-sociale ºi ale constrângerile instituþionale
asupra indivizilor. Organizarea socialã ºi reprezentãrile
culturale au diferite repercusiuni la nivelul cotidianului trãit.
Or, aceste efecte nu pot fi surprinse decât prin micro-analize
ºi prin metode calitative, prin varierea eºantioanelor ºi prin
apelul la surse documentare precum memorii ºi jurnale,
literaturã, interviuri comprehensive sau istorii de viaþã.
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Acest din urmã punct din paradigma propusã de Joan Scott
îmi permite sã evoc o altã observaþie deosebit de utilã, ºi anume
faptul cã relevanþa euristicã a metodologiei studiilor de gen
nu este completã în absenþa conexiunilor dintre istoria socialã
ºi istoria genului. Insistând asupra inconsistenþei oricãrui obiect
de studiu construit pe baza categoriilor din universul sensului
comun („femeile”, „femeia” numãrându-se printre acestea!),
Gianna Pomata6 recomandã ºi ea abandonarea interpretãrilor
pseudoºtiintifice care se limiteazã la enumerarea conþinuturilor
mai mult sau mai puþin misogine ale discursurilor privitoare
la femei („petit jeu féministe vite fastidieux”, p. 1024), pentru
a cãuta în arhive sensul influenþei acestor prescripþii asupra
vieþii de zi cu zi a femeilor ºi a societãþii în general. Sistemul
juridic, cu ansamblul sãu de reguli ºi de interdicþii pentru
respectarea cãrora poate fi ºi este mobilizatã violenþa
instituþionalã legitimã apare ca loc privilegiat, aflat la intersecþia
dintre reprezentãri ºi practici sociale, pentru studierea
sistemului de valori în jurul cãrora se articuleazã un spaþiu
social. Iar pentru cã anumite idei au consecinþe mai grave
decât altele ºi lasã urme la nivelul dispoziþiilor legale (p. 1024),
demersul ºtiinþific adecvat constã tocmai în combinarea istoriei
femeilor ca istorie socialã cu istoria genului ca istorie a
construcþiei sociale a categoriilor de masculin ºi feminin, prin
intermediul discursurilor ºi a practicilor.

Aºa cum apar la o privire retrospectivã, momentele
principale din parcursul ºtiinþific deschis de istoria femeilor
sunt marcate de o definire a conceptelor ºi a strategiilor
metodologice, o deplasare a interesului de la cauze la procese,
de la o înþelegere cauzalã la o încercare de a descifra

6 Gianna Pomata, “Histoire des femmes et ‘gender history’”, în Annales,
no. 4/1993, pp. 1019–1026.
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procesualitatea socio-istoricã: de la o istorie identitarã,
impulsionatã de miºcarea de eliberare a femeilor, la o istorie
a opresiunilor ºi a revoltei feminine, de la o istorie ce regândeºte
evenimentele la feminin, la o istorie a actorilor feminini în
cãutarea integrãrii sociale, de la o istorie a diferenþelor sexuale
sau a relaþiilor dintre bãrbaþi ºi femei, la una preocupatã sã
surprindã construcþia socialã a categoriilor de masculin ºi
feminin, diferenþele ºi procesele de diferenþiere, articularea
identitãþilor multiple.

Studiile de gen ºi regimurile totalitare ale secolului al
XX-lea

O întreagã literaturã a fost consacratã chestiunii punctuale
a instrumentãrii politice a rolurilor feminine ºi emancipãrii
feminine ca obiect de interes în diverse programe politice,
revoluþionare sau nu. Astfel, Florence Rochefort7 semnaleazã
cã unul dintre succesele notabile ale miºcãrilor sufragiste
constã tocmai în faptul cã ele au condus la asimilarea
emancipãrii politice feminine cu un semn de modernitate. Ca
urmare, guvernele dornice sã-ºi afiºeze voinþa de a rupe cu
trecutul ºi de a inova la nivel politic, precum ºi conducerile
politice ale tinerelor naþiuni pe cale de afirmare au înscris
egalitatea politicã dintre bãrbaþi ºi femei în programele lor, în
chip de garanþie pentru legitimitatea democraticã sau ca mijloc
de a se înscrie în modernitate. O idee apropiatã se regãseºte ºi
în articolul citat al lui Michèle Riot-Sarcey,8 care atrage atenþia

7 Florence Rochefort, „L’accès des femmes à la citoyenneté politique
dans les sociétés occidentales. Essai d’approche comparative”, în
Yolande Cohen, Françoise Thébaud (sous la direction de), Féminismes
et identités nationales. Les processus d’intégration des femmes au
politique, Programme Rhône-Alpes de recherche en sciences
humaines, 1998, p. 41.

8 Michèle Riot-Sarcey, art. cit., p. 813.
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asupra zidirii simbolice a femeilor la temelia dispozitivelor
ierarhice al democraþiilor reprezentative, ale cãror reguli sunt
adoptate de toate partidele politice. Inspirându-se din studiile
de istorie anticã ale lui Nicole Loraux, aceastã autoare atrage
atenþia ºi asupra faptului cã interesele ºi conflictele de putere
care se concentreazã pe condiþia politicã a femeilor sunt
rareori explicite în discursul public, recomandând prin urmare
o descifrare a ideologiei care sã þinã seama ºi de „tãcerile”
acesteia, de ideile care nu transpar imediat în discursul public.
În acest punct, Riot-Sarcey întâlneºte recomandãrile
metodologice ale altei autoare deja pomenite,9 avertizând
asupra pericolului esenþializãrii genului ca obiect de analizã
ºi recomandând o permanentã corelare a discursului politic
cu privire la condiþia femininã cu faptele extrase din experienþa
socialã a actorilor subordonaþi politicului.

Pe de altã parte, cercetãrile de istoria femeilor având în
centrul lor terenuri istorice europene legate îndeosebi de
momentele de crizã socialã din perioada celui de-al doilea
rãzboi mondial,10 încearcã sã identifice o sursã a preocupãrii
politice pentru reglementarea condiþiei feminine în evoluþiile
demografice din anii ’30 ºi în miºcãrile de emancipare
caracteristice pentru la Belle Epoque, care s-ar afla la originea
zelului reformist al politicienilor conservatori dornici sã
restabileascã ordinea socialã ºi sã impunã femeilor întoarcerea
la rolurile tradiþionale de mame, inclusiv de mame ale
poporului ºi ale naþiunii.

9 Gianna Pomata, art. cit.
10 Mã refer la Maria-Antonietta Macciocchi sau la Victoria de Grazia ºi la

cercetãrile asupra fascismului italian, la Francine Muel-Dreyfus ºi studiul
sãu despre regimul de la Vichy, la Claudia Koonz sau Rita Thalmann
ºi lucrãrile privitoare la naþionalism-socialismul german.
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Toate aceste posibile explicaþii pentru interesul politic al
reglementãrii ºi exhibãrii rolurilor legitime feminine sunt
sintetizate ºi de Nira Yuval Davis,11 care identificã mai multe
seturi de raþiuni pragmatice ºi simbolice: astfel, femeile sunt
percepute ca purtãtoare ale aºa-numitei „poveri a
reprezentãrii” (burden of reprezentation), identitatea femininã
fiind construitã la nivel simbolic ca expresie a identitãþii
colective a comunitãþii politice (dovada fiind înseºi
personificãrile feminine ale naþiunii, de exemplu „Maica Rusia”
sau „Patria”12). Pe de altã parte, deºi adeseori femeile ca indivizi
sunt excluse din corpul politic ºi de la exerciþiul colectiv al
puterii, aceasta nu împiedicã faptul cã „emanciparea femininã”
constituie elementul simbolic prin care sunt semnificate
atitudini politice ºi sociale faþã de schimbare ºi modernitate,
într-o mulþime de proiecte revoluþionare sau de decolonizare.
Conexiunea logicã menitã sã expliciteze aceastã investire a
femeilor în postura de reprezentare politicã a progresului este
consecinþa unei alte asimilãri simbolice, respectiv concepþia
conform cãreia femeile sunt în acelaºi timp ºi „purtãtoare ale
tradiþiei” (carriers of tradition), din aceasta decurgând dealtfel
ºi o seamã de tensiuni ºi contradicþii în majoritatea proceselor
de reformã socialã.

11 Nira Yuval-Davis, Gender and Nation, Sage Publications, London,
1997, p. 45 ºi urmãtoarele.

12 Republica francezã este ºi ea reprezentã printr-o figurã femininã,
Marianne. Pentru o interpretare a acestei reprezentãri, a se vedea
Maurice Agulhon, „La représentation de la France : quelques
représentations sur l’image féminine en politique”, în Hoock-Demarle,
Marie-Claire (sous la direction de), Femmes, nation, Europe, Cahiers
du CEDREF, Université Denis Diderot, Paris, 1995, pp. 12-17.  Nici
imaginarul politic românesc nu face excepþie de la acest canon
romantic: amintesc aici celebrul personaj al „României revoluþionare”
pictat de C. D. Rosenthal, sub influenþã francezã, probabil. Vezi în
acest sens ºi studiul Ionelei Bãluþã, cf. infra.
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Folosind sau nu ca atare sintagma „studii de gen”,
numeroase cercetãri recente s-au oprit asupra sistemelor
politice totalitare de stânga sau de dreapta, propunând
interpretãri prin prisma raporturilor dintre sexe ºi a modului
în care este reglementatã politic diviziunea dintre masculin ºi
feminin. Fãrã a intra în detaliile, bine cunoscute, ale dezbaterii
privind posibilitatea moralã de a stabili o comparaþie între
totalitarismele de stânga ºi de dreapta (a cãrei abordare nu
intrã deloc în preocupãrile mele, mai ales cã nu am mijloacele
ºi nici calitatea de a participa la o astfel de dezbatere), trebuie
totuºi remarcat cã se pot identifica unele recurenþe care permit
stabilirea unui cadru comun de analizã, cel puþin la nivelul
metodologiei disciplinei studiilor de gen sau ale istoriei
femeilor. Ambele tipuri de ideologie se preocupã în mod
particular de impunerea unor roluri clare pentru reprezentanþii
celor douã sexe, condiþia femininã fãcând obiectul unor
reglementãri stricte: dacã în cazul regimurilor de tip totalitar
de dreapta accentul cade pe orientarea femeilor spre spaþiul
domestic ºi pe impunerea exclusivã a rolurilor domestice,
regimurile de stânga reglementeazã rolurile feminine atât în
sfera publicã, cât ºi în spaþiul domestic, cetãþenia femininã
fiind axatã atât pe rolurile reproductive ºi educative, cât ºi pe
cele productive.

Printre cercetãrile de istoria femeilor consacrate
regimurilor totalitare, menþionez studiile Ritei Thalmann,13

care încearcã sã descifreze rolurile deþinute de femei în sânul
societãþii germane din perioada naþional-socialismului,
interogând categoria de „emancipare femininã” vehiculatã de
propaganda nazistã. Aceste studii aveau de altfel sã deschidã

13 Rita Thalmann, Etre femme sous le Troisième Reich, Editions Robert
Laffont, Paris, 1981; Rita Thalmann (sous la direction de), Femmes et
fascismes, Tierce, Paris, 1986.
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seria de cercetãri consacrate ambiguitãþilor politice ale
miºcãrilor feminine ºi feministe, precum ºi mecanismelor
sociale ale adeziunii la un regim opresiv. Fãcând apel la
documente inedite, reconstituind portrete ºi traiectorii sociale,
autoarea este preocupatã de asemenea sã chestioneze
posibilitãþile ºi limitele revoltei, însã asumã caracterul parþial
al surselor de care dispune, care limiteazã demersul la
confruntarea imaginii propuse de naþional-socialism despre
femeia germanã cu imaginea pe care femeile însele o au despre
sine prin raportare la aceastã construcþie de propagandã. Una
dintre direcþiile de analizã interesante trimite la aprofundarea
rãdãcinilor istorice ºi culturale ale nazismului, pe care autoarea
le interogheazã din perspectiva a ceea ce ea numeºte „ordinea
patriarhalã a luteranismului prusac”. Accentul pe analiza
mecanismelor conformismului social, a rigiditãþilor psihice ºi
intelectuale, a absenþei de spirit critic constituie alte piste de
cercetare interesante ºi demne de toatã atenþia.

O metodã apropiatã, dar mult rafinatã în direcþia
sociologiei istorice ºi a psihologiei clinice, va fi experimentatã
de Francine Muel-Dreyfus14 în analiza sa consacratã
„Revoluþiei naþionale” din Franþa mareºalului Pétain, în care
urmãreºte sã descifreze resorturile adeziunilor ideologice ºi
sã reconstituie istoria socialã a reprezentãrilor politice. Aºezând
în centrul demersului sãu noþiunea de „etern feminin”,
categorie din sensul comun preluatã de cultura savantã ºi
devenitã element nodal în jurul cãruia se articuleazã principiile
fundamentale ale regimului paternalist de la Vichy (a cãrui
devizã este „Famille, Travail, Patrie”), autoarea demonstreazã
cã arsenalul de imagini conservatoare mobilizate în spirit

14 Francine Muel-Dreyfus, Vichy et l’éternel féminin. Contribution à une
sociologie politique de l’ordre des corps, Seuil, Paris, 1996.
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milenarist într-un moment de gravã crizã socialã este produsul
unor vechi ºi complicate procese conflictuale care strãbãteau
societatea francezã încã dupã Comuna din Paris ºi care se
agravaserã între cele douã rãzboaie mondiale. Astfel, regimul
de la Vichy, care a avut parte de o intensã mobilizare a
populaþiei, apare ca loc de manifestare ºi concentrare pentru
tensiuni sociale exprimate sub formã de conflicte legate de
cucerirea pieþelor ideologice ºi instituþionale, sau între
imperative strategice ºi politice. Studiul este un exemplu de
analizã foarte subtilã ºi nuanþatã a ideii cã identitatea femininã
legitimã este în mod constant miza unor lupte care mobilizeazã,
din diverse motive, grupuri sociale aflate pe poziþii opuse,
instituþii cu interese divergente ºi agenþi implicaþi în apãrarea
propriilor moduri de reprezentare a lumii. Viziunea normativã
asupra femininului nu lipseºte niciodatã de pe ºantierele
ideologice apãrute în momente de crizã, dar conflictele legate
de producerea acesteia nu se încheie odatã cu încheierea
perioadelor violente.

Cât despre studiile de gen ºi istoria regimurilor totalitare
de stânga, cercetãrile par sã privilegieze o viziune asupra
genului înþeles ca o categorie univocã, respectiv acelea în care
categoria centralã de analizã sunt femeile ca grup social, sau
reprezentãrile femeilor în producþia culturalã atinsã de
ideologie. Studii de acest tip au fost efectuate îndeosebi pe
terenuri sovietice ºi mai ales în spaþiul ºtiinþific american, unde
women studies (în sensul de studii culturale orientate cu
precãdere spre cercetarea ºi descifrarea aspectelor legate de
condiþia femeilor ºi de reprezentãrile feminitãþii, orientare
apropiatã de istoria femeilor din perioada sa de început ºi cu
tentã feministã militantã) se bucurã încã de mult interes.15
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Cea mai mare parte a acestor cercetãri pun sub semnul îndoielii
ideile propagandei de stânga cu privire la emanciparea
femininã ºi la egalitatea în plan social ºi politic, acuzând distanþa
dintre producþia ideologicã ºi realitatea socialã. Amintesc doar
câteva dintre concluziile unor astfel de cercetãri. Astfel,
imaginea tipicã a femeii comuniste reuneºte responsabilitãþi
de soþie, mamã, muncitoare ºi cetãþeanã,16 pe care, la modul
ideal, aceasta le onoreazã fãrã probleme. Însã, prin apelul la
studii menite sã descifreze impactul social al mãsurilor politice,
emanciparea femininã este denunþatã drept „mit total”.17

Diviziunea tradiþionalã dintre spaþiul public ºi cel privat se
regãseºte întocmai în diviziunea, devenitã, desigur, ierarhie,
a politicilor publice majore ºi minore: în aparatul birocratic ºi
politic, femeile ocupã îndeosebi poziþii subalterne ºi se
regãsesc mai ales în domenii de activitate aºa-zis legate de
aptitudinile lor naturale, precum sãnãtate, învãþãmânt,
alimentaþie, propagandã, în vreme ce puterea propriu-zisã este
exclusiv sau predominant masculinã.18

15 Cu titlu de exemplu pentru modul în care sunt definite prioritãþile unor
astfel de cercetãri, citez din introducerea unui studiu consacrat
participãrii politice feminine în sistemul sovietic (cf. Genia K. Browning,
Women and Politics in the USSR. Consciounsness Raising and Soviet
Women’s Groups, Brighton, New York, St. Martin’s Press. New York,
1987): „women as an analytical category are crucial to understanding
social systems” (p. 9); în acelaºi studiu, sexismul este definit ca „ideology
and cultural practice which links biological sex characteristics to a
hierarchy of roles according to gender” (p. 15).

16 Genia K. Browning, op. cit., p. 81.
17 Svetlana Aïvazova, „La liberté et l’égalité des femmes dans les pays

socialistes de l’Europe de l’Est (1960-1980)”, în Christine Fauré (sous
la direction de), Encyclopédie politique et historique des femmes,
Europe, Amérique du Nord , PUF, Paris, 1997, pp. 701-728.

18 Ibidem, p. 126.
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Mai recent, în cercetãrile axate pe interpretarea
schimbãrilor sociale intervenite în urma schimbãrilor politice
de la sfârºitul anilor ’80, chestiunea înþelegerii regimului de
gen în lumea socialistã a fost readusã în discuþie în sensul unei
diversificãri a modurilor de abordare ºi a interpretãrilor pe
diferite paliere. În introducerea unei culegeri de studii rezultând
dintr-un proiect interdisciplinar axat pe studiul comparativ al
societãþilor din mai multe þãri ex-comuniste, Susan Gal ºi Gail
Kligman19 insistã pe necesitatea nuanþãrii analizelor, þinând
cont de diversitatea situaþiilor locale ºi de evoluþiile temporale
specifice, atrãgând totodatã atenþia asupra recurenþei genului
ca principiu structurant în majoritatea sistemelor politice (de
la democraþiile socialiste la sistemele parlamentare liberale
sau la statele-providenþã). Autoarele menþioneazã un set de
trãsãturi comune caracteristice regimului de gen în societãþile
socialiste, printre care intenþia de a anula diferenþele dintre
bãrbaþi ºi femei în spaþiul politic ºi civic, deopotrivã cu
diferenþele de clasã ºi cu cele etnice, sau crearea unei societãþi
atomizate compuse din indivizi dependenþi exclusiv de statul
paternalist, fãrã a ignora contradicþiile rezultate din felul în
care sunt concepute politicile referitoare la femei ºi
recomandând ca strategie analiticã recuperarea nivelului
experienþei trãite a actorilor înºiºi, dincolo de discursul public
ºi de ideologie.

Pledoaria pentru integrarea istoriei sociale ºi a istoriei
genului în analiza regimurilor totalitare are în centrul
argumentaþiei, pe de o parte, ideea de sorginte foucaldianã a
acþiunii orizontale a puterii,20 iar pe de altã parte, þine cont

19 Susan Gal, Gail Kligman (eds), Reproducing Gender: Politics, Publics and
Everyday Life after the Socialism, Princeton University Press, 2000, p. 5.

20 Cf. Victoria de Grazia, How Fascism Rulled Women, Italy, 1922-1945,
University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1992, p. 3.
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de lipsa de omogenitate a spaþiului social, de tensiunile ºi
conflictele experimentate dincolo de nivelul reprezentãrilor
oficiale.21 Cu titlu de exemplu, menþionez câteva cercetãri
întreprinse în spaþiul ex-sovietic, a cãror þintã este tocmai
descifrarea realitãþii sociale din spatele retoricii comuniste.
„Cum anume au trãit femeile din Rusia sovieticã efectele
revoluþiei care îºi propusese, prima din istorie, sã le acorde
egalitatea civicã ºi sã opereze o schimbare radicalã a rolurilor
lor sociale?”, se întreabã Barbara Alpern-Engel ºi Anastasia
Posadskaya Vanderbeck22 în introducerea unei culegeri de
povestiri de viaþã cu femei din fosta Uniune Sovieticã. Cum
anume toate aceste mãsuri s-au regãsit la nivelul vieþii de familie
ºi la acela al vieþii personale? Aceeaºi idee se regãseºte ºi într-o
pledoarie a lui Daniel Bertaux23 pentru o rescriere a istoriei
sovietice care sã þinã seama de  dimensiunea specificã a
relaþiilor de gen ºi de felul în care noua normã politicã a fost
interiorizatã de actorii sociali, sarcinã pentru care culegerea
ºi interpretarea mãrturiilor ºi experienþelor acestora este un
pas indispensabil, mai ales în condiþiile în care arhivele sunt
rare.

Principalele idei pe care le pun în evidenþã toate aceste
studii ºi le nuanþeazã în funcþie de contextele specifice se referã

21 Cf. Luisa Passerini, Fascism in Popular Memory: The Cultural
Experience of the Turin Working Class, Cambridge University Press,
Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne Sydney,
Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1987, p. 5.

22 Barbara Alpern Engel, Anastasia Posadskaya Vanderbeck (eds), A
Revolution of Their Own: Voices of Women in Soviet History, Westview
Press, 1998, p. 3.

23 Marina Malysheva, Daniel Bertaux, „The Social Experience of a
Countrywoman in Soviet Russia”, în Selma Leyersdorff et alii (eds),
Gender and Memory, Oxford University Press, 1996, International
Yearbook of Oral History and Life Stories, Vol. IV, p. 32.
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îndeosebi la pertinenþa categoriilor analitice clasice ºi a unora
dintre schemele de interpretare curente în istoriografie ºi
sociologie. Prima dintre acestea, care a mai fost adusã în
discuþie aici, este dihotomia public/privat, a cãrei pertinenþã
este dublu criticabilã atunci când subiectul de cercetare este
circumscris unui spaþiu social dominat de un regim totalitar ºi
când obiectul în jurul cãruia se articuleazã interesul
cercetãtorului este unul din domeniul relaþiilor sociale dintre
sexe.

Pretenþia regimurilor totalitare de a anula distincþia dintre
spaþiul public ºi cel privat este una dintre trãsãturile cel mai
des invocate atunci când sunt propuse modele pentru analiza
acestor societãþi. Intenþia de a anihila societatea civilã ºi de a
reglementa viaþa privatã se regãseºte în toate programele
politice ale regimurilor autoritare. Însã rãmâne de fiecare datã
deschisã întrebarea în ce mãsurã aceasta este dusã pânã la
ultimele sale consecinþe. Cu alte cuvinte, se impune sã fie
chestionate strategiile prin care dogma politicã este eventual
convertitã, evitatã sau chiar subminatã de practicile curente.
Rolul familiei – consideratã „celula de bazã a societãþii”,
„fundament al statului sau al naþiunii”, asupra cãreia se
concentreazã de altfel o mare parte din energia legiferatoare
a actorilor politici instituþionali – este din acest punct de vedere
unul deosebit de important. În aceeaºi mãsurã þintã a acþiunii
politice ºi spaþiu de repliere sau de rezistenþã la nivel social,
instituþia familiei permite reconstituirea unor interstiþii care se
sustrag controlului politic, sau furnizeazã resurse ce vor fi
folosite în scop personal (de exemplu reþelele de solidaritate
tradiþionalã).

Pe de altã parte, dupã ce începuturile feminismului
academic consacraserã demersurile analitice orientate spre
separarea spaþiului domestic de viaþa publicã, o întreagã
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literaturã recentã,24 axatã pe subiecte de cercetare din alte
spaþii decât cele de care ne ocupãm aici, subliniazã
incapacitatea grilei „public vs. privat” de a surprinde ºi explica
complexitatea relaþiilor sociale, diferenþele ºi conflictele de
roluri masculine ºi feminine. Lumea domesticã presupune la
rândul sãu existenþa unor spaþii de putere inegal distribuitã,
ea conþine nuclee de sociabilitate ºi oferã ocazia pentru
negocieri ºi rezolvãri ale conflictelor.

Istoria ºi sociologia regimului comunist din România – un

început de drum

A venit momentul pentru o trecere în revistã a interogaþiilor
ºi demersurilor interpretative al cãror obiect îl constituie
realitãþile regimului comunist din România. Înainte de a discuta
aspectele strict legate de metodologia studiilor de gen ºi a
pertinenþei sale pe acest teren istoric, cred cã este important
de menþionat cã istoria ºi mai ales sociologia regimului
comunist din România se scriu cu dificultate.

Cea dintâi preferã abordãrile clasice, adeseori reduse la
reconstituirea lanþului cronologic al evenimentelor ºi la
descifrarea participãrii punctuale a unor actori sau altora la
diverse momente insuficient elucidate. Ca rezultat, o
profuziune de volume de documente consacrate unor
momente considerate importante sau unor personaje
marcante. Istoria politicã, istoria partidului comunist ºi a
elitelor politice, istoria supravegherii politice ºi a cenzurii
ideologice sunt principalele centre de interes în jurul cãrora
graviteazã discursul ºtiinþific contemporan.

24 Vezi, de exemplu, retrospectiv criticã propusã de Amanda Vickery:
„Golden Age to Separate Spheres? A Review of the Categories and
Chronology of English Women’s History”, în The Historical Journal ,
36, 2 (1993), pp. 383-414.
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O altã direcþie de interpretare, foarte prolificã la rândul
sãu, vizeazã reconstituirea repertoriului tematic al
imaginarului colectiv circumscris regimului comunist. În
absenþa unor demersuri analitice care sã interogheze mãsura
în care ideile propagandei au fost interiorizate la nivelul
corpului social, adesea tributarã literaturizãrii ºi imaginaþiei
înseºi, aceastã direcþie pare condamnatã sã opereze la infinit
cu un set – în cele din urmã foarte limitat – de imagini din
recuzita ideologiei, disponibile din abundenþã în sursele pe
care le exploateazã, de la presa de epocã la literaturã ºi arte
plastice.

În ceea ce priveºte sociologia, aproape fãrã excepþie,
analizele contemporane privitoare la perioada comunistã sunt
sporadice ºi puþin sistematice, limitându-se cel mai adesea la
sondaje de opinie legate de amintirea anilor de comunism.
Pe de altã parte, statutul disciplinei în perioada în cauzã este
el însuºi la originea acestei stãri de fapt. Sunt bine cunoscute
aspectele legate de anexarea ideologicã a disciplinelor
umaniste, sociologia având printre altele rolul de a cauþiona
cu date statistice „progresele” înregistrate de regim în toate
domeniile (de la creºterea economicã la demografie). Pe de
altã parte, învãþãmântul sociologic însuºi a înregistrat o
întrerupere brutalã în anii ’70, forma sub care el s-a mai
practicat rãmânând cea din interiorul universitãþilor de partid.

Cvasi-absenþa cercetãrilor privitoare la perioada comunistã
nu este deci inexplicabilã, cu atât mai mult cu cât la ora
actualã statutul arhivelor continuã sã fie problematic. Accesul
la sursele documentare care ar permite abordãri sistematice
cu uneltele istoriei sociale ºi ale sociologiei este limitat, iar
restricþiile care împiedicã accesul cercetãtorilor la trecutul
românesc recent explicã totodatã faptul cã arhivele
comunismului constituie ºi o permanentã sursã de scandaluri
politice.
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La prima vedere, aceste dificultãþi par a fi compensate prin
multitudinea de documente neconvenþionale produse în
ultimii ani de diverºi actori mai mult sau mai puþin vizibili ai
fostului regim. Este vorba despre volume de memorii, jurnale,
interviuri cu caracter autobiografic, dar ºi despre demersurile
în curs, menite sã recupereze memoria comunismului prin
culegerea de istorii de viaþã ºi constituirea unor bãnci de date
pe baza acestora. Însã aceste valuri de material brut nu-ºi pot
dovedi utilitatea în absenþa unor analize substanþiale ºi
riguroase, care sã respecte exigenþele ºtiinþifice specifice unui
demers istoric sau sociologic demn de acest nume.

Cele câteva încercãri notabile în sensul interogãrii societãþii
comuniste altcumva decât la nivel macro sau exclusiv politic
se pot numãra pe degetele unei singure mâini, iar valoarea lor
este foarte inegalã. Printre acestea, aº menþiona un articol
precursor, difuzat în Occident cu o clauzã de confidenþialitate
de Pavel Câmpeanu în 1986,25 în care sunt schiþate câteva
idei pentru o analizã a vieþii cotidiene în România ultimului
deceniu de comunism.

Trebuie menþionate apoi douã studii etnologice publicate
la sfârºitul anilor ’90 de Aurora Liiceanu,26 respectiv de echipa
Liviu Chelcea ºi Puiu Lãþea.27 Operând decupaje la nivel
micro-social (comunitãþi restrânse, aflate la distanþã de
prim-planul vieþii politice) ºi folosind metode de lucru
etnografice (anchete de teren, interviuri nedirective ºi
aprofundate, observaþia participativã ºi istoria oralã), cele douã

25 Pavel Câmpeanu, „Naºterea ºi moartea în România”, în Ceauºescu,
anii numãrãtorii inverse, Polirom, Iaºi, 2002, pp. 268-279. 

26 Aurora Liiceanu, Nici alb, nici negru. Radiografia unui sat românesc,
1948-1998, Nemira, Bucureºti, 2000

27 Liviu Chelcea, Puiu Lãþea, România profundã în comunism. Dileme
identitare, istorie localã ºi economie secundarã la Sântana, Nemira,
Bucureºti, 2000.
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studii propun interpretãri interesante ºi utile asupra realitãþii
trãite a comunismului.

Opþiunea Aurorei Liiceanu pentru „o istorie micã”28 ºi
pentru „un sat obiºnuit, care nu are nimic excepþional, nici
celebritãþi, nici calamitãþi”29 vizeazã reconstituirea experienþei
cotidiene a anilor de comunism într-o comunitate ruralã,
cãutând locul de întâlnire dintre istoria generalã ºi cea localã
ºi accentuând mai degrabã interiorizarea evenimentelor ºi a
constrângerilor politice de cãtre indivizii aflaþi departe de
centrele de putere. Aceastã reconstituire furnizeazã o
perspectivã interesantã asupra felului în care noile roluri
recomandate de regimul comunist sunt integrate în universul
experienþei trãite, asupra impactului normei politice la nivelul
cotidianului, asupra deturnãrii ºi instrumentalizãrii acesteia
la nivel individual ºi comunitar. Se contureazã astfel o imagine
nouã a evenimentelor istorice ºi a evoluþiei structurii sociale
sub presiunea politicului. Spre exemplificare, menþionez
traiectoria biograficã a primãriþei comuniste, personaj care
întruchipeazã un prototip de mobilitate socialã femininã
deosebit de des invocat de propagandã, dar a cãrei poveste
surprinde prin distanþa faþã de rolul politic ºi instrumentalizarea
acestuia în scopul obþinerii unui beneficiu familial ºi personal.

Cel de-al doilea studiu are în vedere, din nou într-un cadru
comunitar aflat departe de centrele de putere, identificarea
formelor în care þesãtura socialã se recompune prin opþiuni
care nu se regãsesc în discursul public oficial, pe care practica
socialã îl contrazice, de altfel, aproape la fiecare pas. Accentele
acestei cercetãri cad pe formele de solidaritate ºi de constituire
a identitãþilor plurale într-o comunitate multietnicã, precum
ºi pe identificarea mecanismelor care reglementeazã

28 Aurora Liiceanu, op. cit., p. 12.
29 Idem, p. 7.
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aºa-numita economie secundarã, principala sursã de
subzistenþã în contextul de penurie generalizatã din anii de
sfârºit ai regimului comunist.

Un punct interesant care permite citarea acestor douã studii
în acelaºi cadru, mi se pare a fi propensiunea, deschiderea pe
care ambele o sugereazã ºi recomandarea implicitã de a nu
separa net, în analizele socio-istorice, fenomenele dinainte ºi
de dupã 1990. Cele douã cercetãri trimit la continuitãþi ºi
recompoziþii lente ºi dificile (adeseori conflictuale) ale formelor
de solidaritate ºi ale valorilor, ignorate de cercetãrile în care
contactul cu terenul este unul superficial sau chiar lipseºte. În
acest sens conduc ºi concluziile studiului de psihosociologie
al Laviniei Betea, care propune conceptul de „comunism
rezidual”,30 prin prisma cãruia sã fie interogate atât
schimbarea socialã, cât ºi impactul ideologiei la nivelul
structurilor profunde de gândire.

Last but not least, cercetãrile antropologice întreprinse de
Gail Kligman,31 începute încã în timpul perioadei comuniste
ºi continuate sistematic ºi dupã încheierea acesteia, constituie
repere foarte semnificative pe harta istoriei sociale a
comunismului. Propunându-ºi sã analizeze „ideologia aºa cum
e trãitã, nu doar cum e impusã de la centru la periferie”, „sã
reconstituie experienþa vie a oamenilor”, autoarea întreprinde
în anii ’80 o cercetare într-o comunitate ruralã din Maramureº,
a cãrei structurã socialã este descifratã prin prisma riturilor ºi
a ritualurilor de trecere. Autoarea surprinde tensiunea
conflictualã rezultatã din suprapunerea proiectului comunist

30 Lavinia Betea, Psihologie politicã. Individ, lider, mulþime în regimul
comunist, Polirom, Iaºi, 2001, p. 245.

31 Gail Kligman, Nunta mortului. Ritual, poeticã ºi culturã popularã în
Transilvania, Polirom, Iaºi, 1998; Politica duplicitãþii. Controlul
reproducerii în România lui Ceauºescu, Humanitas, Bucureºti, 2000.
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de modernizare pe structurile satului tradiþional, neadecvarea
dintre reprezentarea politicã a tradiþiilor ºi funcþiile de
regularizare socialã pe care acestea continuã sã le îndeplineascã
la nivel comunitar, precum ºi felul în care partajul rolurilor
masculine ºi feminine este afectat de proiectul comunist de
reformã socialã.

În cel de-al doilea studiu, consacrat politicii demografice
concepute ºi aplicate în perioada dictaturii lui N. Ceauºescu,
cercetãtoarea aprofundeazã ºi extinde reflecþia din cartea
precedentã. De aceastã datã, ambiþia sa este de a întreprinde
o veritabilã „etnografie a statului totalitar”, înþeleasã ca o
„analizã a practicilor retorice ºi instituþionale ale statului în
sfera publicã ºi a integrãrii acestora în viaþa zilnicã”.32

Funcþionarea regimului de tip totalizant din a doua parte a
comunismului românesc, sintetizatã prin conceptele de
„duplicitate” ºi „complicitate”, va fi surprinsã printr-o grilã de
analizã construitã în jurul mecanismelor politice de control
al reproducerii, fenomen gândit ca „locus ideal prin care poate
fi lãmuritã complexitatea relaþiilor formale ºi informale dintre
state ºi cetãþenii lor”.33 Gail Kligman opereazã deci un decupaj
transversal în realitatea socialã, care va fi studiatã simultan pe
mai multe paliere de experienþã. Dupã o prezentare a cadrului
legislativ referitor la femei, familie ºi copii, ºi a mãsurilor
medicale de control al sãnãtãþii populaþiei în sens larg, este
propusã o interpretare a propagandei nataliste, urmatã de
confruntarea cu experienþa trãitã subiectiv de indivizi a
controlului politic asupra aspectelor cele mai intime ale vieþii
de cuplu. Ancheta de teren este metoda principalã care
conduce la reconstituirea realitãþilor zilnice ale perioadei

32 Gail Kligman, Politica duplicitãþii. Controlul reproducerii în România
lui Ceauºescu, op. cit., p. 11.

33 Ibidem.
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analizate. Prin opþiunea pentru aceastã grilã de lecturã, cartea
lui Gail Kligman readuce în prim-planul construcþiei teoretice
categoria analiticã a genului, cu ajutorul cãreia deschide de
fapt, în mod magistral, cercetarea finã a realitãþilor sociale
caracteristice sistemului comunist din România. Totodatã,
volumul constituie ºi o piesã importantã în dosarul cercetãrilor
axate pe relaþiile ºi mecanismele de dominaþie exercitate asupra
corpului social în diverse regimuri politice.

Actorul politic feminin în comunism: o construcþie a

propagandei, o realitate, o cheie de lecturã

Fãrã a avea pretenþia unei revoluþii conceptuale, cercetarea
pe care o voi prezenta în cele ce urmeazã îºi propune sã
elucideze modul în care actorul politic feminin este construit
de practica discursivã ºi politicã a regimului comunist
românesc, în contextul specific al acestui teren ºi fãcând apel
la mijloace documentare puþin sau chiar deloc exploatate din
aceastã perspectivã.

La prima vedere, rezultatele demersului meu pot pãrea
previzibile, mai ales cã, aºa cum reiese din prezentarea
consacratã studiilor de istoria femeilor întreprinse pe terenuri
sovietice ºi ex-socialiste, concluziile sunt în general aceleaºi
ºi în linii mari cunoscute. Consider însã cã geneza
reprezentãrilor politice privitoare la partajul rolurilor
masculine ºi feminine este deosebit de importantã, ca ºi
reconstituirea – pornind de la mijloacele documentare de care
dispunem – felului în care rolurile respective sunt interiorizate
în practica vieþii cotidiene. Interesul unei analize a regimului
comunist prin prisma conceptului de gen este stimulat ºi de
profuziunea de documente publice care reglementeazã
rolurile politice ºi sociale ale actorilor feminini, deveniþi þinte
privilegiate ale programului de reformã socialã.
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Întrebarea la care încearcã sã rãspundã cercetarea mea
vizeazã temeiurile interesului politic arãtat de regimul
comunist, în momentul instalãrii sale, faþã de situaþia femeilor.
Un întreg set de problematici de cercetare se poate articula în
jurul acestei teme centrale. Ce presupune, deci, schimbarea
de paradigmã politicã din anii ’45-’50 în România? Care este
concepþia regimului comunist asupra societãþii pe care o
administreazã? Care sunt pârghiile acþionate de puterea politicã
pentru a obþine efectele scontate din partea corpului social?
Care este rãspunsul societãþii la „stimulii” politici pe care îi
primeºte? Cu alte cuvinte, care este distanþa – dacã existã una
– dintre norma politicã ºi practica socialã?

Paradigma pentru care optez presupune deci intervenþia
indispensabilã a istoriei sociale. De aceea, concepte precum
„totalitarism”, „regim totalizant” etc. nu constituie decât un
cadru general.34

Înainte de toate, aceastã cercetare constituie o încercare
de a reconstitui un proces social ºi sociogeneza unor
reprezentãri curente, prin apelul la o sumã de surse
documentare care au aparenþa unui puzzle în care ordinea se
lasã ghicitã cu greu ºi doar dupã atente eforturi de colectare,
de corelare ºi de conectare a informaþiilor furnizate de diverse

34 În acest sens pledeazã mai multe voci contemporane preocupate de
probleme apropiate de cele pe care le enunþ aici. Pentru o sintezã utilã
asupra multitudinii formelor pe care regimurile comuniste ºi miºcãrile
sociale de sorginte comunistã le prezintã în diverse locuri ºi momente
de-a lungul secolului al XX-lea, vezi Michel Dreyfus et alii (sous la
direction de), Le siècle des communismes, Editions de l’Atelier, Paris,
2000. Acest volum propune ºi susþine conceptul de „socialism real”,
ca alternativã la conceptul de „totalitarism”, care nu acoperã, în viziunea
autorilor, diversitatea istoricã ºi sociologicã a contextelor specifice ºi
concentreazã demersurile analitice într-un univers etic, considerat
neadecvat unui demers ºtiinþific.
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nuclee producãtoare de discurs. Am cãutat în permanenþã sã
nu mã limitez la aspectele vizibile, legate de prim-planul vieþii
politice, ci sã regãsesc sensul larg al practicilor politice aºa
cum au afectat ele nivelurile sociale aflate dincolo de lumina
propagandei. De aceea, nici nu voi întârzia prea mult, de
exemplu, asupra aspectelor legate de evoluþiile personajelor
feminine de la vârful ierarhiei comuniste.

În spiritul programului propus de Joan W. Scott, am reþinut
mai multe niveluri de analizã ºi mai multe tipuri de surse.35

Primul dintre acestea se referã la instituþiile politice
centrale, respectiv Biroul Politic, apoi Comitetul Central al
PCR, ale cãror arhive sunt disponibile pânã în anul 1965.36

Am decis sã mã ocup de cercetarea acestei arhive îndeosebi
pentru a surprinde procesul de schimbare a structurilor politice
în momentul instalãrii regimului comunist. Dacã unele dintre
stenogramele cuprinse în acest fond au fost deja publicate ºi
studiate, corpusul de documente referitoare la organizarea
politicã a femeilor este în cea mai mare parte inedit. Aceeaºi
arhivã este ºi principala sursã de date brute referitoare la
constituirea organizaþiilor politice feminine specifice în timpul
primului deceniu de comunism din România ºi la funcþionarea
administrativã propriu-zisã (structura diverselor sectoare se
regãseºte în statele de funcþiuni ºi în grilele de salarizare).
Exploatarea informaþiilor din acest fond constituie o cale de
acces în culisele ideologiei, permiþând identificarea strategiilor

35 Concluziile detaliate ale cercetãrii având la bazã aceste surse se
regãsesc în „La construction politique de l’identité féminine pendant
le régime communiste roumain – 1945-1965", loc. cit., precum ºi în
„Inventer un acteur politique : le régime communiste roumain et la
,question femme’ (1945-1965)” , comunicare la colocviul
„Communisme/postcommunisme en Roumanie”, Institut d’Etudes
Politiques, Paris, text în curs de apariþie în Revue des études sud-est
européennes, no. 1-4/2002.



123

I. ªantiere de cercetare

primare, aºa cum sunt elaborate în laboratorul puterii, ºi
reconstituirea procesului de decizie politicã în desfãºurare,
necamuflat de limbajul „corectitudinii politice” a epocii.

Surprizele rezervate de acest fond sunt unele de proporþii.
Mã voi rezuma aici la a cita, cu titlu de exemplu, anexarea
politicã sau distrugerea formelor asociative feminine ºi feministe
din perioada interbelicã, sub pretextul reacþionarismului;
manipularea electoralã a femeilor cu ocazia scrutinului din
1946 („femeile devin o masã electoralã”37); strategiile
propagandei cu þintã femininã în care principiile miºcãrii de
eliberare din anii ’70 – printre care celebrul „ personal is
political” – se dovedesc a fi nu numai anticipate, ci ºi deturnate
în scopuri ideologice: membrele Biroului Politic recomandã
ca munca de propagandã sã fie legatã de viaþa zilnicã a
femeilor, ale cãrei teme „sã fie toate politizate”;38 colonizarea
politicã a formelor de solidaritate tradiþionalã, începând cu
familia ºi continuând cu ºezãtorile rurale.39 În viziunea noilor
oameni politici, femeile, concepute ca o categorie omogenã,
sunt considerate, alãturi de þãrani ºi de reprezentanþii
minoritãþilor naþionale, exponenþii schimbãrii sociale, asupra
cãrora se concentreazã eforturile politice ºi atenþia propagandei
care le glorificã.40

Un alt tip de documentaþie, corespunzãtor unui palier de
analizã specific, este acela al cadrului legislativ care

36 Inventar no. 238, fond Comitetul Central al PCR, Cancelaria
(1945-1965) la Arhivele Naþionale de Istorie, Bucureºti.

37 CC al PCR, Cancelaria, dos. 308/1945, f. 8; dos. 43/1945, f. 2.
38 A se vedea, în acest sens, temele recomandate pentru conferinþe

publice, printre care amintesc metodele de prelungire a vieþii, de mãrire
a producþiei de ouã, de spãlare fãrã sãpun. (Cf. CC al PCR, Cancelaria
, dos. 14/1946, f. 91, f. 38-39).

39 CC al PCR, Cancelaria, dos. 14/1946, f. 7-13, f. 74.
40 CC al PCR, Cancelaria, dos. 14/1946, f. 8.
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reglementeazã noul statut al femeilor în viaþa publicã dupã
1944 (legile electorale, textele Constituþiilor, culegerile de
norme auxiliare – Codul Familiei, Codul Muncii).41 Ideile
reþinute din exploatarea acestor surse documentare sunt
interpretate într-o perspectivã dinamicã, diacronicã – în sensul
cã am încercat de fiecare datã o punere în relaþie cu situaþia
anterioarã, pentru a regãsi sensul schimbãrii afirmate politic.
ªi aici aºteptãrile s-au dovedit sãrace pe lângã conþinutul real
al textelor. Voi da un singur exemplu: cunoscute în linii mari
datoritã repetãrii pe toate canalele de propagandã, cliºeele
legate de egalitatea deplinã între femei ºi bãrbaþi ºi de accesul
egal la meserii, la spaþiul public, la viaþa politicã etc. nu sunt
susþinute legal, înainte de elaborarea Constituþiei din 1948,
decât de câteva rânduri din Legea electoralã adoptatã în grabã
în anul 1946, având drept unic sens la momentul respectiv
mobilizarea electoralã a femeilor de partea Blocului Partidelor
de Stânga.42

41 Corpusul de texte legislative consultate cuprinde: Ioan Muraru,
Gheorghe Iancu, Mona Lisa Pucheanu, Corneliu-Liviu Popescu,
Constituþiile române (texte, note, prezentare comparativã), Bucureºti,
Regia autonomã “Monitorul oficial”, 1993; Codul Familiei cu
modificãrile ulterioare, ediþie de Victor Dan Zlãtescu, Institutul Român
pentru Drepturile Omului, Bucureºti, Europos, 1993; Constitutions,
lois électorales et autres textes léguslatifs relatifs aux droits politiques
de la femme, Rapport (Commission de la condition de la femme),
Nations Unies, New York, 1969; Legea electoralã cu un cuvânt
introductiv, Blocul Partidelor Democrate, Comitetul Central Electoral,
Secþiunea Electoralã, 1946; Legea electoralã din 9 mai 1939,
comentatã ºi adnotatã de Corneliu Rudescu ºi Dragomir Vasilescu;
Legea electoralã pentru Adunarea Deputaþilor ºi Senat, Bucureºti,
Imprimeria Statului, 1926.

42 Cf. Legea electoralã cu un cuvânt introductiv, loc. cit.  Publicatã ºi
difuzatã sub formã de broºurã de popularizare, legea este însoþitã de
o introducere (nesemnatã) în care se precizezã explicit cã „ridicarea
femeii din inferioritatea politicã este dovada celui mai înalt spirit
democratic” (p. 4).
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O a treia direcþie de cercetare se referã la simbolurile ºi
„mitologiile” politice lansate ºi vehiculate pe cãile propagandei
oficiale43 (mai ales prin presã, dar ºi în artele vizuale sau în
literaturã). Dincolo de interesul pe care îl presupune
reconstituirea repertoriului de imagini oficiale ºi de modele
de conduitã recomandate de ideologie, semnalez importanþa
descifrãrii mecanismelor ºi reþelelor de difuzare a acestor idei.
De aceea, în mãsura în care accesul la surse mi-a permis, am
identificat o serie de strategii simbolice ºi practice de
propagandã, studiind regulamentele ºi normele de funcþionare
ale instituþiilor publice de tipul cãminelor culturale sau al
bibliotecilor, precum ºi o serie de prevederi referitoare la
repertoriile cinematografelor sau ale expoziþiilor, descoperite
într-un fond arhivistic de la Ministerul Artelor ºi Informaþiilor.44

Activitãþile din cadrul cercurilor de lecturã ºi al cãminelor
culturale, conþinutul emisiunilor radiofonice ºi al publicaþiilor
pentru femei – toate din perioada anilor ’50 – sunt atent
prescrise în reuniunile Biroului Politic, care se preocupã
inclusiv de trasarea direcþiilor de lucru pentru realizarea unei
literaturi potrivite cu astfel de manifestãri.

În ceea ce priveºte conþinutul propagandei adresate
femeilor, repertoriul imaginilor vehiculate în anii ’50-’60 este
unul destul de restrâns, axat pe câteva teme binecunoscute,

43 Corpusul de publicaþii de propagandã consultate cuprinde mai multe
tipuri de documente: conferinþe ºi congrese ale instituþiilor feminine;
recomandãri privind activitatea politicã a femeilor; propagandã pentru/
despre femei; portrete ºi biografii. Pentru o bibliografie detaliatã, vezi
Ioana Cîrstocea, „La construction politique...”, loc. cit..

44 Ministrul Artelor ºi Informaþiilor, direcþia Presã, 1948-1950, inventar
110, fond 1373 la Arhivele Naþionale de Istorie, Bucureºti, care conþine
dosare de presã referitoare la diverse probleme de interes public ale
momentului, printre care evenimentele legate de activitatea politicã
femininã instituþionalã.
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pe care nu voi face decât sã le enumãr în treacãt, în ordinea
frecvenþei: prim-planul este, fireºte, rezervat „modelului
sovietic” (sintagma apare ca atare în nenumãrate locuri);
urmeazã imaginea bipolarã care opune pe coordonate
simetrice trecutul ºi prezentul, pe de o parte, iar pe de altã
parte lumea capitalistã ºi lagãrul socialist al pãcii; al treilea
element al recuzitei este un veritabil Panteon de eroine în
rândul cãrora luptãtoarele ilegaliste ocupã locul cel mai
important, acestora adãugându-li-se diverse figuri mai mult
sau mai puþin reale din trecutul istoric sau din imaginarul
folcloric.

Interpretarea acestui material contureazã deja câteva
ipoteze de lucru. Ca peste tot în lumea comunistã, activitatea
politicã femininã are ºi în România statutul unei „probleme
epistemologice”.45 Lumea socialã pe care o proiecteazã
ideologia este una structuratã conform clivajului între clase
sociale, ºi nu aceluia dintre genuri. Aceasta ar putea conduce
la ideea cã organizarea activitãþii politice nu pare sã þinã cont
de distincþiile dintre masculin ºi feminin sau de diferenþele
etnice, anulate din start, prin proclamarea egalitãþii depline.
Cu toate acestea, faptul însuºi cã se discutã public în
permanenþã despre o aºa-numitã problemã femininã ºi despre
caracterul specific al „muncii politice în rândurile femeilor”
atestã persistenþa unei lecturi a lumii sociale conforme cu grila
diviziunii biologice dintre cele douã sexe, precum ºi
permanenþa convingerii cã genul este o categorie fixã ºi
semnificativã în sine. Aceastã lecturã este de altfel ºi cea care
conduce la limbajul sexuat al politicii.

45 Cf. Wendy Goldman, „Les femmes dans la société soviétique”, în Le
siècle des communismes, op. cit., p. 187.
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În definirea proiectului de implicare a femeilor în spaþiul
public, partidul comunist ajuns la putere în România dupã
rãzboi a fost nevoit sã integreze o serie de factori constrângãtori,
dintre care cel dintâi este aºa-numita „regulã socialistã a
jocului democratic”, care presupune proclamarea ºi
reglementarea juridicã a egalitãþii depline dintre bãrbaþi ºi
femei. Asimilarea „modelului sovietic” – paradigmã cu  statut
de autoritate, cãtre care tind filosofia transformistã ºi proiectul
voluntarist comunist – condiþioneazã la rândul sãu felul în
care este reglementat accesul femeilor la spaþiul public. Legat
de aceasta, temele recurente sunt recunoaºterea ºi vizibilitatea
publicã, accesul la posturi de responsabilitate ºi la toate
meseriile, protecþia socialã, recompensele materiale ºi
simbolice. ªi reglementãrile legale privitoare la familie îºi au
originea explicitã în modelul sovietic în care aceasta juca rolul
de „celulã de bazã a societãþii”, fixat de definiþia stalinistã,
dupã o evoluþie destul de tumultuoasã în primele decenii care
au urmat revoluþiei din octombrie.

Un alt element în dinamica construcþiei politice a actorului
feminin se referã la condiþiile locale din România postbelicã.
Într-o societate cu dominantã ruralã zdrobitoare, formele
asociative feminine moderne existaserã exclusiv în lumea
urbanã, înscriindu-se în linia practicilor caritabile ºi educative,
cu tentã feministã sau doar cu pretenþii culturale. Toate acestea
vor dispãrea încetul cu încetul o datã cu instalarea
comunismului. În mediul rural, formele feminine de
sociabilitate nu pretinseserã niciodatã la o participare în planul
public ºi politic. Formele comunitare tradiþionale vor fi însã
anexate brutal sau se vor transforma în nuclee de difuzare a
ideologiei.

Ipoteza pe care o propun este cã femeile au, în interiorul
societãþii comuniste, o funcþie de reprezentare, de „grup
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martor”, ales pentru a fi folosit într-o demonstraþie: o categorie
socialã privatã de drepturi în trecut este luatã drept þintã a
discursului ºi a strategiilor legate de emancipare ºi de progresul
social, pentru a ilustra succesul noilor politici ºi al transformãrii.
În fapt, femeile nu participã niciodatã la viaþa publicã ca un
grup preocupat sã lupte pentru obþinerea unor revendicãri
specifice. Lumea socialã comunistã, departe de a fi uniformã,
prezintã structuri ierarhice în care femeile continuã sã fie privite
ca fãpturi minore, incapabile sã se conducã ºi sã se organizeze.
„Masele feminine sunt ca ºi copiii, trebuie sã ºtii cum sã le
iei”,46 afirmã un lider politic în anii ’45.

Pentru cã ºi în interiorul grupurilor dominate existã de
fiecare datã ierarhii, þãrãncile apar drept categoria cea mai
înapoiatã ºi mai îndepãrtatã de proiectul social comunist,
devenind þinta favoritã a demersurilor pedagogice ale
propagandei. Pe de altã parte, preocuparea de a nu merge
prea departe cu egalitatea politicã determinã ºi o ierarhizare
a politicilor însele, precum ºi a posturilor de responsabilitate:
femeilor li se rezervã domenii de activitate apropiate de
definiþiile tradiþionale ale rolurilor, iar în întreprinderi ºi instituþii
publice sunt create special pentru ele funcþii, mai mult sau
mai puþin decorative, de directori adjuncþi. Se dovedeºte astfel
cã femeile intrã în viaþa publicã respectând concepþia
tradiþionalã asupra rolurilor masculine ºi feminine. „Orice
femeie este mamã sau poate deveni.”47 – Iatã fraza ultimã în
ceea le ce priveºte pe femei. Formele dramatice ale exploatãrii
politice a acestui rol au fost explorate de Gail Kligman.

Fãrã a fi vreun moment interogatã, soluþia „problemei
feminine”, elaboratã în Uniunea Sovieticã, este preluatã ca

46 CC al PCR, Cancelaria, dos. 16/1946, f. 71.
47 CC al PCR Cancelaria, dos. 56/1955, f. 36.
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atare în România ºi transpusã sub formã de mãsuri legislative
cu privire la participarea femeilor la viaþa publicã, ameliorarea
statutului lor faþã de instituþiile tradiþionale ºi egalitatea juridicã
dintre sexe. Legat de aceasta, se dovedeºte o datã în plus
indispensabilã chestionarea pertinenþei analitice a dihotomiei
dintre public ºi privat, mai ales în condiþiile în care sistemul
social este supus unui bruiaj ideologic permanent. Nu este
suficient sã remarci, pe urmele ideologiei, cã femeile au
drepturi politice ºi civice. Dincolo de discursul instituþional,
reconstituirea schemelor de gândire care ordoneazã noua lume
socialã este indispensabilã. O astfel de analizã probeazã cã,
în realitate, mai nimic nu se schimbã în ceea ce priveºte
concepþia rolurilor feminine. S-a vorbit, în legãturã cu acest
aspect, despre o „revoluþie conservatoare”, dat fiind cã, practic,
rolurile din viaþa privatã au fost extinse prin politici de stat în
sfera publicã.

Cât despre principala organizaþie politicã femininã,
Consiliul Naþional al Femeilor din România, aceasta a
supravieþuit în aceeaºi formã, din 1958, când a fost creatã,
pânã la sfârºitul regimului. Studiul procesului de compunere
a acestei instituþii mi-a permis sã observ cã ea nu  are de fapt
acces la decizia politicã, nu participã la elaborarea proiectului
politic comunist, ci este pur ºi simplu menitã sã preia ºi sã
difuzeze idei dominante în diferite momente. Consiliul Naþional
al Femeilor din România funcþioneazã într-o logicã de
apropriere simbolicã a capacitãþilor asociative feminine, de
anihilare a oricãrei forme de activism social autentic ºi de
reprezentare într-un joc al aparenþelor. Figurile feminine
importante, cu adevãrat implicate în procesul de decizie în
anii comunismului, nu erau nici pe departe cele care animau
organizaþia femininã de masã. Chiar ºi la nivelul practicilor
politice cotidiene, în diferitele structuri ierarhice pe care le
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presupunea centralismul democratic, „activitatea politicã în
rândul femeilor” este una prost vãzutã, ironizatã, adeseori chiar
consideratã compromiþãtoare într-o carierã politicã.

Pentru aprofundarea procesului de încorporare subiectivã
a normei difuzate de ideologie ºi impuse de instituþiile publice,
respectiv pentru interpretarea atitudinilor individuale ºi a
impactului constrângerii politice, problema surselor
documentare devine una încã ºi mai delicatã. Acest aspect se
numãrã printre cele mai greu analizabile chiar în cazul în
care terenurile de cercetare sunt unele contemporane, libere
de constrângeri politice ºi de un  control cu aspecte represive.
Cu atât mai dificilã devine sarcina cercetãtorului când are de-a
face cu un cadru în care orice formã de expresie neconformã
cu norma politicã este interzisã ºi poate declanºa evenimente
biografice tragice.48

Literatura samizdat nu a prea existat in România, sertarele
deschise dupã 1990 se dovedesc ºi ele destul de sãrace în
jurnale. De aceea, pentru a descifra trãirea subiectivã a
constrângerii oficiale, o cale poate fi exploatarea documentelor
produse après coup, respectiv volumele de memorii ºi
interviuri, sau culegerile de documente de istorie oralã ºi de
povestiri de viaþã. Acestea sunt sursele la care am apelat pentru

48 Este binecunoscut cazul inginerului Ursu, care ºi-a gãsit sfârºitul în
temniþele comuniste din cauza unui jurnal intim pe care îl scria în anii
’80. Nuanþele ºi complexitatea sistemului de control al expresiei sunt
inepuizabile, iar abordarea lor poate face subiectul unei cercetãri aparte.
Semnalez, din aceastã direcþie de cercetare, analizele consacrate
instituþionalizãrii cenzurii de Bogdan Ficeac, Marian Petcu, sau Adrian
Marino, precum ºi studiile menite sã elucideze formele de control
politic asupra spaþiului artistic întreprinse de Magda Cârneci sau Lucia
Dragomir.
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a regãsi detalii concrete din viaþa actorilor politici feminini ºi
informaþii privitoare la modul în care ei ºi-au asumat rolurile
prescrise de ideologie.49 Exploatarea acestui tip de documente
este îngreunatã de caracterul nesistematic al informaþiei ºi de
absenþa unui principiu unitar: cercetãtorii care culeg poveºti
de viaþã, ca ºi martorii care produc memorii, opereazã
propriile selecþii ºi decupaje în  experienþa pe care o restituie.
Pe de altã parte, se pune ºi problema distanþei temporale dintre
momentul producerii documentelor ºi evenimentele descrise,
ceea ce conduce adesea la o reinterpretare a sensului
întâmplãrilor biografice astfel încât acestea sã se ordoneze în
traiectorii coerente din punctul de vedere al momentului
prezent.50

Una dintre ºansele acestei cercetãri, care mi-a permis sã
circumscriu ceva mai clar problematica experienþei subiective
a normei politice, a fost accesul la arhiva Comitetului Municipal

49 Dintre volumele la care am fãcut apel, menþionez: Lavinia Betea,
Alexandru Bârlãdeanu despre Dej, Ceauºescu, Iliescu, Evenimentul
românesc, Bucureºti, 1997; Paul Sfetcu, 13 ani în anticamera lui Dej,
Bucureºti, Fundaþia Culturalã Românã, 2000; Lavinia Betea, Corneliu
Mãnescu în dialog cu Lavinia Betea – Convorbiri neterminate, Polirom,
Iaºi, 2001; Annie Bentoiu, Timpul ce ni s-a dat, Vitruviu,Bucureºti,
2000; Lilly Marcou, Une enfance stalinienne, PUF, Paris, 1982; Lucia
Apolzan, Drumuri, încercãri, împliniri, Fundaþia Culturalã Românã,
Bucureºti, 1998.

50 O întreagã literaturã este consacratã problemei pertinenþei
metodologice a utilizãrii documentelor cu caracter autobiografic în
cercetãrile sociologice. Menþionez dintre studiile pe aceastã temã un
articol de sintezã al lui Yves Chevalier („La biographie et son usage en
sociologie”, în Revue française de sciences politiques, no. 1, février
1979, pp. 83-101), precum ºi articolul lui Pierre Bourdieu, „L’illusion
biographique”, pp. 69-72, în Actes de la recherche en sciences sociales,
no. 82-83/ 1986.
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PCR Braºov,51 pe baza cãreia am întreprins o analizã
aprofundatã a modului în care norma politicã ºi practica
socialã se confruntã prin intermediul subiectivitãþii indivizilor.
Piesa cea mai importantã a dosarului de cadre, autobiografia
de instituþie este un document personal cu formã apropiatã
de un curriculum vitae modern, statutul sãu învecinându-se
cu acela al unor hârtii oficiale de tipul diplomelor sau actelor
notariale, înscrise într-o logicã birocraticã ºi contribuind la
integrarea indivizilor în diverse subsisteme sociale ºi
instituþionale. Ea este în acelaºi timp rezultatul unei presiuni
exterioare ºi produsul unei subiectivitãþi, iar interesul de
document sociologic al acestui tip de texte se datoreazã, nu
în ultimul rând, faptului cã permit reconstituirea tensiunii
dintre constrângerea instituþionalã ºi afectivitatea indivizilor
care le redacteazã. Dublu codificatã, la nivel simbolic de o
normã biograficã elaboratã ºi difuzatã prin intermediul
propagandei, iar la nivel formal de un chestionar care fixeazã
temele principale în jurul cãrora se concentreazã atenþia
instituþiei politice faþã de individul pe care îl integreazã,
autobiografia se prezintã ca un locus ideal pentru a studia
asimilarea de cãtre individ a modelului uman ºi a modului de
viaþã propus de ideologie.

Cercetarea sistematicã a arhivei permite reconstituirea
principalelor momente din algoritmul de selectare a cadrelor,
precum ºi înþelegerea modului în care diverºi actori sociali
participã la etapele succesive ale elaborãrii sistemului politic.
Date fiind dimensiunile corpusului, acest depozit de arhivã

51 Pentru detalii legate de aceastã arhivã, vezi Marius Oprea et alii,
Securiºtii partidului. Serviciul de Cadre al PCR ca poliþie politicã. Studiu
de caz: arhiva Comitetului Municipal de Partid Braºov, Polirom, Iaºi,
2002, îndeosebi Ioana Cîrstocea, „Eºalonul de mijloc al partidului
unic: norme ºi practici de promovare”, pp. 46-79.
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apare drept un eºantion reprezentativ pentru a permite o
abordare sociologicã prin prisma unui set de interogaþii
privitoare la mobilitatea socialã ºi geograficã, în corelaþie cu
ascensiunea politicã ºi cu activitatea profesionalã.
Documentele în cauzã sunt ºi o adevãratã minã de aur pentru
studierea compoziþiei ºi a modului în care s-a constituit aºa
numita clasã politicã intermediarã, corpul birocratic local al
partidului comunist, care a colonizat cu timpul toate structurile
ºi instituþiile publice. Faptul cã avem de-a face cu un nivel
mediu al structurilor politice de conducere face ca analiza sa
sã fie cu atât mai interesantã, dacã þinem cont de raritatea ºi
de caracterul adesea prea general al surselor documentare
disponibile privitoare la aspectele care nu þin de prim-planul
vieþii politice. La rândul sãu, perioada pe care o acoperã arhiva
Braºov este una puþin documentatã altfel decât prin publicaþii
produse ºi difuzate în epocã ºi inevitabil înscrise în logica
discursului oficial ºi a scopurilor propagandei. Eºantionul de
care dispunem datoritã acestei arhive se preteazã unor abordãri
fine atât în termeni de istorie socialã (universul uman pe care
îl regãsim în dosarele de cadre depãºeºte cu mult numãrul de
1000 de candidaþi propriu-ziºi, precum ºi aria oraºului ºi
judeþului Braºov, dat fiind cã evidenþa birocraticã ºi ritualul
verificãrilor obligatorii pretind referinþe la familii ºi la grupuri
de sociabilitate formalã ºi informalã), cât ºi de analizã a
diverselor reprezentãri simbolice, respectiv norme sociale,
modele, valori culturale.

Problematica generalã pe care am reþinut-o se referã la
structurile sociale formate la capãtul primelor douã decenii
de guvernare comunistã în România; la mobilitatea socialã ºi
la factorii care definesc acest fenomen; la felul cum sunt
manipulate diverse imagini ºi concepte care dau formã lumii
noi; la criteriile care guverneazã definiþia excelenþei politice
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în interiorul sistemului, precum ºi la acelea care contureazã
alteritatea intolerabilã a duºmanilor regimului, împreunã cu
delictele care conduc la excluziune ºi la marginalitate.

În ceea ce priveºte registrul specific al istoriei femeilor în
comunism ºi al raporturilor de gen, arhiva furnizeazã surse de
primã importanþã pentru interpretarea modului în care capãtã
formã dihotomia dintre public ºi privat, precum ºi pentru
descifrarea articulaþiilor logice ºi simbolice dintre viaþa
familialã, pe de o parte, ºi viaþa profesionalã, publicã în general,
pe de altã parte. Mã rezum la a prezenta pe scurt o seamã
dintre observaþiile cele mai semnificative în acest sens.

Rolul pe care familia continuã sã îl deþinã în sânul noii
organizãri sociale din România comunistã se vãdeºte pe mai
multe paliere de analizã. Astfel, solidaritãþile tradiþionale sunt
exploatate sub formã de capital social conform cu norma
politicã, în mãsura în care membrii reþelelor familiale
cauþioneazã, în diverse feluri, carierele politice feminine: soþi
cu funcþii politice înalte, socri sau unchi ilegaliºti, mame
medaliate sunt tot atâtea bune recomandãri într-o
autobiografie. O întreagã culturã a raporturilor de întrajutorare
ºi de sprijin îi obligã pe copiii deveniþi adulþi sã îºi întreþinã
pãrinþii bolnavi ºi/sau bãtrâni. Mame în vârstã ºi fiice adulte
necãsãtorite locuiesc împreunã, iar salariatele îºi abandoneazã
locul de muncã în oraº pentru a se putea ocupa de gospodãria
pãrinteascã atunci când boala sau vârsta înaintatã îi împiedicã
pe pãrinþi sã o mai facã. Asemenea opþiuni, percepute ca fireºti,
justificã ºi golurile din parcursul profesional, pentru care
autobiografia pretinde explicaþii. Solidaritãþile familiale
acþioneazã la nivel intergeneraþional prin practica transmiterii
în familie a patrimoniului material, dar ºi pe acelaºi palier de
vârstã, respectiv între fraþi. Tinerele muncitoare angajate în
fabricile din Braºov explicã propriile alegeri profesionale prin
prezenþa în oraº a vreunei surori mai mari, care le poate asigura
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o primã integrare într-un mediu de sociabilitate nou sau un
suport financiar pe care familia de origine nu reuºeºte sã-l
ofere. În cazul unor conflicte în cuplu, familia de origine a
femeii se dovedeºte atât un loc de refugiu, cât ºi un sprijin
important pentru reconstituirea unui echilibru social ºi
profesional. Autoritatea pãrinþilor asupra copiilor, fie ei ºi
adulþi, se manifestã în formele cele mai neaºteptate, un caz
extrem fiind acela în care o tânãrã activistã, pasionatã de munca
sa, explicã refuzul unui stagiu de formare la Moscova propus
de superiorii politici prin faptul cã pãrinþii nu ºi-au dat acordul
ca fiica sã se îndepãrteze de familia de origine. Un astfel de
exemplu atestã, ºi încã într-o notã destul de apãsatã, faptul cã
noua normã politicã nu se dovedeºte totdeauna ºi cu orice
preþ mai puternicã decât norma tradiþionalã.

Locul în care devine cel mai evidentã ponderea normelor
tradiþionale este însã schema dupã care se opereazã partajul
rolurilor sociale masculine ºi feminine. În acest context, o
lecturã a autobiografiilor de instituþie printr-o grilã care sã ia
în calcul simultan viaþa familialã, activitatea profesionalã ºi
participarea politicã a femeilor se dovedeºte un unghi de
analizã deosebit de interesant. Primul aspect pe care l-aº
remarca este faptul cã, adesea, carierele profesionale ºi politice
feminine par a nu fi rezultatul unor proiecte autonome de
definire a personalitãþii sociale. În cele mai multe dintre cazuri,
fetele merg sã lucreze pentru cã în familiile lor este nevoie de
încã un sprijin financiar. Alteori, ele intrã pe piaþa forþei de
muncã în cãutarea unei posibile pieþe matrimoniale, idee
susþinutã de termenii limpezi în care autobiografiile precizeazã
conexiunea dintre încheierea activitãþii profesionale ºi debutul
vieþii de familie („am demisionat cãsãtorindu-mã”). Dacã nu
s-a petrecut imediat dupã cãsãtorie, întreruperea activitãþii
profesionale feminine urmeazã naºterii primului copil, putând
uneori sã dureze câþiva ani. Situaþia se repetã întocmai la
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naºterile urmãtoare, ceea ce conduce la traiectorii biografice
în care perioadele de activitate profesionalã alterneazã cu cele
de inactivitate, ºi din care reiese o imposibilitate funciarã de
definire a unei identitãþi profesionale coerente. Nu de puþine
ori, aceeaºi persoanã a exercitat mai multe forme de activitate
distincte ºi fãrã intenþii de conectare între ele. Femeile care îºi
reiau activitatea salariatã la un moment dat o fac sub presiunea
unor dificultãþi financiare cãrora familia nu le mai poate face
faþã (numãr mare de copii în îngrijire, decesul soþului, divorþ
etc.). Aceleaºi motive justificã ºi inconsecvenþa activitãþii
politice, ceea ce nu rãmâne întotdeauna nesancþionat de
conducerea partidului. Caracterul accesoriu ºi întâmplãtor al
activitãþii salariate desfãºurate de femei (cel puþin în cazul celor
care provin din medii populare ºi au o instrucþie ºcolarã
precarã), precum ºi relaþia de dependenþã foarte marcatã faþã
de un agent social mai puternic completeazã perspectiva
asupra solidaritãþilor organice ºi a reþelelor intergeneraþionale.
Gospodãria pãrinteascã rãmâne un fel de centrum mundi, un
loc de adãpost ºi de retragere pentru momentele dificile, iar
grupul domestic de origine exercitã o funcþie protectoare atâta
asupra fiicei, cât ºi asupra copiilor acesteia. În acelaºi sens,
soþul însuºi este un reper în jurul cãruia se articuleazã o
identitate socialã adultã, dar nu stabilã, dat fiind cã el poate fi
înlocuit de familia de origine.

Autoarele de autobiografii explicã instabilitatea
profesionalã femininã ºi prin motive legate de parcursul
profesional al soþilor, a cãror mobilitate este respectatã ºi
impune schimbãrile din viaþa familiei.  Pe lângã repartiþiile
obligatorii din sistemul de învãþãmânt ºi de producþie comunist,
prezenþa în oraº a multora dintre personajele ale cãror
autobiografii constituie baza cercetãrii mele se explicã tocmai
prin mobilitatea profesionalã a partenerilor masculini.
Motivaþia unei astfel de situaþii trebuie cãutatã, pe lângã partajul
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tradiþional al rolurilor, ºi în concepþia conform cãreia activitatea
femininã remuneratã rãmâne una secundarã, dar ºi în
diferenþele concrete privitoare la valoarea sumelor înscrise pe
statele de platã ale femeilor ºi bãrbaþilor, ºi la distribuþia
funcþiilor de conducere în interiorul instituþiilor comuniste.

În afara imperativelor autoritãþii pãrinteºti, care acþioneazã
adeseori în sensul contrar imperativelor oficiale ºi cerinþelor
unor cariere politice, existã deci ºi alte raþiuni care împiedicã
buna desfãºurare a activitãþilor militante.  Unele femei
menþioneazã în autobiografii propuneri de avansare primite
de-a lungul vieþii profesionale, cãrora conjunctura familialã
le-a împiedicat sã le dea curs. O persoanã angajatã într-o
carierã politicã în ascensiune cere sã reintre în producþie
„pentru a fi aproape de soþ”, în altã situaþie o femeie aflatã
într-un post important îºi justificã un moment de stagnare în
cariera profesionalã ºi politicã prin constrângerile maternitãþii.
Scopul pentru care citez astfel de cazuri este acela de a semnala
existenþa posibilitãþii de a alege între prioritãþile profesionale
ºi cele familiale, precum ºi cã aceastã alegere nu se face, în
cazul femeilor, decât rarissim cãtre viaþa publicã ºi carierã.
Gradul de realitate a unor astfel de afirmaþii este greu de probat,
cu atât mai mult în cazul cuiva familiarizat cu termenii în
care trebuie sã se prezinte o traiectorie socialã acceptabilã
din punctul de vedere al verificãrii biografice în sistem. Cu
toate acestea, exemplele de mai sus sunt semnificative în logica
prioritãþii imperativelor tradiþionale asupra celor politice,
precum ºi a persistenþei normelor sociale ºi partajului rolurilor
masculine ºi feminine identic aceluia din societatea ruralã.

Analizele sociologice centrate pe explicitarea felului în
care femeile din statele socialismului real au integrat noua lor
identitate socialã au pus în evidenþã cristalizarea unor  forme
care, departe de a face din aceste femei niºte învingãtoare ºi
niºte actori implicaþi în procesele de definire a ordinii sociale
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în lumea din care fãceau parte, le-au încorsetat încã ºi mai
profund în relaþii de dominaþie, orientate de data aceasta pe
trei axe (faþã de cele douã evocate în mod curent de discursul
feminist care denunþã patriarhatul). Dominaþiei în interiorul
familiei – care nu dispare odatã cu proclamarea noii lumi – ºi
aceleia din activitatea profesionalã – care nu dispare nici ea,
capãtând doar niºte forme mai puþin vizibile, i se adaugã
dominaþia în interiorul sferei politice, la care participarea
devine obligatorie. Toate acestea conduc la o situaþie descrisã
drept „triplã zi de muncã” (triple burden): activitate domesticã,
activitate profesionalã, activitate politicã, toate constrângãtoare
în egalã mãsurã. În dosarele de cadre se fac auzite ecourile
dificultãþilor pe care le presupune administrarea individualã
a acestei triple poveri.

Aceastã analizã mi-a permis deci sã pun în luminã
raporturile specifice dintre diferitele niveluri la care
funcþioneazã sistemul comunist, cu un accent special pe
modul în care actorii sociali rãspund la comandamentele
puterii. Insistenþele normative ale acesteia, tendinþa de a invada
din punct de vedere politic spaþiul privat al individului ºi al
familiei duc la recompunerea reþelelor de solidaritate ºi de
sociabilitate în care aceºtia sunt integraþi. În centrul proiectului
social ºi politic al partidului nu înceteazã sã se afle familia,
chiar dacã maniera în care puterea o valorizeazã ºi o foloseºte
nu este întotdeauna aceeaºi. Potenþialul relaþional al familiei
nucleare sau/ºi extinse oferã regimului varii posibilitãþi de
presiune asupra individului, iar acestuia un capital pe care
poate miza în cãutarea integrãrii sociale ºi a excelenþei politice.
În funcþie de propria istorie de familie, actorii sociali iniþiazã
strategii specifice de rescriere a traiectoriilor biografice
recompunând ierarhii de sociabilitate ce cautã sã corespundã
exigenþelor regimului. Norma este astfel internalizatã, iar
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instituþiile „naturale” (rudenia, cãsãtoria, divorþul) capãtã
conotaþii ºi dimensiuni politice.

Desigur, problematica pe care am anunþat-o în
introducerea cercetãrii pe care o desfãºor nu este epuizatã.
Toate aspectele prezentate sunt puncte pe o hartã încã
incompletã, ºi probabil multe alte idei interesante ºi relevante
nu au fost încã integrate în acest demers. Concluziile provizorii
pe care le anunþ meritã o nuanþare finã, între altele ºi din
perspectiva identificãrii ºi separãrii diverselor momente din
istoria configurãrii sistemului politic comunist, al prezenþei
diferenþiate a femeilor în interiorul acestui sistem ºi în diversele
sale etape, precum ºi din perspectiva diferitelor niveluri de
realitate socialã la care trimit sursele documentare.

Mi se pare potrivit sã insist în încheiere pe posibilitatea –
din punctul meu de vedere chiar necesitatea – de a continua
analiza fenomenelor sociale discutate într-o formulã care sã
integreze momentul de rupturã intervenit la sfârºitul anilor
1990. Cu alte cuvinte, consider cã dincolo de nivelul formal
la care ruptura este evidentã, respectiv de cadrul de referinþã
legal ºi instituþional, timpul lung al istoriei sociale pretinde
interogaþii prin prisma unor ipoteze formulate pe baza acestor
concluzii provizorii, pentru a studia recompunerea socialã
din perioada posterioarã cãderii comunismului. O mare parte
dintre întrebãrile legate de absenþa actorilor feminini din viaþa
publicã politicã, de opacitatea factorilor de decizie la unele
tentative de sensibilizare axate pe probleme definite din
perspectiva unei regândiri a regimului de gen dupã cãderea
comunismului, dar ºi, nu în ultimul rând, de opacitatea
indivizilor înºiºi vizaþi de diverse strategii de emancipare ºi de
schimbare socialã, ºi-ar putea astfel gãsi rãspunsurile atât de
necesare.
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SINGURI

ANA GHERGHEL

Studiul familiei are o îndelungatã tradiþie care începe cu
fondatorii sociologiei (Durkheim, LePlay etc.). În prezent, în
societãþile occidentale, sociologia familiei este unul dintre cele
mai prolifice domenii ale sociologiei, atât în ceea ce priveºte
teoriile ºi studiile empirice, cât ºi instituþiile în cadrul cãrora
se desfãºoarã numeroase programe de învãþãmânt ºi cercetare.
Extraordinara dezvoltare a sociologiei familiei în ultimii ani
se datoreazã transformãrilor demografice ºi structurale ale
instituþiei familiei ce suscitã interesul atât al cercetãtorilor cât
ºi al legislatorului ºi al guvernanþilor. În contrast, în România,
studiul familiei este la începuturi, fapt datorat pe de o parte
slabei dezvoltãri a sociologiei în general – urmare a absenþei
din spaþiul ºtiinþific pentru o perioadã îndelungatã – iar pe de
altã parte, lipsei unor cercetãri sistematice asupra diverselor
aspecte ale vieþii familiale, dar ºi asupra evoluþiei familiei în
general. Articolul1 de faþã îºi propune sã acopere mãcar parþial
acest vid de cercetare prin studiul unui fenomen ce denotã

1 Articolul prezintã cercetarea pe care am realizat-o în vara anului 2001,
asupra unui grup de 18 familii monoparentale, în cadrul tezei de
doctorat despre monoparentalitatea în România.
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transformarea instituþiei familiei în România, anume creºterea
monoparentalitãþii. Fenomen observat încã din anii ’70 în
societãþile occidentale ºi analizat în numeroase studii, creºterea
numãrului ºi proporþiei familiilor monoparentale în ansamblul
familiilor devine un fapt social abia în anii ’90 în România.
Cu toate acestea, se remarcã absenþa unor studii sistematice ºi
complete asupra emergenþei ºi extinderii monoparentalitãþii
în România; cu excepþia câtorva lucrãri2 care trateazã aspecte
particulare ale monoparentalitãþii, fenomenul nu a captat
atenþia cercetãtorilor, rãmânând în afara lucrãrilor de sintezã.
În acest articol propun o analizã cât mai completã a
monoparentalitãþii în România, ca parte a procesului de
transformare a instituþiei familiei într-o societate în tranziþie,
deci în schimbare globalã. Demersul pe care îl prezint tinde
sã avanseze o modalitate de lecturã a transformãrii practicilor
ºi comportamentelor familiale în decursul ultimului deceniu,
pornind de la identificarea caracteristicilor specifice ale
monoparentalitãþii în România ºi definirea unor traiectorii tip.
Înainte de a prezenta efectiv analiza fenomenului, voi resitua
acest demers în ansamblul studiilor despre familie.

Familia contemporanã, o instituþie în schimbare

Câteva tendinþe durabile de transformare marcheazã
instituþia familiei în ultimele decenii ale secolului al XX-lea.
Acestea sunt scãderea drasticã a natalitãþii ºi nupþialitãþii,
creºterea divorþialitãþii, difuzarea din ce în ce mai amplã a
uniunii libere. Acumularea acestor transformãri în decursul
timpului a condus la veritabile mutaþii ale familiei. Cea mai
importantã este diversificarea formelor de viaþã familialã:

2 Cristina ªtefan (2001) ºi Marian Preda (1999) au tratat familia
monoparentalã din perspectiva politicilor publice care i se adreseazã,
ºi a aspectelor economice ale monoparentalitãþii.
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înlocuirea modelului unic al familiei conjugale, nucleare cu
o diversitate de forme familiale – familii monoparentale, familii
recompuse, uniune liberã, cupluri homosexuale. Se vorbeºte
tot mai puþin despre familie ºi tot mai mult despre familii.
Aceastã multiplicare a formelor de viaþã familialã, consacrate
juridic ºi social, semnificã o modificare a concepþiei asupra
familiei ºi cuplului; familia se defineºte prioritar pe baza
legãturilor filiale ºi secundar pe baza relaþiei conjugale, iar
cuplul devine din ce în ce mai instabil, bazat pe afectivitate.
Diversificarea formelor de viaþã familialã, a comportamentelor
ºi practicilor familiale se traduce în modificarea sistemului
simbolic al societãþii.3 În prezent, societatea nu se mai
raporteazã la un sistem simbolic fondat pe referinþa unicã la
cãsãtorie, fundamentul vieþii familiale; multiplicitatea
caracterizeazã familia contemporanã întrucât în societate
coexistã o diversitate de forme familiale alternative. Aceastã
mutaþie principalã a instituþiei familiei e însoþitã de o tendinþã
marcatã spre dezinstituþionalizarea familiei. Dupã cum
remarca Louis Roussel,4 dezinstituþionalizarea are doua faþete:
pe de o parte, tendinþa actorilor de a menþine viaþa privatã în
afara cadrelor instituþionale la diverse momente ale traiectoriei
familiale (cuplu consensual, separare fãrã divorþ), iar pe de
altã parte, retragerea dreptului din gestiunea relaþiilor familiale.
În aceste condiþii, comportamente altã datã marginale s-au
generalizat la scara întregii societãþi. Astfel de schimbãri care
pun sub semnul întrebãrii fundamentul instituþional al familiei
sunt observabile în toate societãþile occidentale ºi au suscitat
marea dezvoltare a studiului familiei în decursul ultimelor patru
decenii.

3 Thery (1996).
4 Roussel (1992).
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Dinamica instituþiei familiei în þãrile est-europene este însã
diferitã de cea a societãþilor occidentale, sub influenþa
politicilor publice puse în aplicare de regimul comunist.
Politicile sociale care au fost puse în practicã de regimul
comunist urmãreau sã imprime o anumitã evoluþie familiei ºi
sã menþinã indicatorii demografici între anumiþi parametri. În
special între anii 1966-1989, familia a fãcut obiectul unor
politici deosebit de severe axate pe conservarea ratei de
natalitate la niveluri ridicate, necesare creºterii volumului
populaþiei, ºi prezervarea modelului familial conjugal, unicul
permis ºi legitim. Controlul strict al familiei de cãtre stat a
perturbat evoluþia fireascã a familiei.5 Astfel, abia la începutul
anilor ’90, dupã dispariþia presiunilor directe asupra familiei,
tendinþele de transformare a familiei devin posibile ºi vizibile.
Natalitatea începe sã scadã, tendinþã ce se menþine în ultimii
10 ani; rata de fertilitate diminuând de la 66,3 în 1989 la
39,9 în 1996, iar rata de natalitate de la 16,5 în 1989 la 10,2
în 1996.6 Evoluþia comportamentelor de reproducere e vizibilã
în indicele sintetic de fertilitate care a scãzut de la 1,41 în
1994 la 1,30 în 1996. În paralel se observã creºterea natalitãþii
în afara cãsãtoriei, de la 15% în 1992 la 22% în 1996. Se
înregistreazã, de asemenea, decalaje între mediul urban ºi cel
rural în favoarea ultimului; spre exemplu în 1995, 3 din 5
copii nãscuþi în afara cãsãtoriei provin din mediul rural.
Fenomenul se demarcã ºi prin caracterul precoce al
maternitãþii, naºterile în afara cãsãtoriei la grupul de vârstã
20-24 ani fiind în  creºtere ºi reprezentând contingentul cel
mai important.7

5 Kligman (1998).
6 Anuarul statistic al României, CNS, 1967, 1997.
7 Nãscuþi vii în anul 1997, CNS, 1998.
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Divorþialitatea oscileazã în aceastã perioadã, dupã o
creºtere masivã în 1991 când se înregistreazã 37031 divorþuri,
scade uºor în urmãtorii ani pentru a atinge un nou vârf în
1994 cu 39663 divorþuri, iar apoi se stabilizeazã la un plafon
mai scãzut (35586 în 1996).8 Majoritatea divorþurilor
(aproximativ 56%) se înregistreazã la familiile cu copii.

Monoparentalitatea în România, marginalitate socialã ºi

juridicã

Demografii semnaleazã creºterea semnificativã a
numãrului familiilor monoparentale, fenomen ce nu a captat
însã atenþia cercetãtorilor. Astfel, în urma recensãmântului din
1992, din totalul nucleelor familiale (familii cu sau fãrã copii)
10% sunt familii monoparentale, ceea ce înseamnã o creºtere
de 1,5 ori faþã de procentajul înregistrat la recensãmântul din
1977.9 Prin comparaþie, familiile conjugale n-au înregistrat
modificãri importante, iar numãrul cuplurilor fãrã copii a
crescut cu o zecime, reprezentând aproape o treime din totalul
familiilor. Din totalul nucleelor familiale, aproape jumãtate
(46,9%) au un copil, iar majoritatea familiilor monoparentale
se regãsesc în aceastã categorie. Un raport al Comisiei naþionale
pentru statisticã10 estimeazã cã aceastã evoluþie diferitã a
tipurilor de familie se datoreazã schimbãrii comportamentului
reproductiv, în special a natalitãþii în afara cãsãtoriei, precum
ºi altor fenomene demografice ºi sociale, ca scãderea
mortalitãþii ºi decoabitarea. Coroborând datele prezentate mai
sus, se poate afirma cã extinderea monoparentalitãþii se
datoreazã, pe de o parte, creºterii maternitãþii în afara cãsãtoriei,

8 Anuarul statistic al României, CNS, 1967, 1997.
9 Situaþia copiilor în România ºi evoluþia ei în perioada 1980-1985,

raport, CNS, 1996.
10    Idem.
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iar pe de altã parte, divorþialitãþii familiilor cu copii, cu alte
cuvinte pãrinþii celibatari ºi cei divorþaþi reprezintã cel mai
important contingent din ansamblul familiilor monoparentale.
Studiul monoparentalitãþii în România se limiteazã în prezent
la o analizã a aspectelor economice ale fenomenului, punând
în evidenþã faptul cã familiile monoparentale se asociazã unui
risc de sãrãcie ridicat, numãrându-se printre categoriile care
se aflã sub pragul de sãrãcie.11 De asemenea, în cadrul
politicilor familiale ºi în legislaþia familiei nu existã mãsuri
care sã codifice specificul monoparentalitãþii.

Toate aceste date indicã transformãri esenþiale ale familiei
în perioada de tranziþie, extinderea monoparentalitãþii este
una dintre transformãrile actuale ºi denotã emergenþa unor
noi forme de viaþã familialã. Pornind de la aceste constatãri, o
serie de întrebãri stau la baza prezentului studiu: ce semnificaþie
are acest fenomen în contextul de schimbare socialã globalã
a societãþii? Ce trãsãturi specifice caracterizeazã creºterea
monoparentalitãþii în România faþã de alte societãþi? Este vorba
de o structurã familialã definitã de lipsa unui pãrinte sau de o
nouã formã familialã care relevã o nouã definiþie a
parentalitãþii? Ce raporturi existã între aceastã formã de
parentalitate ºi conjugalitate? Existã anumite situaþii ºi traiectorii
monoparentale tip, anumite categorii specifice?

Pentru a rãspunde la aceste întrebãri, am considerat cã
demersul cel mai adecvat constã în construirea unui cadru
teoretic adaptat realitãþii studiate, capabil sã surprindã
fenomenul în toatã complexitatea sa, respingând astfel
aplicarea unei scheme teoretice deja construite. Pornind de
la studiile sociologice asupra monoparentalitãþii,12 am construit

11 Preda (1999).
12 Lefaucheur (1991), Favre&Savet (1993), LeGall&Martin (1987),

Gaulejac (1990), Dandurand (1988).
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un cadru teoretic unitar pentru a analiza multiplele aspecte
ale fenomenului. De la bun început o abordare macrosocialã,
globalã a fost exclusã datoritã datelor incomplete de care
dispuneam. Într-adevãr singurele date precise sunt cele care
estimeazã procentajul familiilor monoparentale din totalul
familiilor ºi aceasta pentru anul 1992. Aceste date sunt lacunare
întrucât nu precizeazã structura menajelor monoparentale în
funcþie de diverse criterii, precum statutul matrimonial al
pãrintelui singur, venitul sãu, numãrul de copii etc. O altã
criticã se referã la modalitatea de calcul a acestui procent,
prin raportare la totalul nucleelor familiale (familii cu sau fãrã
copii) ºi nu prin raportare la totalul familiilor cu copii, ceea
ce conduce la ignorarea dimensiunii reale a fenomenului. De
asemenea, nu se cunosc datele pentru perioada 1993-2000,
ceea ce nu ne permite sã urmãrim dinamica fenomenului în
perioada de tranziþie. Þinând cont de aceste limite inerente,
am adoptat o abordare microsocialã, care permite analiza
semnificaþiei fenomenului din perspectiva actorului social, prin
prisma practicilor familiale. De inspiraþie interacþionistã, cadrul
teoretic utilizat are în centrul sãu actorul social în dimensiunea
sa creativã ºi activã, capabil sã construiascã roluri ºi
semnificaþii, nu doar sã le interpreteze ºi preia, sã confere noi
semnificaþii rolurilor ºi practicilor pe care le performeazã, deci
capabil sã inoveze ºi sã transforme mediul în care evolueazã.
Într-o relaþie dialecticã, structurile sociale ºi individul evolueazã
ºi se modeleazã reciproc, în cadrul interacþiunilor permanente,
neputând afirma în mod definitiv predeterminismul unuia
asupra celuilalt.

O altã sursã de inspiraþie care a contribuit la formularea
cadrului teoretic provine dintr-o tradiþie sociologicã ºi
antropologicã cu o istorie bogatã, aceea a studiului reþelelor
sociale. Aceastã perspectivã se fondeazã pe ideea cã actorul
social nu acþioneazã singur, izolat, ci în cadrul unor reþele
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sociale de care aparþine. Actorul utilizeazã resursele ce aparþin
reþelelor sociale diverse, adoptã practicile specifice din cadrul
acestora ºi contribuie la menþinerea ºi funcþionarea lor. Claude
Martin13 a realizat un bilanþ al studiilor care utilizeazã o
abordare bazatã pe reþele sociale, el însuºi aplicând-o în analiza
recompoziþiei universului familial dupã dezuniune. Socialul
este definit ca o reþea (noduri ºi relaþiile dintre ele) de relaþii
interdependente. În cadrul reþelelor se efectueazã schimburi
de informaþii ºi bunuri, iar normele sunt rezultatul
interacþiunilor interindividuale. Studii care analizeazã reþelele
familiale contrazic teza lui Parsons care afirma cã procesul de
industrializare a contribuit la izolarea grupului domestic
conjugal de reþeaua de rudenie ºi astfel a contribuit la
generalizarea modelului familiei nucleare bazat pe menajul
conjugal. Studiile la scara microsocialã (de cartier) au pus în
evidenþã permanenþa reþelelor familiale prin analiza modurilor
de structurare a relaþiilor de rudenie apropiatã, utilizând
indicatori precum densitatea, proximitatea rezidenþialã,
frecvenþa întâlnirilor ºi schimburilor în cadrul grupului de
rudenie.14 Agnès Pitrou15 depãºeºte aceastã fazã descriptivã,
analizând caracteristicile sociabilitãþii în cadrul diverselor
categorii sociale; e vorba despre forþa relaþiilor de rudenie,
densitatea ºi frecvenþa lor, faptul cã sunt locul unui mare numãr
de schimburi de servicii ºi bunuri, informaþii ºi sfaturi. Aceste
schimburi se structureazã diferit în funcþie de categoriile
sociale: ajutor pentru subzistenþã – în mediile populare – sau
ajutor pentru promovare – în clasa mijlocie, dar ºi în funcþie
de etapa ciclului de viaþã. Solidaritatea familialã funcþioneazã
ca sprijin cotidian ºi protecþie în caz de dificultãþi

13 Martin (1997).
14 Bott (1957).
15 Pitrou (1994).
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socio-economice. În aceeaºi direcþie, un grup de cercetãtori
din Québec16 a pus în evidenþã reconstituirea reþelelor de
sociabilitate ºi solidaritate familialã în contextul urbanizãrii,
persistenþa ºi diversificarea lor în condiþiile reorganizãrii
teritoriale la nivel de cartier.

Rezumând, abordarea teoreticã utilizatã în aceastã
cercetare, într-o perspectivã microsocialã, se fondeazã pe
primordialitatea acordatã actorului social, vãzut în cadrul
reþelelor de sociabilitate din care face parte, pentru a
reconstitui complexitatea universului cotidian în care
evolueazã. Mai precis, se face referinþã la  patru tipuri de reþele:
familiale (rudenie directã sau prin alianþã), informale (prieteni,
cunoºtinþe), parentale (persoane susceptibile a juca rolul de
pãrinte faþã de copil), instituþionale (instituþii cu care actorul
se relaþioneazã). Reþelele în care actorul evolueazã joacã un
rol important în configurarea situaþiei acestuia întrucât actorul
acþioneazã în concordanþã cu normele vehiculate în cadrul
reþelelor. În plus, actorul utilizeazã nu numai resursele
personale, ci ºi cele ale reþelelor de care aparþine, ceea ce i-a
influenþat pe unii autori sã vorbeascã de capital reþea, gradul
de inserþie într-o reþea de sociabilitate.17

În concordanþã cu aceastã abordare, cadrul metodologic
utilizat se înscrie în tradiþia individualismului metodologic.
Cercetarea ce urmeazã a fi prezentatã se bazeazã pe o abordare
biograficã, care surprinde în profunzime semnificaþia
monoparentalitãþii ºi a practicilor familiale observate. Metoda
aleasã, istoria de viaþã, permite de asemenea recuperarea
dimensiunii dinamice a situaþiei familiale, care este rezultatul
unei întregi evoluþii, nu o situaþie izolatã. Astfel
monoparentalitatea va fi analizatã ca secvenþã a unei traiectorii

16 Fortin (1987).
17 Martin, op.cit., p. 83.
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familiale, pornind de la faptul cã situaþia actualã se înscrie
într-o istorie familialã care îºi pune amprenta asupra
configuraþiei ºi definirii situaþiei ºi contribuie la înþelegerea
sa. Demersul urmat în realizarea istoriilor de viaþã se bazeazã
pe câteva concepte operaþionale, alcãtuite din mai multe
variabile ºi indicatori, articulate într-un cadru unitar.
Variabilele utilizate sunt regrupate în douã dimensiuni:
subiectivã ºi obiectivã. Aceastã distincþie e justificatã de faptul
cã imaginarul ºi realul sunt inseparabile ºi întreþin raporturi
complexe; definirea situaþiei modeleazã atât comportamentul
individului, cât ºi reacþiile sale faþã de ceilalþi (principiul lui
Thomas), valorile interiorizate orienteazã acþiunea ºi atitudinea
individului. Dimensiunea obiectivã vizeazã practicile familiale
ºi condiþiile de viaþã, în timp ce dimensiunea subiectivã se
referã la reprezentãrile, valorile, atitudinile ºi percepþiile care
influenþeazã practicile. Cele douã dimensiuni sunt în strânsã
legãturã, întrucât configurarea unei situaþii depinde nu numai
de condiþiile obiective, ci ºi de percepþia asupra situaþiei ºi de
valorile ºi reprezentãrile care subîntind acþiunile individului.
Dimensiunea obiectivã include resursele (capitalurile)
individuale – vârstã, educaþie, sex, profesie, ocupaþie, venituri,
numãr de copii – ºi reþelele – persoane ºi relaþiile dintre ele.
Dimensiunea subiectiva cuprinde reprezentãrile actorului
privitoare la situaþia actualã, copil, familie, muncã, valorile ºi
atitudinile sale, proiectele de viitor ºi definirea situaþiei (impusã,
doritã, aleasã etc.).

În realizarea istoriilor de viaþã am urmãrit douã paliere:
pornind de la situaþia actualã ºi mergând retroactiv spre
reconstituirea istoriei familiale. Situaþia actualã este rezultatul
unei istorii familiale, matrimoniale, sociale, de aceea am
considerat important a reconstitui traiectoria familialã,
subiectivã, aºa cum o descrie ºi percepe individul. Fiecare
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este descrisã pe cele douã dimensiuni, obiectivã ºi subiectivã,
sistematizate în schema urmãtoare:

ANALIZA DIMENSIUNE VARIABILE
CONCEPT OPERAÞIONAL

Situaþia actualã 1.1.Dimensiunea obiectivã Vârstã Venit
Resurse individuale Educaþie      Ocupaþie

Profesie
Numãr copii

Resurse relaþionale: reþele Actori (rol, statut) ºi
relaþiile dintre ei (tip de
relaþie, frecvenþã,
intensitate)

1.2.Dimensiuneasubiectivã
Definirea situaþiei Percepþia situaþiei (impusã,

doritã, cãutatã etc.)

Reprezentãri Proiecte de viitor (copil,
familie, muncã)
Valori ºi atitudini

Istoria familialã, 2.1. Dimensiunea obiectivã
matrimonialã, Traiectorie Durata episodului
socialã monoparental

Circumstanþele
dezuniunii
Secvenþele (cãsãtorie,
uniune liberã, divorþ,
maternitate)

Reþele Actori ºi relaþiile dintre ei
2.2. Dimensiunea subiectivã Percepþia situaþiei la
Definirea situaþiei momentul de debut a

episodului monoparental
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E de remarcat distincþia între definirea situaþiei la intrarea
în monoparentalitate ºi la momentul actual; chiar dacã, la
început, monoparentalitatea este trãitã ca o situaþie impusa
ulterior poate deveni o situaþie doritã ºi perpetuatã voluntar;
reciproca e valabilã. În acest mod, situaþia monoparentalã
actualã este vãzutã ca o secvenþã a unei traiectorii, de aceea
mã voi referi la ea nu ca la o situaþie fixã, definitivã, ci ca la
un episod al unei istorii care poate evolua.

Istorii de viaþã cu pãrinþi singuri. Tipuri monoparentale

Pe baza acestei scheme de analizã, în vara anului 2001,
am realizat 18 istorii de viaþã cu pãrinþi singuri. Selecþionarea
subiecþilor a respectat principiul variaþiei cazurilor, urmãrind
alegerea unor cazuri contrastate din punctul de vedere al
variabilelor considerate determinante pentru situaþia
monoparentalã, ºi anume: vârsta subiectului, sexul, numãrul
de copii, statutul matrimonial, educaþia, ocupaþia. Întrucât nu
se cunoaºte structura menajelor monoparentale în funcþie de
aceste variabile, nu se poate discuta despre reprezentativitatea
eºantionului, ceea ce am urmãrit este o cât mai bunã
reprezentare a tuturor situaþiilor posibile ºi evitarea cantonãrii
într-o singurã categorie.

Astfel dintre cei 18 subiecþi, 16 sunt mame singure, iar 2
sunt taþi singuri, ceea ce respectã proporþiile cunoscute, marea
majoritate a menajelor monoparentale fiind conduse de femei.
Selecþionarea cazurilor s-a realizat pe doua cãi: una informalã
(5 cazuri) ºi una formalã (13 cazuri). Dintre cele cinci cazuri
selecþionate pe cale informalã (prin intermediul cunoºtinþelor,
vecinilor etc.), patru sunt din Bucureºti, ºi unul din Braºov. În
ceea ce priveºte modalitatea instituþionalã de selecþionare a
cazurilor, aceasta s-a realizat cu ajutorul a douã organizaþii
non-guvernamentale, Holt International Children’s Service ºi
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Fundaþia Internaþionalã pentru Copil ºi Familie din Cluj.18

Astfel, 13 dintre cele 18 cazuri analizate sunt beneficiari ai
unor programe ale acestor organisme, dupã cum urmeazã: 7
rezidente în centrul maternal al Holt International, 4 sunt
beneficiare ale Centrului de Resurse pentru Comunitate al Holt
International, ºi 2 beneficiare ale programelor FICCF. Alegerea
acestei maniere de selecþionare a cazurilor se justificã prin
dorinþa de acoperi o cât mai mare varietate de situaþii; astfel,
prin maniera instituþionalã au fost selecþionate cazuri cu diferite
grade de risc: persoane cu mari probleme socio-economice,
care trãiesc o crizã gravã, persoane care au depãºit criza pentru
a se instala într-o situaþie relativ echilibratã ºi persoane în
nevoie, în timp ce prin modalitatea informalã am selecþionat
cazurile care au o situaþie socio-economicã echilibratã, stabilã.

Astfel, din punctul de vedere al variabilelor reþinute,
eºantionul cuprinde o mare varietate de situaþii, dupã cum se
poate observa din compoziþia sa, prezentatã mai jos.

Vârstã Nr. subiecþi Statut matrimonial Nr. subiecþi

-20 ani 3 Celibatar(ã) 9

20-30 ani 4 Divorþat(ã) 5

30-40 ani 3 Vãduv(ã) 3

40 ani + 8 Separat(ã) 1

Total      18 Total     18

18 Þin sã adresez ºi pe aceastã cale mulþumiri personalului acestor
organizaþii pentru ajutorul generos pe care mi l-au acordat în realizarea
cercetãrii.
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Nr. copii Nr. subiecþi Educaþie Nr. subiecþi

1 14 Primarã (4-8 clase) 4

2 1 Secundarã (8-12 clase) 3

3 + 3 ªcoalã prof./ liceu 6

Total     18 Universitarã 5
Total     18

Ocupaþie Nr. subiecþi

Timp complet 7

Timp parþial 3

Concediu de maternitate 1

ªomer 7

Total     18

Exploatarea corpusului alcãtuit din cele 18 istorii de viaþã
s-a realizat printr-o analizã tematicã în funcþie de ºapte teme
care regrupeazã ansamblul variabilelor luate în considerare.
Menþionez cã nu consider cã maniera de a construi aceste
teme sau de a realiza analiza este unica posibilã, ci o opþiune
între mai multe alternative, opþiune bazatã pe faptul cã am
considerat aceastã modalitate ca fiind cea mai adecvatã metodã
de analizã pentru obiectivul propus. Astfel, analiza tematicã
este efectuatã în funcþie de urmãtoarele ºapte teme:
1. Amplasarea episodului monoparental în cadrul traiectoriei

subiectului – ce regrupeazã variabile ca vârsta la începutul
episodului monoparental, vârsta actualã, durata episodului
monoparental, statutul matrimonial, definirea situaþiei la
începutul episodului monoparental.

2. Resursele subiectului: educaþie, profesie, ocupaþie, venituri.
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3. Numãrul ºi vârsta copiilor.
4. Definirea situaþiei actuale ºi strategii de reuºitã.
5. Tratamente rele: violenþã domesticã ºi conjugalã,

neglijenþã, abuzuri.
6. Reþele: familiale, informale ºi instituþionale.
7. Familia de origine: categorie socialã, relaþii, interacþiuni.

Analizând corpusul în funcþie de aceste teme, s-au conturat
câteva tipuri monoparentale, pe care le voi prezenta pe scurt
în continuare. Cum volumul de informaþii este foarte mare,
am acordat prioritate în construirea acestor tipuri primelor
patru teme; astfel, fiecare tip se defineºte prin trãsãturi comune
în funcþie de primele patru teme, iar celelalte trei explicã
diferenþele dintre cazuri în interiorul unui tip. Ceea ce trebuie
remarcat încã de la început este faptul cã intrarea în
monoparentalitate antreneazã o crizã care poate fi de diverse
tipuri (economicã, afectivã, relaþionalã, legatã de violenþa
domesticã), de duratã ºi amploare variabile. Existã o corelaþie
puternicã între momentul traiectoriei familiale când
monoparentalitatea debuteazã ºi tipul de crizã. De aceea
pentru fiecare tip monoparental analizat, criza poate fi de mare
sau mica amploare ºi duratã, actualã sau depãºitã, de naturã
economicã, afectivã etc.

Monoparentalitatea precoce. Episodul monoparental este
situat la începutul traiectoriei familiale, debutând în urma unei
maternitãþi precoce, la mai puþin de 20 ani. Maternitatea este
un accident, în urma unei relaþii de scurtã duratã, în care cuplul
nu a coabitat ºi nu avea planuri de viitor împreunã. Adeseori
cuplul s-a dizolvat încã înainte de naºterea copilului, iar
maternitatea a fost asumatã târziu de mame, de cele mai multe
ori dupã naºtere, întrucât pe perioada sarcinii multe mame se
gândeau sã abandoneze copilul. Majoritatea acestor mame
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mãrturisesc cã ar fi dorit sã facã un avort, dar din diverse motive
nu a fost posibil (termenul legal depãºit, lipsa mijloacelor
financiare, servicii medicale inaccesibile). Patru mame singure
din eºantion corespund acestui tip, toate sunt celibatare. Trei
dintre ele au 20 ani sau mai puþin, pentru acestea episodul
monoparental începuse de câteva luni la momentul anchetei,
una singurã are 27 ani, pentru ea episodul monoparental
dureazã de peste 10 ani. Douã dintre ele erau în centrul
maternal la momentul anchetei, una era beneficiarã a Centrului
de Resurse pentru Comunitate ºi una beneficiarã a FICCF Cluj.

Debutul episodului monoparental le situeazã într-o situaþie
de crizã accentuatã, mai multe elemente contribuind la
declanºarea ºi perpetuarea acestei crize. Maternitatea în afara
cãsãtoriei le plaseazã încã de la început într-o situaþie de
precaritate economicã; cel mai adesea ele nu ºi-au terminat
studiile secundare (liceul) sau le-au abandonat deja, nu
lucreazã ºi nici nu au pregãtirea necesarã pentru a putea avea
o ocupaþie care sa le asigure independenþa economicã. În
acelaºi timp, maternitatea la o vârstã fragedã declanºeazã
adesea conflicte violente cu familia de origine, conflicte care
în unele cazuri se soluþioneazã, dar în altele conduc la ruptura
relaþiilor dintre pãrinþi ºi mama singurã, ceea ce agraveazã
situaþia tinerei mame, lipsite de orice sprijin. Astfel, mama,
care este încã o adolescentã, nu are nici resursele materiale
nici resursele psihologice de a asuma singurã maternitatea, ea
însãºi având nevoie de suportul acordat de propria familie. În
aceste condiþii, atitudinea pe care o adoptã familia de origine
este esenþialã pentru evoluþia situaþiei, pentru gerarea
problemelor economice, relaþionale ºi emoþionale care apar.
Familia de origine fie respinge fata-mamã lipsind-o de
mijloacele necesare supravieþuirii, fie acceptã maternitatea
precoce ºi o ajutã pe mamã sã-ºi creascã copilul. Din cele
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patru cazuri ce corespund acestui tip, douã mame se aflau în
centrul maternal la momentul anchetei, fiind respinse de
familie, iar douã mame erau întreþinute de pãrinþi. Douã
exemple ilustreazã aceste situaþii.

Monica (17 ani) se afla în centrul maternal Holt de douã
luni, la momentul anchetei, fiind instituþionalizatã imediat
dupã naºtere. Monica a avut o relaþie de câteva luni cu tatãl
copilului, relaþie care luase sfârºit la momentul în care a aflat
cã era însãrcinatã. Tatãl biologic nu ºi-a asumat
responsabilitatea parentalã, refuzând s-o ajute pe Monica atât
în timpul sarcinii (pentru a face un avort), cât ºi dupã naºterea
copilului (nerecunoscându-ºi paternitatea). Provenind dintr-o
familie simplã de muncitori, în care problemele nu lipsesc
(tatãl alcoolic, dificultãþi financiare) ºi relaþiile sunt distante,
Monica nu a apelat la ajutorul pãrinþilor ºi nici nu le-a fãcut
cunoscutã situaþia sa. „Când mama a intrat in salon ca sã-mi
aducã actele, mi-a arãtat pumnul, era tare furioasã. Mi-a spus
imediat cã trebuie sã abandonez copilul. Nici acum nu ºi-a
schimbat pãrerea. Eu însã vreau s-o pãstrez…, când am vãzut-o
ce drãguþã e, n-am mai vrut s-o las.” Prin urmare, mama i-a
refuzat ajutorul ºi nu o primeºte acasã cu copilul, restul familiei
nu e în mãsurã sã-i acorde nici un fel de ajutor, aºadar Monica
neavând unde locui, a fost orientatã de personalul de la spital
spre centrul maternal. Situaþia sa este deosebit de precarã,
întrucât nu lucreazã ºi nu ºi-a terminat studiile liceale. În
condiþiile în care trebuie sã-ºi asume singurã creºterea copilului,
acest lucru nici nu e posibil în viitor.

Angela (25 ani) are o situaþie similarã la începutul
monoparentalitãþii, ea a dat naºtere fetiþei sale la 18 ani, în
urma unei relaþii de scurtã duratã care luase sfârºit la acel
moment. Relaþiile cu tatãl biologic al fetiþei au fost sistate încã
din timpul sarcinii. Provenind ea însãºi dintr-o familie
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monoparentalã (Angela a fost crescutã doar de mama sa), ea a
gãsit mai multã înþelegere pentru aceastã situaþie în familia de
origine. Mama Angelei a acceptat încã de la început
maternitatea fiicei ºi o susþine material de atunci. Angela nu a
lucrat niciodatã întrucât nu are decât patru clase ºi nu a reuºit
sã-ºi gãseascã nici un serviciu, trãind exclusiv din veniturile
mamei sale – situaþie stabilã, dar la limita supravieþuirii, care
a determinat-o sã facã apel ºi la ajutorul unor instituþii pentru
a-ºi asigura un nivel de trai mediu.

Dupã cum se poate observa, în primul caz, precaritatea
economicã este deosebit de accentuatã, mama fiind complet
izolatã de familia de origine care o respinge, în timp ce în al
doilea caz, chiar dacã reþelele familiale sunt restrânse,
reducându-se la mama, aceasta acordã sprijinul necesar pentru
gerarea situaþiei monoparentale. Chiar dacã ºi în al doilea caz
situaþia este dificil echilibratã, veniturile fiind cu greu suficiente,
totuºi se poate vorbi despre o anumitã bunãstare, familia
monoparentalã formatã de Angela ºi fiica ei având o locuinþã
cu dotare satisfãcãtoare.

Pentru acest tip de monoparentalitate, riscurile de sãrãcie
ºi abandon al copilului sunt deosebit de grave, îndeosebi dacã
familia de origine refuzã sã ajute mama singurã. Sprijinul pe
care familia de origine îl acordã în aceste cazuri e mult mai
important decât în altele întrucât mamele sunt foarte tinere,
încã dependente de pãrinþii lor. În plus, tatãl biologic al
copilului se gãseºte în aceeaºi situaþie de instabilitate, astfel
încât chiar dacã doreºte sã-ºi asume responsabilitãþile
parentale, nu este în mãsurã sã o facã imediat. În acest fel,
criza economicã este deosebit de gravã ºi prelungitã la
începutul monoparentalitãþii. De asemenea, monoparentali-
tatea este greu trãitã la o vârstã fragedã nu numai din cauza
lipsei resurselor economice ºi sociale, dar ºi datoritã aspectelor
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psihologice ale maternitãþii solitare. A avea un copil în timpul
adolescenþei implicã impunerea unor privaþiuni ºi sacrificii
pentru care o adolescentã nu este pregãtitã. Timpul liber
diminueazã drastic, oportunitãþile educaþionale ºi profesionale
se restrâng, o serie de competenþe devin necesare fãrã a avea
timpul de a le învãþa. Pentru Monica, în situaþia de a-ºi asuma
absolut singurã maternitatea celibatarã, presiunea socialã ce
înconjoarã aceastã situaþie e perceputã de manierã acutã:
„Ceea ce mã deranjeazã cel mai mult sunt privirile oamenilor
pe stradã, în parc, când sunt cu fetiþa. Oamenii se uitã urât la
mine cã sunt aºa de tânãrã ºi am un copil.” Privirile celorlalþi
care acuzã ºi subliniazã diferenþa faþã de norma care stipuleazã
cã familia este cadrul în care un copil trebuie sã se nascã (ºi
aceasta la o anumitã vârstã), fac ºi mai dificilã acceptarea
situaþiei ºi gãsirea unei soluþii. La început situaþia
monoparentalã este consideratã inacceptabilã datoritã vârstei
foarte tinere, ulterior este acceptatã ºi se cautã soluþii pentru
rezolvarea problemelor. Pentru unele mame proiectele de
viitor legate de copil (Angela) sunt prioritare, pentru altele
proiectele de recompoziþie familialã, iar pentru altele
proiectele profesionale ºi educaþionale sunt privilegiate.

Este de remarcat faptul cã dificultãþile cele mai grave ºi
crizele cele mai prelungite se întâlnesc la mamele care provin
din familii cu probleme (alcoolism, probleme financiare, relaþii
tensionate), în timp ce pentru mamele ce provin din familii
monoparentale la rândul lor, situaþia monoparentalã este mai
rapid acceptatã, ºi suportul imediat. De asemenea, mamele
ce provin din medii mijlocii sau liberale primesc mai uºor
suportul familiei de origine, în timp ce cele care provin din
medii sãrace ºi cu probleme sunt mai degrabã respinse de
familie, familia negãsind resursele materiale ºi culturale pentru
a gera situaþia monoparentalã ce survine în mod neaºteptat.
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Monoparentalitatea precarã. Episodul monoparental este
situat la începutul traiectoriei familiale, la o vârstã între 20-25
ani, ºi survine în urma rupturii unei uniuni libere de duratã de
aproximativ 4 ani. Începutul monoparentalitãþii coincide de
cele mai multe ori cu naºterea. Spre deosebire de primul tip,
maternitatea planificatã sau nu, este o decizie deliberatã a
mamei în cadrul unei uniuni considerate durabile; aceastã
decizie nu este însã aprobatã de partener, care declinã orice
responsabilitate parentalã, nedorind copilul. Dezuniunea este
de cele mai multe ori decisã tot de partener, tatãl biologic al
copilului, ºi se consumã în timpul sarcinii sau imediat dupã
naºtere. Pentru cele trei mame din eºantion care corespund
acestei situaþii, monoaparentalitatea este asumatã imediat, dar
declanºeazã o crizã de naturã economicã suficient de gravã.
Astfel, douã din cele trei mame care se regãsesc în acest tip, se
aflau în centrul maternal la momentul anchetei, fiind într-o
situaþie de crizã profundã, iar o mama se afla într-o situaþie
economicã deosebit de precarã, fiind întreþinutã de pãrinþi.
Criza de la începutul monoparentalitãþii este generatã de
precaritatea situaþiei lor profesionale. Aceste mame au de
obicei o instrucþie medie, liceul sau 10 clase, au început sã
lucreze devreme (13-16 ani), exercitând ocupaþii precum
muncitoare, vânzãtoare, chelnãriþã. Pânã la începutul
monoparentalitãþii, ele îºi asigurau independenþa financiarã,
spre deosebire de primul tip în care mamele erau total
dependente de suportul familiei. Echilibrul menajului lor a
fost compromis odatã cu naºterea copilului, moment în care
au fost nevoite sã renunþe la serviciu pentru a creºte copilul,
care la momentul anchetei avea 3-6 luni. Astfel ele sunt în
situaþie de dependenþã economicã, fie sunt întreþinute de
familie (unul din trei cazuri), fie sunt nevoite sã facã apel la
instituþii pentru a obþine ajutorul necesar, întrucât familia le
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respinge sau nu poate sã le ofere nici un ajutor (douã din trei
cazuri).

Spre exemplu, Paula (25 ani) locuieºte cu pãrinþii sãi de la
naºterea fetiþei sale (4 luni), întrucât tatãl biologic al copilului
nu doreºte sã se implice în îngrijirea acesteia. Pe toatã durata
uniunii sale cu tatãl biologic al copilului, Paula a fost victima
violenþei conjugale deosebit de grave, cu toate acestea, ea nu
dorea sã se despartã de partenerul sãu. Spre deosebire de ea,
Cristina (22 ani) a trebuit sã facã apel la o soluþie instituþionalã
pentru a depãºi criza de la începutul monoparentalitãþii
întrucât familia sa de origine, dezorganizatã, nu îi poate oferi
nici un sprijin. De altfel, relaþiile cu familia de origine au fost
sistate de câþiva ani; la puþin timp dupã divorþ, pãrinþii sãi au
abandonat-o în stradã, de la vârsta de 12 ani, moment în care
a renunþat la ºcoalã ºi a început sã lucreze.

ªi în aceste cazuri, intrarea în monoparentalitate
declanºeazã o crizã economicã profundã generatã de lipsa
mijloacelor financiare. Diferenþa faþã de prima categorie este
cã, atât cât se poate prevedea, aceastã crizã este limitatã în
timp, întrucât mamele au pregãtirea ºi capacitatea necesare
de a-ºi asuma independenþa financiarã. Dependenþa lor
economicã este limitatã la perioada când copilul este de vârstã
micã, o data ce acesta va putea fi lãsat la creºã, mamele îºi vor
putea relua activitatea profesionalã, ceea ce le va permite
asigurarea unui nivel minim de trai. ªi în aceste cazuri se
observã importanþa sprijinului acordat de reþelele familiale,
în majoritatea cazurilor criza fiind accentuatã de faptul cã
familia de origine este dezorganizatã ºi nu are capacitatea de
a contribui la gerarea situaþiei.

De remarcat este faptul cã deºi monoparentalitatea este
asumatã pe deplin, episodul monoparental tinde a fi scurt,
întrucât mamele exprimã proiecte de viitor bazate pe



165

I. ªantiere de cercetare

recompoziþie familialã, ele doresc sã se recãsãtoreascã vãzând
în acest plan o strategie de a depãºi problemele financiare.

Monoparentalitatea stabilã ºi durabilã. Episodul
monoparental este situat la mijlocul traiectoriei familiale, dupã
25 ani, debutând cu naºterea copilului care nu va trãi niciodatã
cu ambii pãrinþi. În cazul acestor mame, sarcina poate fi
planificatã sau nu, dar copilul e dorit în cadrul unei uniuni
considerate stabile ºi de duratã (uniune liberã sau cãsãtorie).
Dupã naºterea copilului uniunea ia sfârºit sau continuã, dar
tatãl biologic nu-ºi asumã niciodatã rolul parental, deºi
recunoaºte copilul ºi eventual plãteºte pensie alimentarã, el
nu este prezent în universul familial al copilului. Douã din
cele 18 cazuri, corespund acestui tip, ambele mame au în
prezent în jur de 50 ani, iar copiii sunt la sfârºitul adolescenþei
(peste 18 ani). Ele ºi-au au asumat monoparentalitatea de la
bun început ºi au perpetuat episodul monoparental, nu s-au
recãsãtorit, nici coabitat cu un alt partener. Este singurul tip
monoparental în care pãrinþii singuri au adoptat voluntar
modelul copilului unic, limitând natalitatea prin mijloace
contraceptive. O altã caracteristicã a acestui tip este datã de
faptul cã rolul patern nu a fost niciodatã asumat de tatãl
biologic sau de o altã persoanã. Copilul îºi cunoaºte tatãl, dar
nu întreþine cu acesta relaþii sistematice, tatãl e doar o prezenþa
meteoricã în universul sãu familial. În schimb, rolul parental
este împãrþit între mama ºi bunica copilului. În fapt, mama
singurã coabiteazã de la începutul episodului monoparental
cu propria sa mamã care îndeplineºte o serie de sarcini
parentale ºi domestice în cadrul menajului. Contribuþia sa
permite mamei singure realizarea echilibrului muncã-familie.

În acest caz, situaþia monoparentalã este stabilã ºi
echilibratã, monoparentalitatea fiind mai mult sau mai puþin
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conºtient cãutatã, acceptatã, asumatã. Deºi mamele afirmã cã
ar fi dorit sã formeze o familie cu un nou partener, se observã
tendinþa de a perpetua monoparentalitatea; universul familial
exclusiv feminin se reconstituie în jurul copilului ºi este
conservat astfel; din acest univers orice prezenþã masculinã
este exclusã, asociatã cu exteriorul, fãrã a pãtrunde în sfera
domesticã ce este conservatã ca un domeniu feminin. Acest
model este observat în cazul femeilor cu un anumit profil
sociocultural: instrucþie superioarã, ocupaþii bine remunerate
ºi stabile, ceea ce permite asumarea unui nivel de trai peste
medie, ºi provenind din medii liberale, beneficiind de sprijinul
necondiþionat al pãrinþilor.

Spre exemplu, Maria (50 ani), unul dintre cele doua cazuri
care ilustreazã acest tip monoparental, este arhitectã ºi lucreazã
într-un centru de proiectãri încã de la terminarea facultãþii.
Ea are o fatã de 23 ani, pe care a crescut-o singurã, cu ajutorul
mamei sale cu care ºi coabiteazã. Tatãl biologic al copilului
nu a putut niciodatã sã-ºi asume responsabilitãþile parentale
din cauza unei boli mentale grave, motiv pentru care relaþia
sa cu Maria a luat sfârºit la câþiva ani dupã naºterea fetei. Ei nu
au coabitat niciodatã, dar copilul îºi cunoaºte tatãl ºi îl viziteazã
rareori. Un rol important în traiectoria Mariei îl are mama sa,
care a contribuit în mod substanþial la echilibrarea situaþiei
familiale; ea ºi-a a asumat toate sarcinile domestice, menajere
pentru a permite fiicei sale sã-ºi continue cariera profesionalã
ºi astfel sã aducã veniturile necesare familiei.

În aceste situaþii se observã o configuraþie familialã specialã,
în care absenþa tatãlui biologic al copilului e compensatã de
prezenþa bunicii copilului; distribuþia rolurilor în cadrul
menajului (mama aducãtoare de venituri, bunica responsabilã
de treburile domestice) faciliteazã concilierea muncã-familie
ºi reprezintã cheia funcþionãrii menajului monoparental.
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Monoparentalitatea conjuncturalã. Acest tip include
pãrinþii singuri care se regãsesc în situaþie monoparentalã de
manierã forþatã, în urma unui eveniment constrângãtor, ºi
contrar planurilor ºi intenþiilor lor. Episodul survine la mijlocul
traiectoriei familiale, la peste 30 ani. Copilul este conceput în
cadrul unei uniuni libere sau cãsãtorii stabile, de duratã medie
de 8 ani. Maternitatea este adesea o decizie de cuplu chiar
dacã sarcina nu e planificatã, pãrinþii doresc copilul în cadrul
cuplului. Dezuniunea este impusã de anumite circumstanþe
nefavorabile (violenþã, lipsa mijloacelor financiare), chiar dacã
la momentul concepþiei copilului acestea nu erau prevãzute.
Astfel monoparentalitatea nu este doritã, nici cãutatã, ci
reprezintã o alternativã la o situaþie imposibilã – de aceea am
denumit acest tip „conjunctural”, pentru cã este impus de o
conjuncturã specificã. În general, la începutul episodului
monoparental copilul este de vârstã micã (un an). Trei mame
din eºantion corespund acestui tip, ele au 33 ani, iar copiii lor
au vârste între 2-4 ani, episodul monoparental având o duratã
de peste doi ani la momentul anchetei. Toate aceste mame
sunt sau au fost rezidente ale centrului maternal datoritã
precaritãþii economice în care s-au aflat la începutul
monoparentalitãþii. Urmare a dezuniunii, criza economicã
debuteazã întrucât echilibrul menajului e compromis. În
general, aceste mame au o instrucþie medie, au fãcut studii
secundare ºi au o calificare profesionalã. Au o experienþã de
muncã diversificatã ºi servicii stabile, exercitând profesii ca
vânzãtoare, muncitoare, ceea ce le-a permis în trecut sã-ºi
asume independenþa economicã. Odatã cu venirea copilului,
contextul familial s-a deteriorat, ceea ce a condus la dizolvarea
cuplului. Spre exemplu, Geta (33 ani), cãsãtoritã de 4 ani cu
tatãl biologic al copilului, avea la momentul naºterii copilului
dificultãþi financiare generate de eºecul afacerii familiale pe
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care o începuse cu soþul sãu. Dupã naºterea copilului, nevoile
familiei au crescut substanþial, accentuând criza pe care o
trãiau. Astfel, de comun acord cu soþul sãu, Geta a luat decizia
de a se separa temporar pentru ca soþul sãu sã se reîntoarcã în
þara de origine, unde ºi-ar putea gãsi un serviciu pentru a-i
ajuta. La momentul anchetei, Geta se afla în centrul maternal,
dar lucra ca muncitoare într-o fabricã, dorind sã-ºi asigure
independenþa financiarã pânã la reîntoarcerea soþului sãu.

Adeseori dezuniunea e hotãrâtã datoritã climatului familial
nefavorabil creºterii copilului. Laura (33 ani), fostã rezidentã
a centrului maternal, a luat decizia de a-ºi pãrãsi cãminul
conjugal întrucât de ani de zile era victima violenþei conjugale
deosebit de grave. Întrucât comportamentele agresive ale
partenerului sãu, cu care era în uniune libera de 8 ani, o
îngrozeau din ce în ce mai mult, Laura a fugit cu fetiþa sa de
un an, pãrãsind oraºul unde locuia pentru a veni la Bucureºti
ºi astfel a se îndepãrta cât mai mult de partenerul sãu. În aceastã
situaþie, ea nu mai avea resursele financiare necesare traiului,
fiind nevoitã sã facã apel la o soluþie instituþionalã pentru a
depãºi criza.

Dupã cum se poate observa, la începutul episodului
monoparental aceste mame trãiesc o profundã crizã de naturã
economicã, ce este însã depãºitã dupã câteva luni, timp în
care fac apel la o soluþie instituþionalã. Aceastã precaritate
economicã contribuie la o definire negativã a situaþiei; copleºite
de problemele cu care se confruntã, aceste mame au o opinie
negativã despre monoparentalitate, exprimând planuri de
recompoziþie familialã pentru viitor.

Monoparentalitatea de risc. Episodul monoparental se
situeazã târziu în cadrul traiectoriei familiale, la o vârstã de
peste 35 ani. La momentul anchetei cele trei mame care
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ilustreazã acest tip aveau peste 40 ani, ºi se aflau în situaþie
monoparentalã de peste 2 ani. De-a lungul traiectoriei
familiale, ele au avut cel puþin douã episoade monoparentale,
dintre care ultimul va fi probabil perpetuat pânã la sfârºitul
traiectoriei familiale, datoritã vârstei înaintate. Mamele din
aceastã categorie au mai mult de trei copii ce provin din mai
multe relaþii conjugale de duratã. Este tipul la care se
înregistreazã natalitatea cea mai ridicatã (peste 3 copii); toþi
copii fiind doriþi în cadrul familiei. Episodul monoparental
poate fi generat de divorþ, abandon sau decesul soþului ºi le
situeazã într-o situaþie precarã, prelungitã. Pentru aceste mame,
problemele sunt legate de natalitatea ridicatã, nevoile familiei
fiind multiple ºi imposibil de satisfãcut în condiþiile în care
familia are un sigur aducãtor de venituri. De asemenea, pãrinþii
din aceastã categorie sunt persoane cu un nivel de ºcolarizare
redus (8-10 clase), ceea ce nu le permite accesul la meserii
bine remunerate; toate aceste mame lucreazã ca femeie de
serviciu sau muncitoare, îmbinând dificil munca ºi creºterea
copiilor. Ele îºi descriu situaþia în termeni de lipsuri ºi nevoi,
dar exprimã o mare capacitate de adaptare la situaþie ºi de a
imagina soluþii de ieºire din crizã.

Ilustrativ este cazul Doinei (42 ani) care are ºapte copii,
pe care îi creºte cu dificultate din veniturile sale de femeie de
serviciu. Din cauza lipsei mijloacelor financiare ºi a
problemelor cu reprezentanþii instituþiilor de învãþãmânt, nici
unul dintre copii de vârste între 6 ºi 18 ani, nu frecventa ºcoala
în anul în care ancheta a fost realizatã. Doina locuia cu cei
ºapte copii în douã camere sumar mobilate ºi lipsite de dotãri
minime (apã curentã, electricitate, încãlzire), având în îngrijire
ºi pe mama sa grav bolnavã. Astfel de cazuri extrem de grave
pun în evidenþã lipsa unor mãsuri þintite spre categoriile în
dificultate, mãsuri ce ar trebui sã susþinã pãrinþii în efortul de
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a asigura un nivel de trai minim, prevenind totodatã riscul de
abandon. În acest caz, gravitatea situaþiei este amplificatã de
absenþa reþelelor familiale de suport, care într-o serie de alte
cazuri preiau o parte din responsabilitãþile parentale ºi
furnizeazã servicii ce faciliteazã buna funcþionare a menajului
monoparental.

Monoparentalitatea tardivã. ªi pentru acest tip, episodul
monoparental este situat la sfârºitul traiectoriei familiale, la
peste 35 ani. Monoparentalitatea este generatã de divorþ sau
decesul unuia dintre soþi. Cei trei pãrinþi singuri (o mama ºi
doi taþi) care corespund acestui tip, au peste 40 ani la momentul
anchetei, iar episodul monoparental dureazã de peste 5 ani.
Acest tip se caracterizeazã printr-un pattern matrimonial stabil:
pãrintele a avut o singurã relaþie conjugalã de duratã, cãsãtoria
de peste 10 ani ia sfârºit prin divorþ sau decesul soþului (soþiei).
Monoparentalitatea este impusã, trecerea de la viaþa de familie,
foarte valorizatã, la monoparentalitate fiind trãitã dificil. Cu
toate acestea, stabilizarea situaþiei monoparentale este relativ
rapidã, datoritã faptului cã pãrinþii au resurse economice ºi
culturale variate ºi peste medie. Pãrinþii din aceastã categorie
au o situaþie economicã stabilã, având studii superioare ºi
ocupaþii bine remunerate (medic, inginer). Pentru ei, criza la
momentul de debut a monoparentalitãþii este exclusiv de ordin
afectiv, datoritã concepþiei pe care o au despre familie, pe
care o considerã indisolubilã ºi mai presus de interesele
individuale. Dacã la începutul monoparentalitãþii, întregul
echilibru familial e bulversat, dupã aproximativ doi ani situaþia
se stabilizeazã ºi va fi perpetuatã, probabil pânã la sfârºitul
traiectoriei familiale, aceºti pãrinþi nemanifestând nici un plan
de recompoziþie familialã. În special pentru cei pentru care
episodul monoparental e inaugurat de divorþ, acesta
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ocazioneazã conflicte violente între soþi, în privinþa tutelei
copilului. Copilul la vârsta adolescenþei (14-16 ani) suportã
greu tensiunile din familie, cu atât mai mult cu cât e în centrul
disputelor dintre pãrinþi. Cel mai evident este în cazul lui Florin
(45 ani), care a divorþat acum 5 ani, conform deciziei soþiei
sale care a plecat de acasã cu fetiþa lor, Alexandra, de 12 ani.
Iniþial copilul a fost încredinþat mamei, aceasta interzicând
tatãlui sã-ºi vadã copilul sau sã-i vorbeascã – fapt ce l-a marcat
în mod deosebit întrucât îºi iubeºte foarte mult fetiþa. La doi
ani dupã divorþ, dupã numeroase conflicte, Alexandra a cerut
tatãlui sã o ia în grija sa întrucât în familia mamei condiþiile
de trai se deterioraserã foarte mult; dupã ce mama a început o
nouã relaþie cu un alt partener. Climatul din noua familie a
mamei Alexandrei era marcat de numeroasele certuri dintre
parteneri ºi de instabilitate, întrucât aceasta nu mai lucra ºi nu
avea o locuinþã stabilã. Astfel, tatãl a primit tutela fetiþei care
locuieºte cu el de 3 ani.

Ceea ce se remarcã ºi în acest caz, ca ºi în cazul
monoparentalitãþii stabile ºi durabile, este faptul cã pãrinþii
care adoptã aceastã traiectorie au un profil sociocultural bine
definit: au numeroase resurse care le permit stabilizarea
situaþiei economice ºi un nivel de trai ridicat (studii superioare,
vârsta adultã la naºterea copilului etc.), adoptã modelul familiei
cu unul sau doi copii. Spre deosebire însã de mamele care
adoptã încã de la începutul traiectoriei monoparentalitatea,
pãrinþii care corespund tipului tardiv au avut o secvenþã
matrimonialã stabilã, de peste 10 ani, trecerea de la familia
nuclearã la monoparentalitate având loc târziu ºi dificil.

Consideraþii  finale

Câteva observaþii cu caracter general se impun, în ceea ce
priveºte specificul monoparentalitãþii, caracteristicile ºi
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traiectoriile tip observate, maniera de a se raporta la situaþia
monoparentalã.

În primul rând, familiile monoparentale nu reprezintã o
categorie omogenã, ci acoperã o mare varietate de situaþii
familiale, care se încadreazã într-o mare varietate de traiectorii;
realitatea multiformã ºi diversã a monoparentalitãþii redã una
din limitele acestei noþiuni. În al doilea rând, existã o
monoparentalitate tipic femininã (primele trei tipuri prezentate)
în care universul familial se reconstituie matricentric în jurul
relaþiei parentale, iar din configuraþia familialã orice figurã
masculinã este exclusã. În celelalte tipuri monoparentale se
pot regãsi atât mame cât ºi taþi singuri (ultimele trei tipuri). În
toate cazurile monoparentalitatea poate fi durabilã, perpetuatã
pe termen lung, ca pentru tipurile stabil, de risc ºi tardiv, sau
poate fi doar un episod, o etapã pasagerã în traiectoria
familialã. Cele mai tinere mame au adesea planuri de
recompoziþie familialã, concep monoparentalitatea ca pe o
situaþie tranzitorie care va lua sfârºit mai devreme sau mai
târziu printr-o nouã uniune. În unele cazuri tinerele mame
celibatare întreþin relaþii cu tatãl biologic al copilului chiar ºi
dupã naºterea copilului, sperând, în ciuda separãrii temporare,
o reconciliere prin depãºirea circumstanþelor nefavorabile
(absenþa resurselor financiare, împotrivirea pãrinþilor). Aceastã
tendinþã este observabilã ºi în traiectoria tipului de risc, care
este compusã din mai multe secvenþe conjugale ce alterneazã
cu episoade monoparentale. În general, la 20 de ani aceste
mame au o relaþie stabilã din care rezultã unul sau mai mulþi
copii, iar uniunea se destramã lãsându-le pentru o perioadã
de peste trei ani singure responsabile de familie. Ulterior ele
formeazã o nouã uniune cu un nou partener, iar din aceastã
uniune se nasc alþi copii. Deci se poate afirma cã pentru
mamele tinere este mai probabil ca episodul monoparental sã
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fie pasager, de duratã variabilã. Episodul monoparental este
durabil în câteva situaþii: pãrinþi în vârstã de peste 40 ani,
pentru care recompoziþia familialã este greu de presupus,
pãrinþi cu resurse bogate care pot asigura un standard de trai
ridicat, pãrinþi cu educaþie superioarã ºi provenind din medii
liberale, ºi cei care au suferit violenþa conjugalã gravã în cadrul
relaþiei precedente. Pentru toþi aceºtia stabilizarea situaþiei
monoparentale este uºor de realizat în ciuda dificultãþilor prin
care trec, iar definirea situaþiei se transformã treptat ajungând
la o atitudine pozitivã, element ce contribuie la perpetuarea
monoparentalitãþii.

Aºa cum alte studii realizate o aratã,19 intrarea în
monoparentalitate nu antreneazã întotdeauna scãderea
nivelului de trai ºi, prin aceasta, nu se asociazã întotdeauna
cu sãrãcia. Pentru tipurile stabil ºi tardiv, monoparentalitatea
nu afecteazã nivelul de trai, care rãmâne constant pentru cã
pãrinþii respectivi au o situaþie profesionalã ºi economicã stabilã
ºi superioarã mediei (studii superioare, ocupaþii bine
remunerate, locuri de muncã stabile) ºi sunt bine integraþi în
reþelele familiale care le acordã un sprijin substanþial pentru
gerarea situaþiei. În schimb, monoparentalitatea antreneazã
sãrãcia ºi scãderea drasticã a nivelului de trai pentru anumite
categorii de pãrinþi singuri, în special mamele foarte tinere
(sub 25 ani), cele cu copii de vârste mici, cele cu peste trei
copii, ºi toþi pãrinþii slab dotaþi în resurse economice ºi respinºi
de familia de origine (pãrinþi izolaþi). În aceste cazuri, ruptura
uniunii conjugale antreneazã un sever dezechilibru familial,
plasând aceºti pãrinþi într-o situaþie de precaritate economicã
ºi dependenþã de suportul exterior (instituþii, familie,
cunoºtinþe). Aceºtia sunt pãrinþii pentru care criza de la

19 Le Gall & Martin (1987).
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începutul monoparentalitãþii este deosebit de gravã ºi
prelungitã. Izolarea de reþelele familiale contribuie la
accentuarea ºi perpetuarea crizei în timp ce acceptarea de
cãtre familie a situaþiei monoparentale ajutã la depãºirea crizei.

Aceste elemente de ordin general care pot fi observate în
toate societãþile sunt amplificate în cazul României de
contextul tranziþiei; condiþiile socio-economice specifice
explicã de ce criza la momentul de intrare în
monoparentalitate este de mare amploare ºi duratã. Astfel
riscurile de sãrãcie, abandon ºi neglijenþã sunt deosebit de
mari datoritã situaþiei economice dificile. Precaritatea
economicã este amplificatã de faptul cã, în condiþiile tranziþiei,
un singur venit mediu nu este suficient pentru a asigura traiul
unei familii cu un copil minor; nevoile familiei nu pot fi
satisfãcute dacã un singur aducãtor de venituri susþine familia.
Cum majoritatea pãrinþilor singuri au studii medii, ei au un
acces limitat la locurile de muncã bine remunerate ceea ce
explicã precaritatea situaþiei lor. Nu numai un singur venit
este insuficient pentru satisfacerea nevoilor unei familii cu
copiii, dar concilierea muncã-familie este deosebit de dificilã
pentru pãrinþii singuri care nu au cu cine împãrþi sarcinile
legate de creºterea ºi supravegherea copilului. Mamele trebuie
sa-ºi întrerupã activitatea profesionalã dupã naºtere pentru cel
puþin un an, multe nu beneficiazã de concediu de maternitate
întrucât au slujbe cu normã incompletã sau temporare, ceea
ce înseamnã reducerea substanþialã sau dispariþia totalã a
veniturilor, în orice caz o situaþie de dependenþã. Ulterior,
când îºi pot lãsa copilul la creºã sau grãdiniþã, întâmpinã
dificultãþi în reintegrarea pieþei muncii datoritã programelor
restrictive ale acestor instituþii ºi a exigenþelor profesionale
crescânde. În absenþa suportului familiei, aceastã triplã
responsabilitate (parentalã, profesionalã ºi menajerã) depãºeºte
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posibilitãþile reale devenind o problemã insurmontabilã.
Mamele singure cu copii de vârste mici intrã rapid într-un
cerc vicios: trebuie sã lucreze pentru a aduce veniturile
necesare traiului, dar programul lor e limitat de
responsabilitãþile parentale, în timp ce nevoile familiei sunt
crescute. Aceste aspecte conduc la o altã problemã cu care se
confruntã familiile monoparentale, ºi anume locuinþa. Criza
generalã a locuirii în România pune pãrinþii singuri în faþa
unei probleme deosebit de grave, cãci gãsirea ºi întreþinerea
unei locuinþe adecvate în condiþiile în care veniturile medii
diminueazã, locuinþele sunt tot mai rare, iar preþurile lor cresc,
devine o dificultate imposibil de soluþionat în multe cazuri.
De aceea, mulþi fac apel la aranjamente de viaþã speciale,
precum coabitarea mai multor nuclee familiale pentru a
împãrþi cheltuielile legate de locuire ºi întreþinerea menajului
sau coabitarea cu alþi membrii ai familiei. Când este posibil
mama singurã coabiteazã cu propria mamã, care preia o serie
de sarcini domestice facilitând astfel concilierea
muncã-familie.

O alta caracteristicã esenþialã a monoparentalitãþii în
România este importanþa reþelelor familiale în surmontarea
crizei, pusã în evidenþã de faptul cã majoritatea pãrinþilor care
au o situaþie echilibratã au reuºit sã depãºeascã dificultãþile
graþie sprijinului substanþial acordat de familie; o bunã
integrare în reþeaua de rudenie permite nu numai o formã de
sociabilitate importantã pentru gerarea situaþiei, dar ºi
procurarea unor diverse servicii ºi bunuri ce ajutã pãrintele în
îndeplinirea rolurilor parentale ºi familiale – un ajutor pentru
supravieþuire sau pentru promovare. Dimpotrivã izolarea,
absenþa unei reþele de suport familiale, accentueazã
dificultãþile prin supraîncãrcarea pãrintelui cu sarcini familiale
ºi profesionale. Pãrinþii singuri în dificultate provin cel mai
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adesea din medii familiale cu probleme, din familii
dezorganizate, sãrace sau au întrerupt relaþiile cu aceºtia.

Pe lângã toate aceste elemente de risc, se adaugã absenþa
unor politici sociale ºi familiale structurate ºi þintite spre
categorii speciale. Lipsa unor seturi de mãsuri de susþinere
pentru pãrinþii în dificultate (programe flexibile de lucru, creºe,
grãdiniþe, internate cu program prelungit, alocaþii pentru
familie monoparentalã etc.) agraveazã riscurile de sãrãcie ºi
abandon ºi contribuie la perpetuarea crizei pe care aceºti
pãrinþi o trãiesc.

În concluzie, cercetarea prezentatã aduce câteva elemente
necesare înþelegerii unui proces actual, acela de transformare
a familiei, pornind de la analiza unui fenomen particular,
extinderea monoparentalitãþii în România. Aceastã analizã
nu-ºi propune sã dea rãspunsuri definitive la un subiect atât
de vast, ci sã deschidã un câmp de dezbatere ºi reflecþie ce
vizeazã întreaga societate. În ce mãsurã legislatorul poate
codifica transformãrile practicilor familiale, astfel încât sã dea
un rãspuns apropriat schimbãrii pe care acestea o presupun ºi
care afecteazã însãºi concepþia despre cãsãtorie, familie, cuplu?
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CONSTRUCÞIA  SOCIALÃ  A
SEXUALITÃÞII  MASCULINE

   ADRIANA BÃBAN

Introducere

Interacþiunea dintre politicile publice ºi viaþa privatã în
general ºi comportamentul  sexual în particular, a devenit
obiect de cercetare în ºtiinþele sociale odatã cu impunerea
teoriilor feministe în sfera academicã. Relaþiile dintre bãrbaþi
ºi femei încep sã fie analizate printr-o nouã grilã, afirmându-se
astfel relevanþa investigãrii interacþiunii dintre sexe nu doar în
sfera publicã dar ºi în cea privatã (Edley & Wetherell, 1995).
Studiul sexualitãþii devine un exemplu de cercetare asupra
modului în care socialul  interacþioneazã cu viaþa  individualã.
În acest context se contureazã ºi un nou interes pentru studiul
bãrbaþilor ºi al masculinitãþii (Tolson, 1977; Pleck, 1981;
Connel, 1987, 1995; Kimmel, 1987, 2000; Brittan, 1989;
Seidler, 1989, 1991, 1992, 1994; Segal, 1990; Brod, 1994;
Morgan, 1992).

România a reprezentat pentru mai bine de douã decenii
un caz extrem în domeniul politicilor populaþionale ºi a
reacþiilor provocate de acestea la nivel individual. Regimul
Ceauºescu a ridicat la rang de politicã de stat exploatarea
capacitãþii reproductive a femeii. Mãsura în care statul
comunist a încercat sã controleze viaþa sexualã ºi reproductivã
a fiecãrui cuplu, cât ºi mecanismele legislative create pentru a
pune în aplicare politica demograficã de atunci este astãzi
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bine documentatã (Kligman, 1991, 1992, 1995, 1998; David,
1990, 1992, 1994a; David & Bãban, 1996; Bãban & David,
1994; Bãban, 1999, 2000a; Johnson et al., 1993, 1996).

În ciuda unei retorici egalitariste, natura paternalistã a
statului comunist nu fãcea altceva decât sã sprijine ºi sã dea
un plus de forþã atitudinilor ºi practicilor patriarhale. Mãsurile
politice care creau dependenþa cetãþeanului faþã de stat ºi
dependenþa dintre cetãþeni, reproduceau relaþiile din cadrul
familiei de tip patriarhal (Verdery, 1994). Ca ºi în alte þãri din
blocul comunist, prãpastia dintre emanciparea teoreticã a
femeilor ºi circumstanþele vieþii cotidiene subminau în totalitate
sloganul ideologic “egalitatea dintre femei ºi bãrbaþi”. Pentru
majoritatea femeilor, egalitatea însemna tratarea lor în spaþiul
public ca ºi cum ar fi fost bãrbaþi, în timp ce în spaþiul privat,
acestea rãmâneau cantonate în rolurile tradiþionale.

Industrializarea forþatã a dus mai curând la ruralizarea
oraºului decât la urbanizarea satului (Gilberg, 1979). Valorile
patriarhale tradiþionale dominau o mare parte a  societãþii,
definind rolurile de  gen ºi  relaþiile dintre bãrbaþi ºi femei.
Familia ruralã patriarhalã încuraja ºi alimenta idealul femeii
supuse ºi subordonate, femeia grijulie ºi iubitoare, o femeie
fãrã urmã de preocupãri personale, devotatã exclusiv soþului
ºi familiei. Comportamentul convenþional era obedienþa faþã
de tatã ºi soþ. Superioritatea ºi independenþa bãrbatului erau
intrinseci acestei tradiþii. Alcoolismul ºi adulterul bãrbatului
erau tolerate atât timp cât acesta îºi îndeplinea obligaþiile de a
asigura subzistenþa familiei (Kligman, 1991).

Prãbuºirea regimului Ceauºescu a permis focalizarea
atenþiei cercetãtorilor asupra consecinþelor dramatice ale
politicilor demografice iresponsabile ale regimului. La fel ca
ºi celelalte þãri din fostul bloc comunist, România a cunoscut
dupã 1989 o perioadã de profunde transformãri sociale,
politice ºi economice. Realizarea unui adevãrat ºi autentic
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parteneriat între sexe rãmâne o prioritate. Deºi acest drept
este asigurat prin Constituþia României, la nivelul practicilor
cotidiene se înregistreazã încã largi disparitãþi faþã de normele
legislative (Brucher, 1999). Mai mult chiar, tranziþia spre
democraþie în România, ca de altfel ºi în alte þãri
post-comuniste, a alimentat o intensificare a valorilor
tradiþionale, fenomen etichetat de sociologi ca
“retradiþionalizarea unor segmente ale societãþii” (Kligman,
1994).

Obiectivele ºi metodologia cercetãrii

Cercetarea de faþã ºi-a propus ca scop studierea impactului
ideologiei masculine asupra sexualitãþii ºi relaþiilor de gen.
Conform definiþiei datã de Pleck ºi colab. (1993) termenul de
ideologie masculinã circumscrie un set de convingeri mai mult
sau mai puþin sistematice, produse de circumstanþe
socio-economice ºi culturale specifice, care orienteazã ºi
influenþeazã atitudinile ºi comportamentul masculin.
Ideologia masculinã asigurã totodatã motivaþii ºi justificãri ale
comportamentelor individuale. Termenul de sexualitate
descrie convingeri, percepþii, preferinþe ºi practici sexuale
(Howard & Hollander, 1997).

Dacã perspectiva femininã asupra sexualitãþii ºi
comportamentului de reproducere a fost cercetatã în alte douã
studii calitative (Bãban & David, 1994, 1996, 1997; Bãban,
2000a), studiile exploratorii privind ideologia masculinã ºi
sexualitatea sunt absente în cercetarea psihosocialã din þara
noastrã.

Participanþi

Grupul de studiu a cuprins 50 de bãrbaþi din Cluj-Napoca,
cu vârste între 18 ºi 57 de ani. Douã treimi dintre participanþi
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erau cãsãtoriþi, patru divorþaþi iar 11 bãrbaþi necãsãtoriþi. Din
punctul de vedere al educaþiei, patru bãrbaþi au absolvit ºcoala
primarã, nouã ºcoala gimnazialã, 22 liceul iar 15 au pregãtire
universitarã. Toþi participanþii s-au declarat heterosexuali. În
ciuda faptului cã grupul de studiu a inclus persoane de sex
masculin cu diverse caracteristici demografice, nu afirmãm
reprezentativitatea grupului de studiu pentru populaþia de sex
masculin din România. Reprezentativitatea ºi generalizarea
nu intrã în scopurile unei cercetãri calitative. Totuºi, este
plauzibil ca percepþiile, convingerile, atitudinile ºi experienþele
relatate în interviuri sã fie caracteristice ºi pentru  alþi bãrbaþi
români care trãiesc în contexte socio-culturale similare.

Metodã

Pentru a explora experienþe personale ºi interacþiunea
dintre convingerile, atitudinile ºi comportamentele din sfera
sexualitãþii ºi a relaþiilor interpersonale a fost utilizat interviul
individual de profunzime. Deºi a fost elaborat un ghid de
intervievare, interviurile s-au bazat în preponderenþã pe
întrebãri deschise care încurajau exprimarea liberã a unor
puncte de vedere personale. Pentru a verifica relevanþa ºi
claritatea ghidului de intervievare s-a realizat un studiu-pilot
ce a cuprins un grup focus ºi trei interviuri individuale.
Studiul-pilot a dovedit faptul cã întrebãrile interviului nu ridicã
probleme speciale de comprehensiune.

Cele 50 de interviuri au fost realizate de-a lungul unei
perioade de opt luni. Toate interviurile au fost înregistrate pe
casete audio ºi transcrise integral. Persoanele care au acceptat
sa ia parte la studiu au fost informate asupra scopurilor ºi
procedeelor cercetãrii,  fiecare dându-ºi consimþãmântul scris
de a fi intervievat ºi înregistrat pe bandã. Numele ºi adresele
participanþilor nu au fost înregistrate audio, în scopul asigurãrii
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confidenþialitãþii opiniilor exprimate. Interviurile individuale
au durat între 50 ºi 120 de minute.

Analiza interviurilor

Conþinutul interviurilor a fost supus analizei
fenomenologice interpretative descrise de Smith (1995, 1996)
ºi analizei de discurs (Parker, 1992). Analiza fenomenologicã
a permis surprinderea punctelor de vedere individuale ºi
comune asupra fenomenului investigat. Tehnica utilizatã este
cea a descompunerii tematice, unde termenul de „temã” este
folosit pentru structuri coerente, comune ºi recurente de
semnificaþii. Temele majore ale interpretãrii interviurilor au
la bazã identificarea codurilor operaþionale (Strauss ºi Corbin,
1990).

Perspectiva analizei de discurs implicã faptul cã
experienþele individuale ºi semnificaþiile lor sunt construite
prin intermediul limbii, prin resursele ºi practicile sociale ºi
culturale (Bãban, 2001). Termenul de „discurs” este ºi el folosit
în aceastã analizã, întrucât între conceptul de temã ºi cel de
discurs existã o relaþie (Woollett & Marshall, 1997). Discursul
este definit în acest context ca o modalitate de construire a
cunoºtinþelor ºi sensurilor, construcþiile fiind trans-individuale,
localizate social, istoric, politic ºi  cultural (Boyle & McEnvoy,
1998). În acest sens, recurgerea la abordarea discursivã
complementarã interpretãrii fenomenologice rãspunde
criticilor recente adresate psihologiei cã pune un accent prea
mare pe aspectele individuale ºi acordã prea puþinã importanþã
contextului socio-cultural (Yardley, 1997). Pentru alte detalii
metodologice vezi Bãban (2000b, 2000c, 2002a). Rezultatele
prezentate în capitolul de faþã fac parte dintr-un proiect de
cercetare mai larg ce a vizat ideologia masculinã, sexualitatea
ºi comportamentul de reproducere la bãrbaþii din România.



184

Direcþii ºi teme de cercetare în studiile de gen din România

Rezultate ºi discuþii

Analiza interviurilor pune în evidenþã construirea
sexualitãþii masculine ca o structurã heteroclitã, cu sensuri
multiple ºi divergente. Bãrbaþii intervievaþi percep relaþia
sexualã ca fiind cea mai intimã formã de manifestare a
dragostei ºi implicãrii, dar ºi ca formã de experimentare, ca
expresie a unei atracþii fizice conjuncturale ºi ca simplã nevoie
fiziologicã. Aceste constructe divergente permit justificarea
unor comportamente sexuale eclectice. Divergenþa dintre
sensuri nu pare sã inducã tensiune în conceptualizarea
sexualitãþii. Încadrarea eclectismului sexual masculin în norme
naturale reduce posibilitatea apariþiei de tensiune ºi conflicte
între diversele sensuri acordate constructului. Mai mult,
perceperea sexualitãþii masculine ca fiind diferitã de cea
femininã întãreºte aceastã convingere. „Naturalizarea”
diferenþelor dintre bãrbaþi ºi femei este exprimatã de un
participant al cãrui comentariu era: „Natura ne-a fãcut sã fim
diferiþi. Femeia are nevoie de afecþiune ºi stabilitate, în timp
ce bãrbatul are nevoie de experienþe ºi aventuri. Un
comportament  natural ºi normal la bãrbaþi este o chestiune
de prost-gust ºi de lipsã de rafinament la o femeie”.

Sexul ca experiment

Aproape toþi participanþii au subliniat importanþa
experienþei sexuale ca parte a procesului de devenire ºi formare
a unui bãrbat. Prima relaþie sexualã primeºte atributul de
„experienþã iniþiaticã” prin care bãiatul  “primeºte botezul
trecerii prin foc de la copilãrie la vârsta bãrbãþiei”, aºa cum
s-a exprimat unul dintre intervievaþi. Pentru majoritatea
acestora, începutul vieþii sexuale s-a plasat în jurul vârstei de
17 ani. Doar ºase persoane afirmã cã au început sã fie activi
sexual pentru cã erau îndrãgostiþi, în timp ce 35 dintre cei
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care au rãspuns au declarat cã principalul motiv al debutului
activitãþii sexuale a fost curiozitatea. Pentru alþii, debutul de
viaþã sexualã este dictat: “atunci când eºti forþat de trup ºi
hormoni sã o faci “.

Mai mulþi tineri au declarat explicit cã una dintre prioritãþile
din „agenda lor” era acumularea de experienþã sexualã: “Este
important ca bãrbatul sã dobândeascã experienþã sexualã;
aceasta îl va ajuta mai târziu, în relaþia în care se va implica
serios. Atunci vei ºti cum sã te comporþi fãrã sã fii stângaci sau
timid”.

Transformarea sexualitãþii în componentã centralã a
identitãþii masculine conduce la o retoricã a performanþei.
Nu existã loc în discursul masculin pentru absenþa
cunoºtinþelor ºi abilitãþilor sexuale: “Nu eºti pe deplin bãrbat,
decât dacã ai suficientã experienþã ºi potenþã sexualã”. Relaþia
sexualã dobândeºte centralitate nu doar în identitatea
masculinã dar ºi în cea de cuplu: “Sexul este cel mai important
aspect din viaþa de familie. Aici încep toate: armonia sau
conflictele”; sau: “Activitatea  sexualã este motorul ºi legãtura
care þin o relaþie, asigurându-i funcþionarea”.

Tema capacitãþii de a satisface sexual dorinþele partenerei
s-a profilat ca element important în contextul competiþiei
masculine. Posibilitatea ca partenera nemulþumitã sã caute
un alt bãrbat este perceputã ca o experienþã umilitoare.
„Impotenþa” a fost desemnatã drept cea mai durã insultã la
adresa masculinitãþii unui bãrbat.

În privinþa educaþiei sexuale primite acasã ºi la ºcoalã, un
numãr surprinzãtor de mare de participanþi (39) au declarat
cã nu au beneficiat de nici un fel de educaþie sexualã. Practic,
în toate cazurile (cu o singurã excepþie), pãrinþii nu asigurã un
cadru de comunicare deschisã pe tema sexualitãþii, sfaturile
despre viaþa sexualã limitându-se de regulã la vagul ºi
ambiguul avertisment „ fii  prudent ºi ai grijã ce faci”.
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La întrebarea „dacã fetele ar trebui educate diferit de bãieþi,
în materie de experienþã sexualã”, douã treimi dintre bãrbaþi
rãspund afirmativ. În opinia lor, fetele trebuie educate în spirit
defensiv faþã de diversele pericole la care sunt expuse ºi posibila
lor victimizare: „Fetele ar trebui sã fie educate într-un spirit
mai realist, pentru cã ele în general viseazã la o relaþie
romanticã, în timp ce bãieþii vor sã aibã o relaþie sexualã din
simplã curiozitate. ªtiþi cum se spune, fetele vor sã facã
dragoste, iar bãieþii vor sã facã sex”.

Potrivit spuselor participanþilor, ºcoala nu este mai eficientã
decât pãrinþii în a-i informa pe elevi asupra sexualitãþii. Mulþi
profesori de ºcoalã sunt încã reþinuþi ºi cu greu poartã discuþii
deschise cu elevii pe aceastã temã. Participanþii au fost în
general de acord cã pãrinþii nu sunt persoanele cele mai
indicate în a instrui copiii în materie de sex, pentru cã de
regulã se simt stânjeniþi ºi nu abordeazã fãrã prejudecãþi astfel
de lucruri. ªcoala e vãzutã ca un spaþiu mai adecvat pentru
educaþia sexualã decât familia. Doar doi bãrbaþi, ambii taþi de
fete, au fost de pãrerea cã astfel de lecþii de educaþie sexualã
predate în ºcoalã nu fac altceva decât sã încurajeze tineretul
sã devinã activ sexual.

Neexistând o legãturã consecventã între educaþia sexualã
de acasã ºi cea din  ºcoalã, pornografiei „de calitate” i se
atribuie un posibil rol educaþional. “Poþi învãþa ºi afla multe
lucruri ºi prin intermediul pornografiei. Dacã aceasta este de
bun gust,  poþi spune cã are rol educativ”.

Ilustraþiile cu nuduri de femei, expuse în cele mai diverse
locuri, cum ar fi pe cutiile de chibrituri, în taxiuri, pe pereþii
unor încãperi publice, au fost considerate de cãtre unii
participanþi ca semne de emancipare ºi eliberare ale unei
societãþii cenzurate pânã nu de mult de moravurile comuniste
ipocrite.
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Sexul ca dragoste

Majoritatea bãrbaþilor intervievaþi au construit un ideal de
relaþie sexualã bazatã pe dragoste ºi implicare emoþionalã.
Raportul sexual a apãrut astfel perceput drept cea mai strânsã
formã de exprimare a intimitãþii dintre douã persoane. Aproape
toþi bãrbaþii s-au dovedit interesaþi de o relaþie sexualã bazatã
implicare romanticã. ªi totuºi, tema iubirii romantice la bãrbaþi
s-a profilat a fi contaminatã de stereotipii de gen. “Pentru mine
unul, dragostea ºi plãcerea pot merge împreunã, dar ºi separat.
Dragostea poate fi dragoste, iar plãcerea poate fi doar plãcere
ºi atât”; sau: “Dragostea nu e o armã cu un singur glonþ pe
care sã-l tragi o singurã datã, dupã care, gata, s-a terminat.
Dacã iubeºti o femeie, nu înseamnã cã nu poþi iubi ºi o alta.
Aºa vãd eu lucrurile ºi aºa le simt.”

Unii dintre bãrbaþi construiesc dorinþa fizicã drept un
posibil antecedent al relaþiei romantice de iubire. Indiferent
de faptul cã sexul este privit ca antecedent, componentã sau
consecinþã a angajãrii emoþionale, toþi participanþii percep
implicarea sexualã ca o condiþie importantã a stabilitãþii unei
relaþii pe termen lung.

Pleck (1981, 1993) teoretizeazã efectul ideologiei
masculine ce pledeazã pentru separarea sexului de emoþii ºi
sentimente. În conformitate cu afirmaþiile lui Sleider (1991),
bãieþii mai sunt încã educaþi în convingerea cã sentimentele
sunt  „siropoase” ºi cã acestea sunt apanajul fetelor. Conform
ideologiei masculine, sentimentele sunt vãzute ca aspecte
personale ce au mai puþinã importanþã comparativ cu raþiunea
sau comportamentele. În cadrul acestei ideologii s-a dezvoltat
modelul dualist al capului raþional ºi al trupului iraþional.
Bãrbaþii cu convingeri tradiþionale în materie de sexualitate,
una dintre componentele ideologiei masculine, tind sã utilizeze
în relaþionarea interpersonalã cu femeile, într-un procent mai
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mare, strategii de exercitare a controlului ºi puterii, precum ºi
strategii de evitare faþã de implicarea emoþionalã (Wetherell
& Edley, 1999).

Sexul ca atracþie fizicã

Pe lângã recunoaºterea faptului cã dragostea ºi afecþiunea
pot sã însemne o relaþie sexualã de calitate, unii dintre
participanþi menþioneazã posibila disjuncþie dintre dragoste ºi
sex. Aventura ºi tentaþia sunt construite drept situaþii mereu
prezente, care „ameninþã” orice bãrbat, indiferent de statutul
sãu social, marital sau emoþional. „Vulnerabilitatea” bãrbaþilor
faþã de astfel de „pericole” este perceputã de jumãtate dintre
participanþi ca o  „slãbiciune” tipic masculinã ºi, ca atare,
scuzabilã: „Tare aº vrea sã vãd bãrbatul care spune NU, când
o femeie atractivã i se oferã.”

Bãrbaþii se percep pe sine ca acþionând diferit faþã de femei
în relaþie cu sentimentul de dragoste, dorinþã, sex ºi fidelitate,
aºa cum reiese din citatele de mai jos: „Cred cã în general,
bãrbaþii oferã dragoste pentru a primi sex, în timp ce femeile
oferã sex pentru a primi dragoste”; sau „Pentru femei, dragostea
e mai spiritualã, sexul e cortical ºi mediat de emoþii. Pentru
bãrbaþi uneori e mai simplu, ei pot separa cele douã lucruri
fãrã prea multe complicaþii”.

Majoritatea bãrbaþilor au fost de pãrere cã experimentele
sexuale nu se potrivesc unei femei, ºi cã cele care le practicã
îºi asumã riscul de a fi judecate ºi devalorizate ca femei. Prin
contrast, un bãrbat în aceeaºi situaþie este adesea apreciat ºi
stimat ca „fãcând ce fac bãrbaþii”. Sub acest aspect, se poate
distinge un discurs al diferenþei de gen, în virtutea cãruia
activitatea sexualã a bãrbaþilor în afara implicãrii emoþionale
este  construitã drept comportament masculin, în timp ce un
comportament similar conferã femeii statutul de „fiinþã
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imoralã”, atrãgând dupã sine acuzaþii de promiscuitate moralã
ºi sexualã. Dobândirea experienþei sexuale rãmâne un
prerogativ masculin.

Doar ºase dintre participanþi au exprimat opinia conform
cãreia virginitatea este importantã în relaþia cu femeia iubitã.
Totuºi, dincolo de afirmaþia explicitã, se identificã un  grad
mare de ambiguitate. „Virginitatea nu mai conteazã în zilele
noastre, e ceva demodat, chiar dacã e un lucru frumos atunci
când femeia ºtie cum sã o pãstreze”. În acelaºi timp, bãrbaþii
se aratã tentaþi de experienþe cu femeii cu iniþiative sexuale.
Discursul masculin construieºte imaginea unei femei ideale,
compusã din structuri comportamentale distincte ºi
contrastante: un anume grad de inocenþã sexualã asociatã cu
dezinhibiþie, pasiune ºi arta seducþiei sexuale.

Construirea sexului ca atracþie ºi tentaþie fizicã îi
poziþioneazã pe bãrbaþi în situaþia de risc permanent faþã de
infidelitate. Este o temã care reflectã opinia potrivit cãreia
femeia aprinde dorinþa sexualã normalã a bãrbatului ºi, în
consecinþã, acesta devine o potenþialã „victimã” a puterii femeii.
Relatãrile bãrbaþilor reflectã faptul cã „standardul dublu” de
evaluare a comportamentelor sexuale masculine ºi feminine
este încã  o realitate în România.

Sexul ca nevoie fiziologicã

Tema sexului ca dragoste ºi implicare emoþionalã se
situeazã în contrast cu o altã temã identificatã în interviuri,
cea a sexului ca nevoie fiziologicã. Douãzeci ºi trei de persoane
sugereazã ideea cã activitatea sexualã masculinã este în bunã
parte expresia caracteristicilor bio-fiziologice ale bãrbatului.
În relatãrile acestora, sexul este conceptualizat în termenii
nevoilor trupeºti. „Bãrbaþii au sexul în sânge. Din aceastã  cauzã
ei  au nevoie sã facã sex, mult sex. Nevoia sexualã la bãrbaþi
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este ca un  tren pe ºine: n-o poþi opri ºi nu este bine sã o faci
pentru cã  existã riscul sã deraieze”.

În timp ce a fi activ sexual e o probã de sãnãtate, abstinenþa
sexualã este perceputã drept ceva nefiresc ºi nesãnãtos, o
situaþie greu suportabilã de unii bãrbaþi. În unele din relatãrile
persoanelor intervievate, nevoia sexualã este construitã ca o
forþã capabilã de a-i copleºi pe bãrbaþi. Cei intervievaþi
comenteazã pe seama situaþiilor în care hormonii pot sã
impieteze capacitatea lor de judecatã, mai ales în preajma
unei femei atrãgãtoare. Majoritatea acestor bãrbaþi menþioneazã
cã au învãþat sã-ºi controleze impulsurile instinctuale.

Treizeci ºi ºase dintre participanþi s-au declarat în favoarea
legalizãrii prostituþiei. În acest sens sunt mobilizate diverse
discursuri: cel al sãnãtãþii publice, cel democratic,  unul
economic sau altul umanist, potrivit cãrora legalizarea
prostituþiei induce societãþii o multitudine de beneficii.
„Prostituþia existã oricum, legal sau nu; nu ar fi mai bine ca
femeile acestea sã fie protejate de stat?! Femeile nu ar mai fi
bãtute, ar trãi în locuri încãlzite ºi curate, ar beneficia de
controale medicale regulate ºi ar aduce profit financiar statului.
În acest mod bãrbaþii ar fi  protejaþi de boli”; sau „Cei care au
nevoie de  sex ºi nu pot sã-ºi satisfacã nevoia altfel se pot duce
acolo, unde plãtesc ºi îºi rezolvã nevoia, fãrã a distruge viaþa
unei fete; aºa ar scãdea cu siguranþã numãrul de violuri”; sau
„Chiar numele de casã de  toleranþã aratã scopul pe care îl
are: sã fie tolerantã cu nevoile unor bãrbaþi. Nimeni nu te
forþeazã sã intri acolo dacã nu doreºti,  în schimb ar trebui sã
fii tolerant cu cei care au nevoie sã se ducã acolo”.

Tema ilustratã mai sus reflectã opinia participanþilor privind
faptul cã   impulsurile sexuale ale bãrbatului sunt naturale ºi
în consecinþã impun constrângeri comportamentale în direcþia
satisfacerii acestora. Cercetãrile lui Hollway (1989)
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demonstreazã modul în care construcþia socialã a sexualitãþii
masculine ca nevoie biologicã conduce la  ideea cã în condiþii
de reprimare aceasta poate gãsi modalitãþi de exprimare
abuzive.

Poate nu întâmplãtor legalizarea prostituþiei în România
este privitã de un segment important al societãþii civile, de
politicieni ºi mass-media ca o modalitate eficientã de prevenire
a violurilor ºi bolilor cu transmisie sexualã. O anchetã realizatã
în România la nivel populaþional pe 1839 de persoane peste
18 ani, aratã cã 44% dintre bãrbaþii intervievaþi se declarã în
favoarea legalizãrii prostituþiei, 45% împotrivã, iar 11% sunt
indeciºi. Ponderea cea mai mare (68%) a celor care sunt în
favoarea legalizãrii prostituþiei provine din rândul bãrbaþilor
cu educaþie universitarã. (România/Barometru de gen, 2000).

Convingerile ºi atitudinile sexuale exprimate de bãrbaþi în
studiul de faþã sunt în concordanþã cu rezultatele privind
comportamentul sexual relevate de anchetele naþionale
realizate în ultimul deceniu în România (1994, 1996, 2000).
Studiul Sãnãtãþii Reproducerii în România (2000) realizat pe
un eºantion de tineri între 15 ºi 24 de ani reprezentativ la
nivel naþional, indicã o diferenþã semnificativã între bãieþi ºi
fete din punctul de vedere al vârstei de debut al vieþii sexuale.
Un procent de 25% dintre bãieþi raporteazã cã au devenit
activi sexual înaintea vârstei de 16 ani, în timp ce doar 7%
dintre fetele din aceeaºi categorie de vârstã îºi încep viaþa
sexualã la aceastã vârstã. Procentul de bãieþi activi sexual
înaintea vârstei de 18 ani creºte la 57%. Existã totodatã ºi o
diferenþã semnificativã între sexe referitoare la numãrul de
parteneri sexuali pe durata vieþii: în timp ce numai 7% dintre
persoanele de sex feminin declarã cã au avut patru sau mai
mulþi parteneri, peste 62% dintre subiecþii de sex masculin
afirmã acest fapt. Din rândul acestora, 27% declarã cã au avut
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peste 10 partenere. În plus, 34% dintre bãrbaþii cu vârste
cuprinse între 20 ºi 24 de ani afirmã cã au avut douã sau mai
multe partenere sexuale în ultimele trei luni, faþã de 2% dintre
subiecþii de sex feminin.

În general, ideologia masculinã are tendinþa de a acorda
un statut special sexualitãþii masculine,  fiind vãzutã ca o forþã
primordialã (Brittan, 1989). Imaginea transpare cu pregnanþã
ºi din diversele variante ale teoriilor psihanalitice referitoare
la sexualitate. La Freud, sexualitatea masculinã apare ca un
fenomen psihic „asertiv”, care îºi cautã cãi de obþinere imediatã
a gratificaþiei. Anormalitatea sexualã ºi comportamentul sexual
masculin violent sunt atribuite problemelor de reprimare. Cum
Freud sugereazã  faptul cã reprimarea nu se realizeazã
niciodatã complet, deci faptul cã libidoul masculin cautã orice
modalitate de exprimare  apare ca justificabil din perspectivã
psihanaliticã, (Brittan, 1989).

Recent, modelul psihanalitic al sexualitãþii masculine a
fost atacat de cãtre Foucault (1978). Acesta susþine cã
sexualitatea nu este o forþã globalã ºi universalã, ci mai curând
o reþea de sensuri contradictorii ºi de practici constituite prin
discurs. A susþine cã sexualitatea este construitã social nu
înseamnã a nega materialitatea ei, ci pur ºi simplu a recunoaºte
cã aceasta este produsã de factori sociali, culturali, politici ºi
economici. În timp ce se poate demonstra cã sexualitatea se
constituie prin practici sociale, este la fel de adevãrat cã
discursul masculin asupra sexualitãþii este privilegiat.
Privilegierea acestuia se cere explicatã.

Raþionalizarea comportamentelor sexuale de risc

O altã temã identificatã în conþinutul interviurilor se referã
la utilizarea raþionalizãrii ca mecanism defensiv faþã de
tensiunile dintre comportamentele sexuale de risc ºi
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consecinþele potenþial negative ale acestor practici. Majoritatea
bãrbaþilor invocã raþiuni medicale, sociale, economice ºi
psihologice de justificare raþionalã a atitudinii lor faþã de
metodele de planificare familialã ºi de protecþie împotriva
bolilor cu transmitere sexualã. Unii dintre participanþi apeleazã
mai curând la negarea defensivã, alþii adoptã  filosofia „ruletei
ruseºti”: „Totul înseamnã risc în viaþã. Risc oricând sã îmi pierd
serviciului sau sã mã îmbolnãvesc. Îmi asum un risc ºi  când
ies din casã. De ce nu mi-aº asuma riscuri ºi într-o relaþie
sexualã? Un risc în plus sau în minus nu mai conteazã. Trebuie
sã ai curajul sã-þi asumi riscuri;  riscurile pot fi plãcute ºi
provocatoare”; sau:   „Uneori mai trebuie sã uiþi de reguli, de
ce e permis ºi ce nu e permis sã faci, cel puþin în dormitor!”.

Constrângeri diferite acþioneazã la nivel cognitiv ºi
atitudinal ca obstacole în promovarea unor practici sexuale
preventive. Ca un prim obstacol apare „cultura contracepþiei
naturale”, moºtenire lãsatã de politica pronatalistã dusã de
regimul Ceauºescu. Pe lângã consecinþele dramatice ale lipsei
de acces la metodele de planificare familialã, regimul comunist
apela la orice mijloc de a descuraja atât iniþiativa ºi
responsabilitatea individualã, cât ºi comunicarea socialã,
factori cheie ai unui comportament sexual matur ºi responsabil.
Tradiþia a ceea ce Holland ºi colab. (1994) numesc „valoarea
spontaneitãþii” în actul sexual, obstrucþioneazã folosirea
prezervativului. S-a identificat asocierea preponderentã a
prezervativului cu anumite practici sexuale, cum sunt relaþiile
sexuale ocazionale, accidentale ºi sporadice. Folosirea
prezervativului este perceputã de unii dintre participanþi ca
fiind incompatibilã cu o relaþie pe termen lung. Prezervativul
este conceput ca având sensuri simbolice de: sex accidental,
sex fãrã investiþie emoþionalã, lipsã de încredere, sex neserios,
sex ilicit, sex ca distracþie, ca sport. În cazul în care
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prezervativul este utilizat ca metodã contraceptivã dobândeºte
semnificaþia de bãrbat lipsit de experienþã sexualã, fãrã un
auto-control bun. O altã constrângere în utilizarea
prezervativului este generatã de percepþia acestuia ca sursã ce
interfereazã cu plãcerea sexualã. “Prezervativele diminueazã
plãcerea. E ca ºi cum ai merge în grãdinã sã miroºi florile
având o mascã pe faþã”.

Rãspunsurile date de cãtre cei 2500 de bãrbaþi implicaþi
în Studiul Sãnãtãþii Reproducerii din România (2000) reflectã
un nivel scãzut de cunoºtinþe cu privire la folosirea
contraceptivelor moderne, nivel semnificativ mai redus decât
cel constatat în rândul femeilor. Cât priveºte evaluarea eficienþei
metodelor contraceptive, peste jumãtate dintre bãrbaþi (52%)
s-au declarat în favoarea metodei coitus interruptus, numind-o
metodã eficientã ºi foarte eficientã. În aceste condiþii nu este
surprinzãtor faptul cã numai 9% dintre cei 2500 de subiecþi
au raportat folosirea prezervativului.

Deºi printre tinerii români se înregistreazã un nivel ridicat
de cunoºtinþe despre HIV/SIDA ºi alte boli cu transmitere
sexualã, lipsa comportamentelor preventive sau negarea
riscului au fost puse în evidenþã de un alt studiu. Potrivit
Studiului Naraþiunilor Tinerilor Români (1999),  majoritatea
tinerilor (75% din populaþia femininã ºi 69% din cea masculinã)
socotesc cã propriul risc de a contracta HIV/SIDA se situeazã
sub medie. Numãrul de parteneri sexuali avuþi nu se coreleazã
cu percepþia riscului de contaminare. De exemplu, numai 10%
dintre tineri cu patru sau mai multe partenere sexuale de-a
lungul vieþii cred cã îºi asumã riscul de infecþie cu virusul
HIV. Una dintre preocupãrile autoritãþilor responsabile de
sãnãtatea publicã o reprezintã creºterea dupã 1989 a
numãrului de cazuri de persoane adulte infectate pe cale
sexualã cu visul HIV.  Nu este de omis nici faptul cã România
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a cunoscut o creºtere alarmantã ºi a altor cazuri de boli cu
transmitere sexualã, mai ales a sifilisului. În conformitate cu
Holscher (citat în Studiul  Naraþiunilor Tinerilor Români, 1999)
„tinerii români se joacã cu sãnãtatea lor sexualã. Mulþi tineri
sunt activi sexual ºi au mai multe partenere, cunosc lucruri
despre HIV/SIDA, dar nu se protejeazã încã împotriva bolilor
cu transmitere sexualã ºi a sarcinilor  nedorite”.

Consideraþii finale

Deciziile referitoare la viaþa sexualã ºi a comportamentului
de reproducere se numãrã printre cele mai intime decizii luate
de un bãrbat sau o femeie. Cu toate acestea, sexualitatea nu se
reduce la procese psihologice ºi comportamentale individuale.
Convingerile, motivaþiile ºi comportamentele sexuale
încorporeazã dimensiunile sociale ºi culturale ale unei
comunitãþii, inegalitãþile de gen, relaþiile de putere ºi
dominare. Analiza celor 50 de interviuri cu bãrbaþi având
diverse caracteristici socio-demografice a pus în evidenþã
cogniþii, atitudini ºi comportamente sexuale modelate de
experienþe individuale dar ºi de „contextul românesc”.

Sexualitatea masculinã este perceputã de cei intervievaþi
ca o dimensiune umanã heterogenã. Respondenþii au atribuit
semnificaþii diferite, uneori contradictorii, sexualitãþii
masculine. Actul sexual este perceput ca fiind posibila expresie
a iubirii, a unei atracþii fizice detaºate de orice implicare
emoþionalã, a nevoii de experimentare, dar ºi a unei nevoi
fiziologice. Construcþiile cognitive distincte privind sexualitatea
justificã practici sexuale masculine eclectice. Discrepanþa
dintre sensurile atribuite sexualitãþii masculine nu este
perceputã ca fiind problematicã ºi generatoare de tensiuni.
Posibilele  conflicte dintre expresiile diferite ale sexualitãþii
masculine sunt rezolvate prin integrarea implicitã ºi explicitã
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a acestora în ceea ce este conturat de participanþi drept
comportament normal ºi natural la bãrbaþi. Convingerea
asupra diferenþelor „naturale” dintre sexualitatea masculinã ºi
cea femininã induce motivaþii ºi justificãri ale unor practici
sexuale diferite. Bãrbaþii neagã riscul pe care l-ar putea implica
aceste practici sexuale asupra sãnãtãþii, interpunând o distanþã
psihicã confortabilã între propriul comportament ºi posibilele
lui consecinþe negative. Comportamentul sexual preventiv
presupune comunicare ºi negociere între parteneri, deci poziþii
de egalitate între bãrbaþi ºi femei, fenomen încã prea puþin
caracteristic pentru spaþiul privat ºi public în România.

Întrucât discursul este parte componentã a lumii materiale,
afirmaþiile bãrbaþilor despre sexualitate ºi relaþiile de gen nu
pot fi considerate ca simple elemente ale unui proces
conversaþional, ci ca elemente cognitive, atitudinale ºi
comportamentale relevante pentru ideologia masculinã, care
are atât origini cât ºi consecinþe materiale (Bãban, 2000d). Cu
alte cuvinte, funcþiile discursului participanþilor la studiu nu
pot fi înþelese adecvat decât în contextul constrângerilor ºi
alternativelor concrete cu care se confruntã bãrbaþii în
societatea româneascã. Convingerile participanþilor despre
sexualitate nu sunt simple opþiuni personale exprimate în
cadrul interviurilor. Reprezentãrile mentale, atitudinile ºi
comportamentele individuale sunt expresia modului în care
acestea sunt construite social în contexte cotidiene, prin
discuþiile dintre membrii familiei, în conversaþiile
interpersonale avute la ºcoalã sau la locul de muncã, prin
situaþiile de imitare a unor modele, în contacte cu profesioniºtii
din diverse domenii, prin expunerea la mesajele transmise de
mass-media. Bãrbaþii îºi construiesc convingerile, atitudinile
ºi opiniile despre lume într-un context social (Bãban, 2002b).



197

I. ªantiere de cercetare

Potrivit opiniei lui Watson (1998) principala caracteristicã
a relaþiilor de gen în Europa Centralã ºi de Est este reafirmarea
ideologiei masculine. Tranziþia acestor þãri de la comunism la
capitalismul liberal oferã bãrbaþilor ocazia de a contura o
distanþã socialã tot mai marcantã între reprezentanþii sexului
masculin ºi cel feminin. Convingerile  referitoare la ceea ce
înseamnã bãrbaþii „normali” ºi femeile „normale” acþioneazã
în direcþia menþinerii identitãþilor feminine sau masculine
tradiþionale. Doar în mãsura în care bãrbaþii ºi femeile învaþã
sã punã sub semnul întrebãrii ºi sã disloce discursul tradiþional
despre rolurile de gen, ca justificare ideologicã pentru unele
comportamente în cuplu, partenerii pot sã aspire la relaþii mai
autentice ºi mai sãnãtoase.
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STUDIILE  DE  GEN  LA  ªCOALA
NAÞIONALÃ  DE  ªTIINÞE  POLITICE  ªI

ADMINISTRATIVE

                LILIANA POPESCU

Preocupãrile pentru studiile de gen la ªcoala Naþionalã
de Studii Politice ºi Administrative dateazã de pe la mijlocul
deceniului nouã, dar anul de înfiinþare al unui program
instituþionalizat a fost 1998, sub titulatura de Masterat de Studii
de Gen. A fost primul program de acest tip din România ºi
singurul pâna la jumãtatea anului 2002.  Începând cu anul
universitar 2001–2002, masteratul poartã numele de Masterat
de Gen ºi Politici Publice.  Aceastã formulã este mai adecvatã
profilului Facultãþii de ªtiinþe Politice din cadrul SNSPA, unde
îºi desfãºoarã activitatea.

Meritul iniþiativei înfiinþãrii Masteratului ºi al coordonãrii
lui ulterioare aparþine doamnei profesor universitar doctor
Mihaela Miroiu, care la vremea respectivã era decan al
Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi care a reuºit sã ralieze un numãr
de oameni interesaþi sã dea contur acestui masterat. În
dezvoltarea programului au fost ºi sunt implicate o serie de
cadre didactice cunoscute în þarã ºi în strãinãtate: Mihaela
Miroiu (Filosofie feministã ºi Teorii politice feministe), Aurora
Liiceanu (Psihologia genului), Renate Weber ºi Roxana Teºiu
(Drepturile femeilor), Laura Grünberg (Sociologia genului),
Daniela Rovenþa Frumuºani (Gen ºi mass-media), Liliana
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Popescu (Politici de gen), ªtefania Mihãilescu (Istoria
feminismului românesc), Doina Olga ªtefanescu (Gen ºi
educaþie), Otilia Dragomir (Gen, limbaj ºi putere –
Sociolingvisticã feministã), Sergiu Vintilã (Gen ºi globalizare)
ºi Adrian Miroiu (Politici publice ºi Filosofie politicã).

Masteratul poartã acum denumirea de Gen ºi Politici
Publice nu doar din motive instituþionale ci ºi pentru cã studiile
oferite se doresc a fi puse în slujba schimbãrii politicilor
publice din aceastã þarã.  Acest lucru se ºi întâmplã, într-o
mãsurã mai mare sau mai micã.  De pildã Laura Grünberg,
prin poziþia ei de preºedinte al societãþii AnA, s-a angajat acum
un an ºi a dus la bun sfârºit, un proiect care conþine o serie de
studii de politici publice (policy paper) de gen, relativ la
integrarea României în U.E. A identificat un numãr de ºase
cercetãtori care au lucrat individual la câte o temã specificã,
care conþinea o perspectivã comparativã. Întregul proiect de
cercetare condus de Laura Grünberg se va concretiza într-un
volum intitulat Gen ºi integrare europeanã ºi este de presupus
cã unii dintre parlamentari îºi vor arunca un ochi pe aceastã
lucrare – cel puþin cei care sunt membri ai Comisiei de Integrare
Europeanã. Partidele politice, membrii acestora, experþii
parlamentari, organizaþiile neguvernamentale interesate de
aceastã zonã, vor folosi cele scrise în acest viitor volum. Deci
se face ceva în sensul influenþãrii politicilor publice. Proiectul
a fost unul complex, care a depãºit ambiþiile unui proiect de
cercetare. A fost organizatã ºi o întâlnire la Palatul
Parlamentului, în martie 2002, cu participarea negociatorului
ºef al României cu Uniunea Europeanã, domnul Vasile Puºcaº,
cu parlamentari, parlamentare ºi alte oficialitãþi, reprezentanþi
ai ONG-urilor, ai mass media, în care au fost ridicate
problemele cercetate ºi prezentate în acele policy papers.
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Printre studentele Masteratului am avut lidere de organizaþii
neguvernamentale, proeminente în România, cum ar fi
doamna Dina Loghin, care a fost iniþiatoarea ºi este preºedinta
organizaþiei ªanse egale pentru femei la Iaºi, sau Irina Barbãlatã,
fondatoarea asociaþiei Pro-Women.  Aceasta este o altã
modalitate de a contribui la schimbãri în domeniul politicilor
publice – o modalitate indirectã.  Cu cât existã mai multe
lidere avizate, cu atât mai eficace va fi munca lor de conducere
a unor asociaþii cu specific de promovare a drepturilor femeilor
ºi de diminuare a discriminãrilor de gen.

În fiecare an Masteratul are în jur de zece studenþi. De
obicei sunt mai mult studente, dar nu este ceva neobiºnuit,
când e vorba de aceste studii. Totuºi, anul acesta, proporþia
este de 4 la 6 (bãrbaþi, respectiv femei) ºi studenþii sunt foarte
interesaþi ºi activi în seminarii. Studentele ºi studenþii lucreazã
la proiecte de cercetare de-a lungul anului universitar, sub
îndrumarea profesorilor. Fiecare profesor îºi realizeazã planul
propriu de evaluare a studenþilor ºi în cadrul acestui plan
activitatea studenþilor presupune ºi o parte de cercetare, fie în
grup, fie individualã.

O serie de cursuri din cadrul Masteratului sunt oferite ºi
anilor terminali de la Facultatea de ªtiinte Politice, dar ºi altor
masteranzi în Politici Publice, Guvernare ºi Dezvoltare
Instituþionalã, ªtiinþe Politice, Relaþii Internaþionale. Din anul
2000, SNSPA oferã posibilitatea de a face cercetare pentru
obþinerea doctoratului în ºtiinþe politice. Unii absolvenþi de
master fac aceastã opþiune ºi se înroleazã în programul de
doctorat cu teme de analizã politicã de gen. Absolvenþii se
înscriu ulterior pe orbita unei cariere în zona universitarã, a
cercetãrii, în organizaþii neguvernamentale, instituþii
guvernamentale ºi în mass media.



210

Direcþii ºi teme de cercetare în studiile de gen din România

În ceea ce priveºte dificultãþile pe care le întâmpinã
programul de studii de gen de la SNSPA, aº spune cã sesizez o
carenþã în coordonarea cadrelor didactice de la Masterat cu
privire la conþinutul cursurilor, seminariilor, tematicii. Ne
coordonãm prea puþin în ce priveºte conþinutul, metodologia
ºi ceea ce urmãrim prin Masterat înspre formarea studenþilor,
respectiv a absolvenþilor. Cred cã este loc de mai multã
coerenþã.  E posibil ca aceasta sã se datoreze ºi unei lipse de
experienþã ºi faptului cã suntem încã la început.

Legat de programul de studii de gen, tot prin contribuþia
crucialã a Mihaelei Miroiu, a fost iniþiat un program al Editurii
Polirom, Studii de Gen, prin care se publicã lucrãri în domeniu
ºi care are un succes din ce în ce mai mare la publicul cititor.
În orice caz, este o victorie faptul cã s-a reuºit iniþierea acestei
serii de studii de gen. Aº vrea sã menþionez un volum din
aceastã serie, lansat în vara anului 2002, la care am contribuit
mai multe cadre didactice de la SNSPA: Lexiconul feminist
(editoare Otilia Dragomir ºi Mihaela Miroiu). Acesta este
practic unicul volum de informare fundamentalã în domeniul
feminismelor, a conceptelor de bazã, ºi care este adresat marii
mase a cititorilor români. Dupã cunoºtinþa mea, este primul
volum care are aceastã ambiþie, de a informa marele public
în privinþa conceptelor fundamentale, a principalelor idei ºi
teorii feministe.

Alãturi de Lexiconul Feminist, cele mai importante
colaborãri editoriale cu editura Polirom, în cadrul colecþiei
de Studii de Gen, sunt urmãtoarele lucrãri:
� Convenio. Despre naturã, femei ºi moralã (Mihaela Miroiu);
� Femei, cuvinte ºi imagini (Adina Brãdeanu, Otilia

Dragomir, Daniela Rovenþa Frumuºani);
� (R)evoluþii în sociologia feministã (Laura Grünberg);
� Din istoria feminismului românesc (ªtefania Mihãilescu);
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� Dreptul de a fi femeie (Renate Weber, Roxana Teºiu);
� Aspecte de gen ale muncii în satul românesc (Valentina

Marinescu);
� Patriarhat ºi emancipare în gândirea politicã româneascã

(ed. Maria Bucur).

În afara acestor volume, toate rezultat al cercetarii în
contextul programelor Masteratului, sunt în pregatire alte
viitoare publicaþii pe teme de Teorie politicã feministã, Gen ºi
politici publice, Genul în discursul comunist, Genul în presa
scrisã ºi în audiovizualul românesc, Femei în mediul rural,
Femeile din comunitatea rroma, Gen ºi practici ale bisericilor,
Trafic de femei ºi prostituþie voluntarã, Femei deþinute º.a.
Rezultatele acestor cercetãri sunt în curs de publicare la Editura
SNSPA Politeia.

În ceea ce priveºte activitatea de cercetare, Masteratul are
sprijinul Centrului de Dezvoltare Curricularã ºi Studii de Gen
Filia, colaboreazã cu Societatea de Analize Feministe AnA ºi
cu revista AnaLize, cu Institutul de Studii ale Dezvoltãrii, cu
Grupul Interdisciplinar pentru Studii de Gen de la Universitatea
„Babeº-Bolyai” din Cluj, cu Indiana University (Bloomington,
SUA),  Manchester University (Marea Britanie).

Închei, rãspunzând provocãrii doamnei Aurora Liiceanu
referitoare la faptul cã studiile de gen sunt altceva decât studiile
feministe. Eu nu vãd o diferenþã de esenþã între studiile de gen
ºi studiile feministe. Ele diferã doar în sensul cã studiile feministe
sunt în mod declarat puse în slujba schimbãrii tipului de relaþii
de gen actuale înspre beneficiul femeilor ºi, implicit, în
beneficiul bãrbaþilor. Deci cred cã studiile feministe sunt studii
de gen – adicã studii extrem de complexe ºi din multiple
perspective ale relaþiilor de gen – doar cã studiile feministe
conþin o componentã de activism, de mobilizare ºi
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conºtientizare preponderent a femeilor privind discriminãrile
existente. Da, cred cã acesta este elementul pe care îl adaugã
feminismul studiilor de gen. Eu am ezitãri majore în ce priveºte
exprimarea radicalã a feminismului de tipul Andreea Dworkin
– Catherine MacKinnon.  Dar fundamental, consider cã ele
vor sã facã ceea ce ºi noi vrem sã facem. Deci sunt tolerantã
în ceea ce priveºte multiplicitatea viziunilor care se referã la
schimbarea poziþiei femeilor în societate ºi a balanþelor de
puteri, a modurilor de afirmare a femeilor în societate.  Cred
cã nu existã feminism, ci doar feminisme: o familie mare ºi
diversã, în  care asemãnarea de familie este ideea emancipãrii
femeilor – care, obligatoriu, presupune ºi emanciparea
bãrbaþilor.
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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;



217

II. Centre de studii de gen în universitãþi din Romania

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.
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ROLUL  CURSURILOR  UNIVERSITARE
CU  TEMATICÃ  FEMINISTÃ

MÃDÃLINA NICOLAESCU

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 Maria Pemberton, „Focus on Women’s Studies, Well Established in
Finland”, Women’s News, WISE, Utrecht, 2002,vol.12, no. 2,10.

2 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 Miroiu 2001, p. 122.
7 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.
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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 Miroiu 2002.
9 John Tomlinson, Culture and Globalization,  Polity Press: Cambridge,

1999.
10 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 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.

12 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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DESPRE  STUDIILE  DE  GEN  LA
TIMIªOARA

REGHINA DASCÃL

Atelierul organizat la Colegiul Noua Europã cu privire la
predarea studiilor de gen în universitãþile româneºti mi s-a
pãrut în primul rând o iniþiativã extraordinar de bine
contextualizatã. Asistãm în lumea contemporanã, în lumea
post-septembrie, la o recrudescenþã probabil previzibilã a
reacþionarismului, la un adevãrat asalt împotriva liberalismului
libertãþilor, al multiculturalitãþii, la o demonizare a lui political
correctness, care fãrã îndoialã începuse pe alocuri sã manifeste
toate simptomele unei ideologii abuzive ºi îngrãditoare.

România depãºeºte cu greu faza pre-feministã,
minimalismul civic este o situaþie agravantã, patriarhalismul
este sistemic, formatorii de opinie încã mediteazã asupra
statutului non-uman al femeii. Societatea româneascã este una
în care prezervarea tradiþiei neamului are o agendã
anti-feministã transparentã, unde violenþa împotriva femeii este
departe de a fi tratatã ca un atac asupra libertãþilor ºi drepturilor
fundamentale ale omului, unde discursul jurnalistic are cel
mai adesea conotaþii senzaþionaliste ºi frivole când abordeazã
violenþa împotriva femeilor sau diversele cazuri de discriminare
politicã sau economicã, unde Biserica – una dintre cele mai
creditate instituþii naþionale – este esenþialmente anti-feministã,
propagând mesajul aservirii  femeii, care e în primul rând
definitã prin instrumentalitatea ei ºi nu prin verticalitatea
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subiectului, o instituþie care în manierã burke-ianã sfãtuieºte
femeile sã-ºi iubeascã aservirea ºi marginalizarea,
conformismul, sacrificiul de sine, obedienþa, dependenþa ºi
existenþa prin bãrbat ºi copii. Avem aici mesajul dintotdeauna
al patriarhilor, cei trei „K” ai social-naþionalismului german
(Kinder, Küche, Kirche) sau „mistica femininã” a Americii, de
fapt a lumii occidentale postbelice, o lume în care încã se
admite de cãtre autoritãþi cã violenþa împotriva femeilor nu
este o prioritate pentru statul român, adevãratele prioritãþi fiind
drepturile sociale ºi economice (Raportul naþional asupra
statutului femeilor în România între 1980-1994). Societatea
româneascã este încã o societate în care intelectualii de
prestigiu pun semnul egalitãþii între feminism ºi stângismul
radical, evocator al comisarilor comuniºti ºi al lagãrelor de
concentrare, cu o ideologie þintind cãtre inginerie socialã,
periculoasã pentru tradiþie ºi ordine socialã; o societate cu o
piaþã intelectualã în care ideile feminismului radical au fost
dezavuate dacã nu demonizate prin traducerea unei cãrþi
precum cea a lui Edward Behr O Americã înfricoºãtoare, deºi
la ora publicãrii cãrþii lui Behr textele unor feministe celebre
ale celui de-al doilea val – Andrea Dworkin, Gloria Steinem
sau Mary Daly – erau inaccesibile cititorului român.

Ideea de a preda studii feministe la Timiºoara nu a fost
evident întâmpinatã cu entuziasm, ci mai degrabã cu o
curiozitate uºor amuzatã ºi cu multã precauþie. Cum
subversivitatea a fost în istorie o strategie adesea îmbrãþiºatã
de femeile cu vederi emancipaþioniste, sub semnul ei am
funcþionat ºi noi o vreme, adicã sub diverse ‚umbrele’ mai
bine vãzute, mai respectabile din punct de vedere academic:
cea mai caraghioasã a fost cea de „autori fundamentali”, curs
opþional în cadrul cãruia unul dintre colegii mei, cunoscut
critic ºi publicist de mare talent, predase  înainte tocmai acei
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autori care devin prin prisma ginocriticismului din anii ’70
adevãrate bêtes noires pentru critica feministã, precum D.H.
Lawrence sau James Joyce. Peste doi ani iatã-ne mult mai
curajoºi: avem curs opþional cu titulaturã acceptatã de
„Introducere în feminism” la anul terminal de la Facultatea de
Litere ºi în cadrul programului de masterat al Catedrei de Limbã
ºi Literaturã Englezã – Studii de Anglisticã ºi Americanisticã:
Traductologie predau „Dificultãþi de traducere a discursului
feminist”.

În acelaºi timp ºi oarecum pe post de suport instituþional
pentru cursurile de studii feministe, am înfiinþat ºi Centrul de
Studii Feministe de pe lângã Universitatea de Vest din
Timiºoara în ianuarie 1999, cu statut de ONG ºi filialã a
Societãþii Române de Studii de Anglisticã ºi Americanisticã,
afiliat la rândul sãu la ESSE – European Society for the Study
of English. Scopul primordial al Centrului este acela de a
promova predarea studiilor de gen, de a milita pentru
introducerea acestei discipline în curriculum-ul academic ca
o disciplinã de sine stãtãtoare ºi evident promovarea politicilor
ºi strategiilor de vizibilizare a femeilor în sfera academicã,
precum ºi a principiului paritãþii de gen în conducerea
universitãþilor ºi a departamentelor Ministerului Educaþiei.

Traducerea literaturii feministe a fost de la început un þel
de primã mãrime pentru Centrul nostru, deocamdatã
materializat prin traducerea a douã titluri în colecþia Studii de
gen (coordonatã de Mihaela Miroiu) a editurii Polirom:
Revoluþia interioarã de Gloria Steinem (traducãtoare Anca
Pârvulescu ºi Voichiþa Nãchescu) ºi Rãzboiul împotriva tãcerii
de Andrea Dworkin în traducerea autoarei prezentului articol.

Am organizat mini-conferinþe, simpozioane pe teme viu
disputate precum postmodernism ºi feminism, identitãþi
feminine, feminismele contemporane, gen ºi naþionalism, am
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participat la dezbateri radiofonice ºi televizate despre drepturile
femeii, discriminare, violenþã domesticã. În anul 2002 am
iniþiat ºi o revistã internaþionalã de specialitate Gender Studies,
o revistã cu caracter interdisciplinar, al cãrei prim numãr apãrut
la Editura Universitãþii de Vest se bucurã de contribuþiile unor
cunoscuþi cercetãtori în domeniu din Ungaria, Ucraina, Franþa,
Spania, Marea Britanie, SUA, România.

Un alt aspect fundamental al predãrii studiilor de gen la
universitatea noastrã este acela al estompãrii cezurii practicate
în multe medii academice între academism ºi activism, o
despãrþire care ni se pare profund pernicioasã pentru miºcarea
feministã. Nu la multã vreme dupã iniþierea Centrului am
devenit membri ºi consultanþi pentru APFR – Asociaþia pentru
Promovarea Femeilor din România.

Am fost activ implicate în campania desfãºuratã de
asociaþie în cadrul proiectului  Rupeþi Tãcerea – o campanie
complexã vizând în primul rând conºtientizarea fenomenului
violenþei împotriva femeilor ca problemã a întregii societãþi,
proiect în care au fost antrenate autoritãþile locale, mass-media,
au fost organizate marºuri, s-a creat o linie telefonicã de urgenþã
pentru victimele abuzului sexual sau ale violenþei domestice,
s-a oferit din partea voluntarilor ºi colaboratorilor organizaþiei
consultanþã juridicã, medicalã, psihologicã gratuitã, s-au
înaintat petiþii, s-au strâns semnãturi, s-au promis ºi realizat
douã adãposturi cu fonduri din partea municipalitãþii. Am fãcut
parte din grupul de lobby al acestei campanii dar ºi al unui alt
proiect interesant propus de APFR – proiect euroregional de
data aceasta, susþinut financiar de cãtre Centrul Euroregional
pentru Democraþie – Together in Politics (proiect în care
deocamdatã au fost atraºi ca parteneri organizaþii de femei
din Vojvodina, Serbia, urmãrindu-se ca în viitor sã participe
ºi parteneri din Ungaria) cu scopul declarat de a atrage femeile
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în politicã, în administraþia publicã, de a le pregãti pentru a
deveni voci puternice în sfera publicã, de a milita pentru
paritate de gen în sfera decizionalã.

De ce studii feministe în universitãþi? Feminismul a fost
de-a lungul timpului definit mai ales ca anacronism ºi cel mai
adesea în termenii opoziþiilor binare: bãrbaþi/femei, tradiþional/
modern, profesie/familie (cu implicaþia evidentã cã
emanciparea femeilor de la rolurile tradiþionale prescrise pentru
ele de patriarhi ar conduce la dizolvarea familiei, a civilizaþiei
însãºi – cf. Fukuyama –, precum ºi o serie de gânditori
contemporani demni continuatori ai nefericitului Otto
Weininger, autor al cãrþii Sex ºi caracter – recent tradusã ºi
apãrutã la editura Anastasia). Cei care cred în vocaþia de teorie
criticã a feminismului sunt convinºi cã asemenea configuraþii
conflictuale ar trebui sã intre mai degrabã în dialog decât sã
se strãduiascã sã se anuleze reciproc.

The American Psychological Association a publicat recent
un studiu ale cãrui concluzii au fost cã feminismul a sporit cu
adevãrat oportunitãþile pentru femei pe linie socio-profesionalã
mai ales, dar în acelaºi timp nu le-a oferit în aceeaºi mãsurã
încrederea necesarã pentru a-ºi putea controla cu adevãrat
viaþa. În continuare femeile se simt frustrate, dominate,
neapreciate, în continuare se simt covârºite de responsabilitãþi
domestice, de un statut inegal în relaþiile cu bãrbaþii. Cu toate
acestea nerãbdarea unora de a „juca tontoroiul pe mormântul
feminismului” nu face decât sã-i sublinieze cu ºi mai multã
energie relevanþa constantã, sau cum ar spune feminista
britanicã Maureen Freely atunci când se referã la reacþiile tipice
la feminism înþeles ca ideologie radicalã vindicativã:

You could pick up a paper on Monday and find out that

feminism was dead. On Tuesday you could read that
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feminist infiltration of certain industries was so great that

no man could hope ever to rise above the rank of secretary.

On Wednesday you could discover the future for men

looked bright again, because the new women executives

would never call themselves feminists. On Thursday you

could read that feminism was pushing men out of family

life – only to find out on Friday that feminism had betrayed

women because, really, they wanted their husbands to be

breadwinners.1

Avem convingerea cã lumea academicã nu poate trãi
într-un fosilizant ºi alienant turn de fildeº ºi cã nu poate sã
refuze intersectarea cu realitatea existenþei la genul feminin ºi
aici vorbim de necesitate ºi nu de opþiune.

Întâlnirile noastre de acum înainte vor trebui sã iniþieze
mai multe discuþii despre cum se raporteazã teoria la acþiune,
despre probabilitatea ca activismul ºi academismul sã se
sporeascã reciproc, despre posibilitatea ca feminismul, asemeni
oricãrei miºcãri revoluþionare, sã nu-ºi piardã din eficienþã ºi
adresabilitate o datã cu recunoaºterea inoportunitãþii utopiilor.
Cred în ceea ce Lynn Segal numeºte the legacy of feminism:
strãduinþa de a continua sã relaþionãm culturalul ºi personalul
la realitãþile economice ºi politice, oricât de precarã ºi dificilã
s-ar dovedi o asemenea întreprindere.2

1 „British Feminists Make their Mark”, în The Guardian Weekly, January
11, 1998.

2 Lynn Segal, Why Feminism?, Cambridge, Polity Press, 1999, p. 232.



III. În loc de concluzii





239

DEZBATERE  PE  MARGINEA
DEZBATERILOR

ROSE MARIE LAGRAVE

În intervenþia mea spontanã ºi deci nepregãtitã mã voi
limita la comentarea luãrilor de poziþie opuse sau nuanþate
care au fost exprimate de-a lungul întregii zile, încercând sã
redau ceea ce poate aduce acestei dezbateri experienþa
francezã în legãturã cu crearea ºi apoi cu evoluþia cercetãrilor
despre femei.

Mai întâi, daþi-mi voie1 sã îmi exprim uimirea în faþa
vitalitãþii studiilor de gen, deoarece nu ºtiam cã existã atâtea
masterate ºi forme de învãþãmânt pe aceste teme în România.
Aceasta aratã cã sfârºitul comunismului ºi explozia ulterioarã
a unor noi câmpuri de cercetare au favorizat probabil crearea
rapidã ºi diversificarea  cercetãrilor asupra femeilor. Or, aceste
cercetãri ne intereseazã în primul rând, deoarece atunci când
am publicat Histoire des femmes en Occident,2 ne lipseau,
dacã pot sã spun aºa, versantul ºi vecinãtãþile sale orientale.
Astãzi sunt posibile comparaþii care sã îi restituie Occidentului
complementul necesar.

1 Am pãstrat stilul oral care restituie dezbaterea ºi situeazã aceastã
intervenþie ca o reacþie la problemele ridicate, ºi nu ca o intervenþie
construitã.

2 G. Duby ºi M. Perrot, sous la dir. de, Histoire des femmes en Occident,
Paris, Plon 1991, 5 volume.
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În ciuda unei înþelegeri relative a limbii române, mi-am
putut da seama cã una dintre ideile recurente, care a apãrut
în numeroase intervenþii, era cea legatã de clivajul, relaþia sau
concilierea dintre militantism ºi cercetare, de exemplu sub
forma dihotomiilor dintre academism ºi militantism, feminism
ºi cercetare. De aceea voi începe cu acest punct, care pentru
mine este central.

Dispute în câmpul academic

Mai întâi, am observat cã în România, ca ºi în Franþa, de
îndatã ce vine vorba despre femei, cercetarea este legatã în
mod spontan de militantism, lucru care nu se întâmplã în cazul
altor obiecte de studiu. Aceastã relaþie între militantism ºi
cercetare þine de condiþiile de apariþie a cercetãrilor asupra
femeilor, care, cel puþin în Franþa, s-au distanþat progresiv de
Miºcarea de Eliberare a femeilor, în rândurile cãreia apãruserã.
Acest clivaj a devenit vizibil mai ales cu ocazia primului
colocviu de la Toulouse,3 în 1982, prin care s-a concretizat
ceea ce aº numi „divorþul structural” dintre feminism ºi
cercetare. Sã însemne oare cã cercetãtorii ºi universitarii femei
au renunþat la orice formã de militantism? Cu siguranþã cã nu,
dar activitatea militantã a cunoscut o anumitã diviziune, între
un militantism social ºi politic ºi un militantism universitar,
aºa încât femeile din câmpul universitar ºi-au deplasat luptele
în spaþiul academic, unele rãmânând solidare cu miºcarea
socialã sau chiar militante. Aceste deplasãri ale conflictelor în
câmpul de cercetare ºi orientarea lor spre politicile de cercetare
s-au manifestat sub douã forme, articulate în mod constant:
lupta instituþionalã ºi lupta cognitivã.

3 Actes du colloque de Toulouse; Femmes, féminismes et recherche,
Toulouse, AFER, 1984.
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Instituþiile universitare, precum ºi toate celelalte instituþii,
practicã un fel de limitare, sau chiar o excludere a femeilor
de la posturile ierarhice; astfel, de exemplu, dorinþa de a crea
cursuri sau seminarii despre istoria femeilor s-a izbit, în Franþa,
de un baraj instituþional. Folosind pretexte diferite, care þin
toate de registrul violenþei simbolice, câmpul ºtiinþific opunea
o închidere instituþionalã, subevaluând a priori studiile despre
femei, sub formã de negare, ironie, ºi de stigmatizare a acestor
studii, care erau calificate în mod spontan drept ºtiinþã
militantã. A fost nevoie de toatã forþa presiunilor studenþeºti ºi
de implicarea întregului capital universitar al profesorilor ºi
profesoarelor interesaþi de cercetãrile despre femei, pentru ca,
în ciuda voinþei lor,  instituþiile sã consimtã la integrarea acestui
nou câmp de cercetare. Victoria instituþionalã relativã
presupunea ºi presupune angajamentul de a susþine existenþa
acestui câmp de studii  prin lupte cognitive. Militantismul
ºtiinþific constã în a pretinde un efort epistemologic neîncetat
orientat spre dezvãluirea tuturor schemelor androcentrice
inconºtiente care stau la baza ºtiinþelor sociale4. Aceastã luptã
cognitivã este cea mai dificilã, deoarece ea presupune
deconstrucþia  anumitor concepte ºi în acelaºi timp inventarea
unora noi. Chiar dacã unele dintre aceste obiective sunt
îndeplinite, suntem încã departe de rupturile epistemologice
dorite5. Într-adevãr, forma cea mai insidioasã a violenþei
simbolice þine de însuºi faptul cã femeile ºi bãrbaþii împãrtãºesc
aceleaºi scheme de gândire, deoarece categoriile cunoaºterii
nu au fost niciodatã construite în urma integrãrii unei interpre-
tãri sexuate a lumii. Astfel,  cercetãtorii ºi cercetãtoarele, chiar
ºi cei mai implicaþi în activitãþile militante, pot foarte bine ca,

4 Cf. Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil, collection
Liber, 1998.

5 Le Doeuf M. , L’étude et le rouet, Paris,  XXX.
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în numele ºtiinþei ºi al rigorii ºtiinþifice, sã foloseascã demersuri
ºi concepte care reproduc schemele masculine, în loc sã le
supunã unor interogaþii critice.

Dupã cum vedem, recunoaºterea studiilor despre femei
presupune o luptã pe douã fronturi, instituþional ºi ºtiinþific,
deoarece unul nu poate avansa fãrã celãlalt, aºa încât
militantismul ºi academismul nu sunt disjuncte, cu condiþia
ca militantismul sã vizeze reformarea câmpului academic.
Acest dublu efort nu e niciodatã definitiv, deoarece una dintre
caracteristicile instituþiilor este capacitatea lor de a integra,
apoi de a normaliza contestãrile cele mai novatoare ºi
tendinþele cele mai eretice.6 Sarcina noastrã comunã, care
pretinde o vigilenþã constantã, este de a ne integra fãrã a ne
normaliza, pãstrând potenþialul ºtiinþific subversiv pe care îl
presupun studiile de gen.

Vocaþie singularã sau generalistã, separare versus integrare

În dezbatere a mai fost adusã ºi o altã problemã recurentã:
specificitatea sau non-specificitatea cercetãrilor despre femei.
Rãspunsurile la aceastã întrebare guverneazã strategiile care
trebuie folosite pentru a crea forme de învãþãmânt ad hoc sau
generaliste. Nu existã rãspunsuri bune universal valabile, ci
rãspunsuri pragmatice adaptate fiecãrei instituþii. Totuºi, putem
reaminti unele efecte perverse produse atât de opþiunea
generalistã, cât ºi de cea particularistã. În ceea ce mã priveºte,
cred cã studiile de gen au nu numai vocaþia de a remodela
fiecare dintre disciplinele noastre, dar ºi de a propune o viziune
sexuatã asupra lumii, arãtând, de exemplu, cã numeroase
arhive, opere de artã sau concepte sunt construite dintr-un
punct de vedere masculin care este ignorat, deoarece, aºa cum

6 Pierre Bourdieu, Homo academicus, Paris, Minuit, 1984.
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spune Bourdieu, forþa ordinii masculine reiese din însuºi faptul
cã nu are nevoie sã fie justificatã. Ambiþia cercetãrilor pe teme
de gen este aceea de a spune ceva despre ansamblul lumii
sociale ºi al ºtiinþelor sociale. De aceea, dupã pãrerea mea,
aceste studii au o intenþie ºi o vocaþie generaliste. Prin urmare,
nu am pledat niciodatã pentru forme de învãþãmânt specifice,
deoarece cunoaºterea noastrã despre gen provine din
cunoºtinþele specifice disciplinelor în care ne-am format, chiar
dacã aceste cunoºtinþe sunt criticabile. Nu vãd cum s-ar putea
crea un parcurs universitar valabil strict centrat pe studii de
gen. Ar putea exista filiere de specializare, dar formaþia
disciplinarã nu poate fi în nici un caz înlocuitã. Mai mult,
orice formaþie disciplinarã ar trebui sã þinã seama de analiza
genului. Nu cred cã avem nici un interes sã ne închidem într-un
fel de ghetou al studiilor despre femei. Interesul acestor analize
este de a fi supuse atenþiei tuturor cercetãtorilor ºi disciplinelor,
ceea ce mã determinã sã subliniez un ultim aspect care s-a
regãsit în dezbateri.

Nevoia de interdisciplinaritatea ºi mixitate

Dacã, pentru a fi capabili sã re-interogãm disciplinele
ºtiinþifice, trebuie sã dispunem de o formaþie disciplinarã
solidã, nu e mai puþin adevãrat cã studiile de gen  reprezintã
un spaþiu de cercetare care s-a creat prin interdisciplinaritate.
Putem vedea aici efectul unei constrângeri structurale care
impunea reunirea forþelor universitare din toate disciplinele.
Pe de altã parte, interdisciplinaritatea a fost un fel de rãspuns
metodologic în faþa dificultãþii de a regãsi urmele lãsate de
cãtre femei, mai ales în câmpul puterii: ochiul avizat al
istoricilor, probele de teren aduse de antropologi,  observaþia
participantã practicatã de sociologi nu sunt deloc excesive
atunci când e nevoie sã fie acoperite lacunele din arhive, datele
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empirice construite foarte rar din punct de vedere al genului,
precum ºi tãcerea impusã femeilor în nenumãrate domenii.
Dar interdisciplinaritatea în cercetãrile despre femei, ca ºi în
alte domenii, nu este un bricolaj de faþadã pentru a masca
insuficienþele disciplinare. Dimpotrivã, o lecturã a lumii sociale
din perspectiva genului are ºanse sã fie ºi mai pertinentã prin
confruntarea disciplinelor.

Nu este însã suficient sã fie convocate toate disciplinele.
Este nevoie de o opþiune fermã pentru mixitatea studiilor de
gen. Douã motive principale pledeazã în favoarea mixitãþii
acestui câmp de cercetare. Primul motiv este de ordin
sociologic. Într-adevãr, ºtim cã o profesie cvasi feminizatã este
devalorizatã. Chiar dacã, în principiu, toate domeniile de
cercetare sunt egale, un câmp de cercetare monopolizat de
cãtre femei va rãmâne devalorizat. Or, nici un argument
ºtiinþific nu poate veni în sprijinul îndreptãþirii unui monopol
al femeilor asupra acestui câmp de cercetare. Colegii bãrbaþi
sunt la fel de capabili sã opereze rupturi epistemologice ca ºi
femeile implicate în acest câmp, iar unii chiar au
demonstrat-o. Totuºi, pentru cã „onoarea ºtiinþificã” este mai
ales apanajul bãrbaþilor, ea presupune din partea acestora
strategii de evitare a unui spaþiu de cercetare care nu este încã
pe deplin consacrat, ºi care, în plus, dezvãluie interesele
masculine de a limita accesul femeilor la câmpul academic.
„La logique spontanée des opérations de cooptation, qui tend
toujours à conserver les propriétés les plus rares des corps
sociaux, au premier rang desquelles leur sex ratio, s’enracine
dans une appréhension confuse, très chargée d’émotion, du
péril que la féminisation fait courir à la rareté, donc à la valeur
d’une position sociale, et aussi, en quelque sorte, à l’identité
sexuelle de ses occupants”.7

7 Bourdieu P., La domination masculine, op.cit., p. 103.
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Cu toate acestea, în Franþa mixitatea cursurilor ºi a
seminariilor despre gen progreseazã subtil sub efectul reînnoirii
generaþiilor în care studenþii sunt din ce în ce mai numeroºi.
Aceastã mixitate mai accentuatã are, cred eu, ºi un alt motiv:
ea este  rezultatul trecerii de la studiile despre femei la studiile
de gen. Douã dintre  comunicãrile de astãzi au subliniat aportul
lui Joan Scott la definirea ºi construirea conceptului de gen,
subliniind faptul cã acesta presupune o relaþie de putere între
cele douã genuri, precum ºi flexibilitãþi ºi inflexiuni de la un
gen la celãlalt.8 Prin faptul cã este în mod fundamental un
concept relaþional, genul conduce la examinarea genului
masculin ºi a genului feminin, ºi a contribuit la asigurarea
unei schimbãri decisive în acest câmp de cercetare în care, de
acum înainte, masculinul ºi femininul sunt corelate plecând
de la poziþiile lor asimetrice. Într-adevãr, aºa cum spune
Françoise Héritier, „l’âge d’homme, c’est le trou noir et le
référent ultime”,9 subliniind astfel faptul cã noi nu cunoaºtem
bãrbaþii, din cauza numãrului mic de cercetãri care le-au fost
consacrate.

Mixitatea presupune deci o reechilibrare între bãrbaþii ºi
femeile care participã la cercetãrile asupra genului, ne obligã
sã þinem cont de genul masculin ºi ne impune egalitatea
tratamentului ºtiinþific în cercetãri. Mixitatea este o mizã
importantã: cu ocazia susþinerilor de teze, de exemplu se poate
constata incultura anumitor colegi bãrbaþi privind cunoºtinþele
acumulate pe tema genului. Aºa încât, necunoscându-le, ei
sunt înclinaþi spre indulgenþã, ºi uneori vor sã acorde calificative

8 Lagrave R.M., Gestin A., Lépinard E., Pruvost G., sous la dir.
Dissemblances. Jeux et enjeux du genre, Paris, Harmattan, 2002.

9 Héritier F., Masculin/Féminin. La pensée de la différence, Paris, O.
Jacob, 1996, p. 303. Cf. de acelaºi autor, Masculin/Féminin II.
Dissoudre la hiérarchie, Paris, O. Jacob, 2002.
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maxime atunci când noi le refuzãm, deoarece am reperat
lacunele ºi slãbiciunile. Mixitatea este, dacã nu o garanþie, cel
puþin o asigurare cã aceste cunoºtinþe vor fi transmise ºi poate
vor acþiona în cercetãrile colegilor noºtri sau ale viitorilor noºtri
colegi bãrbaþi.

Ar mai fi multe lucruri de spus, datã fiind bogãþia
dezbaterilor, care sunt asemãnãtoare cu cele pe care le-am
avut în Franþa, ºi sper cã într-o zi vom putea trece la analize
comparate, fie între þãrile noastre sau, mai mult, la nivelul
Europei în general.

Nu pot sã îmi termin intervenþia fãrã un gând pentru Irina
Nicolau, a cãrei înmormântare a avut loc în dimineaþa aceasta.
De-a lungul întregii zile, ascultându-vã, am avut impresia cã
ea era prezentã ºi aº vrea sã îi dedicãm colectiv aceastã zi. Era
pentru mine o femeie cu totul specialã, care îmbina în mod
fericit inteligenþa ºi generozitatea. Ea a fost una dintre primele
femei care m-au întâmpinat în România, ºi pãstrez cartea ei,
Vom muri ºi vom fi liberi10, ca pe o comoarã de prietenie.

10 Irina Nicolau, Vom muri ºi vom fi liberi, Editura Meridiane, 1990.
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NEW  EUROPE  COLLEGE
Institut de Studii Avansate

Colegiul Noua Europã, un mic „centru de excelenþã”
independent în domeniul disciplinelor umaniste ºi sociale,
primul ºi – cel puþin deocamdatã – unicul de acest fel din
România, a fost întemeiat în 1994 de profesorul Andrei Pleºu.
În cei câþiva ani de existenþã ai colegiului, comunitatea de
bursieri ºi alumni din jurul sãu a ajuns sã numere peste o sutã
de membri. Prestigiul internaþional al colegiului a fost
confirmat prin acordarea premiului Hannah Arendt, instituit
pentru a încuraja eforturi exemplare în domeniul
învãþãmântului superior ºi al cercetãrii. În 1999 Ministerul
Educaþiei Naþionale a recunoscut Colegiul Noua Europã ca
formã instituþionalizatã de educaþie permanentã ºi formare
profesionalã.

Programe

NEC nu este, propriu-zis, o instituþie de învãþãmânt, deºi
participã într-un mod semnificativ, prin activitãþile desfãºurate
sub egida sa, la dezvoltarea învãþãmântului superior din
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România. Axat pe cercetare la nivelul „studiilor avansate”, NEC
îºi propune sã ofere tinerilor cercetãtori ºi universitari din
domeniul disciplinelor umaniste ºi sociale din România ºi
sud-estul Europei condiþii de lucru comparabile cu cele ale
colegilor lor occidentali ºi un context instituþional apt sã
încurajeze dezbaterea criticã inter- ºi transdisciplinarã.
Activitãþile organizate de NEC se orienteazã cãtre sincronizarea
cercetãrii din România ºi din regiune cu cea a mediilor
academice internaþionale ºi intensificarea contactelor
specialiºtilor români ºi sud-est europeni cu colegii lor din centre
de cercetare din întreaga lume. NEC urmãreºte realizarea
acestor obiective prin urmãtoarele programe:

Bursele NEC (1994 – pânã în prezent)

În fiecare an New Europe College oferã, pe baza unui
concurs public, zece burse pentru tineri cercetãtori români
din domeniile ºtiinþelor umaniste ºi sociale. Bursierii sunt
selectaþi de un juriu format din specialiºti români ºi strãini
ºi beneficiazã de o bursã care se acordã pe durata unui an
universitar (octombrie - iulie). Cei selectaþi îºi discutã
proiectele de cercetare în cadrul unor colocvii sãptãmânale
(„colocviile de miercuri”). În timpul anului academic
fiecare bursier are posibilitatea de a petrece o lunã într-un
centru universitar din strãinãtate. La sfârºitul anului
universitar bursierii prezintã o lucrare ce constituie
rezultatul cercetãrii efectuate în cadrul Colegiului. Lucrãrile
sunt publicate în anuarul NEC.

Programul Regional NEC (2001 – pânã în prezent)

Incepând din toamna anului 2001, NEC ºi-a extins
programul de burse, incluzând cercetãtori ºi universitari
din Europa de Sud-Est (Albania, Bosnia-Herþegovina,
Bulgaria, Croaþia, Grecia, Macedonia, Republica Moldova,
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Slovenia, Turcia ºi Iugoslavia). Aceastã dimensiune
regionalã a programului nostru îºi propune sã introducã
în circuitul academic internaþional savanþi dintr-o zonã
ale cãrei resurse ºtiinþifice sunt încã insuficient valorificate
ºi sã contribuie la stimularea ºi consolidarea dialogului
intelectual între þãrile SEE. In perspectiva integrãrii
europene, a eforturilor comunitare pentru implementarea
Pactului de Stabilitate, aceste þãri sunt invitate, astfel, la
cooperare, la depãºirea tensiunilor prin care, din pãcate,
s-au fãcut cunoscute în ultimul deceniu.

Programul NEC-LINK (2002 – pânã în prezent)

Pornind de la experienþa programelor RELINK ºi NEC
de stabilire a unor legãturi în mediul academic românesc,
în anul 2002 NEC iniþiazã un nou program, care îºi
propune sã contribuie în mod direct la dezvoltarea
învãþãmântului superior din principalele universitãþi
româneºti. Opt echipe formate din câte un profesor invitat
ºi unul de la universitatea gazdã vor prezenta împreunã
cursuri pe durata unui semestru, în domeniul disciplinelor
umaniste ºi sociale; cursurile trebuie sã fie noi ºi sã aibã în
vedere necesitãþile specifice ale universitãþii gazdã. Cadrele
universitare participante la program vor primi burse lunare,
un sprijin substanþial pentru a obþine literatura aferentã
cursului, ca ºi finanþare pentru invitarea unor profesori
din strãinãtate ºi organizarea de evenimente ºtiinþifice.

Programul GE-NEC (2000 – pânã în prezent)

Începând din toamna anului 2000 Colegiul Noua
Europã organizeazã ºi gãzduieºte timp de trei ani
universitari un program finanþat de Getty Grant Program.
Programul îºi propune sã contribuie la dezvoltarea
învãþãmântului ºi cercetãrii în domeniul culturii vizuale,
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prin invitarea unor specialiºti marcanþi care susþin prelegeri
ºi seminarii în cadrul NEC, în beneficiul unor studenþi,
masteranzi, doctoranzi ºi tineri specialiºti interesaþi de acest
domeniu. Programul include douã burse senior ºi douã
burse junior pe an. Bursierii, selectaþi în consultare cu
Consiliul ªtiinþific al Colegiului, sunt integraþi în viaþa
Colegiului, primesc un stipendiu lunar ºi au posibilitatea
de a efectua o cãlãtorie de studii de o lunã în strãinãtate.

Bursele RELINK (1996 – 2002)

Programul RELINK vizeazã (cu predilecþie) tineri
cercetãtori români din domeniile ºtiinþelor umaniste ºi
sociale care au beneficiat de burse/stagii de studiu în
strãinãtate ºi s-au reîntors în România, ocupând posturi în
universitãþi sau în institute de cercetare. Urmãrind
îmbunãtãþirea condiþiilor de cercetare ºi revigorarea vieþii
academice în România, programul RELINK oferã anual
(pe baza unei proces de selecþie similar celui pentru bursele
NEC) un numãr de zece burse, durata acestora fiind de
trei ani. Bursele includ: un stipendiu lunar, un suport
financiar care permite fiecãrui bursier sã întreprindã o
cãlãtorie de cercetare de o lunã pe an la un centru
universitar din strãinãtate, pentru a-ºi menþine ºi lãrgi
contactele cu specialiºti strãini; un laptop pus la dispoziþie
fiecãrui bursier pentru utilizare individualã; fonduri pentru
achiziþionarea de literaturã de specialitate.

Institutul Ludwig Boltzmann pentru Studiul Problematicii

Religioase a Integrãrii Europene

Din anul 2001 funcþioneazã în cadrul Fundaþiei Noua
Europã un nou institut, dedicat studiului problemelor
religioase în Balcani din unghiul de vedere al integrãrii
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europene. Acest institut a putut lua fiinþã ºi îºi desfãºoarã
activitatea graþie sprijinului acordat de Ludwig Bolzmann
Gesellschaft din Austria. Constituit ca un mic centru de
cercetare în cadrul cãruia activeazã cercetãtori ataºaþi,
Institutul îºi propune sã mijloceascã dialogul dintre religii
(Creºtinism, Islam, Iudaism) ºi sã contribuie la depãºirea
antagonismelor, promovând colaborarea ºtiinþificã dintre
cercetãtori din regiune ºi din afara ei, într-un climat de
cordialitate. Institutul susþine proiecte de cercetare ºi
publicaþii, organizeazã evenimente cu caracter naþional
ºi internaþional ºi îºi constituie o bibliotecã menitã sã
permitã accesul la contribuþii recente din domeniul
studiilor religioase.

Colegiul Noua Europã organizeazã un program permanent
de conferinþe („conferinþele de searã”), susþinute de personalitãþi
ºtiinþifice strãine ºi româneºti, program care nu se adreseazã
doar bursierilor Colegiului, ci vizeazã un public mai larg,
format din specialiºti ºi studenþi din domeniile ºtiinþelor
umaniste ºi sociale. Periodic se organizeazã, de asemenea,
seminarii ºi simpozioane la nivel naþional ºi internaþional.

Finanþare

Agenþia Elveþianã pentru Dezvoltare ºi Cooperare
Agenþia Elveþianã pentru ªtiinþã
Ministerul Federal pentru Educaþie ºi Cercetare – Germania
Ministerul Federal pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã -

Austria
Statul român – finanþare indirectã prin scutirea de impozit

pentru burse
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Zuger Kulturstiftung Landis & Gyr – Zug, Elveþia
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft – Essen,

Germania (prin DaimlerChrysler-Fonds, Marga und Kurt
Möllgaard-Stiftung, Sal. Oppenheim-Stiftung ºi o firmã membrã
a Stifterverband)

Volkswagen-Stiftung  – Hanovra, Germania
Open Society Institute (prin Higher Education Support

Program) – Budapesta, Ungaria
Getty Grant Program – Los Angeles, SUA
Ludwig Boltzmann Gesellschaft, Viena, Austria

* * *
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Fondator al Fundaþiei Noua Europã ºi

Rector al Colegiului Noua Europã

� Dr. dr. h.c. Andrei PLEªU

Director executiv

� Marina HASNAª

Director ºtiinþific

� Dr. Anca OROVEANU

Consiliul Administrativ:

� Maria BERZA, Preºedinte, Centrul Român de Politici ºi
Proiecte Culturale, Bucureºti

� Heinz HERTACH, Director, Zuger Kulturstiftung Landis &
Gyr, Zug

� Dr. Charles KLEIBER, Secretar de Stat, Agenþia Elveþianã
pentru ªtiinþã ºi Cercetare, Departamentul Federal pentru
Afaceri Interne, Berna

� Dr. Joachim NETTELBECK, Director executiv,
Wissenschaftskolleg zu Berlin

� MinR Irene RÜDE, Director, Departamentul pentru Europa
de Sud-Est, Ministerul Federal pentru Educaþie ºi Cercetare,
Bonn

� Dr. Heinz-Rudi SPIEGEL, Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft, Essen

� Dr. Ilie ªERBÃNESCU, Economist, Bucureºti
� Mihai-Rãzvan UNGUREANU, Trimis special al Pactului

de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Ministerul
Afacerilor Externe, Bucureºti; Lector, Facultatea de Istorie
a Universitãþii din Iaºi

� Hanna WIDRIG, Director, Zuger Kulturstiftung Landis &
Gyr, Zug, Elveþia
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Consiliul ªtiinþific:

� Dr. Horst BREDEKAMP, Profesor de istoria artei,
Humboldt-Universität, Berlin

� Dr. Hinnerk BRUHNS, Director de studii, Centre National
pour la Recherche Scientifique, Paris; Director executiv
adjunct, Fondation “Maison des Sciences de l’Homme”,
Paris

� Dr. Iso CAMARTIN, Director, Direcþia culturalã,
Televiziunea elveþianã, Zürich

� Dr. Daniel DÃIANU, Profesor, Academia de Studii
Economice, Bucureºti

� Dr. Mircea DUMITRU, Decan, Facultatea de Filosofie,
Universitatea Bucureºti

� Dr. Dieter GRIMM, Rector al Wissenschaftskolleg zu
Berlin, Profesor de drept, Humboldt Universität Berlin

� Dr. Gabriel LIICEANU, Profesor de filosofie, Universitatea
Bucureºti; Director, Editura Humanitas, Bucureºti

� Dr. Andrei PIPPIDI, Profesor de istorie, Universitatea
Bucureºti; Director, Institutul Român de Istorie Recentã,
Bucureºti

� Dr. Istvan REV, Profesor, Central European University
Budapesta; Director, Open Society Archives, Budapesta
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École Doctorale  en Sciences Sociales.
Europe centrale

Creatã în anul 1994, sub egida Agenþiei Universitare a
Francofoniei, aceasta oferã studenþilor din þãrile Europei
centrale ºi de est posibilitatea de a efectua studii aprofundate
ºi doctorale. Încã de la început, École Doctorale  en Sciences
Sociales. Europe centrale ºi-a propus sã constituie un cadru
dinamic ºi novator, privilegiind interdisciplinaritatea, exigenþa
comparatismului, perspectiva criticã faþã de teoriile constituite,
deschiderea spre o cercetare internaþionalã.

École Doctorale  en Sciences Sociales. Europe centrale
este o reþea de universitãþi din þãrile Europei centrale ºi
universitãþi occidentale francofone:

- Universitatea din Bucureºti;
- Universitatea St. Kliment Ohridski din Sofia;
- Universitatea din Varºovia;
- Universitatea Eötvös Lorand din Budapesta;
- Universitatea de Stat din Chiºinãu;
- Universitatea Neuchâtel din Elveþia;
- Universitatea Laval din Quebec;
- Université Libre de Bruxelles;
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- École des Hautes Etudes en Sciences Sociales din Paris;
- Institut d’Etudes Politiques din Paris;
- École Normale Supérieure din Paris. Se adreseazã

studenþilor de ciclu trei care doresc sã facã un DEA,
apoi o tezã în una dintre urmãtoarele discipline:
antropologie, istorie, filozofie, ºtiinþe politice,
sociologie.

École Doctorale en Sciences Sociales. Europe centrale oferã
cursuri ºi seminarii interdisciplinare ºi de specialitate în
francezã, pune la dispoziþia cercetãtorilor o bibliotecã de ºtiinþe
sociale, precum ºi un serviciu documentar informatizat. Se
doreºte un pol de excelenþã în ºtiinþele sociale ºi o reþea de
colaborare între echipe din învãþãmântul universitar ºi
laboratoare de cercetare vizând participarea la construirea unei
Europe ºtiinþifice ºi a unui spaþiu ºtiinþific francofon, contribuind
la circulaþia internaþionalã a ideilor, la mobilitatea profesorilor
ºi a studenþilor.

Consiliul ºtiinþific:

� Christian BAUDELOT – École Normale Supérieure
� Dominique COLAS – Institut d’Études Politiques
� Pierre DESMAREZ – Université Libre de Bruxelles
� György GRANSZTOI – Universitatea Eötvös Lorand,

Budapesta
� François HAINARD – Universitatea din Neuchâtel
� Martin KULA – Universitatea din Varºovia
� Rose Marie LAGRAVE – École des Hautes Études en

Sciences Sociales
� Zoe PETRE – Universitatea din Bucureºti
� Dolores TOMA – Universitatea din Bucureºti
� Laurier TURGEON – Universitatea Laval
� Ivailo ZNEPOLSKI – Universitatea St. Kliment Ohridski din

Sofia
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