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Nepre]uitele femei

M\ leg s\ renun] la feminism atunci când
ceilal]i vor renun]a la misoginism, sexism
[i patriarhat.

Mihaela Miroiu
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Nepre]uitele femei

Nepre]uitelor femei care mi-au marcat via]a

Str\bunicii: Maria Muntean, bunicii: Emilia
Dragota, mamei: Emilia Bîrsan, profesoarelor
mele: Mariana B\rbulescu, Valeria Bucur,
Cornelia Grünberg, Florica Neagoe, Cornelia
Radu, prietenelor din copil\rie [i de pân\ acum:
Otilia David, Eva Oros, Dana Lambropulos,
prietenelor de adolescen]\, tinere]e sau maturitate:
Monica Calot\, Daniela Ion, Sanda Iordache, Jeni
Tebie[, prietenelor care m-au înso]it în tinere]ea [i
maturitatea feminist\: Elena B\lan, Adriana B\ban,
Maria Bucur, Laura Grünberg, Anca Jugaru, Liliana
Popescu, Ann Snitow, Elsie Shalon, Doina
{tef\nescu, Ursula Vogel, Renate Weber. Feminis-
telor românce deschiz\toare de drumuri [i min]i din
trecut: Calypso Botez, Alexandrina Cantacuzino,
Eugenia Ianculescu, Sofia N\dejde, Eleonora
Stratilescu, Alice Voinescu, Adela Xenopol [i din
prezent: autoarelor Anca Manolache, {tefania
Mih\ilescu, politicienei Mona Musc\. Jurnalistelor
solidare cu feminismul cultural [i politic: Gabriela
Adame[teanu [i Rodica Palade. Feministelor care
apar]in deja lumii marilor teoreticiene [i m-au marcat
profund: Simone de Beauvoir, Mary Daly, Carol
Gilligan, Gerda Lerner, Kate Millett, Susan Moller
Okin, Carole Pateman, Anne Phillips, Harriet
Taylor, Mary Wollstonecraft, Iris Maryon Young.

Aceste texte reprezint\ o selec]ie de articole [i inter-
viuri care au fost publicate în revistele: AnALize, 22,
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Observator Cultural, Dilema, Sfera politicii, Capitala, Con-
trapunct, Info Kappa [i în cotidianul Curentul. Ele sunt
republicate în acest volum cu permisiunea binevoi-
toare a redactorilor-[efi ai acestora. Mul]umesc
Maricic\i M\n\il\ pentru transcrierile textelor mai
vechi. Micile modific\ri pe care le-am operat în acest
volum vizeaz\ eliminarea unor repeti]ii.
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În loc de preambul:
Arheologie feminin\

(întreb\rile apar]in Magdei Cârneci)

Scurt\ prezentare personal\
(adus\ la zi)

De 50 de ani sunt persoan\ ca femeie în diverse
metamorfoze: nepoata unor ]\rani ardeleni, fiica înv\-
]\toarei Emilia Bîrsan [i a colonelului artilerist Mihai
Bîrsan, mama lui Andrei, so]ia lui Adrian, prietena
prietenilor mei, colega colegilor mei, profesoara ele-
vilor [i studen]ilor mei.

Am scris c\r]i de filosofie feminist\, de teorie poli-
tic\ feminist\, de etic\, de analiz\ politic\. Am editat
studii de gen, cultur\ civic\, filosofie, politologie. Sunt
profesoar\ universitar\, conduc doctorate în {tiin]e
Politice [i un masterat de Gen [i Politici Europene �
Studii de Gen.

Am încercat s\ scriu literatur\. Am încercat s\ pictez.
Am cunoscut mul]i oameni [i multe locuri. Mi-am
dorit s\ pot tr\i scriind. Nu am avut cum. M-a urm\-
rit o �fatalitate�: responsabilit\]ile institu]ionale. Am
reu[it câte ceva, între altele s\ creez câte un loc sub
acest soare pentru zone noi de studiu.
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Valorile esen]iale din via]a mea

Ele s-au metamorfozat odat\ cu mine. Trei au r\mas
valori-credin]e-sensuri: maternitatea, creativitatea [i
prietenia. F\r\ Andrei, fiul meu, nu m\ pot imagina,
chiar dac\ sunt o mam\ care-[i ]ine min]ile adesea
în alt\ parte. F\r\ creativitate m\ simt goal\ [i doar
func]ional\. F\r\ prietenie [i încredere îmi pierd r\d\-
cinile. Celelalte m-au înso]it acut sau cronic: iubirea,
libertatea, autenticitatea, solidaritatea, curiozitatea,
responsabilitatea.

Figura feminin\ din cultura român\
pe care o apreciez cel mai mult

Apreciez multe femei contemporane mie, care mi-au
influen]at parcursul intelectual. Nu m\ voi referi
îns\ la ele (am norocul s\ tr\iesc între femei care
îndr\znesc s\ gândeasc\ diferit [i creativ [i s\-i înve]e
pe al]ii). Figura feminin\ din cultura român\ pe care
o apreciez în mod deosebit este Alice Voinescu, fiindc\
a îndr\znit s\ existe în nucleul tare al excluderii sau
marginaliz\rii, filosofia, fiindc\ a încercat s\ uite r\ul
[i s\ tr\iasc\ f\r\ meschin\rii posttraumatice, fiindc\
avea tot atâta suflet cât\ minte. {i le avea din plin.
Nu mi-a influen]at parcursul intelectual. Am �întâl-
nit-o� târziu.

Personalitatea feminin\ din cultura universal\
pe care o admir

Din cultura universal\ o admir pe Mary Daly,
aceast\ minunat\ teoretician\ �anarhist\� care tr\-
ie[te la Boston, înconjurat\ de ostilitate [i admira]ie.
Am re-cunoscut-o în vara lui 1998, când am tr\it
al\turi de ea momente de o gynergie intelectual\
f\r\ egal. A scris [apte c\r]i. Toate cât se poate de
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ginomorfice. A scris s\pând în r\d\cinile teologice,
filosofice [i antropologice ale patriarhatului. C\u-
tând o Weltanschauung în care s\ se reg\seasc\ [i
�morphe� femeiasc\.

Da, ea mi-a influen]at parcursul intelectual a[a cum
o fac to]i cei care sufer\ de hybrisul marilor mae[tri
sau al marilor maestre: mi-a zdruncinat din temelii
prejudec\]i bine a[ezate acolo de întreaga cultur\
andromorfic\ pe care, cuminte, mi-am însu[it-o. În
acest sens datorez destule Anc\i Manolache [i pionie-
ratului s\u în feminismul cre[tin ortodox, precum
[i {tefaniei Mih\ilescu, cea care ne-a redat femi-
nismul românesc de la 1815 [i pân\ la anihilarea lui
sub dictaturi.

Personaje mitologice marcante

Semenele, mama partenogenetic\ a Atenei [i fiica
ei. Pe Maria Magdalena, �în rând cu Apostolii�, dar
mai credincioas\ decât mul]i dintre ei.

Expresie celebr\ pe care o aplic
ca formul\ de via]\

Expresia nu este celebr\, dar încerc s\ o aplic:

Nimeni nu poate tr\i în locul t\u.

Descrierea f\cut\ mie de un b\rbat
în care m\ recunosc [i m-a[ recunoa[te

M\ voi referi la o descriere scurt\ [i întrem\toare,
apar]inând prietenului meu Mircea Miclea: �Lâng\
tine, Mihaela, oamenii devin mai oameni [i în]eleg
mai multe, iat\ sensul!�. Mi-a spus asta când soarta
era, în multe privin]e, sup\rat\ foc pe mine [i când
eu nu mai [tiam cam de ce ar mai trebui s\ continui,
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odat\ ce, indiferent ce f\ceam, mi se întâmpla ceva
r\u. Am [tiut [i c\ el, bunul meu prieten, chiar a[a
gândea [i c\ avea destul\ dreptate încât s\-l cred, s\
îmi cred. {i dac\ aceasta se întâmpl\ cu pu]ini, parc\
tot merit\ s\ continui.

Ce înseamn\ s\ fii femeie în România de azi?
E dificil? E provocator?

Depinde. Înseamn\ s\ tr\ie[ti în medie cu [apte ani
mai mult decât un b\rbat, ceea ce, s\ recunoa[tem,
nu-i pu]in lucru. Înseamn\ s\ traversezi tranzi]ia f\r\
crize atât de grave de nonsens, dac\ e[ti în [omaj,
fiindc\ mai sunt destui cei care au nevoie de tine,
s\ ai de lucru în zonele de destructurare industrial\,
s\ câ[tigi în medie mai pu]in decât b\rba]ii, s\ nu
faci parte din �topul� oamenilor de afaceri, s\ ai o ati-
tudine excesiv de contemplativ\ fa]\ de politic\, s\
monopolizezi aproape în totalitate statutul de p\rinte
singur. Înseamn\ s\ înve]i la fel de performant ca
un b\rbat, dar s\ nu ajungi în top: academic, mana-
gerial, financiar, fiindc\ aceste topuri sunt bine con-
servate ca establishment b\rb\tesc. Înseamn\ s\ te
ab]ii de la delicte grave, s\ fii mult mai b\tut\ decât
un b\rbat [i mai ales de c\tre cei �dragi�, �apropia]i�,
de �ai t\i�. Înseamn\ s\ munce[ti dou\ treimi din
munca total\ [i s\ apari în pres\ cu imaginea de
corp pasiv, de vânzare. Înseamn\ s\ te refugiezi în
ONG-uri, acolo unde ai influen]\, [i s\ la[i b\rba]ii
la finan]e [i în politic\, acolo unde este puterea.

Ceea ce am scris arat\ c\ e dificil s\ fii femeie. De
ce e [i provocator? Eu cred c\ provocarea vine mai
ales din faptul c\ s-a ajuns la un prag critic al patriar-
hatului cotidian românesc. Tot mai multe femei vor
înv\]a curând c\ nu e o fatalitate s\ fie anexe culi-
nare, de menaj, decora]iuni ata[ate ca status simbol,
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note de subsol la interesele b\rba]ilor. Se vor uita
lung la ele însele, [i s-ar putea s\ nu mai accepte
decât rela]ii parteneriale. Vom intra [i noi în �criza
familiei patriarhale�, în tranzi]ie spre cea partene-
rial\, vom afla [i noi c\ etica drepturilor nu trebuie
s\ fie monopol b\rb\tesc [i cea a grijii, �monopol�
femeiesc. Încercând s\ ie[im la lumin\ ne vom pierde
multe dintre comodit\]ile traiului în umbra b\rba]i-
lor. Orice încercare de ie[ire din regimuri paterna-
liste este grea. Dar merit\ s\ exi[ti altfel decât ca o
anonim\ de folosin]\ milenar\. În timp, economia
global\ va fi preponderent digital\, de comunicare
[i de servicii. Este în avantajul femeilor. Va cre[te
transparen]a deciziei [i, odat\ cu ea, nevoia mora-
lit\]ii în politic\ [i �politici�. Este alt\ u[\, deocam-
dat\ întredeschis\ mai mult pentru femei.

Ce ar reprezenta feminitatea ca valoare
pozitiv\? Dar negativ\?

Voi lua �valoare� în sens de virtute [i voi accepta
zisa lui Aristotel: viciul este excesul [i lipsa, virtutea
este m\sura, echilibrul. În mod tradi]ional, femini-
nul se asociaz\ simbolic cu materia, imanen]a, trupul,
sensibilitatea, emo]ia, sl\biciunea, dependen]a, im-
puritata, haosul, schimb\torul, teama, iar masculinul
cu spiritul, transcenden]a, mintea, ra]ionalitatea,
t\ria, independen]a, puritatea, cosmosul, invarian]a,
curajul. În acela[i mod tradi]ional, masculinul este
socotit superior femininului. În cultura patriarhal\
este de a[teptat ca femeile s\ dea curs la ceea ce
simbolizeaz\. Numai c\ lumea se compune din femei
[i b\rba]i individuali, influen]a]i desigur de ceea ce
le zice cultura c\ este feminin sau masculin [i, deo-
camdat\, de faptul c\ masculinul trece drept superior
din punct de vedere axiologic. M\ întorc la prima
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afirma]ie: viciul este excesul [i lipsa. Cred c\ cel
mai mare viciu �feminin� este teama de autoafirmare
pe termen lung [i permanenta ei justificare prin grija
fa]\ de al]ii [i prin autosacrificiu excesiv (adic\ nea-
sumarea ca subiect [i scop ale propriei vie]i). Cred c\
cea mai important\ virtute femeiasc\ deriv\ din poten-
]ialul de a da via]\ [i se manifest\ prin respect pentru
p\strarea vie]ii (agresiune mai sc\zut\, convie]uire,
înclina]ie spre conciliere în raport cu conflictul).

De altfel, în propria mea practic\ în calitate de [ef\
de b\rba]i, problema cea mai mare pentru mine a
fost teama în situa]ii de criz\ [i, pentru ei, orgoliul
exagerat în situa]ii de competi]ie. Eu nu am educa]ia
pentru a-mi învinge repede teama, ei nu au educa]ia
pentru a-[i învinge repede vanit\]ile. Încerc\m s\
ne educ\m împreun\ pentru ceea ce nu a intrat în
patternul nostru de femei [i al lor de b\rba]i.

Observator Cultural, nr. 47, 16 ianuarie 2001
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Introducere
Mai are rost feminismul?

Pentru unii dintre cititori probabil c\ titlul
mai potrivit ar fi: �Are rost feminismul?�. Aud
sistematic în jurul meu multe femei educate,
profesioniste, adesea implicate politic sau civic,
militante în felul lor, care doar c\ nu-[i scuip\-n
sân când aud de feminism [i sus]in, stupefiant
pentru cunosc\tori: �Eu nu sunt feminist\! Eu
nu vreau s\ fiu sufraget\!�. B\rba]ii antifemi-
ni[ti autohtoni au alte probleme: feministele
sunt nebunele acelea care au protestat sco]ân-
du-[i sutienele pe strad\, nu mai vor s\ fie mame,
sunt lesbiene! Mai aproape, un antifeminist de
marc\ se exprima [i mai tran[ant: feministele
sunt frigide, complet neispititoare, atee, nem\-
ritate, nu au nici m\car prieteni, iar a încerca
s\ cucere[ti o astfel de femeie este ca [i cum ai
mângâia un sân cu silicon sau o coaps\ fals\.
Când microfoanele sunt conectate mai ales la
aceast\ categorie de intelectuali publici, cum s\
nu scuipi în sân la ideea c\ ai putea s\ fii asociat\
cu aceste �mari e[ecuri� ale stirpei femeie[ti?
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Fiindc\ la noi domin\ cultura improvizat\ [i
ignoran]a arogant\, m\ simt nevoit\ s\ scriu
despre lucruri care ar trebui s\ figureze în cul-
tura de baz\ a oric\rui om cu educa]ie medie.
Între altele, desigur, manualele române[ti de isto-
rie nu pomenesc nimic despre felul în care au
câ[tigat femeile din lume [i din propria ]ar\ drep-
turi civile [i politice, ca [i când acestea le-au
fost f\cute cadou prin bun\voin]a de mas\ a
b\rba]ilor genero[i [i lumina]i.

Sunt convins\ c\ în întreaga istorie patriarhal\
(adic\ istoria în care b\rba]ii de]in monopolul
resurselor politice, financiare, culturale), femeile
au ac]ionat ca s\ î[i fac\ [i ele partea lor. Cea mai
simpl\ [i b\t\torit\ cale este cea �feminin\�:
b\rba]ii trebuie s\ fie flata]i, orgoliul lor trebuie
gâdilat, chiar dac\ aceasta înseamn\ s\ mimezi
sl\biciunea, vulnerabilitatea, inferioritatea, depen-
den]a. Cum nu ai acces direct la resurse, ai acces
la posesorii lor. Ei pot s\ fie lua]i în adminis-
trare, f\cu]i dependen]i. Mai întâi, ei sunt real
dependen]i fiindc\ s-au n\scut prin voin]a unei
femei. Apoi sunt dependen]i de mame pentru a
cre[te [i a deveni autonomi. Devin dependen]i
de farmecele altor femei care îi flateaz\ [i îi
mul]umesc erotic. Devin dependen]i de neveste
pentru a fi hr\ni]i, îngriji]i, cur\]a]i. Devin de-
penden]i de admira]ia femeilor. Au nevoie de
muze [i de Galatee. Au pl\tit [i pl\tesc pentru
asta, dar atât cât s\ men]in\ controlul resurse-
lor de dominare. Pl\tesc prin faptul c\ o femeie
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dependent\ se simte adesea mizerabil [i când
nu mai poate, transfer\ starea ei mizerabil\
celor din jur.

Altele, uneori în colaborare cu b\rba]i partene-
riali care cred c\ un umanism f\r\ femei compe-
titoare [i partenere nu este umanism deloc, au
ales calea feminist\: cea a competi]iei deschise
pentru resurse, sus]inând, asemenea Harrietei
Taylor (1851) [i lui John Stuart Mill (1869),
c\, odat\ ce competi]ia este sursa progresului,
este o crim\ s\ înl\turi jum\tate din competi-
tori fiindc\ s-au n\scut femei. Aceast\ cale a
devenit foarte explicit\ înc\ din Rena[tere prin
Christine de Pisan (1405). În 1694, Mary Astell
publica A Serious Proposal to Ladies, în care dez-
volt\ problema: �Dac\ to]i oamenii se nasc liberi,
cum se face c\ toate femeile se nasc sclave?�.
Feminismul a evoluat concordant cu Iluminis-
mul (Mary Wolstonecraft, A Vindication of the
Rights of Woman, 1792) [i s-a transformat în
mi[care de emancipare politic\ [i civil\ la mijlo-
cul secolului al XIX-lea. De ce aceast\ evolu]ie?
Fiindc\ pân\ atunci, indiferent cât se dezm\rgi-
neau fruntaliile drepturilor [i cet\]eniei pentru
b\rba]i în virtutea modernit\]ii (în ideea c\
oamenii se nasc egali în drepturi pur [i simplu
fiindc\ sunt oameni), c\ trebuie renun]at la pater-
nalism în favoarea �contractului social fratern�,
femeile erau trecute iar\[i la statutul de anexe
ale b\rba]ilor, p\r]i ale posesiei acestora, obiecte
de inventar gospod\resc, cu un statut dubios,
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oscilând între cel de �slug\� [i cel de vit\, întoc-
mai ca în patriarhatul veterotestamentar, neclin-
tit de Evanghelii: �S\ nu dore[ti casa aproapelui
t\u; s\ nu dore[ti femeia aproapelui t\u, nici
ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici
boul lui, nici asinul lui [i nici unul din dobi-
toacele lui [i nimic din câte are aproapele t\u�
(Ie[irea, 20,17).

Femeile au fost tratate ca fiin]e cu discern\-
mânt limitat, din când în când mai trebuiau [i
b\tute, dar legea te împiedica s\ le [i omori,
cel pu]in în ultimul secol [i jum\tate, ele sunt
sexul slab, incompetente legal, lipsite de drept
de proprietate, de studii, de dreptul de a pro-
fesa, de a ini]ia c\s\toria sau divor]ul, de a vota,
de a fi reprezentate politic. Pe scurt, erau tre-
cute în sensul drepturilor politice la capitolul:
minori, delicven]i, criminali, idio]i, a[a cum s-a
întâmplat [i în faimoasa Constitu]ie româneasc\
�democratic\� de la 1923. În acest sens, cui nu
îi plac sufragetele trebuie s\ î[i asume ideea c\
era mai bine ca femeile de acum un veac s\ fi stat
în banca lor în loc s\ se expun\ oprobiului public
luptând pentru �sufragiul� cu adev\rat univer-
sal (c\ci de aici le vine numele de sufragete).
Gra]ie acestor femei [i �colabora]ioni[tilor lor
b\rba]i� (cum îi numea cu oroare Fr. Nietzsche),
drepturile civile [i politice ale femeilor au fost
treptat recunoscute, ajungând s\ voteze înce-
pând cu sfâr[itul secolului al XIX-lea în unele
state americane, în Australia, Noua Zeeland\,
din zorii secolului XX în }\rile Scandinave, iar
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apoi în Anglia, Rusia [i, în întregime, în SUA.
De aproape 60 de ani femeile au acces genera-
lizat, nu prin excep]ie, la aproape toate formele
[i nivelurile de studii. La fel, de peste 30 de ani
au acces la performan]\ intelectual\ [i de cer-
cetare. De peste 15 ani legile le protejeaz\ de
b\taia [i violul aplicate de so]i, precum [i de
prostitu]ia for]at\. De mai pu]in de 10 ani violul
colectiv pe timp de r\zboi este socotit crim\ de
r\zboi. Toate acestea se întâmpl\ numai în lumea
democratic\ [i doar prin intermediul feminis-
mului politic. Cele mai multe dintre semenele
noastre tr\iesc înc\ în preistoria exercit\rii drep-
turilor lor (vezi semenele de lâng\ noi, femeile
rrome din comunit\]ile tradi]ionaliste, precum
[i femeile din religii ultrapatriarhale), în cazul
fericit în care acestea le sunt formal recunoscute.

Dar �lumina� nu a venit deloc numai de la Apus.
Nici înainta[ele noastre de pe plaiul �mioritic�
nu s-au rezumat la convie]uirea cu patriarhatul
într-o resemnare �cosmic\�, de An\ p\c\lit\ [i
zidit\ f\r\ consim]\mânt în proiectele b\rba-
]ilor. Chiar [i Ana �lui Manole� a protestat, dar
a f\cut-o degeaba într-o cultur\ surd\ la glasul
femeilor.

�Spiritul de domina]ie, domnia for]ei (...) au
asigurat b\rbatului partea leului (...). Îmbibat de
spirit egoist [i preocupat de a nu avea în fa]a
sa un rival [i un concurent înarmat cu apti-
tudini egale, b\rbatul a îndep\rtat-o pe femeie
de oriunde i-ar fi putut face umbr\, sau, dac\ a
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l\sat-o s\ p\trund\, a retribuit-o inegal pentru
a o descuraja [i imobiliza, pentru a o ]ine ve[-
nic în limitele de inferioritate din care nu va
trebui s\ ias\.� (Calypso Botez, 1923)

Româncele au început s\ devin\ active în mi[-
carea pentru drepturi civile înc\ de la 1815 (vezi
{tefania Mih\ilescu, Emanciparea femeii române.
Antologie de texte 1815-1918, Editura Ecumenic\,
Bucure[ti, 2001). La mijlocul secolului al XIX-lea,
înainta[ele noastre [i-au conturat revendic\ri
politice foarte clare, care au culminat cu b\t\lia
generalizat\ pentru recunoa[terea dreptului de
vot în Constitu]ia din 1923. Numele lor este
cunoscut, voi da doar câteva exemple: Maria
Rosetti, Constan]a Dunca-Suchianu, Alexandrina
Cantacuzino, Calypso Botez, Alice Voinescu,
Cecilia Cutzescu-Stork, Sofia N\dejde, Eleonora
Strailescu, Eugenia de Reus Ianculescu, Adela
Xenopol. Aceste femei au ac]ionat public, des-
chis, ferm. Multe au ac]ionat pregnant politic.
Exemplul cel mai str\lucit este cel al Alexandrinei
Cantacuzino, frunta[\ a mi[c\rii politice femi-
niste interna]ionale. Cert este c\, pân\ la veni-
rea comunismului, feminismul românesc nu era
doar în rând cu lumea, ci chiar în avangarda
acestui �rând�. În 1929, feministele românce au
reu[it s\ ob]in\ recunoa[terea drepturilor elec-
torale la nivel local [i unele chiar au fost alese
în consiliile locale. Constitu]ia lui Carol al II-lea
d\ dezlegare la universalitatea drepturilor exact
atunci când drepturile s-au golit de sens [i
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România intra într-o istorie a dictaturilor pentru
urm\torii 50 de ani. Practic, româncele au votat
pentru prima în condi]ii democratice în 20 mai
1990.

Comunismul este incompatibil cu feminismul,
pe care l-a [i condamnat ca �devia]ionism bur-
ghez�. Comunismul românesc a reu[it s\ etatizeze
pân\ [i capacit\]ile reproductive ale femeilor. A
produs o emancipare prin munc\ [i un patriar-
hat de stat. A preluat o parte din cre[terea copii-
lor. A încurajat dubla zi de munc\ pentru femei.
A contribuit la independen]a economic\ a femei-
lor, dar nu [i la autonomia lor. Diferen]ele de
venituri între b\rba]i [i femei s-au mic[orat sem-
nificativ, de[i domeniile în care lucrau femeile
erau mai prost pl\tite.1 Din comunism am plecat
relativ egali [i nonproprietari, pasageri ai unui
Mayflower destul de echilibrat. Mayflowerul
rela]iilor de gen a cam sfâr[it ca [i Titanicul. În
tranzi]ie, b\rba]ii au fost victime privilegiate,
asistate de c\tre stat pentru a suporta mai u[or
falimentul industriilor lor. Ei au fost [i clien]i
favori]i la împ\r]irea bunurilor publice. Între
cei 300 de români boga]i, mul]i din afaceri cu
statul, doar 6 sunt românce [i acelea la periferia
topului. Femeile au intrat de la început în econo-
mia de pia]\ fiindc\ lucrau în servicii [i industrie

1. Pentru analize mai largi, vezi Vladimir Pasti, Ultima
inegalitate, Polirom, Ia[i, 2003 [i Mihaela Miroiu,
Drumul c\tre autonomie, Polirom, Ia[i, 2004.
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u[oar\. Câ[tig\ pu]in [i pl\tesc mult. Sindicate
nu au. Politicieni pentru a le ap\ra interesele
nu au. Au în schimb legi importate de la
Uniunea European\, legi care sunt rezultate ale
feminismului celui de-al doilea val, pe când nou\
ne rezolva comunismul toate problemele [i noi
hibernam lini[ti]i. Am ob]inut de la Uniunea
European\, în sistemul pe care eu îl numesc
�room-service�: nondiscriminare, egalitate de
[anse, concedii parentale, interzicerea violen]ei
domestice. Adoptarea acestor legi nu cost\ mai
nimic atâta vreme cât ele r\mân mai ales în
vitrina cu norme.

{i totu[i din punct de vedere politic [i civic se
mai dezvolt\ ceva, uneori [i academic. Cerce-
tarea avanseaz\. Dar cultura de mas\ nu. Odat\
ce sunt prea pu]ini oameni dispu[i s\ �î[i piard\
timpul cu pove[ti minore [i triviale� (femei, femi-
nin, feminism, gen), vom r\mâne cu un feminism
f\r\ corp, c\lit îns\ în lupta cu antifeminismul
preventiv al culturii noastre s\n\tos-misogine,
bine reflectat\ în bibliografii de referin]\ [i legi-
timitate cultural\.

Voi încheia cu un astfel de exemplu la care v\
propun s\ reflect\m împreun\. Este vorba despre
sensurile în care sunt utiliza]i termenii femeie
[i b\rbat în limba român\, în anul de gra]ie 2006,
a[a cum îi consemneaz\ Dic]ionarul de Sinonime
al Limbii Române (vezi DEX online):
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FEMÉIE, 1. Persoan\ adult\ de sex feminin; muiere.
2. Persoan\ de sex feminin c\s\torit\. (Pop.: So]ie,
nevast\.)

FEMÉIE s. 1. (pop.) muiere, nevast\, fust\. (O ~ cu
un copil.) 2. femeie de serviciu v. servitoare. 3. femeie
de strad\ v. prostituat\.

FEMÉ//IE ~i f. 1) Persoan\ matur\ de sex feminin.
~ în cas\ femeie angajat\, în trecut, pentru tre-
buri gospod\re[ti. 2) pop. Persoan\ de sex femi-
nin care [i-a pierdut fecioria.

B|RBÁT, -|, I. s.m. 1. Persoan\ adult\ de sex
masculin. Om în toat\ firea. 2. So]. II. Adj. (rar)
Curajos; voinic; harnic, activ.

B|RBÁT s. 1. om. 2. v. so].

B|RBÁT adj. v. brav, curajos, cutez\tor, dârz, inimos,
îndr\zne], neînfricat, seme], viteaz.

B|RBÁ//T 1) Persoan\ adult\ de sex masculin.
2) Persoan\ plin\ de energie [i de fermitate; om
în toat\ firea. ~ de stat persoan\ marcant\, aflat\
într-un post de conducere important. 3) Persoan\
de sex masculin c\s\torit\, considerat\ în raport
cu femeia ce i-a devenit so]ie; so].

B|RBÁ//T 1) Care este înzestrat cu for]\ fizic\ [i
curaj. 2) rar Care munce[te mult [i cu folos; har-
nic; laborios; vrednic.

Revista electronic\ Info Kappa, 6 februarie 2006



24

Mihaela Miroiu



25

Nepre]uitele femei

Partea întâi

N|SCU}I DIN FEMEI
{I DIN

CULTURI MISOGINE
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N\scu]i din femei
[i din culturi misogine

Am citit despre Cerul din burt\, cartea Ioanei
Nicolaie, în aceea[i s\pt\mân\ în care peisajul
nostru de pres\ ad\uga reprezent\rii femeilor,
pe lâng\ clasicele trupuri sexy golite uneori de
glas [i adeseori de minte, o nou\ avalan[\ de
misoginisme. Câteva personaje din presa româ-
nesc\ ]in iar\[i [i iar\[i s\ a[eze femeile explicit
�la locul lor� [i s\ le spun\ c\ nu au destul\
minte ca s\ gândeasc\ despre [i pentru ele însele,
s\ nu cear\, s\ nu revendice, s\ nu vrea s\ fie
mai mult decât ceea ce le îng\duie, în larga lor
m\rinimie cultural\, misoginii (ginos: femeie),
cei care dispre]uiesc femeile [i s-ar lipsi de ele
m\car cultural.

Cartea Ioanei Nicolaie ne re-d\, în forma unei
proze lirice, cel mai elementar dintre adev\ruri:
acela c\ din femei venim cu to]ii. Articolele
recente mi-au amintit cât resentiment exist\ înc\
fa]\ de cele din care vin inclusiv misoginii. Sau
poate ei s-au ivit direct din spuma m\rii? Nu,
c\ci a[a a ap\rut Venus [i este jenant s\ urmezi
simbolic o femeie. Poate vin din capul vreunui
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zeu? Nu e bine, c\ci a[a a �venit� o alt\ femeie,
Atena, între altele, samavolnic r\pit\ mamei ei
partenogenetice.

Exist\ o mare dreptate în zisa lui Mary Daly:
�Pân\ la urm\, rând pe rând misoginii accept\
ca femeile s\ înve]e, accept\ ca ele s\ îi înve]e
pe al]ii. Ceea ce nu pot ei suporta [i tolera este
îns\ faptul c\ femeile pot gândi cu mintea pro-
prie!�. S\ t\ce]i despre voi! S\ t\ce]i despre �ori-
gini�, mai ales despre ale noastre ca indivizi. În
peisajul nostru retardat în care glasul cultural
al femeilor despre femei este în genere în\bu[it,
deturnat, convertit la misoginism sau m\car igno-
rat, o femeie rupe liric t\cerea despre adev\rul
c\ la începutul fiec\ruia dintre noi suntem Doi
[i c\ Una este sigur femeie.

Ceea ce înv\]\m despre sarcin\, despre vremea
când suntem una cu o femeie, când suntem o
f\ptur\ într-o femeie se afl\, de regul\, în tra-
tate medicale [i în bro[uri de popularizare ale
unor sfaturi de natur\ medical\. Sarcina este
îns\ cea mai normal\ dintre st\ri. Este starea
primordial\ a oric\ruia dintre noi. Ne form\m
înl\untrul unei femei. Ea [tie, ea ne simte. Ea
ne tr\ie[te con[tient. Tratatele despre sarcin\
sunt de regul\ scrise de c\tre b\rba]i, iar ei nu
tr\iesc direct aceast\ experien]\. Ei au legitimi-
tate prin �obiectivitate� [i �neutralitate�. Femeile
sunt prea implicate. Cum s\ le dai crezare? De
ce ai asculta ceea ce gândesc gravidele, dincolo
de u[a buc\t\riei, gineceul lor cel de toate zilele?
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Subiectul este trivial. Nu putem înjosi cultura
la nivelul trivialului. Unele femei, precum [i
b\rba]ii �colabora]ioni[ti�, lipsi]i de complexul
recunoa[terii deschise [i mândre c\ vin din femei,
spun îns\ altceva: da, putem în\l]a cultura la
nivelul �trivialului�. Acest adjectiv depreciativ
vine dintr-un substantiv propriu: Trivia, arborele
mitologic al vie]ii, divinitate feminin\. Femeile
sunt Trivia-lele fiec\ruia dintre noi.

Pântecele, burta, este locul haosului începuturi-
lor, haos care prinde s\ se ordoneze, s\ devin\
cosmos întrupat într-o nou\ f\ptur\. Ioana
Nicolaie ne ia de mân\ [i ne poveste[te starea
de graviditate, percep]ia subiectiv\ a �cerului
din burt\�:

L-am v\zut în culcu[ul de opt s\pt\mâni... Str\lucea
într-o unsoare opac\... suntem miniaturi f\r\ bra]e,
f\r\ unghii sau umeri... În burta mea e[ti nervi [i
mu[chi în re]ele. Începi s\ ai oase [i muguri de din]i...

În ipostaza ei de Gaia a nen\scutului, mama
Ioana î[i asum\ o stare simbiotic\, o simbioz\
în care unul cre[te din alta [i o schimb\ pe
aceasta:

s\ fiu primitoare [i blând\ cu oscioarele noi... s\ te
a[tept cuminte, cum se cuvine... e[ti acolo, începi s\
fii dintre noi...

Vorbind îngr\m\dirii de via]\, oscioarelor [i
mu[chilor translucizi nedefini]i ea se adreseaz\
astfel:
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Drag\ fat\, drag\ b\iat,

Vreau s\ te ap\r de toate relele... Vreau s\-]i fie u[or,
f\r\ spaim\... vreau s\ te sprijin în panic\ [i în dezo-
lare, s\ te ajut în înghe]ul din lume, s\ te ap\r de
timp, de bacterii... s\-]i ]in în p\lmi]e uimirea. S\
nu-]i dore[ti s\ m\ vezi prea devreme. C\ nu-s mai
mult de o cas\ în mers... Am un corp [i-ncep s\ mi-l
aflu... când fuge-i un geam\t cu gura pansat\... Am
un corp [i-o uitat\ r\bdare... Singur\tatea-i când nu
m\ aud, când nu te aud. St\m într-un omule] [ters pe
jum\tate cu guma. A[tept\m. A[tept doar s\ cresc,
de parc\ mi-a[ fi statuie [i soclu.

Starea de graviditate o a[az\ empatic fa]\ de cea
care a n\scut-o:

Mama îngropa durerea într-un fel de carier\... În
burta mamei cre[tea s\r\cia.

{i fa]\ de o oricare alta care a trecut prin starea
de graviditate pierzând din f\ptura ei corporal\
în cre[terea celuilalt:

m\selele-mi cr\pau pe t\cute [i lent... copiii sunt eu
îns\mi [i nu vreo protez\.

Perceperea gravidit\]ii din\untrul ei este cu totul
alta decât percep]ia medicalizat\ potrivit c\reia

gravidele-s ecograme, anestezii, spaim\ [i spaim\,
sticlu]e cu sânge. Gravidele-s egale... fac de gard\
f\r\ forfot\, cu medalii pentru t\cere.

La consult medical,

când totu-i pe fug\, ru[inea te-a[tept\ s\ ie[i din
cl\dire.
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Sarcina este tr\it\ ca jenant\ doar când este
desconsiderat subiectul ei.

Percep]ia contopirii în cel de-al treilea, care este
tat\l [i mama laolalt\, apare simplu, limpede,
într-o imagine la îndemâna oricui:

st\m împreun\ într-un p\tu] de copil.

Într-o bun\ zi, senza]ia difuz\ de f\ptur\ din
tine devine foarte precis\:

În JURUL OREI 23 l-am sim]it prima oar\: trei
cioc\nituri blânde [i bune în peretele mut.

Na[terea este prin excelen]\ durerea cu un sens
extraordinar: nu este durere de pierdere, ci durere
de multiplicare. Acest lucru îl [tie orice femeie,
de aceea în ea se îmbin\ un fantastic sentiment
al miraculosului în ea îns\[i combinat cu o cople-
[itoare spaim\, nu doar de durere, ci [i de necu-
noscutul noii ipostaze, de necunoscutul din burt\,
acela care înc\ este doar tu [i genitoarele s\u
b\rb\tesc, acela care este înc\ doar natur\ însu-
fle]it\, lipsit\ de judec\]i [i prejudec\]i.

Desigur, mul]i vor spune c\ a fi grav r\nit pen-
tru ]ar\, eventual muritul pentru cauz\ este o
durere cu sens mult mai profund. {i c\ exist\
mai mult sens metafizic în moarte decât în darea
de via]\. Oricum, categoria de pe urm\ a um-
plut bibliotecile pe aceast\ tem\. C\r]i autore-
flexiv ginomorfice despre sensurile na[terii [i
gravidit\]ii sunt înc\ foarte pu]ine [i se strecoar\
greu prin micile cr\p\turi l\sate de andromor-
fismul adesea cople[itor misogin al culturii.
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Înainte de adev\rul universal �To]i oamenii
sunt muritori� st\ un altul: �To]i oamenii se
nasc�. Cu vorbele Ioanei Nicolaie, nu doar când
vine moartea, ci [i

când vine na[terea n-ai de ales.

Nimeni îns\ nu-i garanteaz\ Ioanei Nicolaie,
cum nu garanteaz\ nici unei femei, c\ la cap\tul
a[tept\rii celuilalt care e[ti înc\ tu, spre sfâr[it,
când totul în tine se desface ca s\ se iveasc\ alt
om, cu zisa ei: CÂND VEI VENI, DRAG|
B|IAT?, cel venit nu o s\ fac\ parte cândva din
cohorta de misogini pentru care dispre]ul fa]\
de voin]a [i mintea femeilor devine o surs\
identitar\.

Primul �Fiat!� în ordinea existen]ei individuale,
cel care ne face cu putin]\ este unul femeiesc.
Indiferent cât de represive sunt regimurile de
reglementare legate de contracep]ie, avort [i sar-
cin\, ne-am n\scut fiindc\, în ultim\ instan]\,
o femeie este cea care a hot\rât s\ venim pe
lume. Poate tocmai aceast\ dependen]\ origi-
nar\ de voin]a femeilor nu pot s\ o ierte nicio-
dat\ misoginii.

Observator Cultural, nr. 296, 24 noiembrie 2005
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(De)formatorii de opinie

Teama de democra]ie este adeseori argumentat\
ca team\ de tirania majorit\]ii. Mai rar, un ast-
fel de argument vizeaz\ alt\ tiranie: cea a pre-
sei. Ambele tiranii se instituie în societ\]ile cu
democra]ii neliberale, imature, caracterizate prin
minimalism civic, exerci]iu redus al toleran]ei,
lips\ de respect pentru minorit\]i (inclusiv pen-
tru cele politice în sensul particip\rii la decizie,
cum este, de exemplu, cazul femeilor). Aceast\
din urm\ minoritate pl\te[te greu pre]ul celor
dou\ tiranii: a majorit\]ii [i a presei. Prima dintre
ele îi mic[oreaz\ [ansele la cariere performante,
o marginalizeaz\ civic [i politic. Cea de-a doua
(a presei) creeaz\ imaginea care alimenteaz\ [i
justific\ sexismul adânc al societ\]ii române[ti.
Dac\ împotriva rasismului, antisemitismului,
na]ionalismului [ovin se g\sesc destule organi-
za]ii [i destule persone publice pentru a protesta,
în privin]a sexismului tr\im într-o vinovat\ con-
spira]ie a t\cerii. O conspira]ie care afecteaz\
imaginea unei jum\t\]i din popula]ia României,
e drept, jum\tatea anonim\, ignorat\ [i adesea
dispre]uit\ [i discriminat\. Ea se compune din
mamele, fiicele, colegele de [coal\ [i de serviciu,
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prietenele, iubitele, vecinele sau m\car din con-
cet\]enele sexi[tilor.

Mai mult sau mai pu]in întâmpl\tor, articolul
lui Cristian Tudor Popescu, �Femeia nu e om�,
ap\rut în Adev\rul literar [i artistic în 10 martie
1998 este unul dintre cele mai tipice pentru
stadiul civiliza]iei române[ti actuale, inclusiv
pentru cel al presei române[ti. Un student îmi
spunea c\ ar trebui s\ ne sim]im privilegia]i s\
putem citi a[a ceva la sfâr[itul secolului XX.
Avea dreptate. Pare ireal s\ mai g\se[ti jurna-
li[ti a c\ror cultur\ pe probleme de gen social
este una tipic\ pentru secolul al XVIII-lea, înainte
de apari]ia primelor lucr\ri de teorie filosofic\
[i politic\ în care se abordeaz\ problemele dreptu-
rilor femeilor ca drepturi universale ale omului
(Condorcet, 1790; Mary Wollstonecraft, 1792;
T. von Hippel, 1793).

Enun]urile articolului lui Cristian Tudor Popescu
fac parte din arsenalul sexismului anistoric, cel
la care recurg în discursurile publice române[ti
mul]i jurnali[ti, esei[ti, politicieni. �Femeia nu
e om� este doar unul dintre chipurile sindro-
mului mai larg al lipsei de cultur\ [tiin]ific\,
civic\ [i politic\ în privin]a problemelor de gen.
Privilegierea acestui articol în paginile de fa]\
se explic\ prin dou\ merite: este unul dintre
cele mai esen]ial sexiste articole din câte ne e
dat s\ citim [i apar]ine unui jurnalist care, în
virtutea intui]iei, spontaneit\]ii, talentului, dar
[i a lipsei de autocenzur\, face deliciul telespec-
tatorilor [i cititorilor. Cristian Tudor Popescu
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este, indiscutabil, un foarte important formator
de opinie al publicului românesc.

Iat\ care este oferta sa de imagine în privin]a
categoriei din care fac parte cititoarele, tele-
spectatoarele, profesoarele, colegele, prietenele
[i membrele familiei sale, inclusiv cea c\reia îi
datoreaz\ apari]ia sa pe lume:

a) Femeile sunt fiin]e neumane [i infantile. De
o zi special\ beneficiaz\ doar fiin]ele umane care
nu au statut ontologic deplin (copiii [i femeile).
Femeia este atât de deosebit\ de masculul uman,
încât pare c\ apar]ine altei specii, eventual extra-
p\mântene. La prima vedere, am putea deduce
c\ este vorba despre diferen]ele anatomice pe
care nu le neag\ nimeni. Într-adev\r, suntem
înzestra]i cu aparate reproductive diferite, cu
roluri reproductive diferite. Aceste diferen]e nu
spun nimic nici despre inferioritatea sau supe-
rioritatea femeilor, nici despre apartenen]a la
alt\ specie decât cea uman\. Prin urmare, doar
pe baza lor nu se poate constitui legitimitatea
alung\rii din specie. Nici un sexist serios nu
spune c\ femeile sunt mai pu]in oameni, sub-
oameni sau extraoameni fiindc\ au uter, ovare
[i sâni. Nici o inferiorizare sau excludere nu se
fondeaz\ pe anatomie. C.T. Popescu intuie[te
bine acest lucru. Atunci, discriminarea trebuie
s\ se fondeze pe altceva: capacitate de ra]ionare
inferioar\, imposibilitatea de a opera cu ra]iona-
mente [i lipsa de discern\mânt. Analog, aceste
argumente sunt folosite de c\tre rasi[ti [i de
c\tre coloni[ti în momentul în care fac referire
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la barbari. Autorul î[i fundamenteaz\ filosofia
excluziunii ontologice, în ultim\ instan]\, pe
intelect: femeia, sus]ine el, a fost înzestrat\ cu
arma fecundit\]ii, mult mai eficient\ decât inte-
ligen]a pentru supravie]uirea în condi]ii ostile.

b) Femeile nu gândesc [i comunic\ în coduri
specifice regnului animal: oricât de diferite ar
fi ca intelect, vârst\ [i inf\]i[are, cap\t\ un aer
comun, de specie, seam\n\ între ele, a[a cum
ni se pare c\ toate pisicile seam\n\, sau g\inile.
Neputând s\ tac\, dat fiind c\ sunt incapabile
de comunicare, în mod ra]ional, dou\ femei vor
recurge imediat la limbajul [i conceptele mini-
male de contact ale altei specii, c\ci mintea lor
este o minte colectiv\, un covor psihic în ale
c\rui noduri se afl\ indivizii femele. Femeile,
de fapt, nu gândesc. Cu excep]iile de rigoare, la
fel de dese ca pinguinii alba[tri, ele mimeaz\
gândirea omeneasc\ (toate ideile [i formul\rile îi
apar]in lui Cristian Tudor Popescu).

c) Ceea ce trece drept gândire, dac\ dincolo de
zgomotul pe care îl produc se afl\ ceva, este, în
cazul femeilor, o activitate aproape mecanic\.
Ele nu produc ra]ionamente, ci împrumut\ ex-
presii, prefabricate întregi de gândire, pe care
doar le debiteaz\, f\r\ s\ priceap\ ce se întâmpl\
în mintea lor: nici femeia nu [tie ce se întâm-
pl\ cu adev\rat în capul ei (CTP).

d) Proba indubitabil\ a incapacit\]ii epistemice
femeie[ti este aceea c\ femeile nu au f\cut
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nimic în istorie: de la sine în]eles, istoria este
privit\ ca o istorie a b\rba]ilor. B\rba]ii fac filo-
sofie, [tiin]\, istorie, politic\. B\rba]ii inventeaz\,
decid, gre[esc sau câ[tig\. Femeile doar îi înso-
]esc. Enun]ul de mai sus al jurnalistului este în
mare descriptiv corect pân\ în urm\ cu o jum\-
tate de secol. Lumea era populat\ cu o mul]ime
de autorit\]i tip Cristian Tudor Popescu, dar
care mai aveau [i puterea s\ blocheze normativ
accesul femeilor la toate aceste sfere. Ca s\ nu
ri[te nimic, sexi[tii de alt\ dat\ interziceau femei-
lor accesul la educa]ie, la profesii [i la vot cu
foarte mici excep]ii (de exemplu, în secolul tre-
cut aceste blocaje au fost eliminate doar în Noua
Zeeland\ [i Australia). Dar sub presiunea aces-
tor fiin]e �acefale�, interdic]iile au fost abolite
în ]\rile f\r\ fundamentalism religios. De atunci
femeile par s\ dea ceva semne c\, dincolo de
�zgomote�, produc [i istorie, cultur\, [tiin]\ [i
politic\. Acest lucru este evident pentru to]i cei
care se apleac\ asupra istoriei contemporane a
[tiin]ei, filosofiei, politicii, artei. Chiar [i în
România ele ocup\ în mod �barbar� 50,3%1 din
locurile din universit\]i [i se înc\p\]âneaz\,
contra naturii lor, s\ produc\ [tiin]\. E drept,
diver[i cristiantudorpope[ti le mai blocheaz\
individual acest\ perversiune contra naturii,
împingându-le la locul lor, nu de alta, dar e mai
bine s\ scapi de jum\tate din competitori, dele-
gitimându-i ca intelect [i umanitate.

1. În 2006 tendin]a este de cre[tere major\, spre 56%.
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d) Ca orice sexist care se respect\, jurnalistul
nostru las\ finalmente balt\ argumentele filo-
sofico-istorice, înt\rindu-[i spusele cu argumen-
tul dogmatico-religios, dar într-o interpretare
personal\. Adev\ratul p\cat îi apar]ine lui Dumnezeu
[i const\ în crearea Evei, a femeii. Dumnezeu îl
f\cuse pe Adam, omul, din ]\rân\ [i ap\, dup\
chipul [i asem\narea Sa. Adam, ne spune jur-
nalistul, se sim]ea foarte bine singur [i identic
cu sine. Creând femeia din coasta lui Adam,
adic\ prin clonare, Dumnezeu a executat o ope-
ra]ie de inginerie genetic\ prin care a adus pe
lume pe cel\lalt, diferitul. În ce scop? Dumnezeu
[tie! Ceea ce recunoa[te îns\ jurnalistul este
accesul mai direct al femeilor la comunica-
rea cu Dumnezeu. De ce? Fire[te, ne spune
C.T. Popescu, fiindc\ s\r\cia cu duhul d\ acces
femeilor în împ\r\]ia cerurilor, iar inteligen]a
viril\ creeaz\ probleme de comunicare cu divi-
nitatea. Ceva mai mult\ aten]ie dat\ literei biblice
l-ar fi f\cut pe autorul articolului s\ citeasc\ în
Facerea 1,27 c\ Dumnezeu a f\cut om dup\ chipul
[i asem\narea Sa, iar c\ acest om în care se
oglinde[te divinitatea era alc\tuit din parte b\r-
b\teasc\ [i parte femeiasc\. Tseila (coast\), în
ebraica veche înseamn\ parte sau coast\ mari-
tim\. Tot la o lectur\ mai atent\, oricine cite[te
negru pe alb c\ numele Eva este cel dat de Adam
p\r]ii femeie[ti a umanit\]ii dup\ c\dere [i nu
de c\tre Dumnezeu. De atunci a început prac-
tic, în tradi]ia iudaic\, istoria patriarhatului. B\r-
batul ia femeia în st\pânire în primul rând prin
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numire. O delegitimeaz\ ca autoritate episte-
mic\. Pu]in mai mult\ aten]ie dat\ spiritului
Evangheliilor l-ar fi f\cut pe Cristian Tudor
Popescu [i pe to]i cei care îi seam\n\ în opinii
s\ nu mai confunde s\r\cia cu duhul cu prostia.
C\ci nu s\r\cia în duh, în sens de modestie
intelectual\, umilin]\, m\sur\, lips\ de trufie
epistemic\ o are în vedere autorul articolului
�Femeia nu e om�, ci prostia în cel mai neechi-
voc sens.

Dac\ autorul crede ceea ce a scris, îi propun s\
fac\ o organiza]ie puternic\, propor]ional\ cu
influen]a sa mediatic\, în care s\ coaguleze
sexi[tii din România (indiferent c\ ace[tia sunt
femei sau b\rba]i) [i s\ încerce o întoarcere seri-
oas\ la tradi]ia patriarhal\: s\ interzic\ educa]ia
femeilor, inclusiv alfabetizarea lor, s\ le retrag\
drepturile civile, s\ le interzic\ prezen]a public\,
s\ le închid\ în gineceu cu scopuri pur repro-
ductive, sexuale [i menajere. Dac\ nu crede ceea
ce a scris, îi propun s\ militeze pentru interzi-
cerea sexismului în cadrul deontologiei jurna-
listice [i s\ reflecteze asupra consecin]elor pe
care le au atitudinile sale ca formator de opinie
situat, deocamdat\, pe pozi]ia: �Vrem demo-
cra]ie, dar nu [i pentru femei!�.

Revista 22, aprilie 1998
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Pâinea [i cu]itul

În calitatea mea de �feminist\ de serviciu� în
tot soiul de situa]ii, m-am gândit o vreme ce
reac]ie a[ putea avea fa]\ de articolul lui Mircea
Dinescu: �Vaca [i inorogul�. În stilul s\u savu-
ros, alunecat în �Ciao Darwin!�, Dinescu insult\
o consilier\ preziden]ial\ (Elena Udrea) c\reia
îi spune �vac\�, o vede din perspectiva �uge-
rului� [i a �copitelor date cu oj\�. Dup\ primul
moment când am vrut s\ reac]ionez, m-am mai
documentat pu]in, am aflat c\ personajul insultat
nu trece drept o consilier\ foarte competent\,
c\ odat\ s-a f\cut public de râs în probleme ele-
mentare [i, evident, m-am ab]inut s\ fac public\
reac]ia mea în ideea c\ mul]i jurnali[ti români
au un limbaj �gros�, insult\ mizerabil [i b\rba]i
[i femei, unii cu talent, al]ii f\r\. Pân\ la urm\
consiliera are dreptul s\ îl dea în judecat\, dar
ca persoan\. Nu este un caz de discriminare,
nici m\car de misoginism. Iar feminismul, con-
trar opiniilor de sim] comun, nu înseamn\ s\
te faci luntre [i punte ca s\ �promovezi� femei
peste tot, doar fiindc\ sunt femei, a[a cum în
patriarhatul în care tr\im, în ciuda vitrinei cu
legi pentru egalitate de [anse, b\rba]ii adesea
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se promoveaz\ între ei doar pentru c\ sunt b\r-
ba]i. Într-o tradi]ie nefericit\, ei înclin\ s\ î[i
ia uneori al\turi femei în posturi subordonate,
dar de decizie, pe alte criterii decât cele care ]in
de competen]\, tocmai fiindc\ nu au educa]ia s\
dea aten]ie min]ii unei femei [i, slav\ Domnului,
exist\ foarte multe femei competente1, ci sex-
-appealului acestora. Eu nu spun c\ e r\u s\ ai
sex-appeal, ci c\ este r\u s\ ]ii cont de acest
criteriu dincolo de rela]iile private. Mai mult,
dac\ aceasta este arma de succes, femeile tind
s\ î[i cultive seduc]ia în locul competen]ei pro-
fesionale. Asta vor de la ele cei care au putere
sau bani, asta ofer\. Cine pl\te[te l\utarii, co-
mand\ muzica. Deocamdat\, în istoria multimi-
lenar\ a patriarhatului, mai ales a celui mioritic,
a[a stau lucrurile.

Mircea Dinescu recidiveaz\ destul de diferit în
ziarul Gândul din 12 mai 2005. Drept s\ spun,
reac]ia lui m-a mirat. Nu pare deloc s\ fac\ parte
din categoria celor care recurg la misoginism ca
arm\ de ap\rare de propriile lor complexe ca
b\rba]i. Mai mult, îl [tiam simpatetic fa]\ de
feminism în]eles ca respect pentru demnitatea,

1. Sunt de 12 ani într-o Facultate de {tiin]e Politice,
cunosc [i celelalte facult\]i din ]ar\ [i [tiu c\, de
exemplu, în acest domeniu, sunt anual zeci de absol-
vente foarte bune, unele chiar str\lucite (Facult\]ile
de {tiin]e Politice au între 60% [i 70% absolvente
femei). Situa]ii asem\n\toare exist\ [i la Drept, Socio-
logie, Studii Economice. Politicienii nu se gr\besc
s\ le exploateze competen]a.
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drepturile [i afirmarea femeilor. Dinescu public\
un articol intitulat �Femeia [i pompa�. Începe cu
sintagma: �De[i nu sunt misogin� [i continu\
cu un [irag de argumente potrivit c\rora, de fapt,
femeile te cam oblig\ s\ fii misogin fiindc\: pe
Sulfina Barbu, ministra Mediului, au �în[uru-
bat-o� aiurea în func]ie b\ie]ii din opozi]ie, de[i
el nu crede ca al]ii c\ ministra ar fi �o proast\
cu ghivent�, c\ politica româneasc\ este inva-
dat\ de �Mi]e Baston liberale sau pediste în
budoarul func]iilor babane�. {i Dinescu adaug\:
�Sub pretextul emancip\rii femeii, o cohort\ de
muieri certate cu limba român\... au înlocuit în
România capitalist\ garnitura tovar\[elor care
au al\ptat, f\r\ complexele siliconului, socialis-
mul multilateral dezvoltat: Lina Ciobanu, Aneta
Spornic, Suzana Gâdea sau tovar\[a G\inu[\�.
Urmeaz\ câteva exemple din prostia monumen-
tal\ a tovar\[elor constructore ale comunismu-
lui, numai bune, din punctul lui de vedere,
pentru analogie cu prefecta Mantale [i ministra
Mediului, Sulfina Barbu.

Am c\zut pe gânduri. M\ întrebam ce s-ar
întâmpla dac\ am tr\i într-un matriarhat, un
sexism pe dos, dac\ am gândi �misandru�
(superb termen, el mai c\ nu exist\, ce s\ mai
vorbim despre concuren]a cu �misogin�), lume
imaginar\ pe care o detest la fel de mult ca [i
pe cea patriarhal\ [i misogin\. {i mi-am confi-
gurat un mic exerci]iu de imagina]ie. Ce a[ scrie
eu dac\ a[ fi misandr\, începând desigur cu ex-
presia: �De[i nu sunt misandr\�, gândindu-m\
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la consecin]ele guvern\rii ]\ri[oarei noastre, mai
mult sau mai pu]in �întregit\�, de c\tre vajnicii
b\rba]i. Lucrurile par s\ stea cam a[a: dup\ ce
au încercat s\ ne sustrag\ Evului Mediu timpu-
riu (încercare înc\ e[uat\ în multe sate româ-
ne[ti din 2005), b\rba]ii de stat au unit poporul
român învârtindu-se în jurul moderniz\rii aces-
tuia, adesea f\r\ rezultat pân\ la ceasul de fa]\.
Ne-au condus a[a de dibaci [i de române[te,
încât la finele capitalismului original (faza întâi),
aveam aproape 80% popula]ie de ]\rani, dar
]\rani, nu fermieri sau lucr\tori agricoli califi-
ca]i. Mul]i intelectuali, b\rba]i, de bun\ seam\,
au avut un mare impact public: ne-au ajutat s\
avem [i noi, în sfâr[it, o ideologie popular\: cea
legionar\. Tot b\rba]ii publici de succes au cul-
tivat modelul intelectualului multilateral dezvol-
tat care se pricepe la orice [i se pronun]\ despre
orice (a[a cum ]\ranul produce de toate), între]i-
nând un mit care a subminat [i mai submineaz\
înc\ modernizarea ca specializare [i profesiona-
lizare. Au decis c\ femeile nu trebuie s\ înve]e
mai mult decât [coala de menaj, nu trebuie s\
aib\ acces la profesii de calificare înalt\ [i nici
nu trebuie s\ voteze, asemenea �minorilor, idio-
]ilor [i criminalilor� (am citat din Constitu]ia
democratic\ din 1923).

Dup\ ce s-a instaurat comunismul, cu sprijinul
principal al marelui b\rbat sovietic [i ai colabo-
ratorilor lor autohtoni (plus Ana Pauker), b\r-
ba]ii au decis destinul femeilor: emanciparea
prin dubla zi de munc\. Atunci când am sc\pat
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de ru[i [i am devenit originali, f\când un stali-
nism na]ionalist tocmai când cei din jur începeau
niscai reforme de destalinizare, marii b\rba]i
din C.C. (Comitetul Central) l-au sprijinit pe
Ceau[escu s\ etatizeze facult\]ile reproductive
ale femeilor [i, pe aceast\ cale, s\ le arunce pe
unele dintre ele în cimitire [i pe copii în orfe-
linate. Lâng\ ei au stat niscai femei sp\late pe
creier, rezultate [i ele din contraselec]ie, aceea[i
ca [i în cazul b\rba]ilor. Tot ei au decis ierarhia
industrial\ în frunte cu industria grea, au arun-
cat ramurile industriale feminizate la fundul sacu-
lui, au decis c\ Educa]ia, S\n\tatea [i Cultura,
domenii feminizate intens atunci, dar mai ales
acum, au bugetele [i salariile cele mai mici com-
parativ cu cele securisto-poli]ienesco-ap\r\toare.
B\rba]ii politici actuali nu au clintit aceste ierar-
hii, mai mult, în 15 ani de tranzi]ie au tot luat
impozite de la femeile care lucreaz\ în mas\ în
economia de pia]\ desindicalizat\, arucându-le
sub limita supravie]uirii, ca s\ le dea b\rba]ilor
din industria grea, produc\tori pe stoc, hiper-
-sindicaliza]i, victimele favorite ve[nic revendi-
cative [i protestatare, uneori cu ghioaga, s\ le
fie tranzi]ia mai u[oar\, sau clien]ilor favori]i
ai privatiz\rii, b\rba]i, de bun\ seam\. Tot b\r-
ba]ii guvernan]i au decis c\ re]eaua de gaze [i
canalizare nu este o prioritate na]ional\, mai
ales la ]ar\. În definitiv, în aceast\ societate în
care se pare c\ b\rba]ilor nu le este foame, nu
se murd\resc [i nu murd\resc, numai în 83%
din cazuri doar femeile g\tesc [i spal\, e treaba
lor s\ continue dialogul cu ve[nicia m\turii, sobei
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cu lemne, albiei de rufe, g\le]ilor cu ap\. Dac\
vor s\ scape de aceast\ condi]ie, nu iau din banii
publici, ci dau din nou, în calitate de menajere,
surori medicale, culeg\toare, uneori chiar pros-
tituate în Europa de Vest, care discrimineaz\
pozitiv femeile migratoare, c\ci ele beau [i fur\
mai pu]in, în schimb lucreaz\ mai mult.

{i femeile au macro-furat în tranzi]ie: [tim nu-
mele lor, c\ erau foarte pu]ine. Pe al b\rba]ilor
nu îl mai ]inem minte, fiindc\ erau [i sunt
cople[itor de mul]i având în vedere accesul pri-
vilegiat la pozi]ii în care banul public se redis-
tribuie în interes personal. {i femeile au fost
selectate uneori hazliu în parlament sau guvern,
le [tim pe toate, c\ erau [i sunt pu]ine. B\r-
ba]ilor selecta]i �hazliu�, mul]i dintre ei glume
proaste, dac\ nu macabre, nu le mai putem ]ine
[irul.

La începutul mileniului III st\m bine. Europa
decident\, condus\ într-o propor]ie mai mare
[i de c\tre femei, ne încorporeaz\, nu ne mai
las\ �de capul nostru�. Fiindc\, din p\cate, acest
�cap� eminamente masculin, ne-a cam l\sat pe
undeva dup\ Albania ca PIB [i pe aproape de
aceasta ca nivel de civiliza]ie general\.

Cam a[a ar ar\ta o reac]ie �misandr\�. Probabil
unii cititori vor spune c\ am dreptate. {i chiar
cred c\, în multe privin]e, probabil am. Misogi-
nismul [i �misandria� sunt prejudec\]i [i nimeni
nu le sanc]ioneaz\, ar fi ridicol. Atâta doar c\
�misandria� cam lipse[te, iar misoginismul exist\
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în exces. F\r\ alternative parteneriale [i de com-
peti]ie cu [anse egale, bazate pe respect pentru
persoana celuilalt sau celeilalte, misoginismul
strive[te femeile ca femei. Ele cap\t\ ca re]et\ de
succes modelul �fâ]\�, supus\ preaplecat\ sau
lucr\toare mut\. Sunt obligate s\ îl urmeze
pentru c\ accesul lor oriunde este mediat de
b\rba]i. Ei au pâinea [i cu]itul aproape în toate
domeniile, inclusiv în pres\. Desigur îns\ c\ tot
acest arsenal de prejudec\]i (misoginism) [i de
discrimin\ri (sexism) nu poate exista decât dac\
mai ales femeile, dar [i b\rba]ii care mai [i prac-
tic\, nu doar predic\ valorile democra]iei, nu i
se opun public.

Revista 22, nr. 793, 17 mai 2005
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Alungarea din sfântul l\ca[
cre[tin

M\ feresc s\ scriu despre propriile experien]e
dureroase ascunzându-m\, ca tot intelectualul
din zona [tiin]elor sociale [i politice, în dosul
teoriilor, analizelor, �neutralit\]ii impersonale�.
Poate c\ acum voi scrie altfel deoarece i-am
promis mamei s\ nu las ne[tiut\ întâmplarea
trist\, petrecut\ sâmb\t\, 19 august, la m\n\s-
tirea Prislop.

Faptele.

Dup\ moartea recent\ a tatei, mama a r\mas
cu o dorin]\ permanent\ s\ se roage pentru
sufletul lui la m\n\stirea Prislop. Credea sincer
c\ asta o s\ aduc\ împ\care sufletului tat\lui
meu [i ei o s\-i aduc\ un pic de alinare.

Mi s-a oferit prilejul s\-i îndeplinesc dorin]a.
Am plecat spre m\n\stire patru femei: prietena
mea, judec\toare prin partea locului (ea purta
o fust\ lung\ [i ducea la m\n\stire o mic\ danie),
mama, o tân\r\ student\ [i cu mine. Noi, cele
din urm\, eram îmbr\cate în pantaloni lungi.
Mama era complet în doliu [i în pantaloni
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fiindc\, de fapt, nu avea decât o fust\ sub]ire
neagr\ pe care abia o sp\lase. Într-o asfel de
]inut\ am fost acceptat\ în toate catedralele,
m\n\stirile, templele [i moscheile prin care am
trecut. La moschei mi s-a oferit un batic s\-mi
acop\r cre[tetul. În rest, nu aveam nici o expe-
rien]\ care s\-mi semnalizeze c\ sunt indecent\,
profan\ întru totul în raport cu cerin]ele mona-
hale ale lumii actuale.

Am intrat toate trei în curtea foarte frumoas\ a
m\n\stirii. Nici una nu venise �în vizit\ turis-
tic\�, ci s\ ne rug\m pentru sufletul tat\lui meu.

Am înaintat pân\ aproape de biseric\. Atunci
s-a ivit în pridvor maica stare]\ [i a început s\
strige la noi cu un glas plin de asprime [i duri-
tate:

� Ce c\uta]i aici în pantaloni? Cum a]i ajuns
pân\ în curte? Nu v\ e ru[ine? Asta-i ru[inea
ru[inilor! Ie[i]i afar\!

Am încremenit. Mama se înro[ise toat\, dând
s\ fug\. Prietena mea [i cu mine am început s\
ne scuz\m:

� Ne pare r\u, nu am [tiut c\ nu putem intra
în pantaloni lungi. Nu ne pute]i da câteva mi-
nute ni[te fuste? Mama î[i dore[te mult s\ se
roage aici în biseric\ [i noi la fel.

Pe acest fond a ap\rut preotul. Ne-a privit cu
ochi de metal, plini de indignare, dar apoi a zis:

� Vezi, d\-le ni[te fuste!
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Între timp, prietena mea, o persoan\ deosebit de
credincioas\, a l\sat micile danii maicii stare]e.

De sus, din pridvor, preotul ni s-a adresat pe
un ton indulgent-dispre]uitor:

� De unde veni]i?

� Tocmai de la Bucure[ti, i-am r\spuns eu, spe-
rând c\ îl îmbunez c\ venim de departe.

În acea clip\ parc\ a auzit o blasfemie:

� Aha, de la Bucure[ti! A[a v\ las\ pe voi astea
s\ intra]i acolo la m\n\stiri? Nu ave]i pic de
ru[ine, ia ie[i]i imediat afar\! Acuma, pe loc,
pân\ m\ uit la voi!

� Ba nu, a intervenit maica stare]\, s\ stea
aici, s\ stea [i s\ asculte ce vorbe grele a scris
p\rintele Arsenie despre femeile ca ele, despre
astea în pantaloni, s\ asculte [i s\ le crape obra-
zul, apoi s\ plece [i s\ nu mai calce pe aici.

Reac]iile mele erau ale unui om c\ruia nu-i venea
s\ cread\. Dar nu eu eram problema, fiindc\
sunt obi[nuit\ cu intoleran]a [i cu duritatea, ci
mama [i prietena mea. Eu a[ fi stat s\ ascult ce
zicea p\rintele Arsenie despre �unele ca noi�.
Ele îns\ au fugit spre ie[ire, urm\rite de vocile
puternice ale celor doi monahi care ne înfierau
ca pe ni[te fiin]e c\zute ce ne aflam.

A durat mult s\ pot s\ o opresc pe mama din
plâns, s\ o fac s\ se mai ]in\ pe picioare. Tremura
toat\. A durat mult s\-mi fac prietena s\-[i usuce
lacrimile discrete, de jale surd\.
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Întrebarea mamei m\ durea pe din\untru:

� Doamne, unde s\ m\ duc? Unde s\ te g\sesc?
Din Biserica Ta ne-au alungat!

Dar m-am ]inut tare, îmb\rb\tând-o c\ Dumnezeu
e pretutindeni [i mai ales în sufletul ei. Acolo
trebuie mai întâi s\-l caute.

� Dar de ce sunt a[a de r\i cu mine, o v\duv\
care a c\utat la ei alinare?

Ce s\-i spun? I-am spus [i eu ce am crezut: c\
nu trebuie s\ confunde Biserica cu anumite obi-
ceiuri particulare, c\ poate, cine [tie, cei de acolo
au uitat s\ mai citeasc\ [i Evangheliile din când
în când. C\ uneori Iisus cel plin de dragoste [i
iert\tor cu p\catele noastre nu se arat\ în Casa
Domnului, dar îl putem g\si în multe alte chipuri.

Am plecat de acolo golite, ologite suflete[te, ca
ni[te fiin]e izgonite cu vorbe aspre [i grele, toc-
mai din locul în care c\utam mai mult\ împ\-
care, bun\tate, iertare, blânde]e, astfel încât s\
ne opreasc\ mai mult de r\ut\]ile [i p\catele
pe care le-am f\cut [i le-am putea face. Eu una
merg la biseric\ a[a cum mergea str\bunica mea:
ca s\ m\ fereasc\ de gândul r\u.

Mi-a fost ru[ine s\ m\ întreb ce am c\utat la
m\n\stirea Prislop. Dar m-am întrebat. {i mi-a
fost ru[ine c\ am ajuns s\ m\ întreb ce caut
într-o anume biseric\. M\ întreb îns\: cât de
mult îmi apar]ine vina pentru asta? {i m\ mai
întreb: un anumit l\ca[ cre[tin, în cazul acesta
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m\n\stirea Prislop, vrea s\-[i adune, sau s\-[i
alunge credincio[ii? Iar dac\ îi alung\, î[i asum\
o parte din r\spunderea moral\ pentru c\ile pe
care o iau ei?

Revista 22, nr. 34, 5 septembrie 2000

Mul]umesc p\rintelui Marchis pentru cuvintele de
mângâiere transmise mamei mele [i mie dup\ apa-
ri]ia acestui articol.
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Gâlceava danciachirilor
cu demnitatea spiritual\
a femeilor

În cotidianul Ziua din 13 octombrie a.c. [2005,
n.n.] am citit articolul Mirunei Munteanu: �Edi-
torial feminist, frigid [i ateu�, în replic\ la arti-
colul lui Dan Ciachir: �Frigiditate [i ateism�,
etichetele lui pentru feminism, publicat cu o zi
în urm\ în acela[i cotidian. Am zâmbit fiec\rei
fraze: iat\ o femeie tân\r\, superb\ [i liber\.
Miruna Munteanu este femeie liber\ la minte, nu
�liber\ la mare�, potrivit prototipului de liber-
tate tolerat\ femeilor pe toate canalele mediatice:
adic\ disponibilitatea c\tre sex, �zi de zi, ceas
de ceas [i în propor]ie de mas\�. Acest tip de
libertate nu îi cutremur\ pe paznicii virtu]ilor
femeie[ti pentru bunul motiv c\ nu de libertatea
de exhibare trupeasc\ se tem ei, ci de cea de ex-
primare. {tim sigur c\ în tradi]ia noastr\ iu-
deo-cre[tin\ �institu]ionalizat\� femeile trebuie s\
tac\: în biseric\, în politic\, în cultur\, în mass-
-media, s\ tac\ inclusiv despre femei, c\ci ele
nu-[i pot fi cap. În biseric\ s\ î[i vad\ de rolurile
lor specifice: s\ vând\ lumân\ri, s\ spele podele, s\
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preg\teasc\ o coliv\. În politic\, cel mult s\ voteze
capii masculini ai statului � dreptul femeilor de
a vota este deja un exces de îng\duin]\ �, în
cultur\ s\ fie inspiratoare [i portavoce a ope-
relor b\rb\te[ti, în mass-media s\ citeasc\ de
pe prompter ce au f\cut [i spus b\rba]ii [i s\
decoreze peisajul masculin. În rest, s\ îngri-
jeasc\ managerial, menajerial [i erotic de capii
lor, oriunde s-ar afla ace[tia: acas\, la serviciu,
la cârm\.

}inutul cu din]ii la ordinea milenar\ a lumii
patriarhale exprim\ frici foarte explicabile de
pierdere a monopolului masculin, iar pentru
aceasta nici un misoginism nu este de ajuns.
Exist\ o team\ la fel de explicabil\ fa]\ de pier-
derea sensului vie]ii [i de lezarea grav\ a iden-
tit\]ii personale. Eu în]eleg teama danciachirilor
la fel cum în]eleg [i teama ]\ranilor fa]\ cu gripa
aviar\. Cei din urm\ sunt compensa]i financiar.
Iau pe o g\in\ mai mult decât la pia]\ [i nu
sunt ferici]i deloc, mai ales ]\r\ncile, de[i ar
p\rea ra]ional s\ fie. O curte goal\ de p\s\ri
înseamn\ un vid de r\spuns la întrebarea: dar
eu, de acum înainte, ce mai fac cu via]a mea?
Intelectualii foarte conservatori au [i ei o team\
de aceea[i natur\: dac\ lumea se schimb\ dra-
matic fa]\ de putin]a mea de a accepta [i a în]e-
lege, iar ceea ce fac eu devine o doar o curiozitate
istorico-antropologic\, ce mai fac de acum înainte
cu via]a mea? Ce mai însemn eu?

Danciachirii [tiu foarte bine c\ ultima redut\ a
argumentelor antiliberale [i antifeministe este
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tradi]ia religioas\, anume acea parte a ei care le
convine, care a fost selectat\ încât s\ nu tulbure
ordinea patriarhal\. Ei numesc ateism orice ten-
tativ\ de schimbare în cutumele institu]ionali-
zate [i, în context, orice tentativ\ de ap\rare a
demnit\]ii spirituale a femeilor. Doar nu o s\
ajung\ s\ vad\ ex-lumân\rese, ex-sp\l\torese [i
ex-coliv\rese c\scând gura în biseric\ [i predi-
când cuvântul lui Dumnezeu!

În peisajul nostru mioritic, în dialog cu ve[ni-
cia, nu exist\ acquis comunitar al cultelor încât
s\ spun\ Patriarhia, asemenea guvernului: �Da,
s\ tr\i]i!�, prin urmare schimbarea pare actual
imposibil\. Cine contest\ pân\ [i lucruri ele-
mentare: tratarea femeilor ca spurcate, potrivit
tradi]iei vetero-testamentare (Leviticul) [i nu a
Evangheliilor?1 De ce Iisus a atins femeia cu
lung\ sângerare [i tradi]ia institu]ionalizat\ a
Bisericii spune femeilor s\ nu calce în l\ca[ul
Domnului la ciclu? Ce mi[care din spa]iul nos-
tru duhovnicesc merge în direc]ia trecerii de la
unicitatea adula]iei abstracte fa]\ de Fecioara
Maria spre r\sfrângerea acestui lucru asupra
femeilor? De ce tr\im în umbra Evei [i nu ([i)
a aceleia dintre noi c\reia îi dator\m mântuirea,

1. O astfel de încercare de reevaluare a fost f\cut\ la
nivel teoretic de c\tre Anca Manolache în cartea
Problematica feminin\ în Biserica lui Hristos, ap\rut\ la
Editura Mitropoliei Banatului, Timi[oara, în 1994,
precum [i de cercurile ecumeniste de femei din
România, dar f\r\ succes la mai-marii Bisericii,
r\ma[i impasibili la aceste voci ale in-autorit\]ii.



55

Nepre]uitele femei

c\ci prin voin]a unei femei (Maria) [i prin spriji-
nul unui b\rbat (Iosif) este cu putin]\ mântuirea
lumii? Cine se opune cu adev\rat faptului ca
femeile care au n\scut s\ fie tratate ca necurate
cale de 6 s\pt\mâni dac\ �rodul p\catului� este
feti]\ [i numai 3 s\pt\mâni dac\ este b\iat [i
s\ aib\ nevoie de molifte ca s\ intre mai pu]in
�întinate� în biseric\? Cine se opune ca na[te-
rea s\ nu mai fie tratat\ în rela]ie cu p\catul
sau ca doar mamele s\ fie tratate ca p\c\toase?
Cine se întreab\ de ce la botez fiul meu este
ar\tat la altar, iar fiica mea, nu? Cine se întreab\
de ce nu se cere consim]\mântul explicit [i al
mirilor, de ce, în loc ca slujba de cununie s\
consfin]easc\ o uniune duhovniceasc\ între doi
oameni care se leag\ în fa]a lui Dumnezeu s\
se pre]uiasc\, respecte, iubeasc\, sprijine, con-
sfin]e[te uniunea între capul c\ruia i se dato-
reaz\ ascultare (b\rbatul) [i trupul c\ruia i se
datoreaz\ iubire (femeia)? De ce lui Iosif, so]ul
Mariei [i tat\l p\mântesc, exemplar ocrotitor a
lui Iisus, nu i se d\ demnitatea deplin\ de Sfânt
în Biserica noastr\, astfel încât s\ devin\ un
model de paternitate responsabil\ într-o lume în
care ta]ii sunt trata]i ca p\rin]i abstrac]i, p\rin]i
la f\r\ frecven]\? Conteaz\ mai mult �tradi]ia�
decât consecin]ele benefice ale sfin]irii responsa-
bilit\]ii paterne? Suntem una în fa]a Domnului
doar la slujba de înmormântare? Eu nu spun c\
nu exist\ explica]ii pentru toate, dar m\ întreb,
oare explica]iile [i tradi]ia trebuie s\ existe cu
pre]ul s\r\cirii dramatice de iubirea [i de demni-
tatea d\ruite de c\tre Iisus nou\ tuturor, femeilor
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[i b\rba]ilor, iudeilor [i elinilor, �robilor [i st\-
pânilor�?

Ceea ce le provoac\ danciachirilor oroarea
suprem\ este îns\ mai mult decât atât: anume
tentativa de a zdruncina nucleul dur al ordinii
rigid-patriarhale. De aici furia nedisimulat\: �De
peste o sut\ de ani, în ]\rile [i în mediile s\r\-
cite duhovnice[te, adic\ protestante [i neopro-
testante, o parte dintre femei vor s\ fie altceva
decât sunt. A[a a ap\rut curentul feminist, care-i
o consecin]\ a lipsei de feminitate. Femeile aces-
tea nu mai vor s\ se foloseasc\ de armele lor
clasice, ci tind c\tre un statut cvasi-asexuat. Pro-
testeaz\, m\r[\luiesc, vocifereaz\, ]in discursuri,
vor s\ fie ca b\rba]ii, nu [tiu de Maica Domnului,
nici de Dumnezeu� (Dan Ciachir).

Spre deosebire de Dan Ciachir, eu nu [tiu ce
vor aceste �furii� feministe, dincolo de a fi con-
siderate oameni deplini. Poate unele sunt atee.
Este problema lor. Multe îns\ sunt cre[tine [i
�vor s\ fie ca b\rba]ii�, adic\ s\ li se recunoasc\
de c\tre Biseric\ demnitatea spiritual\ egal\ în
fa]a Domnului, în perfect\ armonie cu Evan-
gheliile, fie ele [i doar cele canonice, recunos-
cute de Conciliul de la Niceea. Ele vor s\ ne
spun\ tuturor: �La început nu a fost a[a!�. Cu
alte cuvinte, cererea lor s\ î[i ridice capul de la
sp\latul exclusiv al podelelor, de la vândutul
lumân\rilor astfel încât cele cu har duhovnicesc
s\ poat\ propov\dui cuvântul lui Dumnezeu se
bazeaz\ mult pe argumentul teologic al întoarcerii
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la cre[tinismul originar ca surs\ a demnit\]ii
spirituale egale a femeilor, nu doar pe argumen-
tul sociologic: s-au schimbat vremurile [i revendi-
c\m drepturi noi. Ele vor ca femeile s\ recapete
drepturile de la începutul cre[tinismului, pe când
femeile se aflau în preajma lui Iisus, îi ungeau
picioarele cu mir, îl înso]eau pretutindeni, pur-
tau cuvântul S\u, îl înso]eau pe drumul Golgotei
[i la Cruce când mai to]i ucenicii se ascundeau,
unul îl tr\dase, altul se lep\da, au fost cele dintâi
martore ale Învierii, ele sunt primele purt\toare
ale Ve[tii celei Bune. Maria, Maica Domnului nu
doar L-a n\scut, L-a crescut [i a t\cut. Maria
Magdalena este de departe cea mai apropiat\ [i
mai credincioas\ dintre cei din preajma Lui [i
este foarte activ\ ca necontestat\ martor\ a
Învierii. De ce aceast\ minunat\ femeie a na[-
terii cre[tin\t\]ii a ajuns s\ fie umbrit\ de �pres-
tigiul� contraf\cut de prostituat\ poc\it\ odat\
ce în Evanghelii nu apare într-o astfel de ipos-
taz\, este destul de lesne de în]eles. Apostolii,
chiar dac\ au fost [i femei, trebuiau s\ nu mai
fie [i femei, pentru ca ordinea patriarhal\ care
i-a precedat lui Iisus s\ r\mân\ neatins\. C\ci
argumentul tare al exclusivit\]ii preo]iei mascu-
line este acela potrivit c\ruia to]i apostolii au
fost b\rba]i. În ]\rile �s\r\cite duhovnice[te�
toate acestea sunt larg [i deschis discutate în
biseric\, în spa]iul public. Pe aceast\ cale a
�pierzaniei�, bisericile protestante ajung, rând
pe rând, nu doar s\ recunoasc\ accesul pastoral
femeilor, ba chiar mai mult, s\ le accepte ca
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episcopi. Cu alte cuvinte, s\ redea femeilor de-
plina demnitate spiritual\. În dialogul nostru
românesc cu ve[nicia nici m\car nu râvnim s\
ridic\m ochii din podele, s\ fim eliberate de
imaginea de spurcate, de necurate, necum s\ ne
recunoasc\ cineva capul propriu în probleme
duhovnice[ti.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Caut în calendarul ortodox, de exemplu, ziua
de 22 iulie: nu este s\rb\toare important\. Este
trecut\ negru pe alb, nu ro[u pe alb. Iar acolo
scrie: Sf. Mironosi]\ întocmai cu Apostolii, Maria
Magdalena.

Pentru multe femei, inclusiv pentru mine,
Maria, Maica Domnului este etalon al femi-
nit\]ii. Dar acestui etalon matern exemplar,
mântuitor, de un curaj suprem (cu ce pl\cere ar
fi ucis-o cu pietre vajnicii patriarhi din Galileea
dac\ nu o ascundea binecredinciosul Iosif!) se
împline[te împreun\ cu alte etaloane de femei
minunate care, al\turi de b\rba]i, l-au urmat
liber pe Iisus în deplin curaj al credin]ei. {i
prin lucrarea lor a intrat în lume cea mai mi-
nunat\ dintre credin]e: aceea a Iubirii fa]\ de
Dumnezeu, de seam\n [i de tine îns\]i. {tiu c\
unii m\ ve]i socoti o eretic\. Eu îns\ nu m\
simt deloc a[a.

Observator Cultural, nr. 35 (292), 27 octombrie 2005
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Despre feministe imaginare
[i copiile lor �e[uate�

Scrisoare deschis\ lui Dan Ciachir1

În ultima perioad\ dumneavoastr\ a]i publicat
câteva filipice dur antifeministe în ziarul Ziua.
Miruna Munteanu a replicat savuros [i talentat
[i s-a trezit cu reac]ii concertat antifeministe în
alte publica]ii (Averea, de exemplu).

Nu [tiu de unde ave]i atât dumneavoastr\, cât
[i recent afirma]ii antifemini[ti o imagine atât
de caricatural\ despre subiectul acesta. Nu voi
discuta acum problema feminismului [i a rele-
van]ei sale. Am publicat pe aceast\ tem\. Dac\
ave]i vreo curiozitate în acest sens, v\ reco-
mand, de exemplu, colec]ia �Studii de Gen� a
Editurii Polirom. În condi]iile în care v\ docu-
menta]i în limitele fire[ti pentru un intelectual
care se respect\ pronun]ându-se în cuno[tin]\

1. Aceast\ scrisoare urma s\ fac\ parte dintr-un grupaj
de texte mai larg, referitor la misoginism [i antifemi-
nism în presa româneasc\ în toamna anului 2005.
Ele au fost trimise în octombrie 2005 Observatorului
Cultural [i nu au fost publicate.
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de cauz\ asupra unui subiect, accept o polemic\
la obiect, nu una bazat\ pe cli[ee [i prejudec\]i,
pe atât de clasicele practici în care intelectualul
�românesc� public este musai omniscient.

În privin]a feministelor ca persoane, face]i afir-
ma]ii care m\ stupefiaz\. Decreta]i c\ ele sunt:
�frigide, complet neispititoare, atee, nem\ritate,
f\r\ copii, c\ nu au ce se spovedi la preot în
afar\ de vanitatea proprie, nu au nici m\car prie-
teni [i c\ a încerca s\ cucere[ti o astfel de femeie
este ca [i când ai mângâia un sân cu silicon sau
o coaps\ fals\�.

Consider c\, pân\ în acest moment, v\ r\zboi]i cu
un feminism imaginar [i cu feministe abstracte,
f\r\ leg\tur\ cu cele reale. Dac\ le-a]i (re)cu-
noa[te, a]i fi profund dezam\git. Sunt ni[te copii
complet e[uate ale celor imaginare. Dac\ o s\
considera]i c\ ave]i dreptate dup\ ce �scana]i�
personaje reale v\ rog s\ spune]i pe [leau [i f\r\
nici un dubiu c\, de exemplu, Mihaela Miroiu,
feminist\ declarat\ [i cunoscut\ ca atare, este
nec\s\torit\, nu are copii, nu are prieteni, este
frigid\, nu este, nici nu a fost ispititoare, orice
b\rbat care, în prostia [i orbirea lui, a curtat-o
cândva este de plâns, c\ ea se spovede[te doar
vanit\]i [i c\, de fapt, cel mai probabil este atee.
De altfel, prin 1994 am aflat despre mine, ca
feminist\ destul de solitar\ cum eram pe atunci,
c\ sunt steril\, am hormoni masculini [i sunt
plin\ de p\r. V\ invit s\ mai spune]i c\ [i femeile
pomenite mai jos se afl\ în aceea[i categorie
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care întrune[te laolalt\ caracteristicile numite
chiar de dumneavoastr\.

Ca s\ v\ ajut s\ nu v\ r\zboi]i cu feministe
imaginare, de[i [tiu c\ este infinit mai comod
a[a, voi face referiri personalizate, plecând de
la afirma]iile dumneavoastr\:

Spune]i: Feministele sunt frigide [i nu mai ispitesc
pe nimeni.

Despre frigiditate [i atrac]ie, ca [i despre im-
poten]\, nu putem s\ facem afirma]ii generali-
zatoare. Exact a[a cum nu putem afirma, de
dragul unei retorici ultraradicale, c\ misoginii
sunt impoten]i, nu putem afirma, de dragul
retoricii misogine, c\ feministele sunt frigide.
Nu exist\ eviden]e empirice pentru asemenea
afirma]ii tari [i extrem de ofensatoare.

Feministele nu se c\s\toresc, nu au copii [i nici m\car
prieteni.

Istoric, feministele românce nu vin din neant,
ci din înainta[ele lor, c\rora le dator\m drep-
turile civile [i politice dobândite înainte de
comunism. Voi numi doar câteva dintre cele
care s-au manifestat în spa]iul public de la jum\-
tatea secolului al XIX-lea, pân\ când regimurile
dictatoriale (legionaro-fascist [i comunist) au
f\cut s\ amu]easc\ feminismul: Maria Rosetti,
Constan]a Dunca-Suchianu, Alexandrina Can-
tacuzino, Calypso Botez, Alice Voinescu, Cecilia
Cutzescu-Stork, Sofia N\dejde, Eugenia de Reus
Ianculescu, Adela Xenopol, precum [i alte sute
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de femei care au însetat în mod activ dup\ drep-
tate de gen [i dup\ recunoa[terea demnit\]ii
depline de oameni [i cet\]eni. R\mâne ca dum-
neavoastr\ s\ v\ documenta]i [i s\ demonstra]i
c\ erau [i ele nem\ritate, f\r\ copii, f\r\ prieteni.
Nu v\ cer imposibilul, anume s\ demonstra]i [i
c\ erau frigide, neatr\g\toare [i atee, c\ nici nu
aveau p\cate de spovedit în afar\ de vanitate sau
c\ era vai de capul cui voia s\ le cucereasc\, în
cazul extrem în care mai atr\geau pe cineva orb.

S\mân]a acestor deviante (nelegiuite?) nu a
pierit. Eu m\ voi referi la cele de acum, doar la
cazuri de feministe mai cunoscute (indiferent
dac\ se declar\ sau nu astfel), cele pe care le
cunosc, le citesc sau lâng\ care lucrez în mod
curent, fondatoare ale organiza]iilor pentru
drepturile femeilor, ale celor feministe, ale celor
pentru egalitate de [anse, ale politicilor pentru
egalitate de [anse [i mai ales ale cercet\rilor în
domeniul studiilor de gen [i a celor feministe,
cercet\ri pe care antifemini[tii români, în pre-
[tiin]a lor revelat\, fire[te c\ nu le citesc [i nu
le citeaz\. Sunt femei afirmate în spa]iul public
[i universitar românesc din ultimii 14 ani. Cele
mai multe sunt c\s\torite [i au unul sau doi
copii, câteva sunt v\duve sau divor]ate [i au copii,
dou\ nu sunt c\s\torite, unele sunt deja bunici.
Iat\ câteva nume: Anca Manolache, {tefania
Mih\ilescu, Livia Deac, Ana Maria Sandi, Doina
{tef\nescu, Daniela Roven]a Frumu[ani,
M\d\lina Nicolaescu, Laura Grünberg, Renate
Weber, Monica Macovei, subsemnata, Roxana
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Te[iu, Otilia Dragomir, Liliana Popescu, Antoaneta
Ciochirc\, Mihaela Râbu, Anca Jugaru, Romina
Surugiu, Dina Loghin, Cristina Ilinca, Elena B\lan,
Despina Dasc\lu, Monica Munteanu, Cristina
{tefan, Maria Bucur, Eniko Maghiary Vincze,
Doina Dimitriu, Adriana B\ban, Mihaela Frunz\,
Eniko Demeni, Olivia Toderean, Ana Bulai. Selec-
tez [i politiciene din aceast\ �familie�: Smaranda
Dobrescu, Mona Musc\, Paula Iv\nescu, Minodora
Cliveti. Aceste femei nu sunt matern [i marital
cu nimic diferite, statistic vorbind, fa]\ de media
obi[nuit\ a femeilor educate [i profesioniste.
Copiii lor sunt b\ie]i [i fete, nu doar fete.

Exist\ tot mai multe feministe tinere care se
afirm\ acum ca prezen]e publice semnificative:
Teodora V\c\rescu, Ilinca Dobrescu, Oana
B\lu]\, Alexandra Olivotto, Miruna Munteanu,
Ioana Borza, Maria Diaconescu, Alice Iancu,
Cristina Olteanu, ca s\ dau doar câteva exem-
ple. Nu sunt înc\ mame, dar î[i doresc s\ fie.
Multe sper\ s\ î[i duc\ via]a lâng\ un so] care
s\ le iubeasc\, pre]uiasc\ [i respecte în condi]ii
de reciprocitate [i parteneriat.

B\rba]ii cu atitudini culturale, civice sau poli-
tice profeministe pe care îi cunosc sunt la rân-
dul lor c\s\tori]i, unii chiar cu feministe [i au
[i copii cu ele, unii sunt [i prieteni, doar prie-
teni sau buni colegi cu acestea, sus]in cercet\ri,
ac]iuni culturale [i civice, dar [i politici feministe.
Voi numi doar câ]iva (de[i [tiu c\ este nedrept
fa]\ de ceilal]i): Ion Bogdan Lefter, Ovidiu



64

Mihaela Miroiu

Pecican, Petru Ilu], Cristian Pârvulescu, Vladimir
Pasti, Gabriel Andreescu, Silviu Lupescu, Mircea
Miclea, Petru Lucaci, Adrian Miroiu, Sergiu Vintil\,
{tefan St\nciugelu, Virgil Stoica, George Surugiu,
Ovidiu {imonca, Vlad Alexandrescu, Mircea
C\rt\rescu, Emil Boc, Ekshtein Kovacs Peter,
Valeriu Stoica.

Toate aceste persoane pe care le [tiu, pe unele
chiar foarte bine, sunt [i sociabile [i prietenoase.
Au prietene femei [i prieteni b\rba]i. Pute]i îns\
s\ face]i o cercetare calitativ\ printre colegii, fami-
liile, vecinii acestora, legat de ce fel de persoane
sunt, mai ales ele, feministele, s\ verifica]i dac\
[i în ce v\g\un\ singuratic\ sau segregat\ s-au
refugiat.

Feministele sunt atee: la aceast\ �sentin]\� v-am
r\spuns mai pe larg în Observator Cultural. În
privin]a femeilor de mai sus, unele sunt active
în organiza]ii ecumenice, cele mai multe sunt
ortodoxe, câteva sunt catolice [i câteva protes-
tante. Unele dintre ele au duhovnici [i nici una
nu se consider\ dincolo de bine [i de r\u. P\c\-
tuiesc [i altfel decât din vanitate. Duhovnicii
lor [tiu c\ ele sunt feministe [i nu î[i scuip\ în
sân. Dimpotriv\, le trateaz\ cu prietenie, des-
chidere [i în]elegere. Dac\ îns\ unele feministe
sunt liber-cuget\toare, este op]iunea lor [i tre-
buie respectat\.

Cei (tineri) care curteaz\ feministe sunt de plâns
asemenea celor care mângâie sâni de silicon [i coapse
false: feministele nu se dau deloc în vânt dup\
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silicoane, dimpotriv\. Ele ]in mai ales la apre-
cierea min]ii [i faptelor femeilor, [i complet
secundar la coapsele nurlii ale acestora. Nu
stric\ deloc frumuse]ea, dar nu cu pre]ul s\n\-
t\]ii. Multe sunt militante deschis împotriva
implanturilor [i din motivul c\ aceste practici
sunt coerente cu miturile despre femei ca marf\
sexual\.

În privin]a plânsului pe umerii celor care
curteaz\ feministe, cred c\ ave]i dreptate. Sunt
înc\ atât de pu]ini b\rba]i în stare s\ priveasc\
o femeie ca pe o persoan\ diferit\, dar cu dem-
nitate egal\, fermec\toare mai ales prin spiritul
[i caracterul ei, femeie care nu gâdil\ orgolii [i
nu face zâmbre ca s\ ob]in\ ce vrea, ci spune
deschis, care nu poate s\ fie cump\rat\, care
nu crede c\ i se cuvine s\ fie între]inut\, dar
nici c\ trebuie s\ devin\ unica sp\l\toreas\ [i
buc\t\reas\ în propria familie odat\ ce [i par-
tenerul ei de via]\ se murd\re[te, îi este foame,
este tat\ sau fiu. O feminist\ crede c\ cei doi
so]i au obliga]ii egale fa]\ de cre[terea copiilor,
îngrijirea bolnavilor [i ocrotirea b\trânilor din
familie. Uneori astfel de �scorpii� mai sunt [i
frumoase. Dar nici una nu spune �da, s\ tr\i]i!�
în situa]ia în care este folosit\ doar ca mijloc
pentru interesele altora [i fiecare crede c\ are
tot dreptul s\ î[i fie singur\ cap.

Pu]ini b\rba]i care se trag din s\n\toasa noas-
tr\ cultur\ retro pot admira [i iubi o femeie liber\
(nu libertin\) a[a cum femeile admir\ [i iubesc
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b\rba]ii liberi. În schimb, este prea mult extaz
fa]\ de modelul �fâ]\�, fa]\ de menajere pe gra-
tis, fa]\ de femei care au �m\car� bunul-sim] s\
mimeze ascultarea [i supunerea fa]\ de b\rba]ii
sau fa]\ de femeile care nu cârtesc în fa]a miso-
ginismului [i a patriarhatului. Când credem din
tot sufletul în ceva, avem [anse s\ ob]inem ceea
ce ne dorim. Dac\ unii cred c\ cele mai de dorit
femei sunt cele pururi accesibile, maleabile, umile,
supuse, dependente, trebuie s\ în]eleag\ [i c\
femeile cu pricina [tiu clar c\ resursele (banii,
puterea, renumele, rela]iile) sunt în genere la
b\rba]i [i c\ ele le pot ob]ine prin re]ete tradi-
]ionale [i sigure, f\când sluj [i gra]ii în jurul
�sursei�. Mai [tiu c\ aceast\ strategie multimi-
lenar\ este incomparabil mai simpl\ decât alege-
rea de a te consuma în eforturi de competen]\,
în analize, în dispute politice [i culturale, a[a
cum fac feministele care nu vor s\-[i vad\ doar
de treaba lor [i s\ doarm\ moral împ\cate în
culcu[ul patriarhal atât de comod.

Ei bine, nu v\ teme]i, domnule Ciachir. La cât
de deschis\ este mass-media româneasc\ spre
influen]e feministe, acei b\rba]i care se însp\i-
mânt\ de �invazia� acestora sau m\car de cea a
femeilor pur [i simplu autonome au toate [an-
sele s\ tr\iasc\ ferici]i [i netulbura]i lâng\
femeile visurilor sau m\car lâng\ cele ale ima-
gina]iei lor.
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Partea a doua

FEMINISTELE
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�Antifemini[ti,
nu v\ speria]i!�

Convorbire cu Sorin B\ia[u

Am s\ încep direct: crede]i c\ societatea pune obsta-
cole în calea unei existen]e cu sens a femeilor?

Obstacolele sunt atât de adânci, încât nu le putem
analiza acum, îns\ le putem enun]a par]ial. O
femeie nu are în spatele s\u modele culturale
femeie[ti din care s\-[i constituie o tradi]ie. Este
foarte adev\rat, teoretic nu exist\ obstacole juri-
dice, nu exist\ obstacole formale din punct de
vedere economic sau politic. Cultural îns\, lucru-
rile sunt discutabile. La ora actual\, criteriile
dup\ care persoanele sunt judecate ca având o
valoare mai mic\ sau mai mare au fost emise
de grupuri de oameni ce au avut aceast\ putere.
Or, femeile nu au avut puterea necesar\ s\ im-
pun\ criterii. Noi judec\m la ora actual\ dup\
etaloane a c\ror obiectivitate o recunoa[tem,
dar la elaborarea c\rora a participat doar o mino-
ritate restrâns\ care, ulterior, [i-a erijat modu-
rile de judecare în criterii obiective. Acesta este
terenul pe care vin s\ se înscrie feluritele orien-
t\ri feministe. Acest grup �minoritar�, care
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reprezint\ mai mult de jum\tate din popula]ia
mondial\, nu a participat la stabilirea criteriilor
dup\ care sunt evalua]i oamenii. Femeile nu au
putut nicidecum s\ fie �m\sura tuturor lucru-
rilor�. În sensul acesta spun c\ genul de obsta-
cole cu care se confrunt\ femeile este foarte
extins.

Feminismul radical accentueaz\ diferen]a dintre femei
[i b\rba]i. În acest caz, eu pot spune c\, tocmai pe
baza acestei diferen]e, b\rba]ii au fost cei care au
f\cut pân\ acum criteriile. Pân\ unde merge aceast\
diferen]\?

Istoria cunoscut\ de noi începe de la colectivi-
t\]i umane care s-au constituit pe dou\ direc]ii:
femeia culeg\toare, b\rbatul vân\tor. Raportu-
rile de for]\ dintre cele dou\ grupuri din ceea ce
istoricii numesc �preistoria� umanit\]ii sunt foarte
diferite. La un moment dat, a ap\rut patriar-
hatul. Tat\l devine regul\, lege (pater familias).
Oricare ar fi b\rbatul conduc\tor, el devine întru-
parea normei. De atunci încolo, spun canoanele,
începe �istoria�. De[i nu-i putem data începutul,
[tim sigur c\, pân\ în perioada modern\, ea a
func]ionat dup\ regula pater familias. A mers a[a
pân\ în momentul în care de la o situa]ie de
domina]ie �patern\�: tat\l asigur\ protec]ia, ocro-
tirea, cere ascultare, se ajunge la o situa]ie con-
tractual\ fratern\, în perioada modern\. Pater
familias se devalorizeaz\, este tratat ca un obsta-
col major în calea competi]iei drepte [i a pro-
gresului. Societatea î[i reface bazele printr-un
contract realizat între b\rba]ii adul]i, cet\]eni,
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capi de familie care stabilesc regulile de joc.
Dar pentru ca s\ încheie acest contract fratern,
ei trebuiau s\ încheie mai întâi un contract între
sexe, prin c\s\torie, adic\ s\ devin\ �capi de
familie�. Condi]ia contractului social era aceea
ca o femeie s\ consimt\ s\ fie supus\ în insti-
tu]ia de baz\ pentru ca ei s\ devin\ contractan]i
liberi.1 Modernii au exclus în continuare parti-
ciparea femeilor la crearea normelor, prin cei
mai semnificativi dintre �ta]ii fondatori�: Locke
[i Rousseau. Femeile [i-au p\strat acela[i sta-
tut: �Trebuie s\ fi]i legate de Natur\, nu sunte]i
în stare s\ separa]i ra]iunea de pasiune, nici nu
trebuie, nici nu este bine pentru s\n\tatea b\r-
batului cet\]ean s\ face]i lucrul acesta. Trebuie
s\ v\ men]ine]i în sfera privat\, s\ v\ învârti]i
în jurul familiei � [i atât�. În momentul în care
tu ca b\rbat (generic vorbind) îmi prezin]i mie
ca femeie (generic vorbind) toat\ aceast\ con-
struc]ie teoretic\, prin care îmi demonstrezi c\
marile [i unicele mele virtu]i sunt cele de mam\,
de nevast\, îngrijitoare de corpuri [i de senti-
mente, îmi accentuezi sensibilitatea, iar eu nu
am alt\ surs\ cultural\ decât propria ta concep-
]ie despre mine, atunci eu de unde m\ trag din
punct de vedere cultural, nu m\ trag din tine?
Practic, la ora actual\, cultural, eu pot s\ spun
c\ femeile se trag din b\rba]i, de[i, natural, b\r-
ba]ii se trag [i din femei. Personal, cred c\, atâta

1. Vezi argumentele substan]iale elaborate în acest sens
de c\tre Carol Pateman, The Sexual Contract, Standford
University Press, 1988.
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vreme cât femeile vor mai accepta, pe de-o parte,
faptul c\ accesul lor la cultur\ trebuie neap\rat
mediat de c\tre un b\rbat sau de c\tre b\rba]i
ca unici mae[tri, iar, pe de alt\ parte, faptul c\
trebuie s\ cad\ în admira]ie, nu s\ admire [i s\
respecte un maestru, acest statut se va atotper-
petua.

A]i putea s\ accentua]i pu]in diferen]a?

Când cad în admira]ie, m\ predau necondi]ionat
[i necritic unei idei. Sorgintea masculin\ exist\
[i în gândirea feminist\, dar în sens critic [i con-
di]ionat. Avem un feminism existen]ialist post-
-Beauvoir, în care ne tragem par]ial [i din Sartre,
un feminism postmodern, în care ne tragem
masiv din Derrida [i din Lyotard, un feminism
antiesen]ialist, în care r\d\cinile substan]iale
vin din Wittgenstein, un feminism liberal, în
care sursa este [i J.S. Mill [i urma[ii s\i semni-
ficativi. Exist\ [i un feminism cultural radical,
în care refuzi s\ te mai tragi dintr-un maestru
explicit, dintr-o [coal\ explicit\. Dac\ este o
valoare deosebit\ în acest feminism radical, dup\
p\rerea mea, este o regândire a fundamentelor
religiei, o reanalizare a limbajului [i chiar inven-
]ia unui nou limbaj. Este vorba de curajul de a
pune în chestiune orice model de gândire. În-
seamn\ �anarhism teoretic� � insubordonare para-
digmatic\. Or, aceasta este opera]iunea de fond
pe care o face feminismul radical. Pot s\ nu fiu
de acord cu acest fel de feminism în multe pri-
vin]e, dar nu [i cu valoarea acestei opera]ii de
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demontare critic\ [i de încercare de reconstruc-
]ie cultural\.

Dac\ ar ap\rea autoare lipsite de o paternitate spiri-
tual\ masculin\...

Sunt multe autoare care se trag [i din mae[tri
b\rba]i (Mary Wollstonecraft, H. Taylor, S. de
Beauvoir, S. Harding, S.M. Okin etc.). Problema
este c\ ele nu mai cad în admira]ie, nu mai
r\mân f\r\ grai la poalele maestrului, aceasta
este marea diferen]\. În schimb, procedeaz\ la o
opera]iune care mi se pare perfect coerent\ cu
un statut intelectual normal, [i anume la o ches-
tionare major\ a fundamentelor construc]iei ge-
nurilor. Radicalele î[i precizez\ distan]area fa]\
de maestru, fie el postmodern, modern sau de
orice alt fel.

Ce modific\ri au adus aceste autoare?

Mary Daly, de pild\, propune în locul societ\]ii
patriarhale o societate diarhic\, o societate cu
dou\ arché1. Aceast\ societate diarhic\ ar urma
s\ fie reconstruit\ ]inând cont de diferen]ele
importante între modul de a exista femeiesc [i
modul de a exista b\rb\tesc. Nu este vorba despre
faptul c\ ea propune o variant\ �feminocentric\�,
�ginarhic\� sau �ginomorfic\� în locul celei an-
drocentrice [i andromorfice, ci de faptul c\ ea
gânde[te, de pild\, protec]ia sau reconstruc]ia
unei modalit\]i de a exista în ambele sisteme

1. Principii, forme originare.
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de valori, femeie[ti [i b\rb\te[ti care s\ devin\
simbiotice, nu complementare [i care s\ nu mai
fac\ ierarhii între aceste sisteme de valori, pro-
iectând superiorit\]i masculine sau feminine.
Exist\ îns\ o diferen]\ radical\ pe care Daly o
sus]ine clar: femeile fiind înzestrate s\ poarte
via]\ sunt originar biofile. B\rba]ii sunt atra[i
excesiv de conflict, r\zboi, de ceea ce e mort [i
mecanic, sunt necrofili. Feministele postmoderne
au criticat-o serios pentru esen]ialism din acest
motiv. Dar, ceea ce trebuie s\ p\str\m ca mesaj
este c\ o cultur\ cu o unic\ �morfe� în spa]iul
public al culturii, cea b\rb\teasc\, ne înjum\-
t\]e[te ca umanitate. Feminismul nu are ceva
împotriva tipului de valori umaniste existente,
elaborate de c\tre b\rba]i, ci împotriva exclusi-
vismului lor [i a ispitei de a face un top axio-
logic de tip misogin.

Care ar fi criteriul dup\ care am putea [ti când apare
o astfel de societate sau când apare simbioza între
cele dou\ sisteme axiologice?

Analiza critic\, deconstruc]ia în feminism este
foarte avansat\, iar construc]ia este incipient\,
are pu]in peste dou\zeci de ani. Deci, antifemi-
ni[ti, nu v\ speria]i! Nu cred c\ ajunge]i s\ tr\i]i
într-o astfel de societate. Po]i s\ o �tr\ie[ti� îns\
la nivel teoretic. La nivel practic nu cred c\ gene-
ra]ia mea sau genera]ia ta o vom experimenta
îns\. Pentru c\ primul lucru pe care îl fac acum
feministele [i femini[tii, indiferent de orientare,
este tentativa de a încerca s\ existe în mod diferit
în plan cultural. S\ lu\m un exemplu: dac\ te-ai



75

Nepre]uitele femei

lua dup\ cultura scris\ a istoriei, a politicii sau
a altui domeniu, ai vedea c\ ea este plin\ de
occidentali � inventatori, scriitori, arti[ti de toate
felurile, mari politicieni. Prin urmare, istoria
universal\, a[a cum este consemnat\ la ora
actual\, este o istorie �vestocentric\�. Ce facem
noi în calitate de estici marginali? O socotim o
fatalitate [i pe noi în[ine incapabili pentru sim-
plul motiv c\ ei au stabilit regulile selec]iei în
istoria universal\, au stabilit cine are sau nu
are loc în cultur\ [i faptul c\, de exemplu, noi,
în calitate de na]iune, nu suntem prezen]i decât
într-un mod foarte nesemnificativ în aceast\
istorie? Spunem c\ nu suntem în stare s\ facem
istorie? C\ suntem impoten]i cultural? C\ nu
avem surse de creativitate tehnic\ decât prin
excep]ii, adesea emigrante? Pe ce temeiuri con-
sider\m, atunci, c\, dac\ femeile n-au f\cut pân\
acum marea art\, nici n-au s\ fac\, dac\ n-au
f\cut marea filosofie, nici n-au s\ fac\? Nu am
suficient temei s\ cred c\ nu putem gândi aceast\
analogie în leg\tur\ cu femeile.

Nu r\mâne atunci decât s\ produc\ astfel de valori,
iar societ\]ii nu-i r\mâne decât s\ vad\ ce modific\ri
esen]iale vor ap\rea.

În momentul în care ne a[tept\m ca cineva, un
nou-venit, s\ produc\ ceva, de pild\ valori cultu-
rale, poltice, sociale etc., este foarte important,
dac\ vrem s\ le produc\, s\ admitem c\ ceva se
schimb\ în perspectivele [i criteriile de apre-
ciere. Mie mi se pare foarte curios cum obsta-
colul acesta fantastic îl au pân\ [i cei care sunt
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minoritari. Ei trateaz\ cu aceea[i suspiciune, în
sistemul lor de referin]\, propria lor minoritate,
iar ca putere, minoritatea minorit\]ilor (în sens
politic [i cultural), în toate sistemele de refe-
rin]\ este reprezentat\ de femei.

S\ presupunem c\ modific\ [i criteriile de apreciere.
Întrebarea mea este dac\ aprecierea calit\]ilor b\r-
b\te[ti este de natur\ s\ fie mediatizabil\, iar cea a
experien]elor femeie[ti tacit\?

Aici ai folosit termenul �de natur\ s\�. Este o
sintagm\ dubioas\, pentru c\ prima problem\
care se pune ar fi aceea c\ exist\ diferen]e de
natur\ [i peste natur\ nu se poate trece. Împ\r-
t\[esc ideea c\ noi nu putem delimita clar unde
se opre[te natura, nu suntem în stare s\ emi-
tem judec\]i de fapt pure, neînc\rcate de valori
sau neînc\rcate de propriile noastre proiec]ii teo-
retice.

Obiec]ia mea de fond la întrebare ta este c\
trebuie s\ chestion\m întâi dac\ exist\ ceva cu
adev\rat natural, cu excep]ia acestor elemente
despre care am amintit: adic\ diferen]ele dintre
sexe care sunt evidente, indiferent dac\ aplici
sau nu vreo teorie, tipul acesta de experien]e
directe, diferite pentru cele dou\ sexe, care pân\
la ora actual\ au fost v\zute ca fiind un handi-
cap pentru femei (sarcina, na[terea, hr\nirea
din trup, avortul, ciclul, menopauza). La ora
actual\, în momentul în care problema na[terii
intr\ în sfera libert\]ii de alegere c\p\tând o
alt\ înc\rc\tur\ axiologic\, mie mi se pare c\
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este un avantaj. Aceste foste handicapuri, sub
pretextul c\rora femeile au fost scoase din cir-
cuitul producerii de valori publice sunt în acest
moment convertibile în avantaje. Femeile au un
tip de experien]e pe care b\rba]ii niciodat\ nu-l
au: experien]a de a avea o fiin]\ în propria ta
fiin]\, care, într-un sens, face foarte �ciudat\�,
de exemplu, rela]ia femeilor cu problema ne-
fiin]ei. Pe de alt\ parte, femeile au experien]a
durerii cumplite f\r\ consecin]e mortale sau rele,
a unei dureri pozitive: faptul de a con]ine [i
na[te o fiin]\, faptul de a hr\ni din trup, faptul
de a tr\i timpul ciclic. Acest gen de experien]e,
de la care orient\rile actuale vor s\ constituie o
nou\ perspectiv\ de abordare epistemic\, etic\,
politic\ [i care s\ se constituie în surs\ de reeva-
luare a valorilor, sunt specific femeie[ti. Mai
mult, genul acesta de experien]e poate s\ pro-
duc\, dup\ p\rerea mea, rela]ii diferite pe care
noi le avem cu cealalt\ lume, pe care o numim
nonuman\, adic\ lumea fiin]elor vii, cea fa]\
de care noi ne raport\m înc\ analog felului în
care s-au raportat b\rba]ii misogini la femei
în context patriarhal, adic\ printr-o rela]ie de
hegemonie, uneori despotic\, cu alte cuvinte au
�naturalizat� femeile [i au �feminizat� natura.

De[i nu m-ai întrebat direct este foarte inte-
resant s\ amintesc în cadrul acestei discu]ii cât
de multe critici exis\ în literatura feminist\ la
adresa romantismului. Exaltarea iubirii roman-
tice pare o atitudine antifeminist\, pentru c\,
de fapt, creeaz\ un fel de dependen]\ subtil\ de
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rela]ia de dragoste, adic\ de rela]ia cu �opre-
sorul�. Tema iubirii în literatura feminist\ este
aproape absent\. Asta este o mare triste]e, pentru
mine cel pu]in, pentru c\ ispita de a rupe r\ul
de la r\d\cin\ este a[a de mare, încât pân\ [i
dragostea este v\zut\ de c\tre feministele radi-
cale ca un colabora]ionism, un fel de pactizare
cu inamicul. Nu ader la aceast\ perspectiv\.

Eu fac o analogie care poate p\rea [i ciudat\, [i
nefeminist\ între a crede în Dumnezeu [i a iubi.
P\strând propor]iile, mi se par dou\ sentimente
analoge. Exact a[a cum nu po]i s\ întrebi decât
cu o funciar\ incapacitate de în]elegere: �De ce
crezi în Dumnezeu?�. Nu po]i s\-l întrebi decât
cu suficien]\ stupid\: �De ce-l iube[ti pe X?�.
{i cred c\ lucrurile acestea pe care le stabilim
ca fiind dincolo de noi, de pild\ dependen]a
afectiv\, nu fac obiectul unei teoretiz\ri, demon-
t\ri sau deconstruc]ii, ci fac parte din sensurile
la care noi nu ne a[tept\m, pe care nu ni le
asum\m, în sensul deliberat de a le c\uta. Ele
fac parte din zona �nu m-ai c\uta, dac\ nu m-ai
fi g\sit�. Eu nu pot s\ �arunc� aceast\ zon\; pot
doar s\ spun c\ în interiorul ei este cazul s\
avem mai mult fair-play [i putem s\ iubim în
cel\lalt [i diferen]a, [i asem\narea, parteneriatul
[i nu subordonarea. Cred c\ aceast\ rela]ie poate
fi regândit\ ca o rela]ie simbiotic\, în care am
în fa]a mea o alt\ persoan\, diferit\ de mine,
c\reia nu vreau s\-i impun ceea ce sunt, nici cum
sunt, nu vreau s-o fac s\ tr\iasc\ dup\ normele
mele, ci putem tr\i [i în sisteme de referin]\
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teoretice, practice, poltice [.a.m.d. relativ dife-
rite, dar faptul c\ exist\m împreun\ d\ alt sens
vie]ii noastre, sensul de �noi�. Dincolo de justi-
fic\rile formale, teoretice, explicite pe care noi
le putem afirma ca s\ explic\m de ce tr\im,
aceasta poate fi o justificare implicit\ pe care o
sim]i, dar pe care nu o poveste[ti [i nu o demon-
strezi. Limita romanticilor vine din faptul c\ ei
au oroare de politic, de sfera public\ [i socotesc
c\ femeile trebuie s\ fie protejate de mizeria
acesteia. Ei afirm\ egalitatea în cuplu, prin accep-
tarea diferen]elor, dar cu pre]ul inegalit\]ii clare
în via]a public\. Ca s\ protejez sensul existen]ei
pe care ni-l dau femeile, trebuie s\ le protejez
pe ele de politic, de public, de �cloaca� vie]ii
publice, de oroarea de a tr\i în �lubricitatea�
lumii largi. Exist\ în romantismul clasic acest
divor] clar între marea egalitate de semnifica]ie
pe care o au cei doi în cuplu [i marea inegali-
tate dintre ei proiectat\ în via]a politic\, pe motiv
c\ intimitatea, privatitatea trebuie protejate [i
existen]a în sfera politic\ este partea noastr\
atacabil\, urât\, de care femeile trebuie ]inute
deoparte. În mare m\sur\, mitul acesta frumos,
dar foarte discriminatoriu, tr\ie[te [i ast\zi.

Dilema, nr. 47, 3 decembrie 1993
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Cum a devenit Mihaela
MirAnA

1. Et in Arcadia ego

Orice filosofie serioas\ opereaz\ cu o univer-
sal-afirmativ\, singura pe care o accept\ ca
indiscutabil\: To]i oamenii sunt muritori. Obsesia
caracterului muritor al fiin]elor omene[ti ne
someaz\ spre un r\spuns la întrebarea de ce [i
cum s\ tr\im. Ne a[az\ între Fiin]\ [i Neant,
c\utând r\spunsuri la întrebarea despre sens [i
întrebând r\spunsurile.

{i eu m-am plimbat pe aleile acestei obsesii
tematice. M-am plimbat fiind convins\ c\ filo-
sofia nu poate opera cu o alt\ universal-afir-
mativ\, c\ neantul este singura obsesie legitim\
ca s\ începi s\ construie[ti filosofie. Cert este
doar faptul c\ murim. Restul, semper incertus, ca
tat\l pân\ la descoperirea testului genetic. Uni-
versalul este subminat de a[ezarea în particu-
lar-afirmative, de �unii S sunt P�.

În Arcadia era [i înc\ este bine. Mai ales pentru
femei. Intr\ acolo în starea de orfelinat matern
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[i ies de acolo în stare de sterilitate intelec-
tual\, de portavoce a ta]ilor culturali, întodeauna
cer]i. Maternitatea gândului filosofic nu doar c\
nu exist\, dar p\rea [i o abera]ie ca virtualitate.
Cine se poate revendica din femei în aceast\
zon\ unde cugetul se destrupeaz\ cum numai
în matematici se mai întâmpl\? Cu vorbele lui
Al. Paleologu (Bunul-sim] ca paradox), cum s\
încerce s\ fie femeile metafizicieni, când ele îns\[i
sunt metafizic\?

Noi st\team frumoase, ca umbra unui gând (via
Nichita St\nescu). Ascultam mae[trii sau pur-
t\torii de idei. Profesorii ne priveau ca pe ni[te
nulit\]i simpatice (ochiul cioranian) sau ne
îndemnau, cum m\ îndemna pe mine Radu
Stoichi]\, s\ facem performan]\ dactilografiind
manuscrisele so]ilor cuget\tori sau, dac\ sun-
tem ceva mai de[tepte s\ le facem conspectele
pentru c\r]ile de care ei nu au timp. Sau m\car
s\-i destindem mundan din tensiunea spiritului
(tot via Cioran).

Îmi amintesc bine c\ citisem �ilustrele� afirma-
]ii aristotelice, tomiste, rousseauiste, kantiene
chiar, despre rela]ia femeilor cu natura, distan]a
lor ontic\ fa]\ de spirit, apropierea de umani-
tate pe la jum\tatea distan]ei de animalitate.
Sau, uneori, ceva mai sp\[i]i, scriau c\, de[i nu
este a[a [i suntem egali de la natur\, totu[i a[a
trebuie s\ fie dup\ ce ne na[tem din nou întru
cultur\ (Rousseau, în Emile sau despre educa]ie).
Se împotmoleau în argumente când s\ extind\
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umanitatea ra]ional\ asupra tuturor bipezilor
f\r\ pene [i cu unghii late. Se împotmoleau când
s\ afirme universalitatea scopului în sine, blo-
cându-se în problema libert\]ii pentru to]i, a
legitim\rii ei drept constanta universal\ (Kant,
în Observa]ii asupra sentimentului frumosului [i su-
blimului). To]i oamenii se nasc liberi [i egali în
drepturile lor la via]\ [i autoafirmare. Bine. Dar
asta însemn\ s\ legitimezi dreptul la autoafir-
mare [i c\utarea sensului [i pentru femei. Po]i
oare s\-]i permi]i s\ subminezi [i ultima redut\
a servitu]ii, ultimul termen de compara]ie din
specia uman\ în raport cu care mai p\strezi un
dram de superioritate a priori?

Nu m\ tulburau deloc aceste afirma]ii, nici carac-
terul lor contradictoriu. Nici verdictul: de[i nu
este a[a, a[a trebuie s\ fie. Dac\ descriptiv nu
mai rezist\ aceast\ ultim\ redut\, atunci hai s\
o model\m normativ. Citeam cu ochii mei [i
nici mintea, nici emo]iile nu-mi erau tulburate.
To]i scriau c\ e vorba despre Femeie. Nesim-
]indu-m\ niciodat\ Femeia, ci o tineric\ acolo,
r\t\cit\ printre marile opere ale cugetului uman,
nu credeam defel c\ ei mi se adreseaz\. Filoso-
fii vorbeau cu abstrac]ii, în abstrac]ii, despre
abstrac]ii. Colegele mele [i cu mine eram con-
crete, vii, individuale, debordând de întrupare.
Nu m\ recuno[team în acest particular pe care
îl excludeau descriptiv sau normativ, ca s\ nu
tulbure pacea andromorfic\ a ideilor.

Cealalt\ fa]\ a filosofiei era institu]ional\: facul-
tate populat\ cu profesori b\rba]i [i, prin excep]ie,
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cu rare urme de femei, care de obicei predau
metodica sau istoria filosofiei.

Metodica era socotit\ �minor\� în raport cu
�înalta cauz\�, iar istoria filosofiei era nesub-
versiv\ pentru establishment. Cornelia Grünberg,
cu tot talentul ei analitic, avea drumul prede-
terminat, spre metodic\, încât s\ nu tulbure mo-
nopolul pe marile subiecte, iar Florica Neagoe,
de[i însp\imânt\tor de inteligent\ [i de trist\,
îi în]elegea [i livra doar pe marii mae[tri la isto-
ria filosofiei moderne. Sau îi analiza critic pe c\i
b\rb\tesc-trasate. Pe urm\ a mai avut [i �calita-
tea� de a se retrage din via]\ exact la vârsta mea
de acum, restabilind echilibrul andromorfic pe
care îl fisura doar formidabilul ei magnetism
intelectual. Disp\rând ca termen de compara]ie,
de-abia i-a l\sat pe ceilal]i s\ se scalde netul-
bura]i în etica mioritic\ din care disp\ruse ter-
menul de compara]ie. Ele dou\ au fost oricum
mult mai norocoase decât Alice Voinescu, pe care
mae[trii interbelici în frunte cu unul ca dom� Nae
Ionescu nu au tolerat-o s\ predea la Filosofie.
Curat sacrilegiu!

Cornelia G. a r\mas fidel\ modelului de facili-
tatoare de filosof. Dar a devenit subversiv\ între-
]inând disiden]a feminist\ a fiicei ei [i moralul
tuturor Anelor, tr\ind entre deux mondes: cea tre-
cut\, a femeilor în]elepte prin cumin]enie, [i cea
prezent\: a femeilor din jurul fiicei sale. Ne-cu-
min]i. De capul lor. Dez-axate prin infidelitate
fa]\ de mae[tri, fa]\ de tabuuri culturale sau
m\car prin asumarea proastei reputa]ii pe care
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o au feministele într-o societate colc\ind de
conservatorisme ce se bat cap în cap sub egida
reformei [i schimb\rii. Cornelia G. este întru-
parea Sofiei. Surâde cald lumii care trece, zâm-
be[te încurajator celei care vine.1

În acea Arcadie nu mi-a trecut o clip\ prin cap
s\ devin filosoaf\, adic\ s\ produc filosofie, s\
comentez critic filosofie. Profesoratul [i fide-
litatea fa]\ de gândirea altora p\reau a fi un
destin fatal [i dezirabil pentru femei [i �pro-
vinciali�. Capitalele gândirii se afl\ în alt\ parte.
Aici se reprogrameaz\ doar ma[in\ria teoretic\.
Eram dublu minoritar\. Pe cât de femeie, pe atât
de provincial\. În plus, mi-am asumat [i al trei-
lea minorat. Filosofia practicat\ într-un sistem
contra naturii filosofice: comunismul totalitar.
La ce s\ m\ fi a[teptat din partea mea? Singura
evadare real\ din �destinul� triplu minoritar era
profesoratul onest fa]\ de filosofie, nu fa]\ de
programa de înv\]\mânt. L-am practicat între
1978 [i 1989.

În facultate, m-am m\ritat cu colegul meu de
banc\. Lui i se prezicea un destin performant

1. În ultimii ani, Cornelia a reu[it s\ î[i împlineasc\
visul: s\ predea istoria filosofiei, dar, Doamne fere[te,
nu la Facultatea de Filosofie a Universit\]ii Bucure[ti,
care a r\mas o mare redut\ masculin\, chiar dac\
urma[ele sunt prin excelen]\ studente, absolvente.
Ei, profesorii, tot nu le v\d ca min]i competitoare,
ci doar ca min]i ascult\toare, fidele fa]\ de gândul
filosofic b\rb\tesc, oricât de mult\ filosofie femi-
nist\ se produce în lumea larg\ de 40 de ani în-
coace.
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în logic\. Avea toate [ansele. Zona logico-filo-
sofic\ era cea mai pu]in afectat\ de intruziuni
ideologice. Nu deranja sistemul. Era tolerat\ [i
copios alimentat\ de profesorul veritabil care
este Mircea Flonta, marele �înc\p\]ânat� al fa-
cult\]ii. Omul care [i-a adunat ciracii în cercul
Wittgenstein pân\ la clopotele lui decembrie
�89. Omul care [tia c\ în cultur\ nu exi[ti f\r\
comunitate. Celor mai mul]i le-a pl\cut s\ alerge
singuri pe culoarul lor, eventual stârpindu-i de
mici pe concuren]i. A[a se face c\ dup\ �89 sin-
gurul cu prosp\turi în mânec\ din întreaga noas-
tr\ facultate a fost el. Ca orice tat\ spiritual care
se respect\, Mircea Flonta avea mai ales fii. I-a
crescut în spirit analitic-critic. Nu le-a cerut s\-l
urmeze, dar le-a netezit accesul la establishment-ul
care a stabilit ce este [i ce nu este important în
filosofie.

Pentru lumea mic\ a filosofiei carpato-danu-
biano-pontice, eu am fost mult\ vreme doamna
Miroiu, so]ia logicianului. O femeie cam obraz-
nic\, insuficient de p\truns\ de respect pentru
�cei de sus�. Dar o profesoar\ bun\, implicabil\
în treburi de �buc\t\rie� filosofic\, mai ales în
manuale [colare. Ce bine s-ar fi sim]it mul]i
dintre colegii mei dac\ aveam mai mult bun-
-sim], dac\ r\mâneam în banca mea. A[a, acum
cei mai mul]i m\ socotesc cel pu]in ciudat\,
dac\ nu periculoas\. Cu dou\-trei excep]ii (Ion
Iano[i, Ilie Pârvu, Vasile Morar, mai recent
Valentin Mure[an), nu citesc [i nu-mi citesc
lucr\rile de filosofie feminist\ [i nici nu le iau
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în seam\ decât poate ca exotisme intelectuale.
�Mihaela drag\, feminismul [i ecologia sunt
pentru ]\ri civilizate!�, m\ dojene[te [\galnic-
-dr\g\stos, dar ferm pe ideea de inadecvare,
Tata Flonta, cum îi spunem noi. Cu sau f\r\ s\
o spun\ explicit, cei mai mul]i îneac\ apari]ia
abord\rii feministe în Facultatea de Filosofie în
conspira]ia t\cerii sau a ironiei.

{i eu am trecut prin Arcadia t\cerii femeie[ti
în filosofie. E destul de comod s\ fii umbra unui
gând. Ai respectul general pentru mu]enie. Nu
deranjezi pe nimeni. Prestezi servicii domestice
la domeniu. Lumea te mângâie dr\g\stos pe cap:
Ce fat\ bun\ [i inteligent\! Ce bine poveste[te
ea gândurile altora! Ce talentat sheherezadeaz\!

Îmi amintesc un titlu de carte: Fetele bune merg
în rai, cele rele merg unde vor. Fetele bune iau
universal-afirmativa To]i oamenii sunt muritori în
serios [i se plimb\ cu ea prin Arcadia lini[tit\ a
gândurilor altora. Ele nu se trag din mame, ci
doar din ta]i. Fetele rele merg pân\ acolo încât,
în marea lor lips\ de bun-sim], pleac\ de la alt\
universal-afirmativ\: To]i oamenii se nasc. P\r\-
sesc obsesiile filosofice unilaterale ale ta]ilor
fondatori sau î[i permit m\car [i altele decât
ale lor. Recunosc alte femei drept autoritate inte-
lectual\. Comit abera]ia de a deveni �gânduri
ale umbrei�. Iar umbrele se dovedesc a gândi [i
diferit.
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2. Feminism contra naturii

Feminismul filosofic pare s\ fie o perversiune
contra culturii. Cel activist, care exist\ [i a[a cum
exist\ azi în Romania, pare s\ fie o perversiune
contra naturii. A naturii solide a româncelor,
neantrenate în revendic\ri de drepturi, obosite
de o via]\ chinuit\ de obliga]ia de a munci, pre-
cum [i de dublarea zilei de munc\. De feminism
le arde lor când n-au cu ce-[i cre[te copiii [i cu
ce pl\ti între]inerea, de[i muncesc am\râtele,
muncesc pân\ cad într-un somn care nici el nu
mai are vise?

De feminism îmi ardea mie în �90, când eram
atât de ocupat\ cu schimbarea manualelor de filo-
sofie, cu mitinguri maraton, când intram încet
în comunitatea filosofic\ interna]ional\ [i mai
[i descoperisem un program minunat: filosofia
pentru copii? Puteam s\ strig în gura mare c\ nu
voiu altceva decât liberalism. De când a[teptam
s\ spun asta în spa]iul public [i s\ fac oficial
filosofie a[a cum o f\ceam pe ascuns. Ba chiar
s\ modelez curriculumul na]ional dup\ pohta
ce am pohtit. Deschid manualul. Nici urm\ de
gând femeiesc în el. Deschid tot ce am publicat
între �90 [i �92. La fel. Nici o clip\ nu mi-am b\tut
capul c\ ignor total orice idee filosofic\, moral\
sau politica femeiasc\, nici dac\ exist\ a[a ceva
pe lume. Ce frumos! Peste tot colc\ia emines-
cianul: �Eu sunt un cuget, tu o problem\�. Se
în]elege sexul protagoni[tilor.
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Începusem s\ scriu c\r]i împreun\ cu Adrian
Miroiu. Nici m\car nu m\ deranja prea tare ideea
c\ unii spuneau c\ el le concepe [i eu le bat la
ma[in\ (oricum, era incomparabil mai bun decât
mine la editare). Era maximum de aspira]ie de
atunci. S\ scriu [i s\ semnez al\turi de un b\r-
bat. S\ m\ a[ez sub girul autorit\]ii profesio-
nale masculine.

Când am v\zut în 1991 libr\ria Universit\]ii
Princeton, mi-a b\tut mie la ochi c\ sunt prea
multe rafturi cu o �dr\covenie� care se numea
Gender Studies [i c\ la raftul de filosofie era un
num\r mare de c\r]i cu numele n\ucitor: filoso-
fie feminist\. Nici n-am avut curiozitatea s\ le
deschid. Mofturi occidentale. Pe atunci, singura
feminist\ de care îmi aminteam era Ecaterina
Oproiu. M\ fascina în adolescen]\. Nu doar prin
inteligen]\ [i charism\, ci [i prin îndr\zneala
confrunt\rilor ei cu b\rba]ii publici, pe tema
nedrept\]ii în sfera privat\, a dublei zile de
munc\. Aveam înc\ o atitudine pe care azi a[
caracteriza-o drept misogin-excep]ionalist\. Nu
este nici o discriminare real\ între b\rba]i [i
femei. Doar c\ ele sunt în genere mai proaste
[i mai necreative. Exist\ [i femei de excep]ie,
care sunt egale reale ale b\rba]ilor (în trufia
mea, m\ credeam astfel de femeie). Condi]iile
sunt egale, legile nu discrimineaz\. Am f\cut
[coli nedemixate. Prin urmare, �scap\ cine
poate�. Dac\ ele prefer\ s\ stea cu mâinile în
gogonele [i în detergen]i, este treaba lor, nu le
oblig\ nimeni [i se plâng degeaba. Acum aud
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astfel de enun]uri la multe femei. Nu sar în
sus. Îmi dau seama c\ vorbe[te ignoran]a aro-
gant\ în ele cum vorbea [i în mine.

În vara lui �91 s-au produs dou\ evenimente
ciudate. Într-o bun\ zi, Adrian Miroiu mi-a spus
c\ a citit un studiu de epistemologie feminist\
[i c\ l-a impresionat ca abordare. N-a[ vrea s\
citesc [i eu? Am re]inut informa]ia, dar nu i-am
dat curs. În aceea[i var\, William Mander, tân\r
profesor la Oxford s-a reîntors în România cu
Avril, so]ia sa, ca s\ ne facem concediul la
Costine[ti. Mi-a adus o carte a Moirei Gatens
despre diferen]e [i asem\n\ri în filosofia femi-
nist\1. Am citit-o. Când am terminat-o, [tiam.
{tiam c\ de acum în colo eu n-am s\ m\ mai
pot situa dincolo de orice paradigm\ (ce ilu-
zie!) [i c\ mi-am g\sit pentru întâia dat\ calea
de a exista în filosofie altfel decât ancilar. De
bun\ seam\ c\ aici se poate aplica principiul
�nu m-ai c\uta, dac\ nu m-ai fi g\sit�. Toate
frustr\rile mele au c\p\tat sens, explica]ii [i
nume. {i mai ales au fost �salvate în perspectiva
generalului�. Aveam cu ce s\ m\ uit la propriul
meu domeniu, dar [i la propriile mele experien]e
ca femeie. Am început s\ m\ caut con[tient, cu
instrumente teoretice. Nu doar pe mine ca per-
soan\ destrupat\, ci [i pe mine ca persoan\-
-femeie. Puteam s\ m\ asum cum sunt [i s\

1. A fost prima carte pe care am recomandat-o pentru
traducere Editurii Polirom, cartea care a deschis
colec]ia �Studii de gen�.
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m\ bucur pentru prima oar\ c\ nu sunt b\rbat
în cultur\ sau persoan\ f\r\ gen.

A început de atunci o istorie care se derula rapid,
dup\ principiul bulg\relui de z\pad\: un doc-
torat în filosofie feminist\, dat sub obl\duirea
fermec\tor de receptiv\ [i de provocatoare a lui
Ludwig Grünberg; crearea AnEI în �93, împreun\
cu Laura Grünberg, mai întâi ca utopie, apoi ca
organiza]ie, apari]ia unui num\r din revista 22,
primul dedicat femeilor [i feminismului; intro-
ducerea cursului de filosofie feminist\ la Facul-
tatea de Filosofie (1994), primele studii [i c\r]i
publicate. Al]ii, din ce în ce mai mul]i [i mai
buni au început s\ intre în sistemul de referin]\
al cercet\rilor feministe. Al]ii s\ râd\ [i s\ le
resping\ a priori. Aveam tot soiul de feed-
backuri: e interesant ce face, dar nu prinde la
noi... Un personaj important sus]inea c\ am
hormoni masculini, sunt steril\ [i plin\ de p\r
pe corp; persoane foarte cultivate m-au rugat
s\ nu m\ mai proclam în gura mare feminist\,
c\ci a[ fi mult mai respectat\; mama m-a rugat
s\ nu-mi extind teoriile asupra modului de via]\,
s\ nu p\r\sesc obsesia primordial\ care treze[te
din somn orice femeie respectabil\: ce am de
f\cut ast\zi pentru familia mea, s\ sar ca ars\,
cu un sentiment de culpabilitate, de la computer
când îmi intr\ pe u[\ so]ul sau fiul.

Cea mai receptiv\ institu]ie s-a dovedit s\ fie
SNSPA. Colegii de acolo p\reau mai degrab\
bucuro[i decât stingheri]i s\ aib\ printre ei un
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exemplar �deviant�. S\ m\ ia cum sunt [i s\ se
deschid\ ei în[i[i spre acest teritoriu, din pers-
pectiva teoriilor politice.

Între timp, aceast\ zon\ se multiplica din alte
perspective. Metaforic, feminismul a trecut rapid
de la singularitate la insularitate. Acum pare s\
se transforme în arhipelag.

La 24 de ani am sc\pat de autodispre] tr\ind
întâia oar\ avantajul de a fi femeie. S-a întâm-
plat în 27 ianuarie 1979, ziua în care l-am n\scut
pe Andrei. N-aveam pic de background filosofic
s\-mi analizez aceast\ experien]\. Mae[trii mei
spirituali n-o avuseser\ în vedere fiindc\ nu o
avuseser\ în realitate. Am intuit îns\ ce for]\
uria[\ s\l\[luie[te în condi]ia de d\t\toare de
via]\ [i ce frustra]ie trebuie s\ aib\ b\rba]ii
pentru dependen]a lor de femei, care i-au f\cut
posibili [i le fac posibil\ �nemurirea� genetic\.

Nu mi-am pus atunci problema ce mecanisme
compensatorii de dependen]\ [i domina]ie creeaz\
b\rba]ii misogini ca s\ contracareze dependen]a
lor de �Fiatul� femeiesc. Pentru prima oar\
mi-am privit cu simpatie fiziologia despre care
aflasem c\, mai jos de spirit fiind, e mai de-
grab\ profan\, dac\ nu cumva jenant\. {i c\, prin
specificitatea ei, cea femeiasc\ e mai aproape
de natur\. Adic\ le oblig\ pe femei s\ stea mai
departe de spirit [i cultur\ decât pe b\rba]i. La
24 de ani am sc\pat de un singur chip al auto-
dispre]ului: cel pentru faptul de a fi biologic
femeie.
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La 36 de ani am descoperit calea intelectual\
c\tre ie[irea din �vraja� re]elei care îmi bloca
stima de sine pentru faptul de a fi spiritual
femeie, de a cugeta dup\ cum exist.

Acum am 42 de ani [i m\ simt foarte bine c\
sunt spiritual femeie, suflete[te femeie, pe de-a
întregul femeie.

M\ reg\sesc foarte greu printre firele adânc în-
castrate în mine via educa]ie andromorfic\
(andros-b\rbat, morphe-form\). {i o caut pe
cea ginomorfic\ (ginos-femeie). O caut în c\r]i,
în femei reale, o produc, dac\ nu-mi ajunge
ceea ce am g\sit deja. Este o c\utare veche de
când lumea, cea dup\ starea androgin\.

Revista AnALize, 1-2, 1998
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EditoriAna sau despre
în]elegerea de sine

AnA este crea]ia unor femei care au descoperit
c\ via]a lor a decurs practic dup\ cum sunt teo-
riile despre rostul lor în lume. A unor femei
care, în loc s\ fie rezonabile, deci conformiste,
au ales s\ se întrebe asupra în]elesurilor rezo-
nabilit\]ii [i conformismului. Multe Ane au tr\it
între hotarele �locului femeilor pe aceast\ lume�,
au fost fiice cumin]i [i ascult\toare, au evitat
jocurile violente, au consim]it c\ libertatea lor
se izbe[te de mai multe garduri decât cea a seme-
nilor de sex diferit. S-au m\ritat. {i-au urmat
so]ii. Au acceptat chiar o doz\ de zidire ritua-
lic\ în operele de diverse naturi ale perechii b\r-
b\te[ti. Au alergat dup\ tramvaie cu saco[e în
mâini. Au inventat traiul cotidian [i l-au repro-
dus. Au f\cut copii, mai mult sau mai pu]in
dependent de politica pronatalist\. {i-au f\cut
temele de acas\ [i sarcinile de serviciu. Au aler-
gat dup\ fuste [i cosmetice. Le-au obsedat îngr\-
[atul [i sl\bitul. G\titul [i �g\titul�. Descurcatul
de azi pe mâine. Integrarea în genuri socotite
�minore�: proze, exegeze, manuale, jurnale,
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tricotaje, macrameuri. Au n\scut [i au f\cut
avorturi clandestine. Au perpetuat [i au refuzat
via]a. Au iubit, au suferit, au râs, au plâns.
Le-au f\cut pe toate în jurul unui b\rbat. Din
cauza unui b\rbat. Împotriva unui b\rbat. De
dragul unui b\rbat. Sau, pur [i simplu, în a[tep-
tarea unui b\rbat care s\ fie m\sura lucrurilor
(homo mensura) pentru tot ceea ce fac ele.

{i noi, Anele, am fost femei �normale�, fiindc\
tot ceea ce numim ast\zi patriarhat p\rea nor-
malitatea îns\[i. {i noi am concurat din plin la
ma[in\ria de reproducere a acestei normalit\]i.
Doar c\ acum o în]elegem [i încerc\m s\ o de-
mont\m, m\car în sens cultural.

Am acceptat îndoctrinarea de gen [i toate imperati-
vele ei: Fii blând\, cuminte, aranjat\, ascult\-
toare! Îmbrac\-te la mod\! Nu umbla singur\
seara! Nu intra neînso]it\ de un b\rbat în res-
taurant! Nu te juca cu pu[ti [i pistoale! Pune-]i
în valoare farmecele! A[teapt\-]i so]ul [i tremur\
pentru copil! Caut\-]i sensul vie]ii în via]a celor-
lal]i! Stai la locul t\u!

Am acceptat priva]ii în educa]ie: subiectele despre
via]a cotidian\ [i cea privat\ sunt neinteresante
la nivelul educa]iei oficiale. Tot ceea ce este �se-
rios� în educa]ie este cu totul altceva decât mo-
duri de coexisten]\ [i trai cotidian. Nu e cazul
ca fetele s\ înve]e sporturi b\rb\te[ti nici m\car
pentru autoap\rare; nu e nevoie s\ înve]e s\ se
descurce cu mici opera]iuni tehnice, altfel, cine
[tie, poate n-ar mai avea nevoie de b\rba]i pro-
tectori.
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Am acceptat c\ pentru femei moralitatea înseamn\
abstinen]\ sau fidelitate sexual\. Femeile nu sunt
morale prin virtu]i, ci fiindc\ sunt fidele m\car
corporal celor care de]in monopolul pe �adev\-
ratele� virtu]i: t\rie de caracter, curaj, onesti-
tate, dreptate. Am acceptat c\ o femeie î[i pierde
reputa]ia nu când este josnic\, la[\ sau slab\
profesional, ci când î[i în[al\ partenerul.

N-am fost solidare una cu alta, ci cu dorin]ele [i
aspira]iile b\rba]ilor admira]i, cu ta]ii, iubi]ii, so]ii
sau [efii. Suroritatea n-are decât un referen]ial
slab. Fraternitatea este tradi]ia solidarit\]ii. Nici
m\car prieteniile cu b\rba]ii nu au r\mas neches-
tionate drept erotism ascuns sau reprimat. O
logic\ a suspiciunii reciproce fermenta în cele
mai adânci resorturi ale prieteniei între femei.
De aici derivau rivalit\]i lipsite de glorie. Nimic
nu era de învins în adversara poten]ial\ decât
modelul rochiei, marca rujului, silueta, statutul
social al partenerului, num\rul [i calitatea curteza-
nilor, eventual promovarea profesional\.

Am avut [i avem acces sc\zut la putere. Anele ma-
ture, tr\ind o tinere]e marcat\ de totalitarism
au avut, teoretic, acces la putere. Dar aceasta a
fost cu putin]\ doar când puterea nu avea sens.
Când ea începe s\ capete sens civic, politic sau
profesional, ele o iau mai pe ocolite, prin zona
influen]ei. Creeaz\ un ONG pe care îl boteaz\
cu numele generic al fiec\reia dintre ele: AnA.
Descoper\ c\ lor nu le place s\ supun\ [i s\
ierarhizeze, nici m\car s\ domine conjunctural.
Descoper\ adic\ liberalismul genuin, atât de
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neinteresant într-o ]ar\ în care presa stimuleaz\
dominarea numind guvernul putere [i nu admi-
nistra]ie, iar pe guvernan]i îi trateaz\ cu expresii
de genul �fo[tii sau actualii st\pâni ai României�.
De aceea Anele nici nu sper\ la un acces real în
decizia major\. Nu au mentalitate de st\pâne.
Ele nu fac altceva decât s\-[i exorcizeze menta-
litatea de slugi [i s\-[i caute împlinirea ome-
neasc\, în felul lor.

Am trecut de la un protector la altul. În afara celor
tinere, Anele s-au gr\bit s\ sar\ din numele [i
patrimoniul patern în cele conjugale. S-au temut
s\ tr\iasc\ �de capul lor�, s\-[i asume libertatea
�dubioas\� a femeilor singure. S\ c\l\toreasc\,
s\-[i fac\ vacan]e f\r\ înso]itori-protectori. S\-[i
stabileasc\ traseul profesional mai degrab\ în
func]ie de voca]ia [i dorin]ele personale decât
de distan]a fa]\ de gr\dini]a copilului, timp pen-
tru menaj [i, mai ales, de acceptarea de c\tre
parteneri [i [efi a suprafe]ei pân\ unde li se
întinde plapuma dreptului la aspira]ii personale.
Ele n-au încetat s\ ]in\ cont de aceste variabile
de dependen]\ personal\, dar nu mai accept\
asimetria de gen în privin]a limitelor spre care
aspir\.

Ne-a lipsit tradi]ia autonomiei [i libert\]ii, deci nu
avem �istorie�. Aceast\ tradi]ie nu apar]ine nici
b\rba]ilor români. Exerci]iul lor este înc\ în faz\
primar\ [i stângace pentru cei mai mul]i tr\i-
tori vinova]i c\ au suportat prea obedient anula-
rea voin]ei proprii. Dar libertatea [i autonomia
nu î[i au grani]ele doar la u[a statului, ci [i la
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cea a casei. Drama nelibert\]ii devine la aceasta
din urm\ grani]a monopolului sexului care p\s-
treaz\ o mo[tenire totalitar\: libertatea înseamn\
munc\. Anele au sim]it gustul amar al acestei
forme de �libertate�, au avut sentimentul min]ii
împr\[tiate între profesie, foamea cotidian\ a
familiei, caracterul etern al murd\riei rufelor
[i podelelor, via]a scurt\ a rezultatului muncii
domestice. Au sim]it cum li se scurge istoria
printre degetele mâncate de vechiul s\pun Cheia
ori de mai noul detergent Ariel, cum nu r\mâne
nici o dovad\ care s\ ateste c\ au tr\it anume
ele [i nu oricare altele în locul lor. Anele n-au
istorie, c\ci nu exist\ dovezi ale trecerii lor prin
lume în afar\ de aceea c\ au n\scut [i îngrijit
f\c\tori de istorie. Poate c\ nici nu li s-ar potrivi
s\ fac\ un tip de �istorie� din care r\mâne o
statistic\ despre înving\tori [i învin[i dup\ un
m\cel-revolu]ie sau un m\cel-r\zboi. B\t\lia coti-
dian\ pentru via]a celorlal]i nu are sfâr[it, deci
nu are nici glorie. Anele nici m\car nu aspir\
s\ fac\ istorii dac\ aportul lor se num\r\ în
moartea celor c\rora semenele lor le-au dat via]\.
Mai degrab\ [i-ar dori s\ schimbe criteriile de
importan]\ ale istoriei [i chiar semnifica]ia isto-
riei înse[i, redescoperind adesea uitata formul\
aristotelic\: politica este [tiin]a oamenilor de a
tr\i împreun\.

Nu avem modele [i ne limit\m reciproc nivelul de
performan]\. Modelele de oricând sunt întruchi-
p\ri ale autorit\]ii: profesionale, morale, civice,
politice. Aceast\ autoritate nu exist\ decât dac\
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este recunoscut\ la nivelul unei comunit\]i.
Deschidem c\r]i de filosofie, istorie, literatur\,
deschidem ziare [i televizoare. Facem pelerinaje
la locuri sfinte, la muzee, la case memoriale.
Autorii [i omagia]ii sunt în excelen]\ b\rba]i:
arti[tii, savan]ii, compozitorii, figurile publice
glorioase. Tr\im într-un spa]iu saturat cu mo-
dele b\rb\te[ti de reu[it\ social\ [i cu modele
de femei închipuite de b\rba]i, explicate de c\tre
ei de la anatomie pân\ la ceea ce se petrece în
mintea [i emo]iile lor. Aproape c\ nu [tim cine
suntem decât prin intermediul discursului b\r-
b\tesc despre noi. Dac\ ne c\ut\m standarde
de performan]\ nu ne putem lua dup\ alte femei.
Dac\ vrem s\ avem autoritate recunoscut\ tre-
buie s\ imit\m b\rba]i [i s\ particip\m ca ni[te
copii palide la lumea produc]iei de idei. S\ fim
umbra gândului b\rb\tesc. Acum ne-am dori s\
devenim �gândul umbrei�, chiar dac\ pre]ul aces-
tei �trufii� este acela al nerecunoa[terii autori-
t\]ii sau, [i mai adesea, al insularit\]ii la care
sunt condamna]i �devian]ii�. Descoperim cu greu
faptul c\ femeile pot gândi pe cont propriu.
Uneori o fac diferit [i c\ în aceast\ diferen]\
st\ creativitatea lor, nicicum imposibilitatea fun-
ciar\ de a fi mai mult decât portavoce a ideilor
b\rb\te[ti.

Singura noastr\ voca]ie autentic\ este autosacrificiul
pentru cei pe care îi iubim. Autosacrificiul nu are
nici o valoare dac\ nu-l alegi con[tient. Practic,
lipsa alegerii elimin\ valoarea moral\ a unui act
omenesc. Noi am fost educate c\ a tr\i pentru
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al]ii este o fatalitate, nu un destin liber asumat.
Atât de puternic\ este acest\ profe]ie pe care
am înghi]it-o odat\ cu limbajul, încât ea s-a
încastrat în noi ca �adev\rata natur\ femeiasc\�.
Modelul cultural cel mai avizat este cel al Anei
care a fost sacrificat\ pentru cel care a ales s\
se sacrifice pentru oper\. Un sacrificiu la mâna
a doua. Balada nu este a Anei, ci a me[terului
Manole, cum este [i �monastirea pentru pome-
nire�. Mai trist este c\ Ana nu are nimic eroic
în ceea ce face, iar exegezele o laud\ pentru
�autosacrificiu�. Singurul lucru pe care îl con-
sim]ise voluntar era acela de a înfrunta orice
obstacol ca s\-[i hr\neasc\ b\rbatul, pe marele
me[ter. Restul nu este decât un joc uciga[. O
femeie p\c\lit\ s\ se lase zidit\ pentru o glorie
care nu-i apar]ine. O femeie care n-a consim]it
o clip\ la jocul de-a moartea [i capodopera. {i
care scânce[te slab în zidul în care a fost imo-
lat\ cu nen\scutul prunc1.

Am recitit la maturitate aceast\ balad\ despre
minun\]ia sacrificiului Anei, care ne-a fermecat
cândva min]ile înc\ necoapte, dar atât de mode-
labile. Nu. Nu este nimic mai mult în acel text
decât povestea orgoliului masculin [i a celui
voievodal. Ana nu particip\ la aceste orgolii. Ea
este doar o victim\ iubitor momit\ s\ pl\teasc\
pre]ul zidirii în locul maestrului [i spre gloria lui.

1. În varianta bulgar\ a baladei, lucrurile sunt [i mai
[i: Ana lor n\scuse deja, iar me[terii mari i-au l\sat
afar\ un sân ca s\-[i poat\ al\pta copilul [i dup\
zidire.
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Anele îi seam\n\. Iubesc [i admir\ mae[trii. Con-
simt la riscuri [i sacrificii. Dar p\c\lite nu mai
pot fi. Între ziduri nu mai vor s\ intre. Recu-
nosc diferen]a dintre joc [i zidire. Nici m\car
nu-l a[teapt\ pe Manole, s\-l ispiteasc\ printr-un
vicle[ug femeiesc, zidindu-l în locul lor. Ceea
ce fac ele este s\-l invite s\ cl\deasc\ împreun\
planuri comune [i s\ refuze, tot împreun\, orice
ispit\ a supunerii [i domina]iei.

Revista AnALize, nr. 1-2, 1998
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Reflec]ii despre femeiesc
[i feminism

Prin 1996 am intrat într-o expozi]ie a Marilenei
Preda Sânc. Se numea �Viul�. Mama formelor
de gips, pânz\, imagine video cu fe]e de b\trâne
care se metamorfozau în glie, [edea discret\ ca
o umbr\, undeva într-un col] al s\lii. Mi-am plim-
bat privirea pe �formele� n\scute de Marilena,
ascultând vocea care înso]ea filmul metamor-
fozelor p\mânt-chipuri de b\trâne. Dup\ o vreme,
am p\r\sit sala f\r\ s\-i pot spune Marilenei nimic.
Graiul îmi pierise oprit de emo]ia [i frustra]ia
teoreticienei fa]\ cu o oper\ care întrupa atât
de senza]ional femeiescul. M\ gândeam la r\ceala
ra]ionamentelor [i teoriilor mele din Convenio,
cartea de filosofie a moralei pe care o publicasem
cu pu]in înaintea expozi]iei [i pe care, probabil, o
z\mislisem odat\ cu z\mislirea polimorfozelor
artistice ale Marilenei. Tr\isem în ceasul acela
�vederea� intui]iilor filosofice pe care le-am dez-
voltat în carte. Sim]eam în întregime cât de ne-
întreag\ [i de neajuns î[i este filosofia, la cât\
în]elegere [i exprimare de sine ca femeie a putut
ajunge Marilena prin arta ei. M-a împ\cat îns\
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bucuria surorit\]ii de fond, aerul familiar al
ideilor-cuvânt [i al ideilor-imagine. Pentru o
clip\, am avut calda iluzie c\ avem for]a, r\ga-
zul, curajul s\ gener\m forma autentic\ a femi-
nismului, cea creativ\. În lumea poeziei [i criticii
de art\, o întâlnire asem\n\toare a fost [i cea
cu Magda Cârneci. Celelalte întâlniri nu au avut
loc dincolo de cercul asumat al teoreticienelor
feministe, mai ales din zona [tiin]elor sociale,
adic\ în �mediul proxim�. Poate, ca mul]i al]ii,
tr\im mult mai îngust, strivi]i de nevoile pro-
priilor domenii [i institu]ii, tot mai pu]in pre-
zen]i m\car ca spectatori în celelalte chipuri ale
culturii. Istoria a dovedit îns\ c\ m-am pripit
în judec\]ile mele. Societatea noastr\ era [i este
înc\ prea saturat\ de alte nevoi încât s\ permit\
�luxul� creativit\]ii. Mai ales pentru acelea dintre
noi care produc (re)începuturi.

Atunci când mi-am asumat noviciatul în filo-
sofia feminist\, am f\cut-o împreun\ cu toate
femeile care îmi alc\tuiesc ginomorfozele, încer-
când s\ fiu într-un fel o con[tiin]\ de sine a
multor femei care î[i [u[oteau între ele, într-o
disiden]\ sfioas\, modul de gândire asupra lor
[i al lumii care le alc\tuia [i pe care o alc\tuiau.
Îmi pl\cea simbioza mea cu filosofia feminist\
[i cred c\ niciodat\ nu m-am sim]it mai trans-
substan]iat\ cu o idee ca în momentele în care,
fie descopeream cu o stupoare de estetic\ retar-
dat\ cât de spectaculoas\ este zona crea]iei
feministe... Îmi era mult mai familiar\ condi]ia
ancilar\ a femeilor din zon\: ele sunt în stare
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s\ povesteasc\, uneori consistent [i talentat,
gândurile b\rba]ilor filosofi. {i mie problema
na[terii nu mi-a p\rut c\ ar avea �demnitate
filosofic\�. {i mie mi s-a p\rut c\ exist\ subiecte
private [i nedemne de episteme [i subiecte �cu
adev\rat importante�. Ie[irea �nimicurilor feme-
ie[ti� din anonimat [i trecerea lor în vizibilitatea
filosofic\, teologic\, politic\, estetic\, sociologic\,
juridic\ a fost o mare descoperire [i a însemnat
momentul în care am avut revela]ia � acum îmi
pare copil\reasc\ � a faptului c\ am tr\it cul-
tural umanitatea în stare de orfelinat matern.
M\ sim]eam strivit\ de cople[itoarea crea]ie b\r-
b\teasc\, împ\rt\[ind, asemenea multor femei,
o râvn\ secret\ de a fi acceptat\ prin imita]ie în
clubul �sexului cuget\tor�. Nu aveam cultura s\
în]eleg cât de solid fusese cl\dit zidul preju-
dec\]ilor patriarhale [i nici s\ m\ v\d, ca pe
multe altele, o An\ vie [i mut\, încastrat\ în
corpul unei forme [i norme, a unei �predesti-
n\ri� spre zona între]inerii, îngrijirii, a sacrifi-
ciului anonim.

În România, antifeminismul era ([i este) mult
mai acceptat [i mai popular decât feminismul.
L-am întâlnit, a[a cum de multe ori îl mai întâl-
nesc [i ast\zi, r\spândit ca sarea în bucate, în
rândul femeilor vizibile, dar [i a celor care ies
din anonimat, sunt profesioniste bune, artiste,
politiciene, ziariste, managere. Ca s\ existe în
sfera public\, ele devin doar persoane, î[i uit\
identitatea de gen. Alteori fac eforturi supra-
omene[ti s\ par\ suprafemei, demonstrând cum
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pot ele s\ exceleze în toate, de la profesie la
maternitate [i buc\t\rie. Dac\ nu le performeaz\
pe toate cu excelen]\, se simt vinovate. Aceea[i
culp\ nu se reg\se[te în b\rba]ii �vizibili�. Lor
le ajunge unidimensionalitatea. Discut cu poli-
ticienii deschi[i. Se plâng de faptul c\ nu au
organiza]ii mai puternice de femei. Ei tac la
întrebarea mea: �Dar ave]i cumva [i organiza]ie
de b\rba]i?�. Nici nu le-a trecut prin minte s\-[i
pun\ o astfel de întrebare [i c\ lipsa simetricei
�organiza]ii de b\rba]i� arat\ limpede c\ exist\
o mare problem\ de gen în politic\. Agenda b\r-
b\teasc\ este �Agenda� politicii (cea general-
-uman\). Cea femeiasc\ fie nu se constituie, fie
se a[az\ ca not\ de subsol la cea dintâi. Aceea[i
poveste se cloneaz\ dac\ ne uit\m la celelalte
�agende majore�.

Care cred c\ sunt �p\catele� noastre care ne arunc\
în marginalitate, oricât\ energie am consuma
pentru a naviga spre centru? Sunt de acord cu
Mary Daly c\ p\catul nostru originar este cel al
lipsei stimei de sine pentru faptul de a fi femeie.
Adic\ o femeie între alte femei, eventual dând
seama [i de celelalte, în mod asumat [i con-
[tient, în mod cât mai vizibil [i mai public. Pe
scurt, avem, cel pu]in, o empatie dramatic sc\-
zut\ fa]\ de alte femei. Voi da un exemplu: înv\-
]\toarele [i profesoarele [tiu c\ fetele pe care le
educ\ urmeaz\ s\ devin\ criptoservitoare în pro-
pria lor familie, c\ urmeaz\ s\ împ\rt\[easc\
�fatalitatea� vie]ii pe care o duc [i ele însele.
{tiu c\ aceast\ fatalitate le diminueaz\ serios
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[ansele spre autonomie [i spre performan]\ pro-
fesional\. Cu toate acestea, nu fac nici un fel de
lobby s\ se schimbe curricula [colar\, astfel încât
euglena verde, neoliticul, benzenul s\ nu fie
infinit mai importante decât faptul de a înv\]a
copiii de ambe sexe cum s\ fie p\rin]i, cum s\
se hr\neasc\, s\ î[i gospod\reasc\ banii fami-
liei. Nu îi înva]\ cum s\-[i men]in\ cur\]enia
[i s\n\tatea, cât de r\u este s\ î[i lase copiii pe
drumuri sau s\ [i-i bat\, cum s\ se fereasc\ de
viol, pornografie, prostitu]ie. Cu alte cuvinte,
femeile nu preseaz\ ca educa]ia pentru via]a
privat\ s\ fie o parte normal\ a educa]iei ofi-
ciale. Problemele private trec drept �muiere[ti�,
drept �nimicuri� în cultura obi[nuit\ a româ-
nilor, indiferent de sexul lor. Concep]ia noastr\
despre finalit\]i (în educa]ie, în politic\) este înc\
pregnant schizofrenic\: nu înve]i ca s\ în]elegi
o problem\, ci un domeniu. Persoana, cet\]ea-
nul, scopurile educa]iei [i politicii sunt destru-
pate. Termenul �micropolitici� nu a intrat decât
în limbajul unui grup restrâns de teoreticieni. Noi
facem doar macropolitici, cu ochii îndrepta]i spre
]inte dep\rtate [i abstracte. {i ne dep\rt\m de
aceste ]inte propor]ional cu neglijen]a noastr\
fa]\ de imediat: familie, comunitate proxim\, de
�gineceul� politic neinteresant. Cu alte cuvinte,
suntem domina]i de o gândire patriarhal-me-
sianic\, adesea destrupat\: a[tept\m, destul de
pasiv, s\ ne scoat\ din încurc\tur\ �Tat\l� euro-
pean sau euroatlantic. Voi da alt exemplu sim-
plu. Exist\ lupte serioase pentru reducerea taxelor
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[i impozitelor la orice, mai pu]in la ceea ce reiese
din Barometrul de Gen (Funda]ia pentru o Socie-
tate Deschis\, august 2000) c\ î[i doresc femeile:
aparatur\ electrocasnic\. Majoritatea românce-
lor scot praful cu m\tura, spal\ cu mâna, g\tesc
en detail, ]inându-[i mintea [i energia într-un
prizonierat care le dep\rteaz\ [i de venituri
decente, [i de povestea aceea abstract\ numit\
împlinirea omeneasc\ dup\ dimensiunile seco-
lului XXI, cel european, acela despre care con-
sum\m tone de hârtie, de conferin]e [i de
�voin]\ politic\�.

Emanciparea formal\ a româncelor s-a produs
�cu voie de la st\pânire�, luând chipul egalita-
rismului comunist: munc\, venituri [i status
aproximativ egale, indiferent de gen. Aud înc\
femei [i b\rba]i scuturându-se cu oroare de �fe-
meia tractorist\� sau �macaragist\� a comunis-
mului, uitând faptul c\ alternativa acelor femei
este sp\latul manual sau c\ratul greut\]ilor în
cârc\. În vremea supunerii oarbe la gen (ca [i la
orice diferea de ideologia oficial\) nu se putea
dezvolta o con[tiin]\ de sine feminist\, al\turi
de alte �isme� specifice societ\]ilor libere. Iar
când acest fel de dezvoltare este [i posibil, [i
necesar, apare un soi de timiditate [i de team\.
Este greu s\ te identifici cu o ideologie, pe dea-
supra �marginal\� într-o societate aflat\ în ado-
lescen]a (dac\ nu în pubertatea) democra]iei.
Poate nu este nevoie s\ o faci explicit. Este de
preferat s\ ac]ionezi ca o feminist\ (sau ca un
profeminist), decât s\ sporov\i demagogic despre
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acestea. Ceea ce se întâmpl\ în România lui
2001 este un fapt îmbucur\tor: politicienele încep
s\ p\r\seasc\ unilateralitatea politicianului [i
s\ ac]ioneze în direc]ia legisla]iei care u[ureaz\
condi]ia femeilor. Unele dintre ele ies din pura
�masculinitate� a politicii, privind la semenele
lor marginale, împov\rate de dubla zi de munc\
[i de �monopolul� pe practica de cre[tere a copii-
lor, la femeile adesea s\race, b\tute, traficate,
violate, folosite ca unelte de vânzare pentru fan-
tezii sexuale. Cu alte cuvinte, politicienele pre-
iau treptat agenda nedrept\]ii [i discrimin\rii
de gen. Ele încep s\ se orienteze asupra aspec-
telor �victimiste� ale feminismului. Este poate
timpul ca celelalte femei, privilegiate fa]\ de
semenele lor prin status, profesie, bani, influen]\,
s\ sprijine cealalt\ fa]\ a procesului de eman-
cipare: autoexprimarea, creativitatea, felurile dife-
rite de a gândi puterea, politica, morala, [tiin]a,
arta, religia, încât ele s\ curpind\ [i chipurile
femeie[ti ale existen]ei. Dac\ acest proces nu
se produce, mai devreme sau mai târziu fiecare
femeie se va ciocni, într-un fel sau altul, de par-
tea misogin\ a sexului �dominator�, de cel mult
o privire îng\duitor tolerant\, u[or dispre]ui-
toare, de un sentiment clar c\ autoritatea ei nu
este recunoscut\, nici m\car observat\, dac\ nu
cumva deturnat\. A[a s-a întâmplat zilele aces-
tea cu candidatura Simonei Marinescu la pre-
[edin]ia PD (Partidul Democrat), tratat\ fie ca
un exotism, fie ca o ini]iativ\ subteran\ a lui
Petre Roman, pre[edintele partidului, dar nu ca
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o ofert\ politic\ personal\, liber asumat\ [i pe
deplin legitim\. Aceast\ nerecunoa[tere a auto-
rit\]ii [i a valorii, l\sat\ s\ se dezvolte în voie,
produce [i mai mult\ inhibi]ie celorlalte femei,
le arunc\ iar\[i la �locul lor�, s\ se afirme în
buc\t\ria casei, în buc\t\ria profesiilor sau în
cea a politicii.

Dac\ unii [i unele dintre noi nu observ\ cât de
departe suntem de parteneriat în via]a cotidian\,
în cultur\, în profesii [i în politic\, este [i pen-
tru c\ nu au nici m\car curiozitatea intelectual\
minim\ s\ în]eleag\ semnifica]iile conceptelor
feministe, necum s\ ac]ioneze profeminist. De
câ[tigat pe termen scurt, câ[tig\ cei care se simt
bine c\ cineva este, în acela[i sistem de refe-
rin]\, �etern� mai jos ca ei, eventual sluje[te
scopurilor lor, precum [i cele care se iluzio-
neaz\ c\ vor fi mereu admirate pentru felul în
care �arat\� sau pentru c\ au fost acceptate ca
excep]ii în clubul �upper-sex�. Pe termen lung,
orice categorie de dependen]i pierde.

Revista Contrapunct, nr. 3, mai 2001
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�Feminismul face bine
la sex-appeal�

Interviu acordat Zinei Bolea

Feministele sunt etichetate cu epitete pu]in m\gu-
litoare. Circul\ o sumedenie de prejudec\]i, cum c\
ele ar fi altfel decât celelalte femei.

Nu m\ simt diferit\ deloc de celelalte femei
obi[nuite. Sunt c\s\torit\ cu acela[i b\rbat de
dou\zeci [i [ase de ani, am un copil. Familia
mea este, cred, o familie bun\. La fel, nu cred
c\ mi-am neglijat vreodat\ vârstnicii din fami-
lie. În nici un caz rela]ia mea cu feminismul
n-a impietat, de exemplu, asupra prieteniilor,
solidarit\]ii [i colegialit\]ii mele cu b\rba]ii...
Nu cred c\ mi s-a întâmplat ceva, în sensul foarte
diferit, de ceea ce li se întâmpl\ celorlalte femei,
inclusiv în ceea ce prive[te munca în cas\. Nu
de aici mi se trage. Nu de la e[ecuri de felul
acesta, nu de la neputin]\, [i nici de la e[ecuri
profesionale sau de la faptul c\ am vreun re-
sentiment fa]\ de cineva...

{i totu[i v-a motivat ceva?
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În copil\rie cred c\ prima feminist\ pe care am
cunoscut-o era str\bunica, o femeie foarte auto-
nom\, cu totul extraordinar\, semianalfabet\,
dar foarte creativ\. Am socotit-o întotdeauna o
femeie care nu numai c\ st\tea pe picioarele ei
[i se conducea dup\ capul ei, dar era în stare s\
]in\ o întreag\ familie, un �trib� întreg pe jude-
cata [i munca ei. Cred c\ aceasta a fost primul
model feminist din familie. Ea habar n-avea,
s\raca, de fapul c\ era feminist\.

N-am [tiut nimic despre feminism. Termenul
mi-a fost total str\in. Au fost intui]ii [i mici
izbucniri care se legau de constrângerea în raport
cu libertatea mea fa]\ de b\ie]i. M-a durut când
eram copil\ [i dup\ aceea în adolescen]\ c\
puteam s\-mi permit mai pu]in decât î[i per-
mite un b\iat în termeni de libertate [i aici nu
vorbesc de libertatea sexual\. Vorbesc de liber-
tatea de afirmare [i de cea de mi[care. Mereu
trebuia s\-mi fie team\: s\ circul noaptea, s\
merg singur\. Existau profesii care aproape îmi
erau interzise. Erau preten]ii în ceea ce m\ pri-
ve[te care m\ enervau. De exemplu, mama voia
s\ fiu o doamn\, s\ încal] pantofi cu tocuri, s\
fiu elegant\ etc. Mie îmi plac femeile cochete,
dar nu e stilul meu. Eu am un stil mai sportiv.
M\ enerva faptul c\ sunt constrâns\ s\ m\ port,
s\ m\ îmbrac, s\ am un tip de ]inut\ care nu
mi se potrivea. Nu vedeam de ce n-a[ fi liber\
[i în blugi, c\ aceasta era genera]ia mea. În facul-
tate am avut la un moment dat chiar senza]ia
c\ femeile nu sunt în stare s\ produc\ filosofie,
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[i asta îmi crea un fel de complex, persista
ideea c\, în cel mai bun caz, femeia ar putea s\
fie profesoar\ de filosofie, dar nu produc\toare
de filosofie. Chiar, într-un fel, explicit sau im-
plicit, [i profesorii ne spuneau acela[i lucru. Ei
cred c\ rolul nostru este s\ relat\m ceea ce au
gândit b\rba]ii, dar nu s\ producem cunoa[tere.
Eu am crezut toate aceste dogme patriarhale [i
în prima perioad\ a tinere]ii mele am încercat
s\ scriu numai literatur\, pentru c\ mi se p\rea
c\ acesta este apogeul creativit\]ii pe care [i-l
permite o femeie. Î[i permite s\ scrie literatur\,
s\ produc\ literatur\, dar nu filosofie. Am deve-
nit feminist\, în mod explicit, dup\ ce am citit
prima carte de filosofie feminist\. M-am sim]it,
în sfâr[it, în pielea mea.

Ave]i un feedback pozitiv de la femeile din România,
sau pe multe din ele le-a]i stresat, când le-a]i trezit
din calmul patriarhal?

Nu pot s\ v\ r\spund exact. Nu am un feedback
de la femeile din România în general. Prin �92
eram înc\ foarte legat\ doar de feminismul aca-
demic [i mai ales de cel filosofic. Atunci am
oferit primul interviu de o or\ la televiziune
despre feminism. Vorbeam sofisticat [i foarte
filosofic. Emisiunea era înregistrat\ într-o expo-
zi]ie de flori, în]elege]i, cuplarea obi[nuit\ de
imagini: femei-flori. Era în preajma lui 8 Mar-
tie. Acolo se aflau dou\ femei de serviciu care
f\ceau aranjamente florale cum le cerea realiza-
toarea emisiunii. St\teau cu obrazul în mân\ [i
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erau atente la ce se vorbea. Operatorul, f\cân-
du-mi complice cu ochiul, ca între persoane cu
[coal\, le-a întrebat pe un ton arogant: �Ei, a]i
în]eles ce-i cu feminismul?�. Ele au r\spuns lim-
pede [i r\spicat: �Domnule, am în]eles c\ e de
bine pentru femei. La noi când vine?�. În acel
moment am avut efectiv intui]ia c\ am s\ fiu
cu adev\rat o feminist\ pentru celelalte femei
atunci când o s\ vorbesc a[a încât s\ m\ în]eleag\
[i femeile de serviciu. Restul a fost o încercare
fantastic\ s\ trec de la un nivel de cunoa[tere
înalt la un mod de a relata acea cunoa[tere ca
s\ în]eleag\ lumea din afara culturii de tip uni-
versitar.

A]i tr\it experien]a asta?

Am avut-o [i am ocazia s-o am, cred, destul de
des. Eu [tiu acum c\ pot s\ discut despre aceasta
[i cu femeile de la ]ar\, [i cu muncitoarele. În
mod direct am [i f\cut-o. Mai mult decât atât,
cred c\ lumea este plin\ de ]\r\nci feministe, de
muncitoare feministe, de pensionare feministe.

Dar [i de femei care se complac în postura de victim\
[i servitoare, sau le sperie efortul pe care trebuie s\-l
fac\ pentru a ie[i din rolul acesta?

Unele se complac, dar sunt frustrate, sunt sup\-
rate [i au sentimentul nedrept\]ii. Îns\ sunt dou\
lucruri diferite � una este revolta [i alta este
ac]iunea. În faza de protest [i revolt\, de cele
mai multe ori ele se manifest\ prin protest cas-
nic. De exemplu, expresia: �Eu m\ sacrific pentru
voi, nenoroci]ilor!� este o form\ de protest, pân\
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la intrarea în grev\: �Nu v\ mai fac pr\jituri!�
sau alte acte de acest gen. Femeile protesteaz\.
Dar una este s\ protestezi privat în forma aceasta
[i alta este ca protestul s\ devin\ unul public [i
politic. Am afirmat c\ nu pot s\-mi asum ce
în]eleg femeile din România din ceea ce facem
noi, de[i, într-un fel, exagerez. Adic\ din câte
am auzit, nu vorbesc de cele din proximitate,
pentru c\ acelea sunt din zona academic\, noi
între noi vorbim o �cabal\� comun\ [i este mai
simplu. Dup\ p\rerea mea exist\ mult mai mul]i
inamici semnificativi public în lumea intelec-
tualilor, în raport cu feminismul. Dac\ se poate
vorbi despre antifeminism dur, chiar dac\ într-un
limbaj elegant, el a fost mai degrab\ profesat de
intelectuali de notorietate ai României, decât
de oamenii simpli. Exist\ femei care nu au nici
o leg\tur\ cu mediul dat, dar îmi spun dup\
emisiune sau îmi transmit c\ se reg\sesc foarte
mult în ceea ce spun. Adic\ am sentimental c\,
pur [i simplu, pun în ra]ionamente mai elabo-
rate lucruri pe care multe femei le tr\iesc [i le
simt. Nu au deloc impresia c\ le pare ceva im-
portat, �para[utat�. Asta m\ bucur\ mult. Am
vorbit cu bunicu]e, cu femei din foarte multe
categorii, care nu privesc abordarea feminist\
ca pe una ce n-are leg\tur\ cu via]a lor [i nici
cu ce simt ele, dimpotriv\, cred c\ le reprezint\
foarte bine ideile [i interesele.

Probabil c\ b\rba]ii, refractari la parteneriat cu
femeile, nu-[i cunosc avantajele în cazul când con-
soartele lor ar fi mai emancipate.
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A[a este, nu în]eleg bine problema, dar cred c\
atunci când o în]eleg, ar vrea ca femeile din
jurul lor s\ fie autonome. B\rba]ii, dac\ sunt
suficient de one[ti [i de inteligen]i, sunt la fel
de deschi[i spre feminism ca [i femeile.

{i b\rba]ii femini[ti cum se raliaz\ la mi[carea femi-
nist\?

Se raliaz\ public. {i asta este mai important. O
fac prin diverse mijloace, unii pur [i simplu sus-
]in institu]ional cercetarea [i politicile de acest
gen. Destul de receptivi sunt ta]ii de fete. Chiar
dac\ se arat\ refractari la ce le spunem noi, pro-
feminismul lor func]ioneaz\ atunci când î[i
amintesc de faptul c\ au [i ei fiice.

Care e profilul psihologic al acestora?

Primul lucru pe care l-am remarcat este c\ nu
sunt complexa]i ca b\rba]i. Nefiind complexa]i
în rela]iile lor cu femeile [i în raport cu ei ca
persoane, nu au de ce s\ aib\ resentimente fa]\
de al]ii. Alt aspect ]ine de tipul democrat de
om. Dac\ persoana este real democrat\ [i des-
chis\ are �ochi� s\ vad\ c\ [i în rela]iile de gen
este o mare nedreptate care trebuie înl\turat\.
Dac\ ei vor s\ fie pân\ la cap\t principiali [i
plurali[ti, atunci accept\ c\ patriarhatul este o
grav\ problem\ social\ care, de altfel, este [i
problema lor, îi afecteaz\ [i pe ei. În cazul b\r-
ba]ilor femini[ti avem de-a face cu o corela]ie
între: lipsa de complexe, deschidere [i democra-
]ie, onestitate intelectual\ [i curiozitate intelec-
tual\. Exist\ [i oameni care pur [i simplu nu
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vor s\ discute aceast\ problem\. Nu îi intere-
seaz\. Î[i închid orice fel de canale de intrare
pentru informa]ii care le produc disonan]\ cog-
nitiv\.

{i se simt bine toat\ via]\ lâng\ o femeie pe care o
desconsider\?

Eu m\ întreb cum de nu mor de plictiseal\.
Accept\m c\ �vizualizarea� unei persoane este
interesant\. Pentru cât timp? Poate o or\ pe zi?
Mi se pare extrem de plicticos ca o rela]ie s\ se
reduc\ numai la pl\cere erotico-estetic\. Este
normal s\ ai nevoie de o companie, de un inter-
locutor pe potriv\. Dac\ nu este pe potriva ta
sau este o persoan\ pe care tinzi s\ o umile[ti
sau s-o dispre]uie[ti? Eu cred c\ trebuie s\ fii
extrem de pervers ca s\ tr\ie[ti lâng\ o persoan\
pe care, de fapt, o dispre]uie[ti intelectual.

Ceilal]i, care nu sunt femini[ti, dar nici nu se dau în
spectacole cu caracter misogin, cum î[i deghizeaz\
misoginismul?

Misoginismul subtil se deghizeaz\ în foarte multe
�costuma]ii�. Nu trebuie s\ fii foarte explicit
discriminator. Deloc. Adesea misoginismul se
deghizeaz\ în protec]ie, mai ales în politic\.
Atunci când b\rba]ii justific\ anumite obstacole
de acces prin aceea c\ vor s\ protejeze femeile
este forma prin care vor s\ le �protejeze� de
posibilitatea de a accede în locurile în care sunt
ei. Vor spune c\ fac politici pentru femei [i uite
cât\ protec]ie le acord\. Este o masc\ excep-
]ional\ pentru misoginism. O masc\ destul de
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serioas\ pentru misoginism este de asemenea
atunci când tratezi, de exemplu, femeile din
lumea cercet\rii, din cea universitar\ ca pe un
fel de �ghei[e intelectuale�, care te inspir\, cu
care lucrezi, care o fac pe negri[orii în cercetare,
pe care le iei în seam\, le ciupe[ti de obraz, le
mai mângâi pe frunte, tu ai calitate de coordo-
nator de lucr\ri f\cute de ele, dar nu ai mi[cat
un deget s\ le sprijini. Este tot o form\ de
misoginism chiar dac\ b\rbatul acela niciodat\
nu pronun]\ expresii misogine. Femeilor nu li
se recunoa[te ca valid modul diferit de gândire...
Marea problem\ începe în momentul în care fe-
meile fac disiden]\ în raport cu modul de gân-
dire b\rb\tesc. Atunci începe totul, fiindc\ sim]i
c\ este vorba despre o competi]ie de ofert\ inte-
lectual\ cu aspecte de gen. Cât\ vreme femeile
repet\ fidel teoriile b\rba]ilor, ele nu sunt în
competi]ie ca femei. Chiar este foarte bine. Întot-
deauna ai nevoie de purt\tori de cuvânt, de pur-
t\tori de idei suplimentari, fie ele [i femei, dac\
se poate, complet pe gratis, în virtutea admi-
ra]iei [i recuno[tin]ei. Momentul conflictual apare
atunci când teoretizezi altfel, gânde[ti altfel, ai
alte perspective.

B\rba]ilor obi[nui]i nu le provoac\ u[oar\ confuzie
de roluri teoriile feministe [i preten]iile impuse de
femei?

Dar ei oare de ce ne cer s\ fim de toate? Nu
prea în]eleg. De ce mie, de exemplu, mi s-a cerut
s\ fiu de toate: [i intelectual performant\, s\ scriu
[i c\r]i, s\ reprezint interna]ional universitatea
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[i interesele breslei [i s\ ar\t bine, s\ fiu sim-
patic\, s\ organizez întruniri? {i s\ mearg\ pro-
pria cas\ func]ional [i igienic. Nu în]eleg de ce
eu trebuie s\ fiu de �4 ori femeie� [i ei b\rba]i
doar o dat\. În]eleg c\, dac\ ai exigen]e fa]\ de
cel\lalt, ele sunt autoreflexive. Le ai [i fa]\ de
tine, nu?

Care a fost cea mai grea confruntare din practica
dvs.?

Cu mine. Cea mai grea confruntare a fost întot-
deauna cu mine. Mi-e uneori team\ c\ nu mai
rezist. Pân\ la 35 de ani aproape am �vegetat�
într-un regim totalitar (nu [i ca mam\, prieten\
sau profesoar\). În �90 mi-am spus: �De acum
încolo, ceea ce e[ti depinde numai de tine. Nu
mai po]i s\ pasezi responsabilitatea nim\nui�.
Problema era c\ într-o societate cu pu]ini oa-
meni în stare sau dispu[i s\ produc\ schimb\ri,
fie intelectuale, fie politice, unii dintre noi tre-
buiau s\ fie de toate: [i teoreticieni, [i creatori
de institu]ii [i ONG-uri, [i manageri, [i forma-
tori de opinie în mass-media. Trebuia s\ faci
cam multe... Sunt dimine]i în care m\ trezesc
[i simt c\ nu mai sunt în stare de nimic...
Uneori îmi spun: mai odihne[te-te, d\ drumul
la instinctul de conservare, acuma sunt mult
mai mul]i, care pot s\ fac\ destule, mereu mai
mul]i. Dar, pe de alt\ parte, continui s\ îmi spun
c\ nu o s\ tr\iasc\ nimeni în locul meu. Este o
problem\ pe care [i-o poate pune oricine: cea a
pariului cu sensul propriei vie]i.
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V-a obsedat sensul?

Sigur c\ da. Nu m-a[ fi implicat în filosofie,
dac\ nu m\ obseda problema sensului. Forma-
]ia mea, inclusiv cea doctoral\ [i o bun\ parte
din via]a mea intelectual\ a fost [i este asta.
Dac\ eu nu mi-a[ fi pus mereu întreb\rile aces-
tea, care sunt de natur\ filosofic\ [i nu a[ c\uta
r\spunsuri culturale n-a[ fi f\cut filosofie. Pot
s\ spun foarte exact de ce am tr\it pân\ acum,
dar asta nu-mi ]ine de cald pentru problema de
ce tr\iesc de mâine încolo. De aceea îmi este
adesea team\ s\ nu mai am resurse, s\ nu mai
am rezerve. Nu mi-a fost fric\, dar mi-a fost
îngrozitor de urât în regimul totalitar. Aceea a
fost curat\ moarte clinic\ [i a coincis cu tine-
re]ea mea. Ultimii zece ani de domnie ai lui
Ceau[escu au fost sini[tri [i cred c\ atunci aveam,
ca mul]i al]ii, sentimentul c\ sunt o moart\ vie.
Diminea]a m\ întrebam de ce m-am trezit. Ce
curiozitate am s\ tr\iesc? Afar\ de ra]iunile de
tip matern [i familial, care erau evident impor-
tante, de elevii mei, de prietenii mei care erau
importan]i, nu prea g\seam mari justific\ri pen-
tru o nou\ diminea]\...

Dintre personalit\]ile din filosofie, care au fost cei
mai mari misogini [i v-au enervat cel mai mult?

Nu m-au enervat. Oamenii au tr\it în vremea
lor [i au gâdit în timp cu ea, cu toate c\, de
exemplu, Platon [i Aristotel au tr\it la pu]ini
ani distan]\. Unul era foarte misogin, respectiv
Aristotel. Platon nu era misogin, dimpotriv\, le
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d\ femeilor un loc semnificativ în Republica sa.
Rousseau era f\]i[ misogin, John Stuart Mill
era feminist. Când este vorba despre misogi-
nism, Nietzsche este un mare exemplu. Dac\
prive[ti spre filosofii români, Cioran este miso-
gin. Dac\ te întorci spre poe]ii români, Eminescu
este un misogin de geniu. În aceste cazuri p\s-
trezi ideile bune, talentul [i tratezi ceva mai
tolerant misoginismul, dar nu îl ignori.

Dar Freud, cu femeile în postur\ de b\rba]i castra]i,
v-a impresionat cumva?

Eu consider c\ ideea aceasta este o obsesie tâm-
pit\. Po]i s\ întorci sensul complet pe dos, cu
tot atâta îndrept\]ire [i s\ spui: b\rba]ii n-or s\
le ierte niciodat\ femeilor faptul c\ depind de
ele pentru chiar faptul c\ exist\, n-o s\ ierte
faptul c\ fiecare b\rbat s-a n\scut în urma deci-
ziei unei femei de a-i da via]\. Femeia are orga-
nele reproductive dispuse intern, ea nu este
lipsit\ de ele. Nu v\d în ce const\ castrarea.
Femeia castrat\ este femeia f\r\ ovare, uter [i
clitoris. Concep]ia despre castrare este stupid\
[i unidirec]ional\. Pân\ la urm\ lumea real\
pentru noi se confund\ cu teoriile pe care le
adopt\m despre ceea ce înseamn\ lumea real\.
Dac\ adopt teoria lui Freud [i chiar cred în ea,
o s\ m\ simt, ca femeie, un b\rbat incomplet,
castrat, ratat. Dac\ adopt alte teorii ofensive
fa]\ de misoginism, o s\ m\ simt un om deplin
[i o s\ spun c\ starea de sarcin\ este starea de
completitudine pe care un b\rbat în via]a sa nu
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o s-o tr\iasc\ [i c\ aceast\ in-experien]\ o s\-l
frustreze ve[nic...

V-a]i referit la feminismul care nu este neap\rat ne-
voie s\-l afi[ezi explicit. Pot [i femeile s\-[i �deghi-
zeze� feminismul?

Po]i s\ fii o demagog\ perfect\, s\ spui cabala
feminismului încontinuu. Dar procedural, sti-
listic, comportamental, s\ fii pe dos. Po]i s\ nu
folose[ti în via]a ta expresii feministe [i nici s\
nu fii con[tient\ de existen]a lor, dar s\ fii o
feminist\ veritabil\. Po]i s\ fii strategic sufi-
cient de diplomat\ încât s\ nu fii nevoit\ s\
folose[ti o cabal\, dar s\ faci acela[i lucru în
medii ostile. Nu ai obligatoriu nevoie de limbaj
�tehnic� pentru ceva în care crezi. Teama mea
cea mai mare [i pericolul cel mai mare, inclusiv
în România, sunt cele de oportuni[tii din dome-
niu. La început totul e frumos [i utopic. Apar
cei care fac pionierat, deschid domenii noi, cred
în ceea ce fac [i sunt implica]i cu toat\ fiin]a
lor. Dup\ care apar oportunit\]ile. Atunci, pe
lâng\ cei de bun\-credin]\, r\sar �feministele�
([i nu numai ele, este valabil [i pentru alte
domenii) ca ciupercile dup\ ploaia de proiecte
interna]ionale. Unele, pu]ine, e drept, sunt în
stare, dac\ urm\toarea oportunitate este miso-
gin\, s\ treac\ dincolo. Este un risc foarte mare,
pentru c\, pe de o parte, în perioada în care î[i
asum\ un astfel de comportament lumea per-
cepe legitim: �Acestea sunte]i�. Situa]ia este mai
vulnerabil\, pentru c\ însu[i domeniul de cer-
cetare [i de activism este atacat.
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Mi-a pl\cut afirma]ia dumneavoastr\ c\ feminismul
face bine la sex-appeal.

Nu am v\zut [i nici nu cunosc vreo feminist\
din proximitate care s\ fi fost mai pu]in atr\-
g\toare ca femeie, ba dimpotriv\. Dar exist\ [i
situa]ii care se potrivesc ca o m\nu[\ prejudec\]i-
lor de sim] comun. Am avut una dintre primele
întâlniri cu câteva feministe activiste occiden-
tale, genul ce cuno[tea feminismul la nivelul
bro[urilor de popularizare pe care le luau ad-
-literam, nu cu cele de excelen]\ în cercetare sau
în mi[care, femei foarte nuan]ate, de altfel. Era
la Budapesta, cred c\ prin �92. Noi, est-euro-
penele, miroseam a parfumuri fran]uze[ti. Ele
se apropie [i ne apostrofeaz\: �Ce fel de femi-
niste sunte]i voi, dac\ v\ da]i cu parfumuri fran-
]uze[ti?�. Le-am r\spuns: �Ne-am s\turat s\ ne
sp\l\m cu s\pun ieftin [i cu detergent. Vis\m
la un parfum adev\rat [i la un s\pun adev\rat.
Acum, când le avem, l\sa]i-ne în pace. Nu avem
povestea voastr\, noi o avem pe a noastr\. Avem
[i noi frustr\rile [i dorin]ele noastre. Vrem s\
sim]im c\ mirosim frumos. Aceasta nu ne-o ia
nimeni, în numele nici unui dogmatism. Când
e[ti obligat\ s\ stai în salopet\ [i în cizme [i s\
faci munc\ patriotic\, s\ dai la cartofi [i la
lope]i, visezi un pic de feminitate, de elegan]\,
de frumuse]e�. În regimul taliban, de exemplu,
femeile practicau [i rezisten]a prin machiaj f\cut
în subterane, cu riscul vie]ii.

Cât de mult asemenea atitudini tran[ante compromit
mi[carea feminist\?
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O compromit, în sensul c\ o fac pu]in cam de
speriat. Este o neghiobie s\ e[u\m într-o atitu-
dine de tip victorian, în norme de comporta-
ment care seam\n\ a dictatur\ comportamental\.
Povestea rela]iilor de gen variaz\ [i individual,
[i comunitar, chiar dac\ este destul de constant
patriarhal\ (de la hard la soft). Este o ipocrizie
s\ spui c\ nu-]i plac femeile frumoase sau c\
nu-]i place s\ ai acces la tot arsenalul: o spum\
de baie, un parfum, s\-]i schimbi dispozi]ia psi-
hic\ pentru c\ ]i-ai cump\rat ceva frumos [i ai
îmbr\cat ceva frumos. E[ti mai ab\tut\ � te duci
la coafor s\-]i schimbi un pic tonusul. Aceste
nevoi nu contrazic, dup\ p\rerea mea, cu nimic
faptul c\ ai [i o component\ cultural\ sau poli-
tic\ de natur\ feminist\. Nu în]eleg de ce nu
influen]\m mai degrab\ b\rba]ii s\ devin\ mai
frumo[i [i mai îngriji]i. Când admi]i ca o fe-
meie s\ fie neîngrijit\ [i neglijent\, dai dovad\
de un feminism misogin, înseamn\ c\ negi valo-
rile feminine [i le desconsideri. Nu este cazul,
nu merit\ desconsiderate, ci reevaluate [i la fel
de pre]uite ca [i celelalte.

Capitala Magazin, nr. 24, Chi[in\u, februarie 2003
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�Tr\im într-o Românie
virtual\�

Interviu acordat Svetlanei Cârstean

Spunea]i, în introducerea la cartea dumneavoastr\,
Societatea retro, c\ faptul de a scrie despre un aspect
sau altul al societ\]ii române[ti se datoreaz\ întot-
deauna unei componente autobiografice. Care ar fi
componenta (sau componentele) autobiografic\(e) ce
v-a(u) condus în locul în care sunte]i acum?

Acum sunt în mai multe locuri. Un prim loc în
care m-a[ situa este cel dat de teoria feminist\
[i, mai ales, de filosofia feminist\ [i de teoriile
politice feministe. R\spunsurile posibile la între-
barea de mai sus ar fi, cel pu]in o parte dintre
ele, mai vechi. M\ refer la observa]ii intuitive
pe care le-am f\cut începând cu vârsta de 5 ani,
legate de faptul c\ ai o problem\ serioas\ dac\
e[ti femeie: c\ e un fel de vin\ sau un fel de
p\cat, c\ nu po]i s\ faci acelea[i lucruri pe care
le face un b\rbat, c\ anumite lucruri nu ]i se
cuvin. Ulterior, am intrat la o facultate foarte
�b\rb\teasc\�, în sens spiritual, desigur, mai pre-
cis la Filosofie. Mi-am luat [i doctoratul tot în
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filosofie. Cred c\ pe atunci aveam o gândire miso-
gin\ eu îns\mi. Un maximum de performan]\
pe care l-a[ fi visat pentru mine era s\ gândesc
precum marii b\rba]i din filosofie. A fost îns\
un antrenament cultural tacit, de care nici m\car
nu mi-am dat seama. E adev\rat c\ mi s-a p\rut
cam suspect c\ nu exista o ofert\ intelectual\
substan]ial\ dat\ de filosofie. De femei care s\
produc\ ele însele Weltanschauung. Pe undeva
m-am resemnat la vremea respectiv\, gândind
c\ femeile pot s\ fie imitatoare de mari spirite,
c\ pot s\ lucreze cu uneltele intelectuale ale
b\rba]ilor în marile paradigme masculine... În
consecin]\, am fost o bun\ profesoar\ de filo-
sofie. Am produs manuale de filosofie când s-a
putut face lucrul acesta, adic\ dup\ 1990. E foarte
adev\rat îns\ c\ toate acestea erau cumva incom-
patibile cu tipul meu de personalitate. Nu am
[tiut exact încotro s\ merg [i am luat-o în diverse
direc]ii. La un moment dat, am f\cut o [coal\
de arte plastice [i am încercat s\ fac pictur\.
Am scris [i poezie [i proz\.

A]i publicat vreodat\ ceea ce a]i scris atunci?

Nu, niciodat\. Am scris, printre altele, [i un
roman: Povestiri despre Cadmav, terminat în 1988.
Am scris multe nuvele. Asta se întâmpla cam
între �80 [i �89 [i reprezinta o form\ de evaziune
pentru un grup cu circuit foarte închis (pe care
noi îl numeam Câr-Mâr). Am [i acum aceste
texte. Am avut, în momentul respectiv, un audi-
toriu, cred eu, destul de serios [i foarte drag



125

Nepre]uitele femei

mie... Am înv\]at filosofie, am înv\]at episte-
mologie îns\, categoric, înclina]ia mea era mai
degrab\ c\tre etic\ [i filosofie politic\. Or, în
acest sens, exista o îngr\dire substan]ial\ în peri-
oada respectiv\. A[a c\ nu m-am sim]it deloc
confortabil în filosofie, în sensul unei dezvol-
t\ri personale. {i de aceea, nevoia aceasta de
creativitate a fost dirijat\ c\tre literatur\.

Ce s-a schimbat în aceste date dup\ �90?

Am avut sentimentul foarte clar c\ nu mai pot
s\ fiu o promisiune sau s\ bâjbâi în diverse cate-
gorii de încerc\ri � eram deja o femeie matur\ �
am considerat c\ nu pot s\-mi permit nici s\ o
iau din burs\ în burs\, pentru c\ unii dintre
noi trebuie s\ produc\ [i aici institu]ii, domenii
noi de cunoa[tere. Am optat pentru plec\ri în
Vest atât cât s\ iau o gur\ de bibliografie [i s\
am contacte [tiin]ifice, urmând ca apoi s\ m\
întorc aici s\ fac ceva. A fost un soi de angaja-
ment personal, pe care nici m\car nu l-am m\r-
turisit pân\ acum. Aceasta a fost strategia mea...
Am intrat în aceast\ zon\ feminist\ cu un soi
de poft\ [i de entuziasm al unui om care [i-a
g\sit, în sfâr[it, rostul. Am mers suficient de
departe în acest sens, pân\ la un moment dat,
când a trebuit s\ m\ opresc. Am mers pân\ la a
produce un prim volum de filosofie feminist\
care se cheam\ Gândul umbrei, ap\rut în 1995,
[i care con]ine mici disiden]e teoretice în raport
cu filosofia feminist\ produs\ deja. A urmat apoi
o a doua carte, Convenio. Despre natur\, femei [i
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moral\, în care am f\cut o analiz\ a eticilor con-
temporane, din perspectiva abord\rii proprii �
teoria convenabilit\]ii. Nu a[ fi putut ajunge la
o nou\ teorie în etic\ dac\ nu a[ fi parcurs acest
traseu.

Spunea]i c\ v-a]i oprit la un moment dat. De ce?

Întrebarea de bun-sim] este, desigur, �dar cine
te-a oprit?�. {i eu am crezut c\ din drumul acela
nu m\ poate opri nimeni. Adev\rul este c\ m-au
oprit mai multe. A[ fi avut nevoie, evident, de
un r\gaz substan]ial pentru a vedea cum �lu-
creaz\� teoria... Voiam, de exemplu, s\ v\d cum
s-ar putea extinde ideea de convenabilitate în
etica politic\. Ar fi fost minunat dac\ a[ fi putut
s\-mi dezvolt un câmp de cercetare, plecând de
la abordarea din Convenio. Pentru asta îns\ ar fi
trebuit s\ tr\iesc în alt\ societate, într-una în
care cineva te pl\te[te ca s\ fii un gânditor pro-
fesionist. A trebuit s\ aleg: s\ merg în Occident
cu cât mai multe burse de cercetare postdoc-
torale sau s\ m\ ocup de facultatea pe care o
aveam deja în grij\ [i s\ încerc s\ fac cunoscute
în societatea noastr\ acele lucruri de care m\
ocupam [i pe care pu]ini le cuno[teau. Aveam
impresia � [i o am în continuare � c\ mul]i din
zona noastr\, din cea a [tiin]elor sociale [i poli-
tice, se afl\ într-un stadiu destul de embrionar
[i imitativ. Noi am oscilat foarte mul]i ani între
un autohtonism, un na]ionalism [i o abordare
extrem de imitativ\ a felului în care se desf\-
[oar\ via]a social\ [i politic\ în Vest, f\r\ a ne



127

Nepre]uitele femei

în]elege mai întâi propria societate [i f\r\ a în-
cerca s\ o diagnostic\m. De aceea, mi s-a p\rut
mult mai urgent s\ m\ ocup de acest demers
de în]elegere. Astfel, am intrat într-o echip\ care
s-a ocupat de studii de diagnoz\.

Cartea mea recent\ se cheam\ Societatea retro.
Am plecat de la ipoteza c\ în societatea noastr\
ruptura esen]ial\ este între conservatorismul de
stânga (specific postcomunismului) [i conser-
vatorismul de dreapta (îmbr\]i[at mai ales de
o parte a intelectualilor publici) [i tendin]ele
insulare de modernizare [i emancipare. Toate
aceste preocup\ri m-au îndep\rtat considerabil
de proiectul filosofic propriu-zis.

Trebuie s\ în]eleg îns\ c\ a]i contextualizat intens
chiar [i teoriile feministe.

A[a cum am descoperit c\ nu pot s\ fac filoso-
fie pur [i simplu, ci neap\rat [i cu experien]ele
mele de femeie, tot a[a am descoperit c\ sunt
teoretician\ [i în calitatea mea de românc\. Nu
putem face nimic autentic într-un mod des-tru-
pat. Este mult mai util s\ în]elegem lumea în
care tr\im plecând de la contextul în care ne
afl\m. La noi exist\ un fel de perversiune potri-
vit c\reia tot ceea ce se afl\ sub nasul nostru
nu are nici un fel de semnifica]ie. Mie mi se
pare c\ aceasta este una dintre marile surse ale
lipsei de civiliza]ie în România. Pentru noi, tot
ceea ce ne este dat prin experien]a direct\ nu
are relevan]\ cultural\. S\rim mult mai departe
[i nu vedem ce se întâmpl\ lâng\ noi. România
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a fost mereu o ]ar\ s\rac\, în sensul posibilit\]i-
lor de investi]ie în know-how [i aceste posibilit\]i
mici au fost adesea investite extreme de prost.
M\ gândesc în mod foarte serios c\, dac\ româ-
nii ar avea cu adev\rat con[tiin]\ de contribua-
bili, [i-ar trage de mânec\ filosofii, sociologii,
politologii, psihologii, economi[tii, juri[tii [i i-ar
întreba: �Ce a]i f\cut pentru noi? Pentru ce v-am
pl\tit o via]\ de om?�. Pân\ la urm\, contribua-
bilul este acela care te pl\te[te când lucrezi pe
bani publici. Or, noi n-am internalizat înc\ acest
lucru, respectiv faptul c\ ei, contribuabilii, sunt
clien]ii no[tri principali care se transform\ în
studen]i, în absolven]i etc...

Dac\ am privi la �angajatorii� no[tri am con-
stata, de exemplu, c\, de cele mai multe ori,
femeile lucreaz\ în România pe brânci, pe bani
foarte pu]ini, în general, pentru c\ trebuie s\-i
împart\ cu b\rba]ii care lucreaz\ în industria
postsocialist\, iar ace[tia din urm\ produc lucruri
care nu se vând sau nu mai produc nimic. Ei
fac în schimb greve, c\ci vor s\-[i p\streze statu-
-quoul. Mai mult, din cauza asta, unii dintre ei
devin nervo[i, anxio[i, se apuc\ de b\ut, fac
crize identitare [i se r\zbun\ pe membrii fami-
liei. Nu exist\ a[tept\ri culturale, ca, în cazul
în care b\rba]ii nu au de lucru la serviciu, s\
preia din treburile de menaj. Acas\ mul]i se uit\
la televizor [i se ocup\, cel mult, de reparatul
Daciei � cred c\ dac\ nu ar fi ma[ina asta,
mult\ lume [i-ar pierde sensul vie]ii, pentru c\
nu ar �socializa� altfel în curte cu vecinii. Tot
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statisticile arat\ c\ raportul dintre muncile cas-
nice ale femeilor [i ale b\rba]ilor este de 88 la
12. Este un sindrom tipic. În general, în fami-
liile s\race [i medii, femeile trebuie s\ fie omul-
-orchestr\ [i, de multe ori, ele î[i între]in b\rba]ii,
prestând diverse categorii de munci pl\tite sau
nepl\tite. S\ nu mai vorbim de pia]a neagr\ sau
de pia]a prostitu]iei. S\ închizi ochii spunând
c\ nu exist\ probleme foarte grave în privin]a
rela]iilor de gen cu care trebuie s\ te confrun]i
în politica educativ\ [i în cea economic\ sau
cultural\, s\ închizi ochii în mod misogin sau
s\ tratezi lucrurile cu ignoran]\ [i superficiali-
tate nu demonstreaz\ decât c\ e[ti iresponsabil
fa]\ de lumea în care tr\ie[ti.

Care ar fi câteva caracteristici esen]iale ale feminis-
mului pe care îl practica]i?

Depinde. Dac\ m-a[ fi men]inut în forma mea
intelectual\ care nu depindea atât de mult de o
localizare istorico-geografic\, probabil c\ a[ fi
f\cut teorii apropiate de ecofeminism. Îns\,
pentru c\ tr\iesc în România, unde exist\ un
amalgam de tendin]e, nu a[ putea s\-mi pre-
cizez foarte clar orientarea, pentru c\ aici înc\
trebuie s\ fii [i s\ faci de toate. A[ merge pe
ideea unui feminism al autonomiei, în sensul
faptului de a educa [i femeile [i b\rba]ii s\ tind\
spre anumit\ independen]\ economic\, cultu-
ral\, în a[a fel încât rela]ia dintre un b\rbat [i o
femeie s\ se bazeze pe respect [i interdepen-
den]\, [i nu pe dependen]e, vasalit\]i [i supuneri
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de diverse categorii. Cred c\, pân\ la urm\,
feminismul autonomiei ar putea avea o leg\tur\
substan]ial\ cu ceea ce am numi educa]ia liberal\,
adic\ acea care lip[e[te în mod generalizat, nu
numai în rela]iile dintre b\rba]i [i femei. Lip-
se[te o educa]ie pentru autonomie. Nu suntem
preg\ti]i nici pentru independen]\ personal\
din copil\rie, nici acas\, nici la [coal\. Aceast\
educa]ie începe de la lucrurile foarte mici. Dac\
un copil înva]\, înc\ din clasa I, s\ î[i pre-
g\teasc\ singur sandviciurile [i s\-[i toarne
singur laptele, s\ închid\ [i s\ deschid\ singur
aragazul, asta însemn\ c\ înva]\ o buc\]ic\ din
viitoarea lui independen]\. Noi producem poli-
tici de asistare a oamenilor, în timp ce, de fapt,
educa]ia ar trebui s\-l înve]e pe om s\ depind\
într-o m\sur\ cât mai mic\ de asisten]a altora.
Continu\m s\ fim astfel un stat paternalist. Când
vorbesc despre un feminism al autonomiei (auto-
-nomos, al autoguvern\rii) m\ refer la o com-
ponent\ care ar putea fi o parte dintr-o politic\
a autonomiei [i care s\ vizeze categorii mult
mai largi decât cea a femeilor... Dac\ vrei o socie-
tate civilizat\, cu oameni care r\spund de ceea
ce fac, care î[i definesc aria de libertate, com-
peten]\ [i de responsabilitate, asta înseamn\ c\
principiul autonomiei trebuie s\ vizeze ambele
sexe, în mod general [i în mod specific, pentru
c\ exist\ [i lucruri specifice. Este vorba despre
o educa]ie, la urma urmei, în spiritul liber-
t\]ii [i responsabilit\]ii personale. S\ lu\m un
exemplu: de câte ori se pune problema copiilor
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abandona]i sau abuza]i, replica imediat\ este
una legat\ de mam\.

Întotdeauna mama este �denaturat\� sau �crimi-
nal\�. Sunt expresii tipice pentru presa româneasc\
[i pentru o anumit\ mentalitate.

Eu recunosc c\, deocamdat\, orice copil este
n\scut de o mam\... Întrebarea mea este îns\
de ce avem o cultur\ a partenogenezei? Adic\,
oare nu orice copil are [i mam\, [i tat\? De ce
totul educ\ înspre ideea c\ responsabilitatea este
pur matern\? Nu c\ nu ar fi matern\, dar nu
poate fi pur matern\, nu poate fi tratat\ ca atare,
nici politic, nici mediatic, nici în sistemul de
educa]ie, f\r\ a se produce consecin]ele drama-
tice care sunt deja vizibile. Prin urmare, este
nevoie de o cu totul alt\ abordare a responsa-
bilit\]ii paterne. Degeaba dai o lege a conce-
diului paternal, dac\ orice persoan\ care a dat
curs acestei legi a fost tratat\ mediatic ca un
caz exotic [i tr\znit. Exist\ câteva disfunc]ii cul-
turale mari. De ce nu-i înv\]\m [i pe b\ie]i la
[coal\ s\ fie p\rin]i? Prin urmare, nu e sufi-
cient s\ faci doar o campanie normativ\, având
acel gen de justific\ri care î]i blocheaz\ pur [i
simplu mintea: a[a ne cere Uniunea European\.
E un mod pervers [i ipocrit de a argumenta. La
noi, nu protejarea [i responsabilizarea efectiv\
a persoanei sunt scopul, ci Integrarea. Noi întot-
deauna invers\m lucrurile. Revenind la filoso-
fie, putem spune c\ toate tendin]ele acestea de
a pune norma pur\, abstract\, mai presus de
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persoan\ au o leg\tur\ cu o anumit\ tendin]\
de a transforma entit\]i abstracte în realit\]i
mai reale chiar decât cele care respir\ [i sunt
vii. Într-un fel, lec]ia pe care o dau femeile,
atunci când intr\ în zona teoretic\, este c\, pân\
la urm\, toate �entit\]ile� acestea abstracte de
care vorbim când ne referim la �oameni gene-
rici� au referen]iale c\rora le e foame, le e sete,
le e frig, vor s\ se joace, vor s\ lucreze, vor s\
se simt\ bine cu propria lor persoan\. În mare
m\sur\, Occidentul civilizat s-a transformat
respectând dreptul la discurs public, la opinie,
la influen]\ cultural\ al modului femeiesc de
gândire. Iar civiliza]ia noastr\ înapoiat\ este, în
mare m\sur\, o consecin]\ a faptului c\ mai
nimeni nu se uit\ la felul în care vorbesc cele
care administreaz\ în cea mai mare m\sur\ via]a
noastr\ cotidian\. La noi, cultura este misogin\
nu numai pentru c\ vorbe[te destul de dispre]ui-
tor despre femei, ci [i pentru c\ nu le ascult\.
Femeile nu sunt ascultate public, nu au auto-
ritate epistemic\, nu au autoritate cultural\ recu-
noscut\. Sau, ca s\ aib\ autoritate cultural\,
trebuie musai s\ imite felul de a vorbi al b\r-
ba]ilor. În momentul în care ]i-ai însu[it genul
acela de limbaj, ]i se poate spune: �Bine ai venit
în club�, în clubul literaturii, în clubul criticii,
al politicii.

Imaginea clasic\ a feministei este cea a unei femei
implicate, militante, aflate în r\zboi permanent cu
b\rba]ii. Din câte [tiu, dumneavoastr\ îns\ pune]i
mare pre] pe familie.
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Da, sunt mama unui tân\r de 22 de ani, proas-
p\t absolvent de facultate. Sunt m\ritat\ de
25 de ani. Am prieteni b\rba]i la fel de valoro[i
ca [i prietenele femei. Am condus un colectiv
destul de paritar din punctul de vedere al genu-
lui [i nu am avut probleme de adversitate. Mai
mult, colegii mei care au intrat în zona cerce-
t\rilor feministe, cu toate rezervele lor ini]iale,
au început s\ dea o aten]ie real intelectual\
acestui gen de problematic\. Nu cunosc nici un
b\rbat inteligent [i deschis, dac\ a avut onesti-
tatea intelectual\ s\ se uite [i în partea aceasta
a lucrurilor, s\ fi spus c\ e lipsit\ de sens. Nu
[tiu nici unul care s\ fi citit dou\-trei studii
serioase [i s\ nu i se par\ normal s\ ia în con-
siderare [i perspectiva aceasta, chiar într-un
sens critic. Cei care manifest\ o atitudine con-
trar\ nu au nici o curiozitate intelectual\, nici
onestitate intelectual\. Exist\ aceast\ ispit\
mare de a nu lua lucrurile în serios. S\ fim sin-
ceri: dincolo de prejudec\]ile religioase [i filo-
sofice, mai exist\ [i o intui]ie simpl\ pe care o
împ\rt\[esc mul]i b\rba]i, indiferent de gradul
lor de cultur\. Ceva de genul: �Te pomene[ti c\
nu o s\ mai vre]i s\ ne mai face]i cozonaci, sau
te pomene[ti c\ o s\ ne pune]i s\ ne c\lc\m
singuri rufele�. Exist\ acest sentiment al pri-
mejdiei c\ vor fi l\sa]i s\ se descurce singuri
în contexte în care s-au obi[nuit s\ fie asista]i.
Iar primejdia este real\. Nu cunosc nici o orien-
tare feminist\ care s\ nu promoveze partene-
riatul.



134

Mihaela Miroiu

Se pare c\ a]i fost nevoit\ ca, în România fiind, s\
insista]i pe latura aplicat\ a filosofiei feministe [i s\
renun]a]i la partea de cercerare teoretic\ pur\.

Întâi am f\cut filozofie pur\ [i mi-a pl\cut. Este
splendid. Atât de frumos te po]i juca în camera
ta, înconjurat\ de o bibliotec\ cu c\r]i despre o
lume posibil\. E un joc cu m\rgelele de sticl\
care î]i creeaz\ un confort intelectual [i moral
nemaipomenit. Am cunoscut acest confort [i
m-am bucurat de el. Îns\, între timp, am obser-
vat c\ exist\ o flagrant\ ruptur\ între ceea ce
teoretizam eu [i, pe de alt\ parte, situa]ia real\
a diferitelor categorii de oameni din România.
Mai este [i un alt aspect. M\ refer la tendin]a
de a identifica un domeniu cu o persoan\ sau un
grup restrâns de persoane. De exemplu, atunci
când, la noi, se vorbe[te despre drepturile omului,
se face obligatoriu referire la Gabriel Andreescu.
Este ridicol. Întrebarea mea este dac\, Doamne
fere[te, Gabriel Andreescu moare, moare [i pro-
blema drepturilor omului sau a minorit\]ilor?
Ce fel de societate este aceasta în care orice
problem\ este personalizat\?

Ar trebui s\ fie ca la master-blender-ii de la whisky:
s\ mai existe unul [i s\ nu c\l\toreasc\ niciodat\ îm-
preun\.

Din p\cate, lucrurile sunt reale, iar o mare peri-
oad\ de timp, de câte ori s-a f\cut referire la
problema studiilor de gen, a politicilor de gen, am
fost trase de mânec\ fie eu, fie Laura Grünberg.
Ce-a]i f\cut împotriva h\r]uirii sexuale sau a
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violului marital? Ce-a]i f\cut împotriva traficu-
lui de femei sau în zona sociologiei feministe?
Am fost în Danemarca [i am v\zut un institut
care se ocupa de problema egalit\]ii de [anse
între b\rba]i [i femei. În 1997, când am ajuns
eu acolo, erau patru angaja]i. M-am gândit c\,
pentru cât de evolua]i sunt ei în asemenea pro-
bleme, sunt cam pu]ini. Mi s-a explicat faptul
c\, la început, când problema era extrem de acut\,
erau dou\ sute de oameni. Pe m\sur\ ce lucru-
rile s-au rezolvat îns\, oamenii au început s\ se
ocupe de lucruri nerezolvate [i a r\mas doar o
foarte mic\ echip\ pentru a semnala eventualele
dezechilibre care apar. Ei bine, la noi, când arde
casa, g\se[ti un pompier [i, dup\ ce s-a stins
focul, vin toate brig\zile. În momentul în care
o problem\ atârn\ de una-dou\ persoane, acelor
persoane li se cere s\ fie de toate. Din cauza
aceasta, la un moment dat, î]i este [i foarte greu
s\ fii serios concentrat într-o direc]ie. Eu am
început, de exemplu, cu filosofia feminist\, pe
urm\ am f\cut diagnoz\ politic\, etic\ politic\,
dup\ aceea a trebuit s\ intru în aria de gen [i poli-
tici ale educa]iei, pentru c\ era o zon\ descope-
rit\, cel pu]in în România, [i a trebuit s\ m\
ocup [i de agendele politice în leg\tur\ cu rela-
]iile de gen. Acum lucrez cu Otilia Dragomir la
editarea unui lexicon feminist care urmeaz\ s\
apar\ la Editura Polirom. Trebuie, de asemenea,
s\ conduc un masterat de studii de gen. Sunt
mult prea multe lucruri ca s\ le po]i face bine
pe toate. La un moment dat te cople[esc.
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Rezultatul este îns\ c\ feminismul a fost aclimatizat
[i la noi.

Este adev\rat, dar partea mai proast\ este aceea
c\ feminismul, ca [i multe altele, continu\ ne-
permis de mult s\ se afle în stadiul de pionie-
rat. Asta pentru c\ oamenii nu se hot\r\sc asupra
lucrurilor pe care trebuie s\ le fac\. Nu se hot\-
r\sc cu ce se vor ocupa. E adev\rat c\ prejude-
c\]ile sunt oricum mult mai sc\zute decât la
început. Dar situa]ia r\mâne aceea[i. Nu s-a
inventat acum în România faptul c\ femeile au
dubl\ zi de munc\, cum nici violul marital, nici
abuzul de copii nu au ap\rut acum. Nu sunt
�apari]ii� noi pedofilia sau traficul de femei, ci,
pur [i simplu, ele apar în con[tiin]a public\ mult
mai târziu decât au existat în realitate. Ele tre-
buie analizate, teoretizate, pe de o parte, [i rezol-
vate din punct de vedere normativ, legislativ,
institu]ional, pe de alt\ parte. A[teptarea este
ca, eventual, una [i aceea[i persoan\ (sau un
mic grup de persoane) s\ le fac\ pe toate. A[ fi
putut avea un demaraj performant în zona inter-
na]ional\ a filosofiei feministe, dar a trebuit s\
renun] tocmai dintr-o con[tiin]\ a datoriei fa]\
de o comunitate proxim\, ceea ce este foarte
corect din punct de vedere moral (în etica dato-
riei). Nu [tiu dac\ este corect [i din punct de
vedere intelectual. Este îns\ genul de glisare pe
care e[ti obligat s\-l practici... Cred c\ mul]i
oameni din genera]ia mea sau din cea apropiat\
sunt strivi]i de faptul c\ sunt obliga]i s\ î[i
asume prea multe responsabilit\]i deodat\. În
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plus, nici nu se întâmpl\ înc\ un schimb eficient
între genera]ii, în a[a fel încât noi s\ trecem
pu]in la lucruri ceva mai soft, pentru c\ suntem
deja epuiza]i. Este [i greu s\ le ceri unor oameni
care au deja o educa]ie centrat\ pe autointeres
s\ mai fie �fraierii� de an]\r], care s\ se gân-
deasc\ întotdeauna la cauzele generale [i nu la
interesele proprii. {i, de altfel, e complet respec-
tabil din punct de vedere moral, utilitarist vor-
bind, s\ te gânde[ti la interesele proprii, dac\,
dându-le curs, afectezi în bine [i via]a altora.

Vorbea]i despre un soi de analfabetism legat de per-
soana proprie care ar caracteriza în genere oamenii
forma]i în sistemul educa]ional românesc. Crede]i c\
acest analfabetism le afecteaz\ mai mult pe femei
decât pe b\rba]i?

Cu siguran]\ c\ da. S\ ne imagin\m amândou\
debutul unei zile banale din via]a unei familii
oarecare din România. Se trezesc diminea]a.
Prima care se treze[te de obicei este femeia,
pentru c\ ea trebuie s\ se ocupe [i de preg\titul
copiilor pentru gr\dini]\ sau [coal\. De cele mai
multe ori, ea î[i asum\ din primele momente
ale zilei comportamentul matern fa]\ de dou\
categorii de indivizi în parte. Fa]\ de copii [i
fa]\ de so]. B\rba]ii români sunt în general edu-
ca]i în sensul trecerii de la o mam\ la alta, de
la mamele lor la so]ia care presteaz\ activit\]i
materne pentru ei. Eu numesc �b\rbatul româ-
nesc� tipic (scuze pentru limbajul esen]ialist!)
b\rbatul mioritic. B\rbatul mioritic este înv\]at
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c\ problema corpului s\u nu-l prive[te. El trebuie
hr\nit, rufele sale trebuie sp\late, c\lcate, even-
tual cump\rate. Iar de progeniturile personale,
statisticile ne arat\ c\ b\rba]ii se ocup\ timp
de maximum 7 minute pe zi.

Observator Cultural, nr. 83, 25 septembrie 2001,
[i nr. 84, 2 septembrie 2001
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Când sex-appeal-ul întunec\
text-appeal-ul sau despre
societatea în care mintea
femeilor nu conteaz\

Anchet\ realizat\ de Oana B\lu]\

Se poate vorbi dup\ 14 ani de tranzi]ie despre o
mi[care feminist\ româneasc\ sau cel pu]in de femi-
nism românesc?

Întreb\rile tale, Oana, m\ trimit la faptul c\
mult\ lume, inclusiv tu, are a[tept\ri de tipul
Jack-of-all-trades, obicei mai vechi în lumea car-
pato-danubiano-pontic\: s\ trebuiasc\ s\ fii bun
la toate. Este un sindrom al civiliza]iei ]\r\ne[ti:
�noi cultiv\m de toate�, extins în lumea intelec-
tual\: �noi [tim de toate� [i în lumea civico-
-politic\: �noi facem de toate�. Cu alte cuvinte,
avem mereu a[teptarea ca cineva, câ]iva oameni
s\ se identifice cu o problem\ de care s\ se
ocupe epistemic, etic, civic, politic. A[a deve-
nim generali[ti în cel mai bun caz, �l\utari�, în
cel mai frecvent caz.
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Prin urmare, r\spunsurile mele vor fi pu]in
brutale. Nu [tiu s\ existe, con[tient\ de sine, o
mi[care feminist\ româneasc\ semnificativ\ din-
colo de grani]ele produc]iei [i educa]iei intelec-
tuale. {i aceasta din urm\ cu un corp firav, dar
cu ceva mai mult\ minte. Între altele, eu revin
la o idee mai veche pe care am tot repetat-o: nu
[tiu o mi[care grass-roots, una foarte popular\
[i zgomotoas\, inclusiv în lumea intelectual\ în
afara ortodoxismului, legionarismului, poporanis-
mului, na]ionalismului. Liberalismul nu a fost
[i nu este �o mi[care�, nici m\car intelectual
prea popular\. Socialismul nu a apucat s\ fie,
în form\ civilizat\, o astfel de mi[care. Feminis-
mul a fost [i în perioada interbelic\ o mi[care
realizat\ de c\tre o elit\, la fel ca [i liberalis-
mul, dar f\r\ ca primul s\ aib\ accesul acestuia
la putere [i influen]\. Despre ecologie ce putem
spune? Mai avem mult pân\ s\ devenim f\pturi
morale fa]\ de alte vie]uitoare [i fa]\ de mediul
natural c\ruia îi suntem parte incon[tient\ [i
iresponsabil\. De aceea m\ sup\r\ faptul c\ noi
ne continu\m gâlcevile intelectuale pe tematici
ale secolului al XIX-lea [i ale perioadei inter-
belice, c\ ne consum\m min]ile în polemici cu
un conservatorism vetust [i contraporductiv.
Ca de obicei, nu ne sim]im moral responsabili
s\ integr\m concet\]enii care ne-au delegat s\
gândim europenizarea lor cultural\ contempo-
ran\ în civiliza]ia de tip occidental. Aceasta de
acum, nu aceea de data trecut\. Eu cred c\ ne
pierdem timpul.
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Cultural, mi[carea feminist\ (s\ admitem c\
exist\ [i o mi[care de idei) s-a concentrat mai
ales în zona [tiin]elor sociale [i politice, mi-
nimal în [tiin]e juridice [i în literatur\. M\ voi
referi numai la cercet\rile care au leg\tur\
direct\ cu feminismul românesc [i se refer\ la
românce [i rela]iile de gen în România. Avem
propuneri române[ti de etic\ feminist\ (subsem-
nata, Mihaela Frunz\, Anca Gheau[, Cristina
Chiva), de teologie feminist\ ortodox\ (Anca
Manolache, Anca Jugaru), cercet\ri [i concep-
tualiz\ri noi în [tiin]a politic\ [i de sociolo-
gie feminist\ (Laura Grünberg, subsemnata,
Vladimir Pasti, Liliana Popescu, Petru Ilu],
Olivia Toderean, Valentina Marinescu), în isto-
rie ({tefania Mih\ilescu, Maria Bucur, Ghizela
Cosma, Alin Ciupal\, Cristina Olteanu), în [tiin-
]ele educa]iei (Doina {tef\nescu, Cristina Mihai,
Elena B\lan), în antropologie [i psihologie (Eniko
Maghiary Vincze, Ovidiu Pecican, Adriana
B\ban), lingvistic\ [i reprezentare (M\d\lina
Nicolaescu, Daniela Roven]a Frumu[ani, Otilia
Dragomir, Aurel Codoban, Reghina Dasc\lu).
Cea mai jenant\ situa]ie vine, dup\ p\rerea mea,
tocmai din faptul c\ feminismul în dreptul româ-
nesc este aproape inexistent (cu excep]ia remar-
cabil\ a cercet\rilor întreprinse sub direc]ia
Renatei Weber [i cele de acum câ]iva ani ale
Monic\i Macovei). Aici probabil ne-a fost des-
tul importul de legi, adic\ sindromul a ceea ce
eu numesc �feminism room-service�, încât pu]in
ne mai pas\ dac\ legile celelalte discrimineaz\
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sau nu. La fel de trist\ este subdezvoltarea cri-
ticii literare feministe, întreprins\ asupra �reginei
culturii române[ti�, a literaturii române, mai
ales a celei �canonice�. Am vedea mult mai bine
de ce, în ciuda egalit\]ii formale [i a �ucazu-
rilor� egalitare în privin]a genului date via U.E.,
b\[tina[ul mioritic, fie el [i �om de cultur\� (alt
sindrom ]\r\nesc), nu las\ din pozi]ia sa de
desconsiderare intelectual\ [i politic\ fa]\ de
femei [i feminin, deh, �minte scurt\, poale lungi�
(Eminescu), �nulit\]i simpatice� (Cioran), �sinea
pasiv\ [i germinativ\� (Noica). Probabil iar\[i
va spune vreun intelectual de mare succes c\
feminismul este �un denun]�. Misoginismul în
schimb este absolut onorabil dac\ este asezonat
cu talent [i este foarte zgomotos public. Cât
despre antifeminismul preventiv al �intelectua-
lului românesc� (ce limbaj esen]ialist folosesc!),
ce s\ mai spun?...

Not\ la zi:

Despre ce mi[care intelectual\ feminist\ poate
s\ fie vorba când marii guru ai neamului, oameni
cu toate canalele mediatice deschise [i cu mare
succes de public au r\mas neclinti]i în antifemi-
nismul lor? De[i feminismul abia se strecoar\
în 2-3 publica]ii de cultur\, cam de 5-6 ori pe
an [i de 2-3 ori în ziare de mare tiraj, nu are
emisiuni TV consacrate, este aproape ignorat
mediatic, afl\m cu stupoare c\ are un impact
incredibil [i devastator. Împreun\ cu multi-
culturalismul sau de unul singur, feminismul a
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condus la pr\bu[irea popularit\]ii culturii înalte
în rândul poporului român: �Idealul iluminist
al emancip\rii prin cultura umanist\ de cea mai
înalt\ valoare, care a caracterizat modernitatea
clasic\, a fost înlocuit în societatea global\ de azi
cu idealul divertismentului, care se propag\ prin
relativismul postmodern � prin care educa]ia
umanist\ î[i pecetluie[te decesul, iar cea [tiin]i-
fic\, limitele, în obscurantismul feminist [s.n] [i/sau
multiculturalist� � Horia-Roman Patapievici,
Pre[edintele Institutului Cultural Român, în arti-
colul �Popularitatea culturii înalte: un deces pro-
fetic�, Idei în dialog, nr. 2 (17), februarie 2006.

Guvernele României au f\cut, în mod �spontan�,
politici discriminatorii în privin]a veniturilor pen-
tru domeniile în care lucreaz\ femei (educa]ie,
s\n\tate, cultur\) fa]\ de cele în care lucreaz\
b\rba]i (servicii secrete, poli]ie, jandarmi) [i au
dat numeroase salarii compensatorii domeniilor
�virile� ale falimentului industrial românesc, nu
fiindc\ fiecare ministru era misogin pe cont pro-
priu, ci fiindc\ fiecare dintre ei (indiferent de
sex) [tie din cultura noastr\ nederanjat\ de femi-
nism c\ tot ce sunt [i fac femeile este mai pu]in
important, mai pu]in prestigios [i c\ merit\ bani
mai pu]ini, inclusiv c\ nu merit\ premii, decât
poate dac\ execut\ m\iastru ceva conceput de
un b\rbat. Nu m\ pot ab]ine s\ remarc cum nu
suntem surprin[i nici de faptul c\ în zona spor-
tiv\ marile noastre bucurii [i onoarea �reperat\�
ne vin de la femei, mai ales de la gimnaste, [i c\
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ele câ[tig\ în medie de 20 de ori mai pu]in decât
media vajnicilor no[tri fotbali[ti, deruta]i de prea
multe blaturi [i de prea mul]i nababi dispu[i s\
îi cumpere. Nu ne-am revoltat înc\ public pen-
tru toate acestea. Sau ne-am revoltat doar în
scris, sperând la pu]in bun-sim]. Mare [i costi-
sitoare naivitate.

Chiar [i când se întâmpl\ s\ mai citesc ceva
literatur\ nou\ scris\ de femei, mi se pare c\ în
r\zboiul sex versus cap câ[tig\ sexul ca tema-
tic\, nu genul ca tem\, ci sexualitatea. Tr\im
un �pu]o-centrism� foarte contemporan, numai
c\ �al lor� vine postmodern, adic\ post-modern,
nu postmodern într-o lume pre-modern\, ca
al nostru. {i, uite a[a, dup\ o carte extrem de
talentat pornografic\ scris\ de o tân\r\ femeie,
vârâm capul între umeri [i ne retez\m curajul
donquijotesc de a cere CNA s\ interzic\ o por-
c\rie de un haz gros misogin precum �Ciao
Darwin!� sau s\ sanc]ioneze misoginismul l\]it
pe toate ecranele. Între altele, CNA sanc]ioneaz\
a]â]area la ur\. Oricine î]i poate replica faptul
c\ imaginea femeilor �fundule] în gemule]� nu
a]â]\ la nici o ur\, dimpotriv\. Desigur. Dar la
dispre] fa]\ de femei, da.

�Tribunele� de manifestare ale feminismului cul-
tural sunt înc\ foarte pu]ine. Observator Cultural
este o excep]ie ca politic\ redac]ional\ explicit
profeminist\. 22 public\ feminism cultural sau
politic de câte ori are ocazia. Dilema oscileaz\
între indiferen]\ [i feminism soft. Exist\ reviste
mai regionale, foarte prestigioase, care public\
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în zon\. Editurile Polirom (Ia[i), Desire (Cluj)
[i Politeia (SNSPA) au politici de publicare a
studiilor de gen [i a cercet\rilor feministe. De
altfel, feminismul cultural moldav nu se afl\ pân\
acum decât la sediul [i în tipografiile Poliromului.
Universit\]ile ie[ene sunt conservator-nep\s\-
toare în aceast\ privin]\. Revistelor literare româ-
ne[ti, indiferent de unde, nu le pas\ de aceast\
problematic\ sau sunt n\ucitor de conservatoare.
Televiziunile nu au nici un fel de politic\ femi-
nist\. Emisiunile sunt pentru doamne, despre
vedete, pentru �fâ]e�. Accidental mai nimere[te
câte o invitat\ sau câte un invitat care sunt femi-
ni[ti. Presa scris\ cotidian\ ignor\ tot ce se afl\
în zon\. Nici m\car proteste trimise de c\tre
ONG-uri feministe nu public\. Feminismul cul-
tural românesc are, mul]umit\ mai ales Laurei
Grünberg, o singur\ �tribun\� dedicat\: revista
AnALize. Cred c\ ar fi interesant s\ afle publicul
cât de pu]in suportive sunt institu]iile [i fir-
mele române[ti fa]\ de feminism. Dac\ AnALize
nu prime[te finan]are din proiecte interna]io-
nale, moare. Presupun c\ mul]i misogini [i mul]i
conservatori de ambe sexe ar r\sufla u[ura]i
zicând: �Odihneasc\-se în pace!�. {i totu[i, AnAlize
este de fapt una dintre cele mai onorant-con-
temporane reviste culturale române[ti.

Ceea ce s-a întâmplat important în pu]ina vreme
trecut\ (începând cu 1998) este un spor mare
de competen]\ în cercetarea feminist\. Acum
exist\ trei masterate de Studii de gen. Unul mai
vechi (SNSPA Bucure[ti, din 1998), dou\ mai
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noi, din 2003, la Universitatea �Babe[-Bolyai�,
Cluj-Napoca [i la Universitatea de Vest,
Timi[oara (2004). Universitatea Bucure[ti pare
c\ nu se d\ în vânt dup\ �avangardisme� pericu-
loase pentru avanposturile patriarhatului cultural.

De ce nu este [i pu]inul feminism cultural ceva
mai popular? Fiindc\ pân\ acum op]iunea pentru
tipul academic de abordare a primat. Cred cu
adev\rat c\ la simplitate po]i ajunge dup\ ce
în]elegi consistent. Nu avem înc\ un feminism
cultural �picant�, un feminism cu text-appeal,
care s\ provoace controverse, s\ supere, s\ scoat\
din s\rite, s\ atrag\, s\ aib\ fani pe care îi cuce-
re[te cu panseuri [i lozinci populare. M\ gândesc
la o lozinc\ a valului al II-lea referitoare la pri-
varea femeilor de siguran]\ [i libertate de mi[-
care: �Da]i-ne noaptea înapoi!�. Noi ar trebui
s\ defil\m cu lozinca: �Da]i-ne banii înapoi!�,
fiindc\ venituri produc mai ales femeile [i banii
sunt redistribui]i mai ales b\rba]ilor. Ele lucreaz\
în economia privat\. Ei au r\mas, într-o exce-
siv\ propor]ie, copiii statului. Chiar [i când sunt
mari capitali[ti, fac afaceri mai ales cu statul.
Acesta din urm\ impoziteaz\ fiicele r\t\citoare
[i pl\te[te fiii cumin]i, care nu [i-au p\r\sit
�tat\l�. În acest fel, b\rba]ii ajung s\ câ[tige mai
mult [i s\ p\streze femeile în dependen]\ fa]\
de ei, indiferent câte legi egalitariste import\m
noi de la Uniunea European\.

Feminismul civic este practicat prin excelen]\ de
c\tre acelea[i persoane mai sus pomenite, cu
câteva excep]ii notabile totu[i. Aceste excep]ii
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sunt: Dina Loghin, conduc\toarea organiza]iei
{anse Egale pentru Femei, Ia[i, Cristina Ilinca,
lidera actual\ a Societ\]ii AnA, Roxana Te[iu,
Pre[edinta Centrului Parteneriat pentru Ega-
litate. Nu am men]ionat decât organiza]iile cu
realiz\ri certe [i în general cunoscute, excep-
tând, de pild\, FILIA, pe care o conduc eu de
pu]in timp [i, sper, pentru pu]in timp. Acest
tip este cel mai vechi feminism al tranzi]iei. Se
ocup\ prioritar de educa]ie, violen]\, trafic de
femei, dezvoltare comunitar\. Din p\cate, fiindc\
nu a avut nici un suport financiar intern, în
mare m\sur\ acest feminism a trebuit s\ accepte
zicala: �Cine pl\te[te l\utarii comand\ muzica�,
adic\ s\ importe ierarhii de priorit\]i mai de-
grab\ decât s\ le impun\. S\ presupunem c\
lidera unei astfel de organiza]ii solicit\ finan-
]are de la o firm\ condus\ de c\tre o femeie.
De obicei, femeile conduc firme de confec]ii [i
cosmetic\. Moda [i machiajul nu prea sunt pe
agenda feminist\... Feminismul se orienteaz\
asupra min]ii, a politicilor, legilor, a institu]ii-
lor, limbajului. Fardurile [i ve[mintele sunt com-
plet secundare fa]\ de cele de mai sus. Cam
greu cu sprijinul de la capitalismul românesc.

Pân\ la ora actual\ singurul protest în strad\ al
organiza]iilor de femei a fost cel din aprilie 2000
împotriva promov\rii b\t\ii conjugale în revista
Playboy (Liliana Popescu a avut un rol foarte im-
portant). În rest, un mare faliment în privin]a
unei agende politice comune. De ce stau lucru-
rile a[a? Probabil din propensiunea româneasc\
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nefericit\ pentru un lider puternic, în acest caz,
o lider\ puternic\, recunoscut\ [i acceptat\. În
lipsa ei, trage fiecare în alt\ parte. Jenant de
autohton!

Feminismul politic este o poveste mai complicat\.
El practic nu a avut înc\ loc. Un astfel de femi-
nism presupune c\ femeile din organiza]iile par-
tidelor politice, ca [i partidele lor, de altfel, ar
trebui s\ aib\ o agend\ feminist\ proprie. Dar,
în cel mai bun caz, nu au decât una împrumu-
tat\ de la omoloagele lor europene, inclusiv cu
motiva]ia care pe mine m\ uluie[te: �A[a ne
cere UE�. De parc\ f\r\ UE nu am avea nici o
b\taie de cap în guvernare sau opozi]ie, de parc\
mai toate familiile monoparentale sunt f\cute
din mame care î[i cresc singure copiii p\r\si]i
de c\tre ta]i, cel mai adesea orienta]i pe parcurs
spre alte femei mai tinere1, c\ mai mult de jum\-
tate din românce depind de veniturile b\rba]i-
lor, c\ spal\ manual c\rând ap\ de la fântân\,
c\ dau cu m\tura, nu cu aspiratorul, c\ drept
recompens\ unele se trezesc cu un pumn în gur\,
c\ se g\se[te adesea un pe[te s\ te bat\ pân\ te
convinge s\ devii traseist\, c\ înv\]\mântul e
plin de femei conduse de b\rba]i, c\ orice poli-
]ist are leafa mai mare decât orice profesoar\,
c\ pe televizoare vezi prea adesea capete de b\r-
ba]i [i funduri de femei.

1. Exemplul familiilor monoparentale a fost ad\ugat
acum.
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Nici ele, femeile din politic\, nu au fost soli-
dare pân\ acum în privin]a politicilor pentru
femei. Adesea nici nu au astfel de politici, în
afar\ de împrumuturi normative europene, im-
puse, de altminteri, prin aquisul comunitar.

Când în campania electoral\ de la alegerile locale
au ap\rut multe candidate, ele au fost strivite
de ma[in\ria misogin-patriarhal\ a presei ori de
lipsa unei agende privind interesele politice ale
femeilor, încât nu le-au votat nici femeile, de
lipsa lor de preg\tire politic\ feminist\, inclusiv
de lipsa de fermitate feminin\, de împrumuturi
macho. Acum suntem în plin recul: femeile par
o re]et\ de succes în politic\ [i dac\ sunt, sunt
pentru partid, nu pentru ele însele [i pentru
alte femei. PSD î[i mai p\streaz\ femeile proe-
minente, mai ales c\ acum sunt cam reduse la
t\cere în calitate de ]api isp\[itori1. PD, mai
avangardist feminist cândva, r\mâne totu[i poli-
tic mai ata[at feminismului, cu tot cu macho-ul
din fruntea lui. PNL î[i continu\ dialogul cu
nep\sarea fa]\ de feminismul liberal [i chiar fa]\
de �indica]iile pre]ioase� ale Uniunii Europene,
trecându-[i pe liste 5% femei. Na]ionalismul
colectivist-resentimentar al României Mari nu
are a face cu feminismul. Partidul Umanist2 a

1. Somat s\ scoat\ la suprafa]\ ceva corup]ie, PSD
le-a scos la suprafa]\ pe ministra Justi]iei, Rodica
St\noiu [i pe cea a Integr\rii Europene, Hildegard
Puwak, ascunzând marii rechini sub dou\ �fuste�,
potrivit vitejiei ancestrale.

2. Actualmente Partidul Conservator.
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folosit femei ca promo la locale, dar nu [i femi-
nismul, iar pentru alegerile generale s-a desco-
torosit [i de prima variant\.

Acesta este stadiul în care ne afl\m. Împ\rt\-
[esc proverbul bunicii: �Nu-i nebun cine m\nânc\
[apte pite, ci acela care i le d\�. Personal cred
c\ femeile educate, aflate totu[i în miezul tre-
burilor, nu au nici o scuz\ pentru lez-demni-
tatea la care se las\ supuse ca femei. {i nici cine
le reprezint\, atunci când tace despre asta. Avem
o explica]ie: patriarhatul l\]it ca o pecingine în
cultura [i politica româneasc\. Dar nu avem nici
o scuz\. Este o afirma]ie radical\ pe care mi-o
asum.

Observator Cultural, nr. 240, 4 aprilie 2004
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�La noi, dup\ 40 de ani
nu mai e[ti femeie.
Devii alt\ form\
de «organizare a materiei»�

Interviu acordat Emiliei Chiscop

Un subiect prezent în discursurile publice este acela
al integr\rii europene. Iar dvs. spunea]i c\ nu sunt
suficiente politicile de integrare, ci e nevoie de inte-
grarea persoanelor, una câte una, cu via]a lor privat\
cu tot. Cum se integreaz\ femeile din România în
Europa?

Femeile din România sunt mai integrate în
Europa competi]iei decât b\rba]ii, statistic vor-
bind. Cei din urm\ au fost excesiv exersa]i în
tranzi]ie fie cu protec]ie social\, fie cu distribui-
rea clientelar\ a �propriet\]ii întregului popor�.
În economia de pia]\ (cu capital prin excelen]\
masculinizat) lucreaz\ mai mult femeile decât
b\rba]ii. Ace[tia din urm\ au ajuns îns\ �vic-
time favorite� ale tranzi]iei din cauza dezindus-
trializ\rii [i au fost compensa]i masiv, pentru a
nu suferi prea tare. În schimb, au r\mas mul]i
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�la vatr\�. Au fost pensiona]i prematur, au pri-
mit salarii compensatorii, au intrat în [omaj,
au ajutoare sociale. Femeile, în majoritatea lor,
nu au beneficiat de politicile victimismului. Au
trebuit s\ se adapteze foarte repede la economia
de pia]\ [i la competi]ia pentru slujbe, fie la fa]a
locului, fie în vestul Europei. Ele sunt, la ora
actual\, for]a de munc\ principal\ a sistemului
capitalist.

Banii publici s-au �v\rsat� îns\ prin execelen]\
b\rba]ilor, care iau de regul\ partea leului. Nici
în jungl\ �leii� nu se omoar\ cu vânatul. A[teapt\
ca leoaica s\ doboare animalul [i se înfiin]eaz\
primii la �prad\�, l\sând-o pe ea [i puii cu ce o
mai r\mâne. Privatizarea s-a f\cut în favoarea
b\rba]ilor, afla]i fie la putere, fie în cercurile de
interese ale puterii. Ca venituri, femeile sunt
departe de Europa, la o munc\ adesea compa-
rabil\. În via]a privat\, majoritatea b\rba]ilor
sunt de]in\tori de telecomand\ [i beneficiari de
servicii menajere. Familiile parteneriale sunt, în
propor]ie de 94%, un vis îndep\rtat sau înc\
nevisat.

Crede]i c\ integrarea va aduce o schimbare de men-
talitate, un progres în emanciparea româncelor [i a
românilor?

Integrarea european\ înseamn\ inclusiv integra-
rea modului de abordare a manualelor de [coal\,
de la gr\dini]\ pân\ la universitate. Componen-
tele legate de echitatea de gen vor intra în edu-
ca]ia oficial\, formal\, mass-media va trebui, la
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rândul ei, s\ fie mai pu]in misogin\ [i sexist\
decât este, adic\ mesajele în care se vor socia-
liza oamenii, mai ales cei foarte tineri, vor fi
altele. Într-un interval de timp de 10-15 ani se
vor schimba lucrurile...

Vorbi]i despre o lume în care �suficien]a misogin\ [i
ignoran]a arogant\ sunt la ele acas\�. Este valabil\
aceast\ defini]ie pentru toate mediile? S\ lu\m exem-
plul mediului cultural [i universitar în care activa]i...

Mediul cultural proeminent este cel reprezentat
de c\tre intelectualii publici, de c\tre cei care do-
min\ publica]iile culturale. Cei mai mul]i ignor\
problema sau sunt feroce de conservatori în pri-
vin]a reform\rii rela]iilor de gen. Ceea ce n-au
în]eles intelectualii publici, probabil din lipsa
de curiozitate, este faptul c\ feminismul cultu-
ral, politic, social este efectiv un tip de mi[care
prin care femeile ies din condi]ia de cet\]eni de
rangul doi, de oameni de rangul doi, de intelec-
tuali de rangul doi sau trei, nu mai stau tot
timpul în anonimat [i nu mai sunt simple um-
bre [i personaje mimetice ale �marilor mae[tri�.
Adic\, pe scurt, ele exist\ ca indivizi autonomi
care sunt în stare s\ se exprime [i în asem\n\ri,
[i în diferen]e de concep]ii [i interese. În pri-
vin]a mediului academic, acesta se feminizeaz\
mai ales din cauz\ c\ universitarii sunt prost
pl\ti]i (minus profesorii universitari, prin exce-
len]\ b\rba]i). Exist\ o corela]ie foarte serioas\
între zonele bugetare prost pl\tite [i femini-
zare: pe m\sur\ ce se feminizeaz\, ele descresc
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atât ca pondere în bugetul public, cât [i ca pres-
tigiu. V\ dau un exemplu: un poli]ist debutant
câ[tig\ mult mai bine decât orice profesoar\
debutant\, decât un asistent universitar. Aici nu
este vorba de cererea [i oferta pe pia]a muncii,
ci de decizii politice despre �muncile public im-
portante�.

Crede]i c\ motivul este c\ aceste domenii se femini-
zeaz\ [i s\r\cesc?

Motivul principal este acela c\ femeile nu se
percep ca agen]i politici, în calitate de femei
nu-[i con[tientizeaz\ suficient interesele ca
interese politice, nu fac lobby pentru ap\rarea
intereselor. Cu alte cuvinte, nu pot fi învinui]i
b\rba]ii în mod unilateral. Orice categorie care
are anumite avantaje tinde s\ [i le p\streze.

În timpul campaniei electorale a]i atras aten]ia asu-
pra unor atitudini misogine la adresa femeilor care
au candidat pentru posturile de primar, atitudini care
ar fi contribuit la e[ecul lor în alegeri (Monica Tatoiu,
Anca Boagiu etc.). Nu crede]i totu[i c\ acestea au
pierdut pentru c\ au fost candida]i mai slabi în raport
cu câ[tig\torii, care, întâmpl\tor, au fost b\rba]i?

Ca, de exemplu, Vanghelie, nu? Problema �t\riei�
nu poate fi probat\. Nu putem proba superio-
ritatea cuiva decât prin efectele pe care le are
activitatea sa. Femeile nu au putut s\ dea proba
competen]ei lor în conducerea administra]iei
publice pentru c\ n-au fost admise de fapt în
ea. Pentru un comportament mai agresiv [i mai
puternic, Anca Boagiu a fost dramatic sanc]ionat\.
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Motivul final al înclin\rii votului c\tre contra-
candidatul ei a fost c\, în ultima dezbatere
public\, ea a devenit ofensiv\ [i agresiv\. Nimic
nou sub soare în campanii. Acest comportament
este îns\ asociat cu virilitatea [i femeilor nu le
este iertat. Dac\ se comport\ foarte feminin,
par c\ nu sunt bune de politic\. Din fericire,
avem dou\ exemple extrem de reu[ite � Mona
Musc\ [i Monica Macovei. Au personalit\]i foarte
puternice [i structurate. Nu sunt genul de per-
soane pe care le �fabric\� cineva în campanie [i
nici nu mituiesc electoratul. Ele au autenticita-
tea lor cum, de pild\, B\sescu are autenticitatea
lui. Oamenii disting între cei care cred [i fac
ceea ce spun [i mucavale demagogice sau opor-
tuniste. {i atunci ei se reg\sesc în politicieni,
inclusiv în �Monele� noastre politice.

Într-un articol ap\rut în urm\ cu dou\ s\pt\mâni în
Gândul, vorbea]i despre automatismul mental al
politicienilor b\rba]i din România de a asocia femeile
cu personaje sinistre din istorie: Rodica St\noiu a
fost asociat\ cu Elena Ceau[escu, s-a f\cut asocierea
Ecaterina Andronescu � Suzana Gâdea etc... Pe de
alt\ parte, dac\ ar fi s\ ne referim la cele dou\
ministre, ambele au disp\rut în urma remanierii [i
nu pentru c\ ar fi fost femei, ci din cauza unor gafe
evidente...

Problema este c\ b\rba]ii nu sunt prejudicia]i
de acela[i tip de asocieri. E[ti liber s\ faci orice
fel de analogii. Asocierea se face sistematic doar
în privin]a femeilor [i nu [i a b\rba]ilor, când de
pild\ lui Victor Ponta nu-i spui Nicu Ceau[escu
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(o �beizadea� r\sf\]at\ [i cu tupeu), în schimb
unei femei îi spui Elena Ceau[escu sau Ana
Pauker... Când voi vedea c\ analogiile se fac de
ambele p\r]i, o s\ consider c\ ]ine de libertatea
de exprimare. Când e vorba îns\ de unidirec]io-
nare, nu este libertate de exprimare, e libertate
de exprimare misogin\, ca s\ elimini prin des-
considerare o categorie întreag\: femeile. Gre[eli
face toat\ lumea. Hildegard Puwak, de exem-
plu, a fost departe de a fi cel mai corupt perso-
naj din Guvernul PSD. Dar când a fost vorba
de aruncat un corupt peste bord, ea a fost aleas\
de proprii ei colegi. Ministrul Educa]iei care i-a
urmat Ecaterinei Andronescu aproape c\ nu a
f\cut nimic. Cel pu]in ea a administrat dome-
niul! Nu a f\cut reform\, este adev\rat. Dar
succesorul ei �contemplativ� n-a p\]it nimic. Exe-
cu]i o femeie c\ nu face o reform\ [i nu reac-
]ionezi dac\ st\ degeaba un b\rbat �de stat�.

Pe de alt\ parte, într-un editorial publicat la revista
22, în luna mai 2005, a]i fost de acord cu criticile
lui Mircea Dinescu la adresa consilierei preziden]iale
Elena Udrea într-un articol pe care îl intitula: �Vaca
[i inorogul�. Spunea]i c\ a o insulta comparând-o cu
o vac\ nu reprezint\ un caz de discriminare [i nici de
misoginism. Nu este aceast\ remarc\ misogin\?

El nu s-a referit ini]ial la faptul c\ este in-
competent\ pentru c\ este femeie. Dar asta nu
înseamn\ nici s\ alegem încontinuu s\ ne
reprezinte b\rba]i incompeten]i pentru c\ sunt
b\rba]i [i nu femei.
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Deci acolo nu era un caz de discriminare?

Nu. Era un pamflet care putea fi adresat oric\rui
politician. Când a recidivat îns\, f\când analogii
strict legate de femei [i fundamental misogine,
atunci am reac]ionat pentru c\ nu mai era vorba
despre Elena Udrea ca persoan\, ci era vorba
despre ea [i celelalte demnitare ca femei. Elena
Udrea are o func]ie. Dac\ ea ar fi fost atacat\
ca femeie ar fi fost un caz de sexism (discrimi-
nare). S-a spus [i despre al]i b\rba]i: c\ sunt
cheli, burto[i, c\ sunt cretini, gogo[ari umfla]i,
paranoici. Dar în momentul în care ai vrea s\
dispar\ din politic\ cineva pentru c\ este femeie,
cum a fost cazul celui de-al doilea articol, atunci
este într-adev\r un caz de incitare la discriminare.

Feminismul, în cazul dumneavoastr\, este o convin-
gere interioar\, îl tr\i]i prin to]i porii, sau este un
domeniu pe care l-a]i îmbr\]i[at pentru c\ v-a oferit
[ansa pionieratului, a crea]iei, pe care a]i c\utat-o
în multe alte domenii? (A]i scris filosofie, a]i încer-
cat s\ v\ ini]ia]i în arte plastice, a]i scris literatur\...)

Consider c\ am o doz\ de autenticitate, c\ nu
fac decât lucruri în care cred! {i c\r]ile, [i profe-
soratul, [i temele mele de etic\ politic\ [i de
teorie politic\ [i preg\tirea doctoranzilor fac parte
din categoria lucrurilor în care cred, la fel ca [i
activitatea publicistic\ sau civic\. Eu nu pot fi
cump\rat\ sau pl\tit\ pentru a crede în ceva.
Mai mult, când s-a întâmplat s\ am contracte,
cumva paralele cu credin]ele mele, dar nu în con-
flict cu ele, am avut de corvoad\. Sunt foarte
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mul]i oameni extrem de harnici, care îns\ au o
fire de func]ionar. Indiferent unde lucreaz\ [i la
ce nivel, ei î[i asum\ o agend\ împrumutat\,
pot s\ fie foarte buni, zelo[i la datorie [i chiar
eficien]i, dar a doua zi pot s\ preia o agend\
contrar\. Cred c\ via]a este atât de scurt\, încât
nu po]i s\-]i permi]i luxul lipsei de autenticitate.
Când am început s\ fiu teoretician\ feminist\
în România, nu se oferea nici un garant, nu exista
nici un program [i nici un �ucaz� european. Real-
mente am p\rut ciudat\ multor oameni...

Spunea]i c\ de atunci gândi]i via]a [i lumea ca o
filosoaf\-femeie, cu instrumente intelectuale care se
adreseaz\ experien]elor femeilor. Pute]i oferi un exem-
plu concret?

Voi da câteva exemple: dac\ rela]ia sine-altul
este tratat\ simbiotic, dac\ lu\m în seam\ fap-
tul c\ am fost inclu[i în fiin]a altuia [i la rândul
nostru putem con]ine fiin]a altuia, dihotomiile
clasice ale filosofiei �canonice� sunt drastic re-
evaluate.

Faptul c\ e[ti educat\ s\ fii �natural� receptiv\
la nevoile celorlal]i te face s\ adop]i mai de-
grab\ o etic\ a grijii decât a drepturilor. Lumea
occidental\ s-a format în etica drepturilor. Aceast\
lume este acum educat\ [i în etica femeiasc\ a
grijii. Se pare c\ noi aici suntem forma]i destul
de schizofrenic din punctul acesta de vedere.
Nu suntem educa]i androgin nici din punct de
vedere moral...
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Genuin, femeile nu-i socotesc pe ceilal]i �cap
de locuitor�, ci produse ale practicii materne.
De aceea, pentru ele, de exemplu, r\zboaiele nu
ucid doar �solda]i� numerici. Oamenii pot s\ fie
trata]i ca entit\]i abstracte [i cifre satistice doar
atunci când nu îi na[ti [i nu îi cre[ti.

Cât se reg\se[te în feminista de azi, Mihaela Miroiu,
feti]a devenit\ c\petenie de haiduci pe strada copi-
l\riei, care se juca numai între b\ie]i, Robin Hooda,
cum scrie]i în R�Estul [i Vestul?

Cred c\ integral. Ipostaza de Don Quijote nu
am p\r\sit-o niciodat\, iar povestea cu c\pe-
tenia de haiduci cred c\ într-un fel este valabil\,
pentru c\, din p\cate, feminismul se afl\ înc\
în faza de haiducie. Exist\ câteva feministe [i
câ]iva femini[ti, la marginea �codrului� dome-
niului lor, care vor [i o alt\ perspectiv\, vorbesc
despre politologi, juri[ti, sociologi, istorici, filo-
logi, arti[ti. Ei sunt privi]i de c\tre colegii lor
conservatori ca ni[te out-laws sau sunt ignora]i
fiindc\ se ocup\ de teme �minore�. Tratarea expe-
rien]elor [i intereselor femeilor ca �cestiuni mi-
nore�, derizorii, nu are concurent pe m\sur\.
Da, la noi feminismul este înc\ o haiducie. Dar
în România pân\ [i încercarea de a impune etica
în via]a public\ e haiducie! {i lobby-ul pentru
respectul fa]\ de bunul public [i binele comun
este haiducie, ca [i respectul pentru autonomia
persoanei.

A]i ini]iat în România studiile de gen, coordona]i o
colec]ie la Editura Polirom. Cât crede]i c\ a]i reu[it,
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în acest deceniu, s\ schimba]i mentalit\]ile române[ti
pe scara patriarhat-emancipare, ca s\ parafrazez titlul
c\r]ii pe care o semna]i împreun\ cu Maria Bucur?

Am reu[it s\ schimb insular, dup\ buna noastr\
tradi]ie, dar nu am f\cut-o deloc singur\. Cu
fiecare om care, de pild\, pred\ sau studiaz\ la
masterul de Gen [i Politici Europene, cu fiecare
dintre doctoranzii mei, cu to]i studen]ii pe care
îi am la cursurile de teorii politice feministe,
cu cititorii mei, de bun\ seam\ mai rar cu tele-
spectatorii. Cei care se ocup\ serios de acest do-
meniu au o via]\ schimbat\ [i ca profesioni[ti,
[i ca cet\]eni, [i ca persoane private. Uneori îi
întreb\m nu doar ce înva]\ s\ fac\, ci [i cum se
schimb\ ei. B\ie]ii ne spun de pild\ c\ sunt
incomparabil mai atr\g\tori pentru femei decât
înainte, pentru c\ ele v\d c\ le apreciaz\, ascult\,
le în]eleg, le vor libere, le încurajeaz\ în sensul
autoafirm\rii, devin adorabili.

Dar poate c\ femeile care urmeaz\ cursul devin mai
neatr\g\toare...

Femeile îns\ devin, probabil, mai neatr\g\toare
pentru c\ par c\ vor ceva [i pentru ele. Eu vorbesc
acum despre transform\ri în structura persona-
lit\]ii cuiva [i despre modul în care se deruleaz\
rela]iile umane. Mul]i dintre pu]inii care au ab-
solvit un astfel de master sau au avut astfel de
cercet\ri la doctorat lucreaz\ la Consiliul Na]io-
nal pentru Combaterea Discrimin\rii, la Agen]ia
pentru Egalitatea de {anse, în ministere, în ad-
ministra]ie, în partide, în mass-media, în domenii
în care schimb\ abordarea încet, dar destul de
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sigur. Dup\ legi, vor trebui s\ se dezvolte insti-
tu]ii [i politici publice. În lumea vestic\, femeile
de la ]ar\, femeile muncitoare, femeile din middle-
-class s-au considerat nedrept\]ite, s-au grupat,
[i-au reprezentat interesul public [i politic pentru
c\ a[a au vrut ele. La noi se petrec înc\ prea
multe sub impulsul unic [i salutar al Uniunii
Europene. Trebuie mereu s\ primim ordin s\
fim civiliza]i, toleran]i, s\-i l\s\m [i pe al]ii s\
se dezvolte. Aceast\ nevoie de constrângere ex-
tern\ a in[ilor [i colectivit\]ilor este pentru
mine o durere moral\ major\!

Este societatea româneasc\ mai misogin\ decât cele-
lalte societ\]i postcomuniste?

Comunismul a mimat egalitatea de gen, politic
vorbind, dar a ierarhizat toate industriile în chip
patriarhal. Comunismul nu a clintit nici o dat\
patriarhatul din familie [i ne-a pricopsit cu dubla
zi de munc\ a femeilor. Contest\ri serioase ale
patriarhatului în familie n-au avut loc. Iar con-
test\ri ale patriarhatului politic au început în
România în 1815 [i au luat sfâr[it odat\ cu dic-
tatura lui Carol I. Bulgaria seam\n\ mult cu noi.
În Rusia, femeile au fost mai puternice decât aici,
inclusiv în comunism. În Republica Moldova,
modelul este foarte apropiat de cel rusesc, mama
ca simbol [i puterea ei sunt un model mult mai
pregnant. Noi suntem o combina]ie nefericit\
sub acest aspect între ortodoxie [i latinitate.
Latinii sunt mult mai misogini decât anglo-
-saxonii, ortodoc[ii, încremeni]i în atemporali-
tate, sunt mult mai misogini decât protestan]ii
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[i chiar decât catolicii. Combinând fondul macho
latin cu hiperpatriarhalismul ortodox [i adaosul
lor comunist avem o explica]ie mai coerent\ le-
gat\ de plasarea nostr\ în inima misoginismu-
lui european.

În cartea R�Estul [i Vestul (p. 69) scrie]i: �Femeile
din genera]ia mea sunt tarate [i ca femei, nu doar ca
persoane. Nou\ ne-a fost fric\ s\ facem dragoste,
ne-a fost fric\ de ginecologi, intram în tensiune din
28 în 28 de zile, aveam sentimente de culpabilitate
fa]\ de statul fentat, fa]\ de copiii refuza]i. }in
minte câte voiau s\-[i fac\ histerectomie, s\ scape
pentru totdeauna de frica de a fi femei�. Care sunt
în societatea româneasc\ de azi tarele femeilor?

Femeile tinere au tara opus\. Sunt tarate fiindc\
imaginea lor public\ este hipersexualizat\, pen-
tru c\ ele conteaz\ în calitatea lor de obiect de
atrac]ie sexual\ [i prea pu]in pentru mintea, com-
peten]a [i interesele lor. Nu li se cer p\reri despre
probleme publice, ci despre mod\, c\s\torii, cre[-
terea copiilor, despre b\rba]i [i detergen]i. Ele
par s\ r\spund\ doar din zona de expertiz\ de
la gât în jos. Pe orice canal românesc de televi-
ziune, iar probabilitatea cea mai mare, dac\ nu
e[ti pe [tiri, unde mai arat\ câte o b\trân\
am\rât\ cu casa înecat\, este s\ vezi o femeie
tân\r\, care bâ]âie din fund, eventual cu capul
în sensul opus camerei de filmat, ca s\ fie clar
care este cea mai interesant\ [i mai important\
parte a unei femei. Acesta este �modelul de suc-
ces� pentru copilele care vin: viitorul lor pare
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s\ depind\ de câ[tigarea competi]iei de produs
erec]ii telespectatorilor sau privitorilor. Media-
tizate sunt mai ales ipostazele de: amant\, semi-
târfuli]\, top model etc. Nu apar ca variant\ la
modele de succes femeile produc\toare de
cunoa[tere, de management eficient, de servicii
publice, de produse. La analiza pe care am
f\cut-o noi (coordonat\ de Laura Grünberg),
bun\oar\, în mass-media, femeile de carier\ [i
studentele au o apari]ie de 0,6% între femeile
din media româneasc\; top-modelele [i cele
c\rora eu le spun generic �fundule] în gemule]� �
au o apari]ie de 81%; categoria amante, neveste
de personaje celebre � 10%; delincvente � 5%;
pensionare 5%. Prin urmare, majoritatea femei-
lor care muncesc [i a celor care studiaz\ au o
apari]ie de 0,6% � acesta e modelul! Dac\ ceea
ce îi intereseaz\ pe cei care conduc trusturile
media este doar aceasta la o femeie, atunci noi,
celelalte, adic\ majoritatea, de fapt, nu exist\m!
Nu eu c\ am deja 50 ani, nici dumneavoastr\,
nici o mul]ime de femei care au alt\ agend\
decât aceea de a fi sexy pe bani.

Care sunt tarele la alte vârste?

O alt\ tar\ se leag\ de joburi. E-adev\rat, acum
nu se mai pun anun]uri cu precizarea angaj\rii
femeilor �sub 35 de ani�, dar, în momentul în
care te duci la interviu [i apari acolo ca femeie
de peste 35 de ani, sim]i cum ]i-a trecut m\laiul
prin traist\. O alt\ tar\ este aceea c\ toate femeile
migratoare, care contribuie din plin la produsul
intern brut al României, pe care îl fac în afar\
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[i îl aduc aici pe gratis, î[i las\ în genere copiii
în ]ar\ cu b\rba]i educa]i s\ fie ta]i abstrac]i.
Copiii aceia r\mân relativ de izbeli[te sau cu
bunica. Iar pentru femeile care într-adev\r câ[tig\
[i rezolv\ problemele financiare ale familiei, rezul-
tatul este adesea o familie destr\mat\, cu copii
l\sa]i aiurea [i needuca]i, adesea cu b\rba]i care
lenevesc [i beau. Dac\ pleac\ b\rba]ii, femeile
preiau de regul\ copiii [i vârstnicii din familie.
Dar în foarte multe cazuri pleac\ femei. Nu exist\
un sprijin foarte serios legat de copiii acestora,
de[i sunt mari contribuabile la produsul intern
brut. Este nedrept. Ele aduc bani [i b\rbatu-
lui, [i statului, [i ce primesc în schimb? Este o
problem\ de sensibilitate social\. 80% dintre
vârstnici sunt femei. 80% dintre v\duvi sunt
v\duve. Când vorbim despre tarele mari ale vârstei
a treia, vorbim, de fapt, mai ales despre femei.

{i crede]i c\ dac\ ar fi fost 80% dintre pensionari b\r-
ba]i ar fi dus-o mai bine pensionarii în ziua de azi?

N-ar fi putut fi pentru c\ tr\iesc cu [apte ani
mai pu]in. Acesta este marele nostru avantaj:
tr\im mai prost, dar mai mult.

Tot în R�Estul [i Vestul (p. 137) scrie]i, referin-
du-v\ la un documentar pe BBC, despre impoten]a
femeilor vârstnice: �Noi suntem înv\]a]i c\ a îmb\-
trâni înseamn\ a renun]a, eventual senin, la diferite
forme de existen]\ [i de exprimare. Înseamn\ s\ mori,
pe rând, în diferite dimensiuni: mori profesional, erotic,
social, mori folosind mai pu]in curent, telefon, auto-
buz�. Cum se poate schimba aceast\ mentalitate?
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S\ v\ dau un exemplu amuzant: eram într-o
emisiune TV cu câteva redactoare de la reviste
de femei. Revistele se adresau exclusiv femeilor
[i publicul-]int\ era de pân\ în 40 de ani. Am
fost întrebat\: �Dvs. citi]i revistele noastre?�.
�Nu, fiindc\ fac parte din publicul interzis.�
Adic\, pe scurt, la noi, femeie nu mai e[ti dup\
40 de ani. Devii alt\ form\ de �organizare a ma-
teriei�. Aceast\ percep]ie ]ine [i de cultura ]\r\-
neasc\, eu îi spun cultur\ parastaso-centric\,
e[ti pre]uit în momentul în care e[ti mort. De
toat\ treaba aceasta se ocup\ femeile r\mase.
Ele sunt înv\]ate ca dup\ o anume vârst\ s\
aib\ un dialog cu ve[nicia, în sensul preg\tirii
concrete a lucrurilor legate de moartea celor din
jur. E[ti înv\]at\ c\ e[ti moral\ dac\ suferi. E o
pl\cere de a pretinde c\ te chinui, adic\ tr\ie[ti
în mare parte într-o cultur\ sado-masochist\ [i
rural\ [i or\[eneasc\. Suferin]a pare o virtute.
Nu faci teste de osteoporoz\, nu iei m\suri la
timp s\ nu ]i se strâmbe oasele [i ajungi coco[at\.
Când m\ uit pe drumurile României, v\d în mas\
femei vârstnice strâmbe. Cine le-a testat de osteo-
poroz\, cine face tratamente cu femeile de 45 de
ani s\ nu ajung\ a[a? Cui îi pas\?

Dar nici lor nu le pas\...

Ele nu [tiu. Nici m\car nu [tiu c\ este o boal\.
{i merg înainte cu fatalisme: a[a a fost s\ fie,
a[a a vrut Dumnezeu. Culorile terne în care se
îmbrac\, lipsa acelei joie de vivre, faptul c\ bucuria
de a tr\i pare un lucru p\c\tos � toate ]in de
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cultura popular\ tradi]ional\ [i de cultura comu-
nist\ în care bucuria din motive personale era
un delict.

Ce p\rere ave]i despre cazul Eliza Iliescu?

Sunt mai multe probleme în joc. Unul ]ine de
acordul sau dezacordul cu tehnologiile reproduc-
tive aplicate unei persoane de vârsta aceasta. O
alt\ problem\ este legat\ de felul în care s-a
discutat cazul în România. Mi se pare c\ este o
tem\ foarte serioas\ de discu]ie pân\ la ce vârst\
po]i asista din banii de asigur\ri o persoan\ care
dore[te s\ aib\ copii. Asta poate fi o politic\
public\ de genul: noi sprijinim prin programele
de asigur\ri persoanele pân\ la vârsta de 40 de
ani s\ se reproduc\, fie b\rba]i, fie femei, iar
dup\ aceast\ vârst\, pl\te[te-]i singur sau nu
vei mai fi asistat fiindc\ riscul parental cre[te!
O alt\ problem\ este îns\ de natur\ moral\. De
ce fac apologia vie]ii [i am o p\rere mizerabil\
despre avort, iar în momentul în care cineva se
str\duie[te s\ nasc\ cu orice pre], nu consider
c\ acesta e un merit? De ce judec într-atât de
necru]\tor o femeie la 68 de ani c\ na[te un
copil [i nu judec deloc b\rba]i la 70 de ani care
devin tineri ta]i? De ce spun c\ pe ea o caut\
moartea pe-acas\ [i nu trebuie s\ fie mam\, dar
nu am aceea[i reac]ie fa]\ de b\rba]i, de[i spe-
ran]a lor de via]\ este în medie cu 7 ani mai
mic\? �Cre[tini� cum ne pretindem, ne iubim
mult mai mult prejudec\]ile decât semenii.

Suplimentul de cultur\, nr. 42, 10-16 septembrie 2005
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Partea a treia

LA POR}ILE
FEMINISMULUI POLITIC
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Cripto-patriarhatul

Realitatea ultim\ la care se raporteaz\ normele,
institu]iile [i practicile democratice este per-
soana. Justificarea existen]ei oric\rei institu]ii,
de la stat la familie, este aceea de a oferi cadrul
de dezvoltare al persoanei. Democra]ia nu este
doar un sistem de organizare politic\ [i juri-
dic\, ci [i o op]iune moral\, dac\ vre]i, de tip
kantian: consim]im c\ nici unul dintre noi s\
nu se foloseasc\ de oameni ca de simple mij-
loace pentru scopurile sale [i s\ nu accepte s\
fie folosit ca un simplu mijloc; de tip utilitarist:
consim]im c\ institu]iile [i practicile se justi-
fic\ moral dac\ mic[oreaz\ suferin]a [i sprijin\
cre[terea gradului de fericire pentru cel mai mare
num\r posibil de oameni; de tip neocontrac-
tualist: dac\ acele norme, institu]ii [i practici
avantajeaz\ [i pe cel mai dezavantajat membru
al comunit\]ii; de tipul eticilor grijii: dac\ pro-
moveaz\ rela]ii prin care indivizii î[i p\streaz\
integritatea [i pot s\ se afirme în condi]ii de
reciprocitate.

Ace[ti indivizi, persoane sau oameni despre care
vorbesc teoriile democra]iei, precum [i eticile
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moderne [i contemporane nu sunt creaturi
destrupate. Ei se nasc de sexe diferite, de rase
diferite, în comunit\]i etnico-religioase diferite.

Dup\ p\rerea mea ([i aici m\ raliez multor femi-
niste [i femini[ti), obstacolul universal în calea
democra]iei, respectiv cea mai r\spândit\ form\
de obstruc]ionare a particip\rii, reprezent\rii [i
autoîmplinirii omene[ti este patriarhatul. Indi-
ferent cât au evoluat sistemele politice, cât\ opo-
zi]ie s-a f\cut dictaturilor de orice tip, a r\mas
o ultim\ redut\, constant r\spândit\ istoric, geo-
grafic [i cultural: cea prin care femeile sunt ex-
plicit sau implicit blocate de la ceea ce face ca
o societate s\ fie democratic\ [i moral\. Familia
este construit\ patriarhal: dreptul la autoafir-
mare este rezervat b\rba]ilor, în timp ce datoria
autosacrificiului e rezervat\ femeilor. Institu-
]iile care controleaz\ decizia [i resursele func-
]ioneaz\ dup\ o logic\ asem\n\toare: femeile
sunt candidate la rolul de executante (în cazul
fericit în care nu sunt excluse [i de la acest rol).

Pe scurt, familia nu este partenerial\, iar demo-
cra]ia nu este paritar\. }\rile scandinave sunt
o fericit\ excep]ie. Doar natura, în incon[tien]a
ei, se opune acestei organiz\ri sociale, n\scând
echilibrat, în continuare, oameni de ambe sexe.

Eu nu pot s\ recunosc drept democratic\ o
societate nepartenerial\ [i neparitar\ în privin]a
genului. Cu alte cuvinte, consider societatea ro-
mâneasc\ o democra]ie neliberal\ de tip cripto-
-patriarhal. Caracterul criptic al patriarhatului
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românesc vine din aceea c\, formal, nu exist\
discrimin\ri de gen.

Voi încerca s\ schi]ez pe scurt câteva dintre supo-
zi]iile cripto-patriarhatului:

Se consider\ c\ femeile au probleme care pot s\
creeze disfunc]ii institu]ionale: fac greu alegeri
tran[ante, se implic\ prea mult afectiv în ceea
ce fac, stau mai mult cu ochii pe persoane [i
consecin]ele pe durat\ lung\ decât pe principii
[i consecin]e imediate, ]in prea mult la detalii
cotidiene în raport cu proiectele strategice de
anvergur\, nu [tiu s\ fie suficient de autoritare,
nu au apetit pentru lupte politice, se simt mai
repede lezate subiectiv [i, de ce nu, sunt mai
pu]in orgolioase, cedeaz\ mai u[or [i prefer\
compromisul [i pacifismul. Dac\ nu sunt a[a [i
se raliaz\ modelului masculin (care, în varianta
pozitiv\, înseamn\ mai mult\ neutralitate, im-
par]ialitate, ra]ionalitate), atunci sunt conside-
rate cinice, f\r\ scrupule [i periculoase.

S\ presupunem c\ aceste judec\]i sunt statistic
corecte, c\ în general femeile au tendin]ele com-
portamentale enun]ate mai sus. Dar este acesta
un argument ca ele s\ fie marginalizate în via]a
public\ [i în componenta ei politic\? Cu alte
cuvinte, este acesta un argument ca ele s\ fie
folosite doar ca mijloace de legitimare electo-
ral\ a androcra]iei? Aspectele enun]ate mai sus
[i care sunt feminine sunt mai str\ine demo-
cra]iei sau, dimpotriv\, practicate în politic\ ar
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mai reduce abordarea conflictualist-hegemonic\,
maniheismul [i �fascismul normativ�, de tipul
Fiat Justitia, pereat mundus? Pot b\rba]ii s\ fie
atât de empatici încât s\ nu uite de pe agenda
politic\ problemele cu care se confrunt\ mai
ales femeile? Un exemplu evident este cel al
amân\rii practicate de Parlamentul României
pân\ la calendele grece[ti (sau europene) a legii
egalit\]ii de [anse, a celei împotriva violen]ei
în familie, a celei de reglementare a prostitu]iei.
Pot b\rba]ii s\-[i aduc\ sistematic aminte c\
este cazul s\ fac\ politici publice în sprijinul
planningului familial, al familiilor monoparen-
tale, al re]elei de servicii pentru îngrijirea b\trâ-
nilor [i copiilor? În principiu, pot. Practic, dup\
cum se vede, nu o fac. Nu pe ei îi apas\ priori-
tar aceste probleme [i nici limbajul desconside-
ra]iei de gen.

S\ presupunem c\ am tr\i ziua în care femeile
ar domina [i ar tinde spre impunerea über alles
a valorilor socotite femeie[ti. {i-ar crea sacrul,
morala [i politica dup\ ceea ce socotesc ele ca
fiind ginomorfic, deci uman. Atunci, f\r\ îndo-
ial\ a[ avea aceea[i atitudine ca [i acum. A[
spune c\ acea lume ginocratic\ este doar pe
jum\tate uman\. E nepartenerial\, neparitar\
[i, prin urmare, nedreapt\ [i nedemocratic\. Cu
alte cuvinte, m-a[ angaja f\r\ ezitare într-o acti-
vitate promasculinist\.

Cei care ast\zi î[i spun democra]i, dar în acela[i
timp consimt la practicile patriarhale în via]a
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public\ [i în cea privat\ ar trebui s\-[i recu-
noasc\ o oarecare doz\ de f\]\rnicie. Respectul
lor pentru drepturile persoanelor, retorica
accept\rii diferen]elor, nu au o viz\ într-atât de
universal\ precum declar\ ei.

Curentul, 1998
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Istoria ascuns\, istoria
reg\sit\

Despre cartea lui Gail Kligman: Politica duplicit\]ii.
Controlul reproducerii în România lui Ceau[escu

Mi-a fost greu s\ citesc cartea lui Gail Kligman,
The Politics of Duplicity. Controlling Reproduction
in Ceau[escu� s Romania, ap\rut\ în 1998 la Uni-
versity of California Press. Greutatea venea din
omeneasca mea tendin]\ s\ fug de durerea me-
moriei. Aceast\ durere este înc\ vie în mine,
a[a cum este înc\ vie în multe femei din gene-
ra]ia matur\. Multe poart\ în suflet povara �des-
cotorosirii� de copiii nedori]i, spaima de controale
for]ate, vina pentru vie]ile refuzate. Multe dintre
noi poart\ în trup mutil\rile anilor politicii pro-
nataliste: cancere de col, histerectomii, pr\bu-
[iri metabolice. Multe dintre noi î[i amintesc
viu c\ nu mai era nimic privat [i nimic intim în
via]a noastr\.

În 1987 a trebuit s\ fac opera]ie la un picior.
Mi s-a cerut adeverin]\ c\ nu sunt îns\rcinat\.
Medicul a refuzat s\ mi-o dea în urma unui con-
trol ginecologic, m-a chemat în timpul ciclului
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[i, ca s\ fie sigur c\ nu tri[ez, mi-a administrat
al doilea tampon. În preziua opera]iei mi s-a
mai f\cut un test pe broasc\ [i s-a considerat
c\, neîn[elând vigilen]a partidului [i a �bra]ului
s\u secular�, merit s\-mi fie operat piciorul.

Alte mii de femei ca [i noi (dup\ statisticile ofi-
ciale, peste [apte mii) nu-[i mai amintesc îns\
nimic. Au murit de septicemii sau de hemora-
gii. Memoria lor este întrupat\ în copiii orfani,
în so]ii v\duvi [i în p\rin]ii înc\ în via]\.

Noi am înv\]at c\ istoria este eroic\, plin\ de
lupte �adev\rate� pentru idei. Suferin]a moral\
[i biologic\ derivate din sarcini nedorite, la fel
ca [i moartea din aceste cauze nu sunt �eroice�,
deci nu sunt demne de a fi consemnate istoric.
Acestei concep]ii despre istorie i se adaug\ pre-
judecata c\ experien]ele femeie[ti sunt triviale
[i c\ e bine s\ întoarcem capul în alt\ parte
atunci când d\m peste ele din gre[eal\.

Ceea ce face Gail Kligman în aceast\ carte este
în primul rând o opera]ie de trezire din prejude-
cata despre ceea ce este [i ceea ce nu este demn
de a fi obiect al analizei sociologice [i istorice,
din amnezia despre istoria vie]ilor noastre. Ea
ne preia fuga de noi în[ine, restituindu-ne cul-
tural memoria unor vie]i în care duplicitatea [i
complicitatea deveniser\ moduri de supravie-
]uire. Ceea ce face Gail Kligman, în al doilea
rând, este s\ zdruncine spiritele vestice con-
temporane din lini[tea istoriei lor ferite de tota-
litarisme. Atât de ferit\ încât a f\cut posibil\
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întrebarea pe care mi-au pus-o în 1995 studen]ii
de la Cornell University: �De ce voi românii v\
urâ]i copiii?�. Gail Kligman a r\spuns în locul
nostru, cu luciditate, cu simpatie comprehen-
siv\ [i cu empatie asumat\. A r\spuns academic
[i simplu, pentru cercet\tori, pentru politicienii
mereu ispiti]i s\ controleze statal facult\]ile re-
productive ale femeilor, dar [i pentru un public
mai larg care vrea s\ [tie cu ce fel de lume a
fost contemporan: �Cazul României trebuie s\
fie viu în mintea celor ce ar încerca s\ interzic\
avortul în Statele Unite (sau altundeva). Altmin-
teri, pentru noi cei care tr\im în Statele Unite,
visul american va deveni un co[mar american
c\ruia to]i îi vom fi martori [i de care vom r\s-
punde cu to]ii� (Kligman, op. cit., p. 252).

Iat\-ne deci în fa]a unei c\r]i despre co[marul
românesc c\ruia noi, cei maturi, i-am fost mar-
tori, victime [i complici. Politica duplicit\]ii ne
arat\ în toat\ goliciunea noastr\, chiar dac\ nu
am fost parte a nomenclaturii [i a aparatului
represiv. Ne arat\ cum am încercat s\ rezist\m
prin minciuni la minciun\, cum am în[elat în[e-
l\toria general\, cum am p\c\lit marea cacealma
social\. Kligman ne arat\ aceste practici coti-
diene dincolo de [edin]ele de partid. Femei t\ceau
vinovat despre propriile practici de subminare
a politicii pronataliste, aplaudând cuvânt\rile
lui Ceau[escu despre �datoria patriotic\ a femeii
române�. Femei care foloseau andrele, r\d\cini
de plante, garouri, ap\ oxigenat\, masaje în for]\
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ca s\ p\c\leasc\ �planul de f\cut copii� al regi-
mului. Doftoroaie de ]ar\ ajutau femeile �s\ scape
de lucrul acela�. Medici [i moa[e înfierau foca-
rele avortive în [edin]e, f\când chiuretaje clandes-
tine pe mai mul]i sau mai pu]ini bani. Procurori
ap\reau cu satisfac]ie sadic\ [i d\deau buzna
în cabinete ginecologice ca s\ le prind\ pe cele
care subminau politica demografic\, închizând
ochii din când în când, c\ci [i ei aveau câte o
�pil\� îns\rcinat\. Era o lume în care suferin]a [i
sacrificiul erau ridicate la rang de virtute suprem\.
Pl\cerea de orice natur\ era ilegitim\. Într-o bun\
tradi]ie fundamentalist\, familia s\n\toas\ a
comunismului era aceea în care indiferent de
cât de mult se detestau doi so]i, ei nu puteau
divor]a decât cu grave consecin]e sociale; [i,
oricât de mult se pl\ceau doi oameni, ei aproape
nu aveau dezlegare s\ fac\ legal dragoste decât
în scopuri reproductive [i doar în interiorul �ce-
lulei de baz\ a societ\]ii�. �Statul paternalist a
uzurpat «dreptul» patriarhal [i patrilinear al b\r-
batului de a «proteja» sexualitatea [i pântecele
femeilor, desfiin]ând atât controlul legal al b\r-
ba]ilor, cât [i pe cel al femeilor în privin]a ferti-
lit\]ii femeie[ti... Lec]ia fundamental\ a politicii
demografice române[ti, a c\rei pies\ central\ a
constituit-o re-criminalizarea avortului, este aceea
c\ legea trebuie s\ protejeze avorturile sigur.
Dosarele istorice comparative ale mortalit\]ii
materne în ]\rile în care avortul este interzis
indic\ limpede faptul c\ femeile caut\ în astfel
de situa]ii c\i ilegale ca s\ avorteze atunci când
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op]iunea de a preveni sau de a elimina o sarcin\
nedorit\ nu le sunt accesibile. Pe scurt, femeile
î[i risc\ via]a ca s\ poat\ ob]ine controlul ferti-
lit\]ii proprii... accesul la cunoa[terea metode-
lor contraceptive, atât de c\tre femei, cât [i de
c\tre b\rba]i este aspectul critic al practicilor
sexuale [i reproductive [i, desigur, al controlu-
lui fertilit\]ii.� (Kligman, op. cit., pp. 245-246)

Citatul anterior e o concluzie major\ a unui
demers care este o demonstra]ie de cercetare
cantitativ\ [i calitativ\ f\cut\ la standarde înalte.
Gail Kligman s-a aplecat asupra datelor empirice
(statistici, cercet\ri de teren, interviuri, dosare)
a[a cum rar am f\cut noi, cercet\torii români.
Nu am f\cut-o fiindc\, pe de-o parte, din 1977
cercet\rile sociologice au fost interzise, iar for-
marea cercet\torilor sociali a fost întrerupt\ pân\
în 1990; pe de alt\ parte, o astfel de tem\ într-o
societate ipocrit\ precum cea comunist\ [i cu
remanen]a de ipocrizie pe care o avem [i ast\zi
nu ar fi fost posibil\. Dac\ cercet\toarea ameri-
can\ nu s-ar fi aplecat ani de zile asupra politicii
pronataliste în România [i dac\ mul]i români
nu ar fi sprijinit-o s\-[i duc\ la bun sfâr[it cule-
gerea datelor, riscam, cred, ca aceast\ parte de
istorie s\ r\mân\ ascuns\ pân\ la uitare defini-
tiv\. Este o istorie care nu ne convine din mai
multe motive: arat\ c\ în totalitarism am avut
cu to]ii suferin]e comune. Dar nu chiar toate.
B\rba]ilor nu le-a fost violat\ la scar\ mare inti-
mitatea fizic\, nu au f\cut septicemii din avorturi,
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nu au z\cut anemia]i de hemoragii [i nu au
f\cut pu[c\rie fiindc\ au �sc\pat� de o sarcin\
nedorit\. Mai mult, unii dintre ei, r\ma[i v\duvi,
[i-au abandonat copiii la orfelinate [i [i-au ref\-
cut via]a cu alt\ poten]ial\ victim\ a politicii
pronataliste.

Nu ne convine s\ citim în cartea lui Gail Kligman
faptul c\ în afar\ de nomenclaturi[ti [i securi[ti
au mai dat o mân\ de ajutor regimului totalitar
mul]i al]ii din categorii onorabile: medici, jude-
c\tori, procurori. Desigur, ei invocau omenescul
motiv de a nu-[i periclita libertatea sau pozi]ia
profesional\. Nu ne convine ca, reflectând dincolo
de carte, s\ ne d\m seama c\ vinova]i suntem
[i cei care, profesori fiind, am ocolit în educa]ie
subiectele referitoare la sexualitate [i reprodu-
cere ca �nedemne� de înalta cauz\ a educa]iei
socialiste. Cele mai multe femei care au m\r-
turisit despre avorturi au m\rturisit [i faptul
c\ nu aveau cea mai elementar\ educa]ie repro-
ductiv\.

Gail Kligman nu ne acuz\. Dimpotriv\, ea în-
cearc\ s\ decodifice mecanismele sociale prin
care am ajuns victime colabora]ioniste ale unui
sistem ce ne-a p\truns pân\ la nivelul contro-
lului uterin, mecanismele care ne-au f\cut dupli-
citari [i complici. Mai mult, ea g\se[te [i partea
noastr\ sublim\ de riscare a libert\]ii [i profe-
siei ca s\ ne ajut\m între noi în re]eaua de
solidaritate privat\, în re]eaua de rezisten]\ as-
cuns\, împotriva �norm\rii [tiin]ifice a propriilor
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noastre nevoi�, inclusiv a celor legate de com-
portamentul reproductiv-sexual. Ar fi foarte im-
portant\ o alt\ lucrare care s\ descrie la fel de
viu [i s\ analizeze la fel de [tiin]ific re]elele
rezisten]ei private: redistribuirea hranei, hai-
nelor, mobilierului, �tri[area� cotidian\ a ra]iei
alimentare, sistemele improvizate de iluminat
[i c\ldur\, disiden]ele fa]\ de educa]ia oficial\.

Pentru cei care sunt educa]i în mituri inte-
lectualist-elitiste [i nu suport\ �coborârea� în
t\râmul celui mai concret dintre faptele brute:
interven]ia statului în propriile noastre utere,
cartea r\mâne o prob\ de for]\ a cercet\rii asu-
pra unui fenomen care se multiplica pe m\sura
împu]in\rii vie]ilor noastre: cel al propagandei.
Propaganda a devenit singura ofert\ care a ex-
cedat cererea. Nici o resurs\ nu a fost folosit\
cu zgârcenie. Doar ea hr\nea pân\ la grea]\ via]a
noastr\ cotidian\ sleit\ [i frustrant\. Specia de
propagand\ analizat\ de c\tre Gail Kligman este
cea reproductiv\. Ea a început s\ curg\ imediat
dup\ Decretul 770 din 1966. Ce este curios este
faptul c\ seam\n\ ca dou\ pic\turi de ap\ cu
discursurile actuale ale ini]iatorilor proiectu-
lui de lege pentru interzicerea avorturilor [i cu
discursurile na]ionali[tilor care tremur\ retoric
de frica �împu]in\rii� fiin]ei na]ionale. Toate
aceste discursuri con]in obsesia grijii pentru cei
nen\scu]i [i sunt oarbe [i surde la nevoile celor
n\scu]i deja. Genele sunt mai importante decât
indivizii. Ele sunt scop în sine în calitate de
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�purt\toare de neam�. Persoanele sunt doar mij-
loace de împlinire a neamului prin nemurire
genetic\. Autoarea american\ � îmi pare ciudat
s\-i spun a[a, odat\ ce, prin interesul ei pentru
comunit\]iile pe care noi le d\m uit\rii, cum
este cea din Maramure[, sau pentru problema-
tica istoriei tr\ite de noi în[ine, Gail Kligman
se dovede[te mai efectiv [i mai eficient românc\
decât mul]i români autoexila]i în lumea ideilor
pure � disec\ întregul arsenal de vorbe profe-
rate de medici, cercet\tori [i activi[ti. Aceste
vorbe �demiurgice� desfiin]au [i delegitimau orice
alegere liber\ a rolului [i responsabilit\]ii de
p\rinte. Avortul este: �masacru intrauterin�, �ina-
mic perfid al viitorului biologic al poporului�,
duce la �declinul mâinii de lucru�, submineaz\
independen]a patriei, denatureaz\ �împlinirea
destinului femeiesc� este un atac la �patria
mum\� [i la �plaiul str\mo[esc�, împu]ineaz\
patrimoniul �partidului p\rinte� (pp. 124-130).
Comunismul nu a operat niciodat\ cu o etic\ a
drepturilor individuale (alta decât cea pentru
nen\scu]i). El a operat doar cu o etic\ a dato-
riei, zgomotos propagat\ pe toate canalele. Pe
lâng\ datoria de a construi societatea socialist\
multilateral dezvoltat\, femeile mai aveau [i dato-
ria patriotic\ de a na[te [i cre[te copii, în gene-
ral nu mai pu]in de patru �pe cap de femeie�.
Kligman ne aminte[te cât de �importante� eram
în programele partidului, cum îmbinam armo-
nios rolul de mame cu cel de produc\toare, acti-
viste, so]ii, cum cre[team �genera]ii robuste�,
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cu o mân\ pe strung [i alta pe steag. Ne rea-
minte[te cum eram promovate în toate func]iile
[i rolurile, cât pentru a uita complet c\ suntem
altceva decât ma[ini de produc]ie [i reproduc-
]ie, [i cum ne exprimam în discursul public mân-
dria c\ voin]a proprie ne este c\lcat\ în picioare
[i c\ avem [ansa unic\ a dublei zile de munc\.

Subiec]ii c\r]ii suntem noi, genera]iile mature
din România anilor �80. {tiu cât de mare ne este
ispita s\ arunc\m peste bord amintirea unei
istorii care ne doare acut. Despre aceast\ istorie
vorbe[te cercetarea lui Gail Kligman. Deocam-
dat\ le vorbe[te americanilor. Le vorbe[te pre-
ventiv, f\când din vie]ile noastre schismatice o
lec]ie pentru to]i cei care sunt ispiti]i s\ se sub-
stituie deciziei personale în probleme personale
cum este aceea crucial\ de a da via]\ [i de a
r\spunde pentru ea. C\ci ceea ce nu în]eleg
marii vigilen]i ai p\zirii f\tului ca �proprietate
a întregului popor� sau ca mijloc de perpetuare
[i nemurire a neamului este exact responsabi-
litatea parental\. Na[terea nu e un simplu act
de a da via]\, ci un act prin care un cuplu sau
un p\rinte se angajeaz\ cu o parte substan]ial\
a vie]ii lor într-o rela]ie de cre[tere [i educare a
copiilor.

La sfâr[itul lecturii, sentimentul ini]ial de refuz
al memoriei mi-a trecut. A r\mas cel al datoriei
morale de a ne asuma a[a cum am fost [i sun-
tem. Ispita amnezic\ s-a pr\bu[it în fa]a evi-
den]ei istoriei reg\site. Ca s\ împlinim aceast\
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datorie moral\, traducerea româneasc\ a c\r]ii
devine urgent\ [i acut necesar\.

(Not\: cartea a fost între timp tradus\ [i publicat\
în anul 2000 sub titlul: Politica duplicit\]ii. Controlul
reproducerii în România lui Ceau[escu, Humanitas,
Bucure[ti.)

Ca s\ îndeplinim datoria inser]iei noastre [tiin-
]ifice în investigarea propriei societ\]i, avem
urgent\ nevoie de cercet\ri de nivelul celei din
Politica duplicit\]ii. Aceast\ carte nu ne red\ doar
o istorie pe care tindem s\ o ignor\m, dar [i
percep]ia clar\ a valorii combina]iei cercet\rilor
cantitative [i calitative, valoare care nu poate
s\ fie substituit\ niciodat\ de eseuri impresio-
niste despre societate, nici de memorialistica
pur\, nici de cercet\ri cantitativist-destrupate.
Acestea au rolul lor, dar nu sunt prin ele însele
genitoare de politici sociale, pe când o lucrare
precum cea a lui Gail Kligman, categoric da.

Sfera Politicii, nr. 62/1998.



184

Mihaela Miroiu

Etatizarea facult\]ilor
reproductive

Articol trimis, dar nepublicat de c\tre ziarul Curentul,
în 1998, dup\ înaintarea Proiectului �Moisin�
în Parlamentul României.

Senatorul PN}CD (Partidul Na]ional Cre[tin [i
Democrat) Ioan Moisin este un parlamentar
creativ. El a cugetat profund la binele ]\rii [i a
decis: cet\]enii se împu]ineaz\. Produc]ia de
cet\]eni trebuie s\ creasc\. Statul trebuie s\ preia
controlul asupra acesteia prin lege, o lege care
interzice utilizarea capacit\]ii reproductive de
capul prioritar a cui o are, adic\ a femeilor. Dom-
nul senator Moisin a uitat c\ femeile nu r\mân
singure îns\rcinate [i nu a prev\zut în proiectul
s\u articole dure care incrimineaz\ b\rba]ii insu-
ficient de activi în fecundare, inclusiv pe cei cu
op]iune monahal\ care se sustrag cu totul s\
dea curs facult\]ilor reproductive. În acest fel,
închisorile patriei ar fi populate echitabil cu per-
soane culpabile de ambe sexe.

Eu una nu mai vreau s\ consimt moral s\ v\d
în continuare c\ singurele victime ale politicilor
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pronataliste sunt femeile, cu excep]ia medicilor
b\rba]i care erau prin[i f\când avorturi ilegale.
Nu mai vreau s\ tr\iesc într-o lume în care, pe
u[a blocului meu, ies co[ciuge cu femei moarte
de septicemie sau femei cu c\tu[e la mâini, femei
moarte prin grija statului, neîmp\rt\[ite prin grija
unor preo]i incapabili de în]elegere, mil\ [i ier-
tare. Nu mai pot s\ asist contemplativ cum copiii
acelor femei r\mân pe drumuri sau populeaz\
casele de copii în timp ce mul]i dintre ta]ii lor
o iau inocen]i de la cap\t, c\utând alt\ femeie
s\-[i refac\ via]a.

Prin urmare, propun ca senatorul, atât de griju-
liu cu etatizarea capacit\]ilor reproductive feme-
ie[ti, s\ extind\ acest proiect înspre luarea în
st\pânire, prin lege, [i a capacit\]ilor b\rb\te[ti.
Facem, cu alte cuvinte, un experiment imaginar.
Aceasta înseamn\ ad\ugarea unor noi articole
perfect simetrice cu cele existente în proiectul
domniei sale: 1. Utilizarea de c\tre b\rba]i a
prezervativelor, a metodei coitus interuptus [i a
altor mijloace de sustragere de la fecundare se
pedepse[te cu închisoarea. 2. Partenerul care
consimte la avort se pedepse[te ca [i femeia care
î[i întrerupe sarcina. 3. Celibatul este sustra-
gere de la institu]ia sacr\ a c\s\toriei, al c\rei
scop este na[terea [i cre[terea progeniturilor [i
se pedepse[te prin lege. Desigur, ca [i senatorul
Moisin, a[ completa proiectul de lege cu arti-
cole privind protec]ia tat\lui, c\ruia statul trebuie
s\-i ofere un concediu mai extins de îngrijire a
copilului, un salariu patern [i o pensie patern\.
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În privin]a pensiei paterne, primul c\ruia i-a[
acorda-o, cu valoare simbolic\, ar fi exact ini-
]iatorului acestui proiect. În acest fel, i-a[ oferi
r\gaz de medita]ie asupra consecin]elor propriei
creativit\]i legislative.

*

Proiectul legii împotriva avortului [i contra-
cep]iei este mult mai radical decât decretul lui
Ceau[escu fiindc\ nu admite excep]ii nici pen-
tru cazuri de viol, de periclitare a s\n\t\]ii [i
vie]ii materne sau limit\ de vârst\, de unde se
vede c\ duhul totalitar nu piere, ci se metamor-
fozeaz\ pe o treapt\ superioar\. Ceea ce distinge
proiectul �Moisin� de decretul lui Ceau[escu este
atât radicalitatea primului, cât [i justificarea.
Ceau[escu dorea constructori ai comunismului.
Mul]i [i anonimi. Sacrificabili pe altarul ateu al
paradisului terestru. Ideologia care îl anima era
cea na]ionalist-comunist\. Domnul senator ne
prezint\ un coctail ideologic justificativ de alt\
natur\: cre[tinism [i drepturile omului (nen\scut,
se în]elege). Din perspectiv\ cre[tin\, senatorul
alege doar argumente de inspira]ie vetero-testa-
mentar\ (contracep]ia era interzis\ în principal
fiindc\ evreii îl a[teptau pe Mesia [i nu doreau
s\ rateze apari]ia acestuia) [i fatalist\: femeilor
li se refuz\ liberul arbitru în decizia asupra mo-
mentului concep]iei [i p\str\rii sarcinii, dar nu
[i responsabilitatea (moral\ [i penal\) pentru uti-
lizarea pilulelor contraceptive [i avort. Drepturile
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omului nu-i spun nimic despre dreptul persoa-
nei de a dispune de propriile ei capacit\]i (drept
în absen]a c\ruia libertatea este nonsens). Grija
senatorului se îndreapt\ doar spre dreptul per-
soanei nen\scute, pe care o a[az\ sub inciden]a
drepturilor copilului. În parantez\ fie spus, m-a
impresionat profund c\ bibliografia asupra drep-
turilor omului [i copilului este citat\ din ma-
nuale de cultur\ civic\ de clasa a treia [i a noua
[i nu din documentele originale. Aceasta m-a
f\cut s\ m\ întreb dac\ nu cumva astfel de par-
lamentari sunt priva]i de cea mai elementar\
documenta]ie pentru maturi.

Un stat devine fundamentalist atunci când între
legea moral\ [i cea penal\ nu mai exist\ nici o
distinc]ie, atunci când între politic\ [i religie
suprapunerea este total\. Admit c\ România este
înc\ o democra]ie neliberal\. Dar nu pot s\ admit
c\ cei legitima]i s\ ne conduc\ se comport\ ca
[i când au primit mandat s\ ne îndrepte spre
un stat fundamentalist. S\ d\m deci Cezarului
ce e al Cezarului [i lui Dumnezeu ce e al lui
Dumnezeu. S\ l\s\m oamenii s\ decid\ liber
asupra facult\]ilor lor reproductive, în func]ie
de morala [i religia la care consimt. Este pro-
blema propriei lor con[tiin]e, neconfiscabil\ de
c\tre stat.
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Inegalele �egalilor�

Enun]ul: �To]i oamenii sunt egali� nu poate s\
fie acceptat decât cu precizarea clar\ a refe-
ren]ialului egalit\]ii: suntem egali în fa]a lui
Dumnezeu (aceasta contând doar pentru cei care
cred), în fa]a legilor, în fa]a normelor morale,
în raport cu criteriile de selec]ie pentru anu-
mite pozi]ii profesionale. În cazul primelor trei
forme nu conteaz\ nici o alt\ caracteristic\ în
afara faptului de a fi om. În cazul celei de-a
patra forme nu conteaz\ nici o alt\ caracteris-
tic\ în afara competen]ei [i meritului.

Liberalii reduc]ioni[ti sunt mul]umi]i cu aceast\
idee. Odat\ ce nu exist\ nici o discriminare for-
mal\ în privin]a egalit\]ii, atunci înseamn\ c\
doar incapacitatea sau lipsa meritelor cuiva, even-
tual a unui grup întreg, îl fac neeligibil pentru
diferite pozi]ii sociale. România colc\ie de per-
sonaje care se declar\ liberale [i democrate, dar
care r\mân oarbe la discrimin\rile reale [i v\d
în fa]\ doar egalitatea formal\. M\ rog, ce v\
împiedic\ s\ v\ afirma]i? Na]ionali[tii români
spun asta despre maghiari, rasi[tii din România
spun asta despre rromi, sexi[tii din România
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spun asta despre femei, eliti[tii români spun
asta despre oricine, în afara lor.

Marginalizarea etnic\ face obiectul a numeroase
dispute, mai ales în privin]a maghiarilor [i ne-
permis de pu]ine în privin]a rromilor. Margina-
lizarea de gen (a se citi: a femeilor) este trecut\
undeva în coada listei tuturor listelor de prio-
rit\]i. La acest din urm\ aspect m\ voi opri mai
mult, nu doar pentru c\ sunt femeie [i manifest
o clar\ empatie cu situa]ia celorlalte femei, ci
[i pentru c\, dup\ opinia mea, discrimin\rile la
care sunt supuse femeile din România sunt mai
grave decât cele etnice, religioase, de categorie
social\. S\ nu uit\m c\ fiecare grup discriminat
este compus [i din femei, prin urmare ele sunt
expuse dublei discrimin\ri. Vorbind despre em-
patie, îi rog pe cititori s\ î[i imagineze pentru
o clip\ c\ suntem rrome s\race, nu de alta, dar
nu este nici un merit personal sexul, etnia, fami-
lia [i mediul în care ne na[tem. S\ ne mai imagi-
n\m c\ diferite personaje de decizie [i influen]\
public\ ne spun: �Dar ce v\ împiedic\ s\ v\ anga-
ja]i cu carte de munc\, s\ face]i studii medii sau
superioare, în fine, s\ ajunge]i ceea ce v\ dori]i?�.

Prestigiul de care se bucur\ în România cercet\-
rile sociologice este înc\ mic, eventual reductibil
la sondajele de opinie în privin]a preferin]elor
electorale. A[a se face c\, în loc s\ ne uit\m cel
pu]in statistic la situa]ia femeilor, prefer\m s\
debit\m enun]uri impresioniste despre cum ni
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se pare nou\ c\ stau lucrurile. Dac\ vom coborî
în lumea prozaic\ a statisticilor, ne va s\ri în
ochi eviden]a: cea mai s\rac\ dintre categoriile
s\race din România este cea a femeilor, mai ales
a celor ce fac parte din categoria familii mono-
parentale, compus\ în propor]ie de peste 90%
din femei care î[i cresc singure copiii. Analfabe-
tismul [i lipsa de calificare au drept campioane
absolute femeile rrome. {omajul atinge priori-
tar femeile tinere, mai ales dac\ nu sunt fru-
moase [i accesibile ca s\ fie acceptate pe lâng\
[efi. De[i femeile studiaz\ în universit\]i (peste
50% dintre absolven]ii cu studii superioare sunt
absolvente), ele reprezint\ o propor]ie foarte re-
dus\ în establishment-ul academic: doar 7% dintre
profesorii universitari sunt femei, decanele le
numeri pe degete, femei rector nu avem. Sunt
foarte pu]ine inspectoare, directoare de licee. În
toate ministerele, pe pozi]ii de decizie suprem\
se afl\ b\rba]i. Legile sunt f\cute de b\rba]i în
propor]ie de 93-95%. Partidele politice prefer\
femei în umbr\ [i cât mai obediente. Doar 2,7%
dintre prim\rii sunt conduse de femei. Presa
este managerial dominat\ de b\rba]i. În conclu-
zie, tr\im într-o lume în care b\rba]ii sunt capul
aproape exclusiv al celor mai multe institu]ii.
Nimeni nu-i blameaz\ ca b\rba]i în leg\tur\ cu
felul în care ne conduc. Dac\ o femeie iese din
rând (a se citi, din anonimat), ceea ce face r\u
este legat, în opinia public\, de însu[i faptul c\
e femeie [i c\ a îndr\znit s\ conduc\ sau s\
influen]eze.
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În ]\rile cu care declar\m c\ vrem s\ sem\n\m,
lucrurile stau diferit. Femeile ocup\ în propor]ii
crescute (de la 25% la 45%) pozi]ii profesionale,
manageriale [i politice înalte. S\ deducem, potri-
vit principiului egalit\]ii formale, c\ româncele
sunt mai incapabile, mai nevolnice, mai tem\-
toare sau, de ce nu, mai proaste decât b\rba]ii
români, comparativ cu situa]ia de gen din sta-
tele pe care le lu\m drept reper dezirabil, cu
toate c\, sub acest aspect, sem\n\m mai de-
grab\ cu ]\rile musulmane?

Dac\ nu facem deduc]ia de mai sus, trebuie s\
recunoa[tem c\ este ceva putred în mecanis-
mele noastre sociale, în politicile publice (în
m\sura în care le avem), în mass-media, în edu-
ca]ie, în legisla]ie. Blam\m în continuare, ca
ni[te conservatori ce ne place s\ fim, greu curabi-
lele �mentalit\]i�. Rezultatul este, ca de obicei,
marea v\ic\real\. Cu ce putem înlocui aceast\
sterilitate contraproductiv\? R\punsul nu este
greu: cu norme, cu institu]ii [i cu educa]ie care
s\ vizeze egalitatea de [anse pentru femei.
Aceasta înseamn\ câteva lucruri: s\ recunoa[-
tem deschis c\ egalitatea formal\ în drepturi nu
elimin\ discrimin\rile de gen; s\ vedem cum
func]ioneaz\ discrimin\rile în recrutarea, anga-
jarea [i promovarea personalului; s\ avem o
lege a egalit\]ii de [anse; s\ îi urm\rim institu-
]ional aplicarea.

Poate c\ liberalii no[tri nu au nici o inten]ie s\
dubleze num\rul de competitori. Este mai comod
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s\ dai la o parte o jum\tate dintre ei, ]inând
discursuri despre egalitatea formal\ în drepturi.
Cu alte cuvinte, liberalilor no[tri le convine mai
mult s\ mimeze, decât s\ practice liberalismul.

Revista 22, nr. 44, 3 noiembrie 1998
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Minoritare, anonime,
invizibile

Societatea pe care o construim acum în România
este (înc\) foarte îndep\rtat\ de democra]iile
liberale apusene. Între indicatorii acestei dis-
tan]e sunt [i cei referitori la men]inerea unor
mari categorii de oameni drept cet\]eni de rangul
doi, adic\ cet\]eni marginali din punct de vedere
civic [i politic, persoane care conteaz\ doar ca
electorat [i pl\titori de taxe. Cea mai vast\ cate-
gorie de acest tip din România este reprezen-
tat\ de femei (aproape 51% din popula]ie). Un
alt indicator de subdezvoltare democratic\ îl re-
prezint\ reducerea vie]ii publice la cea politic\,
cel pu]in la nivelul unei confuzii bine între]i-
nute [i de c\tre pres\. Asocia]iile nepolitice,
activit\]ile culturale, [tiin]ifice, civice sunt nein-
teresante pentru mass-media. Aceasta st\ cu ochii
pe politicieni, a[a cum [i politicienii stau cu
ochii pe ea. Este excesiv interesat\ de scandalu-
rile politice, iar de ONG-uri î[i aduce aminte doar
când fac parte din categoria celor care ascund
afaceri de contraband\. Profesioni[tii diverselor
domenii, ca [i impostura profesional\, nu î[i
pot face loc în interesul ochiului public.
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Femeile din România sunt refugiate mai ales în
ONG-uri (aproape jum\tate din membrii [i liderii
acestora) [i în activit\]i profesionale. Ele fug
de politic\ sau sunt împiedicate s\ ajung\ acolo.
Datorit\ confuziei dintre public [i politic, precum
[i a compozi]iei de gen a clasei politice, putem
spune c\ în aceast\ lume a noastr\ femeile sunt
marginale, anonime [i invizibile. Mai mult, dac\
privim mai atent spre cine conteaz\ ca opinie
politic\ în talk-show-uri, de exemplu, vom con-
stata c\, potrivit practicii televiziunilor din
România, femeile nu sunt calificate nici m\car
în calitate de oameni de opinie [i de exper]i în
analiz\ politic\. Pe scurt: în afara unor cazuri de
excep]ie, imaginea public\ a cet\]enelor din aceast\
]ar\ este aceea c\ ele nu gândesc [i nu exist\ politic.
Marii avantaja]i ai acestei imagini sunt b\rba]ii
din clasa politic\ [i cei ce reprezint\ gânditorii
asupra politicului.

Sexismul [i misoginismul în politic\ [i pres\
ajut\ b\rba]ii s\ se descotoroseasc\ foarte sim-
plu de jum\tate din competitori. În România,
discrimin\rile între sexe sunt mascate de exis-
ten]a formal\ a drepturilor egale [i de obstruc-
]ionarea oric\rei politici de egalitate de [anse,
misoginismul nu este sanc]ionat în codul deon-
tologic al jurnali[tilor [i oamenilor politici, în
cazul în care ace[tia din urm\ au cea mai vag\
inten]ie s\ ia not\ de etica politic\.

Marginalismul politic se poate detecta din sim-
ple statistici: în parlament, procentul femeilor
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nu reu[e[te s\ treac\ de 4%, nu avem nici o mi-
nistr\ (singura pe care am avut-o a fost pentru
trei luni), la nivelul de secretar de stat femeile
au oscilat constant între una [i trei, avem 2,75%
femei în func]ia de primar, 5,47% consiliere
jude]ene [i 6,11% consiliere locale. Nu avem [i
nu am avut nici o femeie prefect. Partidele
liberale (cele care ar fi trebuit s\ fie vârful de
lance al moderniz\rii) nu au politici de egalizare
a [anselor [i eliminarea discrimin\rilor, practi-
când o dubl\ orbire: atât în privin]a liberalis-
mului contemporan apusean, cât [i în privin]a
minimalismului civic românesc. Multe partide
sunt conservatoare în privin]a genului: Partidul
Na]ional Cre[tin-Democrat, Uniunea Democrat\
a Maghiarilor din România (obsedat de minorat
doar pe dimensiunea etnic\, nu [i pe cea de
gen), Partidul Unit\]ii Na]ionale a Românilor,
Partidul România Mare. Politicile de egalizare a
[anselor pentru femei au r\mas aproape exclusiv
în ograda social-democra]iei (Partidul Demo-
crat, Partidul Democra]iei Sociale din România,
Partidul Social-Democrat). Cel mai coerent par-
tid în privin]a paritarismului de gen [i a promo-
v\rii legisla]iei în favoarea femeilor este pân\
acum Partidul Democrat.

Care sunt cauzele marginalismului politic, ale
anonimatului public [i ale invizibilit\]ii me-
diatice a femeilor drept cet\]ene-contribuabile
în aceast\ ]ar\? Le voi schi]a pe scurt:
� Femeile se tem s\ intre în via]a politic\, iar

odat\ intrate acolo, r\mân cât mai anonime.
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Temerea lor este motivat\ de: lipsa partene-
riatului în via]a privat\ (femeile au r\mas
prizonierele aproape exclusive ale dublei zile
de munc\: cea profesional\ [i cea casnic\);
inocularea complexului Elena Ceau[escu (f\r\
s\ reg\sim complexul Nicolae Ceau[escu în
privin]a b\rba]ilor); lipsa tradi]iei de eman-
cipare [i inexisten]a unui suport popular al
mi[c\rii pentru drepturile [i afirmarea femei-
lor; aspectul de scandal al vie]ii politice româ-
ne[ti [i temerea mai mare a femeilor de a
nu deveni subiect de scandal; lipsa educa]iei
pentru solidaritate de gen; educa]ia patriar-
hal\ tradi]ional\ [i cea comunist\ pentru
autosacrificiu.

� Politica româneasc\ este înc\ extraterestr\.
Ea pune probleme cât mai abstracte [i mai
destrupate. Are obsesii dep\rtate de via]a coti-
dian\, anume de aceea care r\mâne frecvent
regatul femeilor: hr\nirea, igiena, manage-
mentul domestic, educa]ia, supravie]uirea,
civiliza]ia vie]ii de zi cu zi. Toate acestea sunt
prea jos pentru �marea politic\�. Ea ]inte[te
doar sus, la Uniunea European\ [i NATO.
Interesele politice ale femeilor ca femei nu
se reg\sesc în politica actual\. Politicienilor
le convin ironia [i derizoriul în care sunt arun-
cate femeile cu problemele lor cu tot. Scap\
de competitorii femei [i de a da seama de efi-
cien]a administra]iei ca act concret-cotidian.

� Legisla]ia a f\cut în privin]a femeilor un
singur progres: concediul parental (1998).
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Sanc]ionarea discrimin\rilor în angajare, a
h\r]uirii sexuale, a violului marital, a sexis-
mului ca delict explicit au r\mas în suspensie.
Recent a ap\rut un comunicat despre inter-
zicerea accesului femeilor la înv\]\mântul
militar: nimic altceva decât înc\ o decizie
neconstitu]ional\ care r\mâne f\r\ sanc]iuni.

� Presa ignor\ femeile în alte chipuri decât cele
în care apar ca top-modele, anexe decorative,
victime [i autoare de delicte. Dac\ îndr\z-
nesc s\ devin\ figuri publice, în general le
trece în invizibilitate. Dac\ le ia în seam\, o
face mai ales ca s\ înt\reasc\ ideea rolului
malefic al acestora în politic\. Abaterile de
la aceste practici nu sunt regula, ci excep]ia.

În concluzie, fiindc\ via]a noastr\ public\ se
reduce ca imagine la cea politic\, putem spune
c\ societatea româneasc\ actual\ cade ca res-
ponsabilitate în guvernare aproape exclusiv în
competen]a b\rba]ilor. Femeile sunt eliminate
sau marginalizate în calitate de competen]e. Prin
urmare, ele nu pot s\ aib\ decât o responsabi-
litate minor\ pentru felul în care este guvernat\
România la nivel local [i statal, altfel decât în
calitate de aleg\toare. In extremis, procentual,
femeilor le revine cel mult 3-4% din respon-
sabilitatea pentru tot ce se întâmpl\ la nivel
legislativ [i executiv.

Curentul, 14 mai 1998
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Femei în posturi de decizie

Atunci când se (re)lanseaz\ în dezbaterea public\
problema �femeii în posturi de decizie�, ne gân-
dim aproape instantaneu la faptul c\ aceast\
postur\ este neobi[nuit\, prin urmare este un
subiect de pres\. Simetrica �b\rba]i în posturi
de decizie� ar stârni nedumerirea [i probabil
amuzamentul general. Este �normal� s\ fie b\r-
ba]i în posturi de decizie. Este îns\ banal, deci
neinteresant pentru mass-media.

Ne confrunt\m în primul rând cu o problem\
referitoare la asimetria de gen [i în al doilea
rând o problem\ legat\ de termenul �posturi de
decizie�. M\ voi referi pe scurt la cea din urm\.
Decizia este urmarea unei deliber\ri, cel mai
adesea, ra]ionale. Cel sau cea care decide are
discern\mânt, are informa]ia necesar\, are inte-
rese, [i le poate manifesta [i r\spunde, cel pu]in
moral, de consecin]ele deciziei. Acest exerci]iu
este comun ambelor sexe, dar asimetric în sfe-
rele sale de manifestare. Dac\ am lua în consi-
derare via]a privat\, ne-am da seama c\ cele
mai multe decizii sunt luate de c\tre femei [i
înc\ în probleme cruciale. Fiecare am ap\rut pe
lume în urma faptului c\ o femeie a hot\rât s\
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ne na[tem. În aceast\ privin]\, dependen]a de
femei este înc\ zdrobitoare. Apoi începe cel\lat
lung [ir de decizii preponderent femeie[ti de
care depindem de-a lungul vie]ii: cum [i cu ce
ne hr\nim, cum arat\ mediul proxim, cum ne
cur\]\m, cum [i când ne odihnim, cum ne îm-
br\c\m, ce program de timp liber ne facem, pe
ce se dau banii în cas\, ce educa]ie zilnic\ pri-
mim. Ei bine, în acest lung [ir de decizii în [or]
sau în capot, b\rba]ii sunt minoritari. Ei decid
în costum. În halat de cas\ se odihnesc, nu î[i
asum\ responsabilit\]i decât prin excep]ie. Este
drept c\ �entit\]ile� asupra c\rora se r\sfrâng
consecin]ele hot\rârilor femeilor nu sunt destul
de abstracte (plâng, se plâng, fac mofturi, pro-
testeaz\, cer o pichetare �sindical\� continu\)
[i nu pot s\ fie p\c\lite cu amân\ri în favoarea
unor interese �de anvergur\� (investi]ii pe ter-
men lung, dezvoltare institu]ional\, aquis comu-
nitar). Într-o astfel de ipostaz\, cele mai multe
decidente sunt lipsite de executan]i. Casa este
o IMM1 cu o manager\ care se autoangajeaz\
f\r\ carte de munc\. Deadline-ul este continuu,
nu se fac alegeri în interiorul aceluia[i colectiv
pentru postul de decizie, [efa se schimb\ de
obicei cu alta din afar\ care îi preia atribu]iile.
Pe scurt, o parte considerabil\ din posturile de
decizie sunt cele de tip matern [i intr\ în patri-
moniul activit\]ilor de decizie-execu]ie în sfera
îngrijirii. Sunt prin excelen]\ ocupate de c\tre

1. Întreprindere Mic\ [i Mijlocie.
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so]ii [i mame. În istoria emancip\rii, b\rba]ii
(cei români în particular) nu au dat semne c\
vor egalitate de acces la astfel de pozi]ii, nici
democra]ie paritar\ în via]a privat\, nici auto-
nomie în privin]a îngrijirii propriei persoane.
Eventual protesteaz\ individual atunci când pres-
ta]ia nu le convine. Fac mici mi[c\ri anarhiste,
uneori violente, eventual pleac\, nu au creat ideo-
logii ale eliber\rii din grij\, nu depun mo]iuni
împotriva monopolului femeiesc asupra g\titu-
lui [i sp\latului.

Barometrul de Gen1 aplicat în august 2000 ne
spune pe de-o parte c\ deciziile din via]a pri-
vat\ sunt luate preponderent de c\tre femei, pe
de alt\ parte, ne spune c\, din cauza dublei zile
de munc\, femeile nu tind s\ accead\ la posturi
de conducere în profesii [i în politic\ (68% dintre
subiec]i invoc\ acest motiv). B\rba]ii români
sunt mai con[tien]i decât femeile de faptul c\
ei nu au nici un interes s\ aib\ un num\r dublu
de competitori în func]ii de prestigiu [i decizie
(65%). Nici femeile, nici b\rba]ii nu î[i doresc
femei la pre[edin]ie (73% împotriv\, 3% pentru),
în consilii parohiale cifrele sunt asem\n\toare.
Popula]ia Românie pare mai tolerant\ în pri-
vin]a nediscrimin\rii de gen pentru consiliile
locale [i parlament [i simpatetic\ fa]\ de femei
în conducerea [colilor. Pe scurt, percep]ia în
privin]a accesului femeilor la decizie în via]a

1. Barometrul de Gen. România, august 2000 a fost rea-
lizat de c\tre Funda]ia pentru o Societate Deschis\,
Bucure[ti, în colaborare cu Gallup Organization.
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public\ este marcat\ de un patriarhat simbolic,
coerent cu lipsa unei culturi a emancip\rii [i cu
pr\bu[irea egalitarismului comunist, egalitarism
în general de factur\ ideologic\.

Cu toate aceste înclina]ii patriarhale, femeile intr\
treptat în sfere de decizie la niveluri diferite.
Actualul guvern [i parlament sunt un progres
în implicarea femeilor în decizie. La nivel local
st\m mai prost. În afara câtorva zeci de comune,
exist\ patru or\[ele, nu �ora[e�, cu �prim\ri]e�:
Lehliu Gar\, Budi[ti, Topoloveni, Urla]i [i un
municipiu: Sighetul Marma]iei. Femeile conduc
IMM-uri, mai ales IM-uri. Uneori sunt mana-
gere de firme mari. Cre[te num\rul de decane
[i, de anul trecut, România are o prim\ rector\.
Ceva se schimb\. Lent, organic, a[a cum îi st\
bine unei societ\]i conservatoare.

De obicei problema este dac\ sunt femei în pos-
turi de decizie, în ce propor]ie [i cum se explic\
minoratul lor. Mai pu]in discutat\ public este o
alt\ problem\: ce relevan]\ ar avea faptul c\ fe-
meile ar participa la conducere? Cu alte cuvinte,
are vreo importan]\ genul?

Din experien]ele de pân\ acum, ceea ce este
limpede este faptul c\ genul are cu adev\rat
importan]\ dac\ este con[tientizat ca problem\.
Se practic\, statistic vorbind, o educa]ie mai
mare a femeilor spre cooperare, comunicare, res-
ponsabilitate direct\. Strategiile dezvoltate de
c\tre femei sunt mai pu]in axate pe competi]ie
nemiloas\ [i mai receptive la context. În situa]ii
de dezvoltare institu]ional\, femeile performeaz\
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la niveluri înalte. În situa]ii de criz\ se pani-
cheaz\ mai u[or. O diferen]\ important\ este [i
aceea c\ o femeie care î[i asum\ con[tiin]a de
gen nu dore[te s\ demonstreze cât de b\rbat a
devenit [i nici c\ ea este o excep]ie care a reu-
[it în lumea b\rba]ilor, încântându-se cu afir-
ma]ii stereotipe de tipul: �De[i este femeie, este
curajoas\, îndr\znea]\, de[teapt\�. Dac\ o femeie
se asum\ ca apartenen]\, ea tinde s\ recunoasc\
[i în alte femei tr\s\turi autoafirmative, are în-
credere în competen]a lor. O [ef\ nu î[i vede
subordona]ii doar în contextul muncii, ca exe-
cutan]i. Îi vede [i ta]i sau mame. {i, la modul
dezirabil, încearc\ s\ ob]in\ resurse pentru cre[\
[i gr\dini]\. Cu alte cuvinte, o femeie aflat\
într-un post de decizie [tie s\ g\seasc\ un echi-
libru între motiva]ia spre eficien]\ [i cea spre
împlinire omeneasc\. Dar pentru ca toate aces-
tea s\ nu fie simple enun]uri speculativ-nor-
mative, este nevoie de un progres serios în
acceptarea parteneriatului de gen, atât în sfera
privat\, cât [i în cea public\. Pentru un astfel
de parteneriat noi nu suntem înc\ preg\ti]i.
Imaginea [efului macho are succes mediatic.
�Feminizarea� deciziei vine ca o consecin]\ a
democra]iilor mature, în societ\]i civilizate.
Atitudinea macho este coerent\ cu nesiguran]a
identitar\ a pubert\]ii, cu o lume nea[ezat\ în
care, a[a cum îmi spunea mai deun\zi Matei
C\linescu, normalitatea este o utopie.

Revista 22, nr. 131, 12 iunie 2001
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O poveste �banal\�
[i originea ei politic\

1. Povestea banal\

La o [coala general\ din cartierul Berceni,
Bucure[ti, profesoara de desen, proasp\t\ ab-
solvent\ de Arte Frumoase, sec]ia Pictur\,
debuteaz\ str\lucit, înv\]ând copiii s\ exprime
artistic ceea ce tr\iesc [i s\ se bucure de noul
lor limbaj în imagini. Dup\ câteva luni începe
s\ lipseasc\ de la [coal\. Când se reîntoarce,
directoarea adjunct\, M.G.1 îi spune: �M-ai dez-
am\git enorm fa]\ de felul în care ai început.
De ce ai lipsit? M\ obligi s\ te sanc]ionez�.
�Doamn\, m-am sim]it tare r\u [i nu am putut
s\ ajung la [coal\.� �În]eleg, dar trebuia s\ î]i
iei un certificat medical dac\ ai fost bolnav\.�
�Nu, nu pot. M\ simt r\u fiindc\ îmi este mereu
foame [i uneori nu m\ pot ]ine pe picioare.�

Tân\ra profesoar\ de desen2 are un salariu de
aproximativ 300 de lei noi, familia ei este s\rac\

1. Autoare de manuale care ia drepturi de autor de
maximum 100 de lei noi pe an.

2. Personajul, foarte real, de altfel, poate s\ fie înlocuit
cu un medic stagiar (de obicei doctor\) care nu are
tat\l [ef de clinic\, demnitar, patron etc.
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[i departe. Ce poate s\ fac\ s\ tr\iasc\ în condi-
]iile în care nu este casnic\, [omer\, nu este
�vagabond\�, are un loc de munc\ ce presupune
educa]ie superioar\, medita]ii la cultur\ artis-
tic\ nu cere nimeni [i, atunci când nu ame]e[te
de foame sau de trai comun într-un c\min de
nefamili[ti, complet ticsit de oameni, merge s\
înve]e copii?

� S\ se m\rite, dar nu cu un alt profesor, c\ci
redistribuie s\r\cia. Este de preferat s\ se
m\rite cu un poli]ist debutant sau cu un sol-
dat profesionist fiindc\ ei au salarii de 3-4
ori mai mari.

� S\ se m\rite cu un profesor universitar, cu
25 de ani mai în vârst\, fiindc\ are un sala-
riu de 6 ori mai mare decât al ei, dar sunt
pu]ini [i cam însura]i, la fel ca [i coloneii,
cu salarii mult mai mari sau ca [i oamenii de
afaceri. Pentru ultimii, concuren]a este mult
prea mare [i [ansele sunt mult prea mici.

� S\ plece din înv\]\mânt într-o firm\ de de-
sign de mod\, l\sând locul alteia care o ia
de la cap\t cu acelea[i probleme.

� S\ fac\ menajul sau baby-sitting în timpul liber.
� S\ î[i converteasc\ talentul în cel de zugrav

sau v\csuitor pe [antier, ca s\ câ[tige de dou\
ori [i jum\tate mai mult.

� S\ se prostitueze direct sau prin video-chat
sau s\ lucreze la liniile erotice, tricotându-[i
în timpul serviciului pulovere [i [osete.

� S\ plece culeg\toare în Vest.
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� S\ nasc\ un copil ca s\ ia peste 600 de lei noi
pe lun\ timp de doi ani, dar nu are unde-l
cre[te, iar dup\ doi ani problema ei se du-
bleaz\, devine problema �lor�.

� S\ î[i vând\ ovulele sau un rinichi �la negru�.

2. Originea politic\
a pove[tii noastre

Am preferat s\ iau exemple la feminin fiindc\,
ceea ce este evident oricui, chiar de la prima ve-
dere, este faptul c\ domeniile bugetare cu for]\
de munc\ preponderent feminin\ au cea mai
sc\zut\ aloca]ie bugetar\ [i cele mai mici grile
de salarizare. Aceast\ politic\ nu este niciodat\
explicit\, poate nici m\car con[tient\. Ea este
îns\ reflexul patriarhal tradi]ional potrivit c\ruia
ceea ce fac de obicei femeile este mai pu]in im-
portant, cere efort mai mic [i, în consecin]\,
trebuie pl\tit mult mai prost1. B\rba]ii din do-
meniile feminizate o p\]esc [i ei. Aceast\
�cutum\�, înv\luit\ în aburul legisla]iei de îm-
prumut despre egalitate de [anse, ne orbe[te
foarte adesea la cea mai serioas\ form\ de
discriminare pozitiv\ general\ a b\rba]ilor în
raport cu femeile: discriminarea prin politicile
salariale bugetare. Despre ce egalitate de [anse
vorbim atunci când:

1. Vezi cercetarea detaliat\ a acestui fenomen în volu-
mul lui Vladimir Pasti, Ultima inegalitate, Polirom,
Ia[i, 2003.
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� Salariile femeilor tinere ([i ale b\rba]ilor
tineri, tot mai pu]ini prezen]i în educa]ie)
din domeniile bugetare nu le pot asigura
supravie]uirea, aruncându-le în situa]ia de
dependen]\ fa]\ de un b\rbat (so], tat\,
amant) sau fa]\ de mai mul]i (prostitu]ie).

� Aceste salarii nu sunt rezultatul rela]iilor
cerere-ofert\, ci al politicilor adoptate de gu-
vernele României, începând cu cele comuniste.
Ele sunt girate actualmente de parlament.

� Politicile au fost f\cute neinten]ionat, dar
evident, astfel încât toate domeniile domi-
nate de c\tre b\rba]i (armata, serviciile de
informa]ii, poli]ia, jandarmeria etc.) au gri-
lele de salarizare mult mai mari decât cele
dominate de femei (educa]ia, s\n\tatea, cul-
tura, administra]ia public\). Nu este o con-
spira]ie, nici o politic\ explicit\, ci un reflex
despre importan]a domeniilor feminizate.

� Ierarhizarea intern\ a salariilor conduce la
ocuparea pozi]iilor de conducere preponde-
rent de câtre b\rba]i, astfel încât [i atunci
când sunt pl\ti]i bine, cei pl\ti]i sunt mai
ales b\rba]ii de peste 50-60 de ani: profesori
universitari, directori, inspectori, [efi de sec-
]ie, [efi de clinic\, decani, rectori (în România
lui 2005 sunt dou\ rectore). Segregarea de gen
[i de vârst\ nu este doar orizontal\ (între
domenii), ci [i vertical\. B\rba]ii (mai ales
cei maturi) se sprijin\ între ei s\ ocupe pozi]ii
de putere [i au grij\ s\ dezvolte o cultur\
institu]ional\ suficient de conflictualist\ încât
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s\ taie femeilor propensiunea spre astfel de
pozi]ii.

� Criteriile dup\ care, de exemplu, munca unui
angajat în armat\, pe timp de pace, este de
4-5 ori mai �important\� decât munca în
s\n\tate sau în educa]ie, unde r\zboiul îm-
potriva bolii [i mor]ii � o fi un p\cat s\ p\s-
trezi via]a în loc s\ înve]i s\ o iei � precum
[i a ignoran]ei este continuu, dar [i munca
unui poli]ist de birou sau a unui ofi]er de
informa]ii specializat în filatul presei sunt
incomparabil mai bine cotate decât a unui
profesor sau medic, r\mân mistere niciodat\
f\cute publice. Grilele de salarizare, de pen-
sii bugetare, criteriile [i nivelul de salarizare
sunt toate �ferecate� de ochii contribuabili-
lor, adic\ ai celor care pl\tesc banii înv\]\-
toarelor, asistentelor medicale, doctorilor
(mai ales femei), chestorilor, jandarmilor,
generalilor (aproape numai b\rba]i).

� Principiul �salarii egale la munc\ egal\� în
domeniile bugetare (în sensul calific\rii, efor-
tului, importan]ei sociale) este aplicat dis-
cre]ionar [i netransparent, în cazul în care îi
pas\ cuiva de el la �negocierea� politicilor
salariale între domenii bugetare. Dar din apli-
carea politicilor salariale deducem îns\ discri-
minarea pozitiv\ a domeniilor prin excelen]\
�b\rb\te[ti�.

� Domeniile bugetare au oricum bani pu]ini
fiindc\ �protec]ia social\� a celor care nu au
muncit, nu muncesc [i mai ales î[i privatizeaz\
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�legal� bugetul public a fost o �constant\
gravita]ional\� a politicii române[ti (folo-
sirea timpului trecut exprim\ un optimism
robust!)...

Sindicatele din Educa]ie sau S\n\tate, de exem-
plu, nu au solicitat transparen]a politicilor sa-
lariale [i stabilirea criteriilor în ierarhizarea
salariilor, ci pur [i simplu cre[teri. În realitate,
�b\t\lia� se d\ între domeniile bugetului public,
în interiorul aceluia[i buget. Faptul de a te lega
de salariile celor câ]iva demnitari este o ]int\
fals\.

Ministerele de resort au în]eles pân\ acum, în
mod bizar, c\ sunt ale guvernului, nu ale pro-
priilor angajatori [i angaja]i. În consecin]\, mi-
ni[trii au tins s\ apere guvernul, coali]ia, partidul,
iar sindicatele, s\ cear\ mai mul]i bani, nu mai
mult\ dreptate în distribuirea acelora[i bani
între domeniile bugetare [i între categoriile de
salaria]i.

Morala acestei pove[ti personale, a[ezat\ îns\
pe dimensiune politic\ este urm\toarea: tân\ra
profesoar\ de desen nu este �victima� tranzi]iei,
s\r\ciei, a economiei de pia]\, ci a politicilor
adoptate de guvern [i binecuvântate de parla-
ment, dar [i a ]intelor false ale politicii sindi-
cale, fiindc\ nu exist\ cre[tere absolut\, ci doar
relativ\ la alte domenii [i la alte salarii finan]ate
din bugetul public, prin discriminare pozitiv\
tacit\. Dar este [i victima finan]\rii nelegitime
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a falimentelor, a evaziunii fiscale practicat\ de
c\tre marii datornici. Este mai ales victima mun-
cii într-un domeniu feminizat1 [i, în buna tra-
di]ie patriarhal\, desconsiderat.

Revista 22, nr. 781, 25 februarie 2005

1. În perioada interbelic\ înv\]\mântul era masculini-
zat [i bine salarizat. Un înv\]\tor putea cump\ra o
cas\, între]ine financiar o nevast\ casnic\ [i doi 2-3
copii la studii.
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La por]ile feminismului
politic

Preambul

{tiu c\ unii cititori se întreab\ ce relevan]\
politic\ are genul unei persoane odat\ ce con-
stitu]ia, legile, politicile bugetare se refer\ la
oameni, oricare ar fi ace[tia. Interesele politice
ale oamenilor depind mai degrab\ de alte varia-
bile... S\ nu uit\m faptul c\ genul este consti-
tutiv fiec\rei categorii, nu este o categorie al\turi
de celelalte. De exemplu, oamenii boga]i au mai
mult\ putere decât cei s\raci, dar în interiorul
categoriei boga]ilor, ca [i a s\racilor, femeile
sunt mai pu]in bogate sau [i mai s\race. Într-o
astfel de lume, femeile nu pot s\-[i a[eze în
mod direct propriile interesele pe o agend\ poli-
tic\. Politicile f\cute de b\rba]i sunt uneori
favorabile femeilor a[a cum politicile f\cute de
români pot s\ fie favorabile maghiarilor. {i
totu[i asta înseamn\ c\ nu sunt direct repre-
zenta]i, c\ interesele lor sunt politic formulate
de c\tre al]ii, în cazul în care sunt luate în
seam\.
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Toate afirma]iile de mai sus, ca [i cele de mai
jos au relevan]\ statistic\. Ele vizeaz\ cazul
general. Excep]ii au existat întotdeauna, în func-
]ie de context. Enumerarea reginelor: elisabete-
lor, victoriilor; a nevestelor: marii, carmen-sylve;
a fiicelor, a mamelor de voievozi, a madamelor
de pompadur, a elenelor lupescu, a comisarelor
sovietice, anelor pauker sau chiar, actual, a con-
doleezelor rice, sulfinelor barbu [i mioarelor man-
tale nu contrazice cu nimic caracterul hard sau
soft-patriarhal al politicii1. Cu alte cuvinte, b\r-
ba]ii nu au fost exclu[i sau marginaliza]i de la recu-
noa[terea [i exercitarea drepturilor civile [i politice,
de la putere politic\, economic\ sau simbolic\, de la
participarea la competi]ii profesionale pentru motivul
c\ sunt b\rba]i, pe când femeile da, au fost excluse sau
sunt marginalizate pentru simplul motiv c\ sunt femei2.
Excluderea a fost, pân\ la mijlocul secolului XX,

1. Excep]ia o reprezint\ }\rile Scandinave.
2. În mediul privat, femeile se r\zbun\ [i exclud b\r-

ba]ii: le dau peste mân\ c\ nu [tiu s\ învârt\ în
maionez\, se strâmb\ cu dispre] inhibant în fa]a
unei c\m\[i c\lcate cu cre]ituri, îi socotesc incapa-
bili de decizii în probleme de fond legate de deco-
rarea casei [i chiar despre propria îmbr\c\minte. Între
ele, în gineceu, spun pove[ti înc\rcate de un ucig\-
tor dispre] misandru, cam tot cu acela[i curaj public
ca acela al discu]iilor despre prostia lui Ceau[escu.
St\m bine: avem un misoginism de pres\ [i o misan-
drie de buc\t\rie. (Vezi pe larg volumul recent coor-
donat de Laura Grünberg, Mass-media despre sexe,
Tritonic, Bucure[ti, 2005; Ana Bulai, Irina St\nciugelu,
Gen [i reprezentare social\, Politeia, SNSPA, Bucure[ti,
2004)
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explicit\. Actualmente, este înlocuit\ cu margi-
nalizarea pe t\cute sau pe fond zgomotos-misogin.
Pân\ în secolul al XIX-lea femeile au tr\it în
preistoria politicii. Erau excluse de la drepturi
civile fundamentale: alegerea c\s\toriei, acces
la educa]ie superioar\ (înv\]\mântul era demixtat
[i �orientat� spre fiecare gen în parte, iar o parte
se oprea maximum la înv\]\mântul mediu, [i
acela orientat spre bune maniere sau menaj),
dreptul de proprietate pentru femeile m\ritate,
dreptul de administrare a averii, cariere socotite
prestigioase (magistrat, medic etc.), ini]ierea
divor]ului, adesea libertatea de decizie asupra
capacit\]ii reproductive, alegerea locuirii. Femeile
nu aveau dreptul s\ voteze [i, evident, nu erau
alese. Constitu]ia din 1923 le a[eza politic în rân-
dul minorilor, senililor, criminalilor [i idio]ilor1.

Nu sus]in c\ o via]\ supus\ [i dependent\ în
care e[ti �ocrotit\� nu poate s\ fie comod\ [i
uneori pl\cut\. În definitiv, comunismul a fost
foarte comod, sigur, ocrotitor [i eliberator de
povara libert\]ii. Statul lua în bra]e indivizii,
b\rba]i [i femei, de la na[tere pân\ la moarte,
eventual punându-i în �cre[a� numit\ întreprin-
dere a[a cum capii familiei luau în bra]ele lor
protectoare femeile, punându-le de regul\ în
�cre[a� numit\ buc\t\rie, tot de la na[tere pân\

1. Pentru abord\ri mai largi, vezi: Liliana Popescu, Poli-
tica sexelor, Maiko, Bucure[ti, 2004 [i Mihaela Miroiu,
Drumul c\tre autonomie. Teorii politice feministe, Polirom,
Ia[i, 2004.
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la moarte. În schimbul protec]iei, [i unii, [i al]ii
prestau servicii: roboteau, d\deau ascultare,
admirau, în\l]au ode ocrotitorului iubit, uneori
mai cârcoteau între patru pere]i la adresa p\rin-
telui simbolic.

Feminismul comunist
este o contradic]ie în termeni

În România, evolu]ia feminismului politic a fost
spectaculoas\ aproape un secol. Pân\ în comu-
nism eram în rând cu lumea occidental\1. Mi[-
carea feminist\ româneasc\ era sincron\, chiar
dac\ se producea într-o societate ]\r\neasc\ în
propor]ie de 80%. Treptat [i în pofida opozi]iei
misoginilor de vaz\ ai neamului, rar cu coope-
rarea unor b\rba]i democra]i [i influen]i2, femi-
nistele au reu[it recunoa[terea unor drepturi
civile [i chiar dreptul de a vota [i de a fi alese
la nivel local (1929). Când s\ reu[easc\ univer-
salizarea votului a venit dictatura carlist\ care
nu pierdea nimic recunoscând formal orice drept
politic odat\ ce nu aveai ce face cu el. Pe scurt,
dictatura carlist\ a trântit u[a în nas feminis-
mului [i, în general, democra]iei.

1. Vezi {tefania Mih\ilescu, Din istoria feminismului româ-
nesc. Antologie de texte (1838-1929), Polirom, Ia[i,
2002.

2. Vezi pe larg: Maria Bucur [i Mihaela Miroiu (edi-
toare), Patriarhat [i emancipare în istoria gândirii politice
române[ti, Polirom, Ia[i, 2002.
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Mai dibace, dictatura comunist\ le-a spus femi-
nistelor c\ nu exist\ �u[\� [i c\ este cazul s\ î[i
scoat\ din cap ideile legate de drepturi [i inte-
rese fiindc\ are cine gândi pentru ele. Reprima-
rea feminismului a venit chiar de la începuturi.
Lenin o critica pe Clara Zetkin c\ se ocup\ cu
probleme minore în plin\ revolu]ie proletar\ [i
a considerat feminismul curat devia]ionism bur-
ghez. Stalin a interzis organiza]iile autonome
ale femeilor, chiar dac\ ele se socoteau antife-
ministe, dar emancipatoare. Mesajul s\u a fost
foarte clar: nu exist\ interese ale femeilor altele
decât cele trasate de partid. Ele sunt acceptate
în structuri de conducere în sistem de cote, dar
rolul lor este s\ se îngrijeasc\ de linia politic\ a
partidului, nu de g\rg\unii �burghezi� ai eman-
cip\rii. Pot s\ fie economic independente de
b\rba]i, deoarece �capul� lor devine Partidul
Comunist. Femeile trebuie s\ plece din gospo-
d\rie în fabric\, fiindc\ lipse[te for]a de munc\,
dar mai ales fiindc\ statul controleaz\ mult mai
bine indivizii înrola]i în întreprinderi. Fiindc\
Stalin era totu[i mai conservator decât predece-
sorul s\u, a promovat modelul pe care îl putem
numi, feminizând, o Shiva stahanovist\: frunta[\
în produc]ie, cu o mân\ pe strung, una pe steag
(cum spunea Gail Kligman), alta pe copil, alta
la crati]\, alta pe cârpa de sp\lat podele [i alta
la cules recolte în sistemul de munc\ patriotic\.
A decretat ideologia multiplelor datorii pentru
femei. Clonele sale din alte state, mai ales
Ceau[escu, un Stalin retardat [i na]ionalist,
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au ridicat pe �înalte culmi� glorificarea femeilor
comuniste abstracte: muncitoare f\r\ preget,
mame, adesea cu de-a sila, eventual eroine
entuziaste, magiciene ale unei buc\t\rii f\r\ re-
surse, constructoare devotate ale comunismului.
Ceau[escu a etatizat facult\]ile reproductive ale
femeilor, extinzând totalitarismul pân\ la con-
trolul uterin1.

Comunismul a sprijinit cre[terea copiilor [i
dependen]a femeilor [i b\rba]ilor fa]\ de parti-
dul-stat-�bun p\rinte�, infantilizând pe toat\
lumea. Întreprinderile comuniste nu aveau deloc
doar rol economic. Teoretic, un om putea s\ se
nasc\ în clinica întreprinderii, s\ creasc\ în apar-
tamentul alocat acesteia, s\ fie dus la cre[a de
întreprindere, s\ urmeze o [coal\, mai ales una
profesional\ sau un liceu industrial al aceleia[i
întreprinderi, s\ se angajeze acolo la absolvire,
s\ merg\ în concediu prin sindicatul întreprin-
derii, s\ joace fotbal pe terenurile sportive ale
acesteia, s\ m\nânce la cantina locului. În dou\
situa]ii întreprinderea î[i lua mâna ei protec-
toare de deasupra �omului muncii�: dup\ pen-
sionare [i când murea: nu existau, dup\ [tiin]a
mea, cimitire de întreprindere. Aceste practici

1. Pentru o abordare larg\ a acestei problematici vezi:
Gail Kligman, Politica duplicit\]ii. Controlul reprodu-
cerii în România lui Ceau[escu, Humanitas, Bucure[ti,
2000, precum [i Cristina Olteanu (editoare), Femeile
în România comunist\. Studii de istorie social\, Politeia,
SNSPA, Bucure[ti, 2003.
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de grij\ [i protec]ie sunt uneori invocate drept
sprijin al statului pentru femei. Întreprinderea
socialist\ era locul de baz\ în care statul ocro-
titor nu te l\sa de capul t\u.

Ideologia oficial\ era cea a egalitarismului de gen:
nu exist\ b\rba]i sau femei, ci oameni ai mun-
cii. Practicile erau cele ale patriarhatului de stat
la nivel macrosocial [i ale patriarhatului tradi]ional
(dar f\r\ �ta]i� ca unici câ[tig\tori ai pâinii) în
familie.

Pe când societatea occidental\ �decadent\ [i putre-
fact\� dezvolta feminismul valului al II-lea, cel
al valoriz\rii diferen]elor între femei [i b\rba]i,
al insisten]ei asupra faptului c\ femeile trebuie
s\ î[i exprime public [i politic propriile lor inte-
rese, nu s\ le împrumute doar pe cele ale b\r-
ba]ilor ca fiind singurele demne de a fi politice,
chiar dac\ multe interese coincid cu cele ale
femeilor, pe când acele femei �decadente� ob]i-
neau treptat legi împotriva violen]ei în familie,
împotriva prostitu]iei for]ate, plat\ egal\ la
munc\ egal\, legi de prevenire [i combatere a
discrimin\rii, pe când egalitatea în competi]ie
era corectat\ cu politici ale egalit\]ii de [anse,
genera]ia mea de femei, contemporan\ cu ele,
mergea volens-nolens la lucru, la [edin]e de ins-
truire, la control ginecologic for]at, la cozi im-
predictibile [i interminabile, la munc\ patriotic\,
la pând\ nocturn\ de gaze [i ap\ cald\ [i la
ac]iuni culturale de prosl\vit Conduc\torul
P\rinte. Genera]ia mea de femei [i b\rba]i era
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public amu]it\ [i privat cârtitoare. Asta, desigur,
dac\ accept\m c\ termenii public [i privat au
cel mai vag referen]ial în comunism1.

Îmi par cel pu]in ciuda]i cei care actual se ap\r\
misogin împotriva feminismului [i sus]in c\
suntem tarate de Leana, Lina [i G\ina (Elena
Ceau[escu, Lina Ciobanu, Alexandra G\inu[e).
Nici una dintre acestea nu a reprezentat inte-
resele femeilor, nu au cerut drepturi egale [i
speciale pentru femei [i, în general, nu le-a p\sat
de nimic decât de scaunul propriu [i de privi-
legiile de partid.

Pe scurt, comunismul nu a tolerat nici un alt
�ism�, c\ci era totalitar [i �universal mesianic�.
Sus]in c\ un �feminism� care nu urm\re[te ca scop
autonomia personal\ a femeilor [i drepturile acestora
ca mijloc, un �feminism� care nu urm\re[te dezvolta-
rea unei societ\]i parteneriale în locul uneia patriar-
hale nu este feminism deloc.

Comunismul a avut politici pentru femei (vezi,
de exemplu, cele pronataliste) a avut [i politici
de gen (vezi irearhizarea industriilor în func]ie
de �importan]a social\ a muncii� în care indus-
tria grea [i masculinizat\ era categoric mai im-
portant\ decât cea �u[oar\� [i feminizat\ sau
decât serviciile, indiferent dac\ produsele indus-
triei grele se vindeau sau nu dincolo de limita
dumping-ului). În orice societate exist\ politici pentru

1. Vezi [i M\d\lina Nicolaescu (editoare), Cine suntem
noi?, Anima, Bucure[ti, 1996
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femei [i politici de gen. Aceste politici pot s\ fie foarte
conservatoare, profund sexiste sau, dimpotriv\, orien-
tate spre drepturi individuale [i spre echitate de gen,
adic\ feministe.

O coleg\ din estul Europei spunea la o confe-
rin]\ c\, din pricina alergiei generale la terme-
nul �feminism� a ajuns s\ îl defineasc\ foarte
larg: betterment for women (mai bine pentru femei).
Mirarea mea în fa]a acestei definiri extra-largi
s-a concretizat într-o întrebare: �Dac\ în ]ara ta
vine Bill Gates [i ofer\ fiec\rei femei 1.000 de
dolari pe lun\, timp de un an de zile, aceasta
înseamn\ feminism? C\ci ceea ce face el este
incontestabil betterment for women�. În definitiv,
[i haremurile pot fi locuri de luxe, calme et volupté.

Feminismul sfios fa]\ cu feminismul
�room-service�

De 15 ani practic\m în România un feminism
sfios, marginal sau camuflat sub alte denumiri,
ca s\ nu deranj\m prea tare conservatorii [i mi-
soginii autohtoni (indiferent de sexul acestora).
Lui i se adaug\ în ultimii 5 ani un feminism
�room-service� venit prin copy-paste odat\ cu
aquisul comunitar1. Acesta din urm\ a fost în-
ghi]it pe nemestecate [i a produs un �feminism

1. Am introdus acest termen [i l-am discutat pe larg
în capitolul �B\rba]ii statului, femeile pie]ei�, din
volumul Drumul c\tre autonomie, Polirom, Ia[i, 2004.
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de stat�, cam f\r\ baz\, f\r\ bani [i f\r\ [anse
s\ p\r\seasc\ vitrina cu legi [i institu]ii lumea
real\ a politicilor publice aplicate. Lipsa de �baz\�
vine din aceea c\, de exemplu, Legea egalit\]ii de
[anse (minune mare c\ o avem, s\ru� mâna
Evropa!) a fost votat\ înainte ca în România s\
func]ioneze competi]ia corect\ ca s\ ai ce în-
drepta cu politici de egalizare a [anselor. Dar
mai ales a fost votat\ dup\ ce s-a împ\r]it din
avu]ia întregului popor cam tot ce era de împ\r-
]it, în deplin\ �egalitate de [anse� pentru �victi-
mele privilegiate�: lucr\torii din industria grea
[i falimentar\, dar cu for]\ sindical\, întâmpl\-
tor b\rba]i în propor]ie de mas\ [i �clien]ii favo-
ri]i�: exnomenclatura [i securitatea na]ional\ [i
local\, fiii [i apropia]ii acesteia, întâmpl\tor
b\rba]i în marea majoritate1. Nu a existat nici
o premeditare în privin]a discrimin\rii de gen,
nici o conspira]ie ca femeile s\ fie defavorizate
la �marea împ\r]eal\�. Dar discriminarea drept
consecin]\ a acestor politici este evident\. La
vremea când ea se petrecea, noi nu am v\zut-o.
Aveam ochelari occidentali. Ne uitam la alte
lucruri, cele despre care înv\]am din c\r]i. Plon-
jasem în feminismul postmodern când noi nu
aveam nici m\car unul modern complet, când
ratasem al doilea val, cel al diferen]elor. Mai
r\u, unele dintre noi aterizam direct în plasa

1. O argumentare larg\ asupra patriarhatului politi-
cilor de gen în tranzi]ia postcomunist\ este f\cut\
de c\tre Vladimir Pasti în volumul Ultima inegali-
tate, Polirom, Ia[i, 2003.
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postfeminismului promovat de corpora]iile occi-
dentale pentru ca femeile s\ se întoarc\ mai
serios spre modelul Barbie [i unele am consi-
derat c\ pitularea sub pre[ a termenului �femi-
nism� este mai rentabil\. Îl înlocuim cu cel de
�gen� care este mai anestezic, mai acceptabil,
mai pu]in enervant [i, de ce nu, mai inclusiv.
Doar [i b\rba]ii au mari crize identitare în tran-
zi]ie. Luând-o pe aceast\ cale, nu am v\zut cum
patriarhatul modern (dependen]a economic\ ma-
jor\ a femeilor de b\rba]i) se instaureaz\ exact
sub ochii no[tri orbi la procesele politice interne.

De ce ne trebuie feminism politic?

Alergia general-r\spândit\ la feminism, chiar o
anume tent\ de diabolizare a feminismului (în
patria noastr\ actual\) sunt pentru mine, în vir-
tutea studierii atente [i îndelungate a acestei
mi[c\ri [i teorii, complet de neîn]eles. Ce poate
s\ conduc\ la pus degetul pe gur\ cu un �[[[t!�
hot\rât când este vorba s\ î]i recuno[ti aparte-
nen]a ideologic\ la unul dintre feminisme: liberal,
socialist, ecofeminism, radical, comunitarian sau
la un altul mai potrivit contextului propriu? Ce
consecin]e atât de tic\loase a avut feminismul
încât mai s\ fie �indexat� moral asemenea nazis-
mului sau comunismului? Chiar tr\im într-o
lume postpatriarhal\ încât s\ punem pe u[a femi-
nismului t\bli]a: �închis pentru inventar� [i cel
mult s\ îl studiem ca istorie? Chiar accept\m
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c\ femeilor le st\ mai bine în dou\ st\ri de agre-
gare: supuse sau libertine, dar nu [i într-a treia:
femei libere?

Fac parte dintre persoanele care nu au reu[it s\
se opun\ acestui feminism sfios [i s\ creeze la
timp o mi[care politic\ feminist\. Scuza mea
este c\ nu po]i s\ fii de toate. Dar am avut de
ales ce s\ fiu. Am f\cut filosofie feminist\, teo-
rie politic\ feminist\, am introdus studiile de
gen în România (1998), am creat cu Laura
Grünberg primul ONG explicit feminist: Socie-
tatea AnA (1993), am publicat pe unde existau
ni[e create de femei sau de femini[ti (în special
de Gabriela Adame[teanu [i Bogdan Lefter):
Observator Cultural, 22, mai rar Dilema, uneori
Curentul, am ini]iat colec]ia de �Studii de gen� la
Polirom gra]ie unui b\rbat deschis, receptiv [i
netem\tor: Silviu Lupescu. Am donquijotit ani
de zile de una singur\ cu antifeminismul inte-
lectualilor publici. Între timp, unii dintre ei [i-au
schimbat semnificativ abordarea, introducând
teme feministe în reviste prestigioase ({tefan
Aug. Doina[) [i în curricula universitar\ (Cristian
Preda), ca s\ dau câteva exemple semnificative.
În schimb, au ap\rut al]ii1 foarte recent, în
2005 pe lâng\ care oponen]ii sus numi]i erau în-
geri, în primul rând fiindc\ nu erau [i misogini,

1. Vezi durele, insult\toarele antifeminisme ale lui Dan
Ciachir (Ziua) [i Adrian Papahaghi (Averea) în luna
octombrie 2005, c\rora le ]ine piept, donquijotind
înc\ solitar, Miruna Munteanu, publicist\ la Ziua.
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chiar [i în deceniul tranzi]iei când �de feminism
ne ardea nou\?�.

Am e[uat în transferul feminismului nostru civic
[i academic într-unul politic.

De ce este r\u acest e[ec, în ciuda existen]ei
legilor [i institu]iilor antidiscriminare? Ca s\
fiu mai clar\ voi da exemple folosind persona-
jul meu generic favorit, �Maricica�, cea care ne
datoreaz\ atât nou\, cât [i partidelor române[ti
singur\tatea ei civic\ [i politic\:

Ei bine, Maricica româneasc\ nu tr\ie[te într-o
familie partenerial\ (decât în propor]ie de 5%,
conform Barometrului de Gen, 2000). Ea nu se
afl\ la împ\r]itul �bucatelor publice� s\ spun\
în consiliul local: vrem buget pentru canalizare
c\ ne-am s\turat s\ sp\l\m la albie. Ea nu este
acolo când se hot\r\[te la nivel de stat ca ea s\
�parcheze� acas\ cu doi ani concediu de cre[tere
a copilului [i s\ cam ias\ din competi]ie dac\
are o carier\ tentant\ în loc s\ aib\ op]iunea
unei cre[e de firm\ fiindc\ acestea sunt scutite
de un procent din impozitul pe profit dac\ au
cre[e pentru copiii angaja]ilor. Maricica nu-i acolo
când se împarte bugetul public (pe care altmin-
teri l-a produs [i ea) ca s\ spun\: ce fel de stat
vrem: unul militaro-poli]ienesc sau unul cu cet\-
]eni educa]i, s\n\to[i [i cultiva]i? Prin urmare
nu se opune la dublarea bugetului armatei în
defavoarea celui al educa]iei. Faptul c\ minis-
trul de resort îi ap\r\ implicit interesele (Miclea)
este foarte bine. Dar pe aceast\ cale [i pentru
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el pre]ul este ie[irea de la împ\r]irea �pr\zii�
bugetare. Maricica nu hot\r\[te politica de im-
pozitare, deci nu spune: aparatele electrocasnice
sunt produse de lux pentru cei care le privesc,
pentru femei ele sunt unelte de munc\. Ar tre-
bui ca uneltele s\ aib\ reduceri de impozite.
Nimeni nu ne garanteaz\ c\, f\r\ perspectiv\
feminist\, Maricica, odat\ ajuns\ în politic\, nu
se înclin\ gra]ios la voin]a partidului ei orb la
interesele specifice ale femeilor, mul]umit\ c\
a fost acceptat\ în �club�.

Aceste lucruri se întâmpl\ când toate partidele
au organiza]ii pentru femei (OF, of!), când, în
sfâr[it, func]ioneaz\ institu]iile guvernamentale
pentru combaterea discrimin\rii [i egalit\]ii de
[anse. Interesant este c\ aceasta se întâmpl\
atunci când puterea este exercitat\ de c\tre una
dintre primele juriste feministe din România:
Monica Macovei (prim\ analist\ a legilor româ-
ne[ti pe dimensiune de gen [i a violen]ei domes-
tice, în anii �90), iar influen]a este exercitat\ de
o mare promotoare a drepturilor femeilor [i a
cercet\rilor privind discriminarea de gen: Renate
Weber, consiliera juridic\ a pre[edintelui. De
bun\ seama îns\ transformarea statului într-unul
de drept, nu de �drep]i�, [i combaterea corup]iei
sunt [i politici pentru femei. Nu femeile sunt
campioanele clientelismului [i corup]iei ca s\ se
supere pe ministra Justi]iei. Politica româneasc\
mai beneficiaz\ de o feminist\ convertit\ în timp
de la liberalismul orb la diferen]e: este politiciana
cea mai orientat\ c\tre cet\]eni din Parlamentul
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României: Mona Musc\, fosta ministr\ a Cul-
turii, fost\ vicepre[edint\ a PNL. Poate de aceea
a fost pedepsit\ de propriul partid ca din pozi-
]ia: cea mai popular\ dintre liberali s\ fie for-
]at\ s\ plece undeva în spatele scenei principale
s\ nu fac\ un contrast enervant cu politica nar-
cisistic orientat\ a propriului partid, fie [i prin
demisia de onoare din guvern, �reperând� onoa-
rea greu încercat\ [i ades neglijat\ a liberalilor.
Sunt exemple de femei înc\p\]ânate, tenace, iubi-
toare de principii, greu sau imposibil de momit
[i corupt [i, pe deasupra, feministe.

Cu alte cuvinte, feministele reu[esc în politic\.
{ansele de succes sunt cu atât mai mari cu cât
ele nu ajung acolo prin gra]ii feminine, prin obe-
dien]\ [i fidelitate fa]\ de [ef, ci prin rezultatele
lor în carier\, societate civil\, prin respectul
public de care se bucur\, prin integritate [i, mai
ales, fiindc\ poart\ cu ele un aer inconfundabil
de femei libere [i demne.

Dar �Maricica� r\mâne înc\ atât de singur\ poli-
tic. Ea are nevoie de politiciene [i politicieni cu
trei ochi deschi[i, nu cu ochii lega]i, de poli-
ticieni care s\ îi pun\ problemele pe agenda
politic\, nu s\ o îmbrobodeasc\ electoral [i s\
abandoneze pân\ la urm\torul tur. Ea înc\ îi
mai a[teapt\.

Revista 22, nr. 182, 18 noiembrie 2005
(forma integral\)
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Femeile [i liberalismul
yoghin

Lunea trecut\ am ini]iat un protest. Ceream
sanc]ionarea lui Ludovic Orban de c\tre CNCD
[i retragerea sprijinului politic. Convins c\ a
fost gre[it în]eles, Orban s-a întâlnit cu mine s\
îmi explice c\ este promotor al implic\rii poli-
tice a femeilor. I-am apreciat gestul. Mi-a trimis
stenograma discursului de la Alba. Asemenea
autorului gândurilor de mai jos, v\ ofer o infor-
mare complet\ [i corect\.

Sfaturile lui Ludovic Orban
c\tre liberale1

Femeile trebuie s\ devin\ respira]ia proasp\t\
a PNL. L\sa]i singuri b\rba]ii nu iau hot\râri
sau nu le pun în practic\. În adun\rile de b\r-
ba]i se vorbe[te urât. O singur\ femeie este alin-
tat\. E mai bine s\ fie dou\. Se ceart\ [i îi las\ pe
b\rba]i s\ lucreze. �S\ nu mai conduce]i PNL-ul

1. 27 martie 2006, OF, PNL Alba.
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doar prin so]i�; �S\ nu urma]i stilul de carier\
politic\ al lui Raluca Turcan, Mioara Mantale,
Elena Udrea. Nu trebuie s\ trece]i prin patul nici
unui [ef dac\ vre]i s\ ajunge]i în func]ii publice�.
(Aplauze);

�Chiar dac\ în rela]iile normale de zi cu zi tot-
deauna privesc o femeie a[a cum este ea, în
politic\ încerc s\ n-o privesc ca pe o femeie
pentru c\ deciziile pot fi luate indiferent cum
e[ti îmbr\cat... dac\ ai sau n-ai proeminen]e...
dac\ ai sau n-ai ceva în pantaloni... de multe
ori, în anumite momente [i în anumite situa]ii,
femeile pot s\ decid\ mai bine decât b\rba]ii.�

�Dac\ încerca]i s\ impune]i un procent de 10%,
15%, 20% v\ autodiscrimina]i. Pune]i-v\ în cap
s\ umple]i parlamentul de femei, dac\ vre]i cu
adev\rat un obiectiv politic, de[i m\ iau cu mâi-
nile de p\rul din cap când m\ gândesc cum ar
fi un parlament plin de femei. Probabil atunci
a[ emigra.� (Râsete)

�Lua]i-v\ soarta în propriile mâini. Organiza-
]iile de femei sunt foarte bune, dar nu cred c\ e
bine s\ deveni]i un bantustan în care b\rba]ii
s\ v\ dea acolo o organiza]ie în care s\ v\ face]i
de lucru.�

Solu]ia lui Orban este cea a liberalismului interior:
Ave]i încredere în propriile for]e: din interior
pleac\ armonia, pacea, iubirea. Concentra]i-v\,
întoarce]i-v\ la sinele adânc [i armonios [i dup\
aceea ve]i avea reprezentare politic\.
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Sintetizez:

a) Starea de fapt în PNL este aceea c\, în gene-
ral, femeile conduc via alcov ca neveste sau ca
amante. Aplauzele înseamn\ acord; b) Organi-
za]iile de femei ale PNL sunt bantustane, mode-
lul mam\ vitreg\ a Cenu[\resei: selecta]i meiul
r\sturnat în neghin\, dar nu ave]i ce c\uta la balul
puterii; c) B\rba]ilor le trebuie companioane
femei: dou\, bine dezbinate; d) Dac\ femeile
vor, ele pot umple parlamentul, dar el emigreaz\
[probabil nu a[a cum au emigrat femeile care
muncesc în Occident [i cotizeaz\ la bugetul pu-
blic, copios redistribuit b\rba]ilor politici � n.n.];
e) Solu]ia politic\ a procentelor de reprezentare
îl sperie, de[i este singura care le-ar elibera pe
femei de voin]a arbitrar\ a [efilor lor [i le-ar
a[eza doar sub legi, nu sub �st\pâni�, visul de
aur al liberalismului (acordul femeilor prin
râsete); f) Solu]ia prefigurat\ [i tacit consim]it\
de liberalele din Alba este cea yoghin\: libe-
ralismul interior.

Voind s\ consult vox populi am parcurs sute de
comentarii electronice ale cititorilor.1 Domin\
indignarea decent\. Gura celorlal]i, mult mai
slobod\, era înc\rcat\ de un dispre] crunt: �Pen-
tru putere, femeile sunt în stare de orice�; �Ele
ajung în politic\ doar verificate de [efi�; �Voca-
]ia femeilor e prostitu]ia, nu politica�. Mesajul
con]inea îndemnul: �Curvele pe centur\, nu în

1. Mul]umesc C\t\linei Spoitoru pentru monitoriz\ri.



228

Mihaela Miroiu

politic\�. Trebuie s\ le fie impus un Apel c\tre
curve, asem\n\tor Apelului c\tre lichele.

La case mai publice, b\rba]ii de stat nu discut\
cu persoane care �fac politic\ în capot� (pre-
mierul), consider\ femeile �pete de culoare� în
peisajul politic [i spun c\ nu se consum\ pe
lupt\ electoral\ cu femeile (pre[edintele). În cazul
în care nu le trimit pe �centur\�, le trimit la
crati]\ ([eful opozi]iei). Cultural, suntem inva-
da]i de misoginism. Politic, suntem invada]i de
sexism.

Presupun c\ misoginii de ambe sexe s-au n\s-
cut din spuma m\rii. Au fost crescu]i [i educa]i
de fantome, odat\ ce cred c\ femeile sunt �prea
curve�, �prea gospodine� sau �prea proaste� ca
s\ î[i asume responsabilit\]i private [i publice.

Totu[i, ele sunt mari produc\toare [i mici con-
sumatoare de bunuri publice. Interesele lor nu
se afl\ pe agenda investi]iilor publice: re]ele de
ap\, canalizare [i gaze în mediul rural, [coli
salubre pentru copii, cre[e accesibile, TVA redus
la produse pentru copii [i aparatur\ electrocas-
nic\, salarii egale la munci de valoare compa-
rabil\ pentru cei din sectorul public (exist\ o
discriminare crunt\ între salariile celor care
p\zesc b\rba]ii de violen]a altor b\rba]i [i ale
celor care educ\ oameni [i îngrijesc s\n\tatea);
schimbarea reprezent\rii mediatice generale ca
poten]iale prostituate etc.

F\r\ reprezentare politic\, toate cele de mai sus
cad în afara agendei politice sau pe �centura�
acesteia.
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Actualmente, reprezentarea politic\ este aproape
imposibil\ chiar prin criteriile de selec]ie pen-
tru locuri eligibile: a) notorietate politic\ (cu ex-
cep]ii, nu o au); b) bani de campanie electoral\
(sunt legate de marele capital doar ca so]ii,
fiice, amante); c) notorietate public\ (mediati-
zarea ca profesioniste este de 2%, majoritar\ ca
vedete sexy cu accent pe trup frumos [i �minte
scurt\�; d) activitate proeminent\ în partid (sunt
adesea lucr\tori din umbr\).

PNL, prin reprezentantul s\u [i sus]in\toarele
de Alba, desfide cu indignare atât solu]ia pri-
vat\: accesul prin so]i sau intrarea în gra]iile
[efilor, cât [i pe cea politic\: egalitatea de
[anse. Propune un liberalism yoghin în locul
celui politic.

Niciodat\ nu am fost mai convins\ c\, dac\ vrem
stat de drept, femeile nu mai trebuie s\ depind\
de �pohta ce a pohtit-o� [eful, ci de legi [i poli-
tici publice. Sexismul este discriminare funda-
]ional\ [i trebuie consemnat ca atare în legea
antidiscriminare. Propor]ia minim\ pentru echi-
librul de gen este de 40%. Nici unul dintre sexe
nu trebuie s\ scad\ sub acest procent de repre-
zentare. Legea electoral\ trebuie schimbat\
urgent.

Revista 22, nr. 839, 4-10 aprilie 2006
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Partea a patra

FAMILIA
{I ANALFABETISMUL
ÎN VIA}A PRIVAT|
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Nici Casandre,
nici romantici

Primele ispite legate de tratarea temei despre
situa]ia familiei în România s-au orânduit firesc:
s\ analizez pe scurt starea de fapt: cre[terea mare
a divor]ialit\]ii, cre[terea de 1,5 ori a num\ru-
lui familiilor monoparentale, sc\derea drama-
tic\ a natalit\]ii la categoria de vârst\ cea mai
fertil\ din România [i, de ce nu, faptul c\ aproape
80% din crime [i lovituri cauzatoare de moarte
se petrec între so]i, rude [i prieteni apropia]i.
Eventual, m\ ispitea s\ analizez un fenomen
care în con[tiin]a public\ româneasc\ r\mâne
un fel de tabu c\ruia �lumea bun\� îi întoarce
oripilat\ spatele: violul conjugal, tot a[a cum o
face [i în privin]a pedofiliei. În leg\tur\ cu ultima
problem\, z\bovesc un moment, sprijinindu-m\
pe un exemplu: un student f\cea zilele trecute
la seminar o prezentare a pedofiliei concluzio-
nând c\: a) este un fenomen postdecembrist [i
b) vine din import. I-am rugat pe colegii s\i s\
r\spund\ confiden]ial la întrebarea dac\ au fost
agresa]i sexual când erau minori, eventual chiar
de c\tre rude, profesori sau persoane în grija
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c\rora se aflau. 34% dintre fete au r\spuns afir-
mativ la întrebare. Aveau 18-19 ani în 1989.

Voi l\sa îns\ la o parte aceste probleme descrip-
tiv-fierbin]i, a[a cum voi elimina ispita de a m\
transforma în Casandr\ [i de a trage un semnal
de alarm\: Familia este în criz\ major\! Ne pa[te
dispari]ia familiei! Dimpotriv\. Ceea ce cred eu
c\ se întâmpl\ nu face parte din categoria unor
astfel de fenomene. Criza nu este a familiei, ci
a sensului pe care i-l d\m. Nu familia dispare, ci
formele ei care nu mai sunt adecvate lumii noas-
tre. Fiindc\ spa]iul unui articol este prea mic, o
s\ fiu mai degrab\ enun]iativ\ decât descriptiv\.

1. Oamenii se c\s\toresc mai pu]in sau de mai
multe ori decât în comunism [i în societatea
tradi]ional\. Corespunz\tor, ei divor]eaz\ mai
des. Uitându-ne mai serios la motivele trecute
ale stabilit\]ii familiei, ne-ar fi greu s\ d\m ver-
dicte de tipul: pe vremuri, so]ii se iubeau [i se
respectau pân\ ce moartea îi desp\r]ea. În
societatea tradi]ional\, elementul religios bloca
divor]urile prin credin]a intens\ în sacralitatea
institu]iei c\s\toriei, inclusiv legal. În comu-
nism, divor]ul era o piatr\ de dosar care î]i atârna
de picioarele expansiunii profesionale. În am-
bele tipuri de societ\]i, cei mai mul]i oameni
erau suficient de s\raci încât s\ nu-[i poat\ per-
mite o a doua locuin]\ pentru ca separa]ia s\
fie posibil\. În multe familii, jugul conjugal nu
era o metafor\, ci o stare de fapt. Stabilitatea se
conjuga adesea cu fatalitatea. S\r\cia [i presiu-
nea cutumiar\ au rostul lor în men]inerea, cel
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pu]in aparen]\, a cuplului. De aici poate deriva
[i cre[terea violen]ei în familie, men]inând îm-
preun\ oameni care se detest\, nu se despart,
dar î[i macin\ zilele reciproc. Din când în când,
se descarc\ pe o ]int\ mai slab\: copiii. Fiindc\
exist\ o rutin\ despre ceea ce este problem\
public\, noi nu discut\m deschis faptul c\ ade-
seori sfera privat\ este un câmp de b\taie pe
lâng\ care sfera public\ este de-a dreptul o zon\
pa[nic\.

2. Viziunea romantic\ despre cuplu este [i ea
r\spunz\toare de ispitele casandrice. În adoles-
cen]\ ne c\ut\m modele de film, de roman. Rar
ne uit\m la cuplurile reale ca s\ ne cre\m a[tep-
t\ri realiste. În ciuda tuturor eviden]elor, de obi-
cei femeile a[teapt\ so]ul protector [i împov\rat
de responsabilitate, m\car pentru starea finan-
ciar\ a familiei. Descoper\ repede c\ nu le pro-
tejeaz\ nimeni [i c\ dependen]a economic\ este
adesea catastrofal\. Acest fapt le retrage dreptul
la decizie [i la opinie. Multe mai descoper\ c\,
în câ]iva ani, devin erotic-invizibile sau, potrivit
unei practici specifice ultimilor ani, c\ b\rba]ii
cu niscai succes social fac o problem\ de status-
-simbol din înlocuirea nevestei ancienne régime
cu una nou\, mai tân\r\ [i mai anexabil\ imagi-
nii publice. B\rba]ii a[teapt\ la rândul lor ceva.
De obicei, a[teapt\ s\ fie îngriji]i matern, l\u-
da]i, flata]i. A[teapt\ s\ simt\ lâng\ ei o femeie
care-i prive[te mut-admirativ cum m\nânc\ din
sarmalele g\tite de ea dup\ orele de serviciu
sau în timp ce ei se ocup\, la televizor (privind
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sau vorbind), cu marile probleme ale umanit\]ii:
politica [i fotbalul. Descoper\ [i ei c\ femeile
se plictisesc s\-i admire, c\ inventivitatea culi-
nar\ scade [i c\ nu î[i mai lipesc obrazul de
c\ma[a pe care o iau de pe sfoar\. La un virtual
sondaj de opinie, m\ tem c\ la întrebarea: �Ce
face]i împreun\ în via]a privat\?�, majoritatea
r\spunsurilor ar fi: �Ne uit\m la televizor�. Pere-
chile sunt mai rare decât utopiile. Cuplurile obo-
sesc. Parteneri nu am înv\]at s\ fim, de[i doar pe
o astfel de familie am putea paria pe termen lung.

3. Copiii au o semnifica]ie special\. În familia
româneasc\ este chiar foarte special\. Tr\ind
într-o societate în care energia noastr\ se con-
sum\ în strategii de supravie]uire, nu în dez-
voltare [i autoafirmare, comportamentul nostru
fa]\ de copii este adeseori suprarealist: avem
mai multe avorturi decât na[teri [i trat\m amo-
ral problema avortului � dac\ nu cumva încerc\m
din nou s\ etatiz\m facult\]ile reproductive (vezi
�Proiectul Moisin�), f\cem copii în mod irespon-
sabil, f\r\ s\ le putem asigura condi]ii minime
de cre[tere [i educa]ie, l\sându-i în grija Dom-
nului sau în cea a Statului. Când nu proced\m
a[a, supradimension\m rolul mesianic al copii-
lor în via]a noastr\: nu ne urm\m proiectele de
via]\, ne sim]im rata]i, dar nu-i nimic, copiii
no[tri, pentru care ne sacrific\m, vor fi oameni
capabili de competi]ie [i autorealizare, de[i nu
le oferim propriul model. Tr\im genera]ii în [ir
dup\ aceea[i etic\ a deleg\rii problemei viitoru-
lui cu sens genera]iei urm\toare... Dac\ sun\
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pesimist ceea ce am scris, îmi pare r\u. Eu am
vrut s\ scriu doar lucid, animat\ de credin]a c\
sensurile familiei trebuie reconstruite, dar f\r\
mitologiz\ri [i f\r\ v\ic\reli. Dac\ cineva dintre
cititorii maturi nu se reg\se[te în categoriile,
desigur, simplificatoare, de mai sus, nu-mi r\-
mâne decât s\ m\ bucur, a[a cum m-am bucurat
de legenda lui Filemon [i Baucis.

Curentul, 28 iulie 1998
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Cine educ\ pentru via]a
privat\?

Un r\spuns de sim] comun la aceast\ întrebare
este c\ centrul de greutate al educa]iei pentru
via]a privat\ este familia. Ea ne înva]\ cum s\
tr\im între semenii no[tri, cum s\ ne descurc\m
cu îngrijirea propriei noastre persoane, ba chiar
[i a celor apropia]i. Voi formula câteva obiec]ii
la aceast\ reac]ie de sim] comun: p\rin]ii nu au
timp [i dispozi]ie [i adesea nici calificarea potrivit\
s\-[i educe copiii. Dac\ o fac, îi educ\ prepon-
derent pe modele tradi]ionale. Mai mult, majo-
ritatea situa]iilor de preluare a educa]iei în cas\
se face pe seama bunicilor, ace[tia tinzând spre
modele conservatoare [i mai ales spre preluarea
sarcinilor minore ale copiilor, educându-i spre
neajutorare.

În prea multe cazuri familia nu este o [coal\ a
drept\]ii de gen, a nonviolen]ei [i iubirii, ci ade-
sea a violen]ei domestice, sexismului, [ovinis-
mului, uneori chiar a cruzimii, ho]iei sau m\car
a completei nep\s\ri fa]\ de dezvoltarea persoa-
nei [i fa]\ de educarea ei.
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Familia este [i o [coal\ timpurie a rela]iilor de putere
[i servitute, dep\rtate de rela]iile de colaborare [i
parteneriat. Oricât ne-ar pl\cea s-o idealiz\m, fa-
milia este locul în care se petrec cele mai multe
conflicte [i violen]e; inclusiv cele mai multe
crime se petrec între rude, prieteni [i cunoscu]i,
deci în intima [i protectiva sfer\ privat\.

A paria doar pe familie în educa]ia pentru via]a
privat\ este, cred, un risc mare pe termen lung.
Socializarea timpurie [i modelul p\rintesc se
a[az\ ca o a doua natur\ în comportamentul
copiilor. Dac\ aceast\ socializare este gre[it\ [i
nu i se fac corec]ii la timp prin sistemul insti-
tu]ional de educa]ie, speran]a s\ avem viitoare
genera]ii de indivizi care î[i respect\ activ semenii
[i combin\ exerci]iul propriei libert\]i cu cel al
responsabilit\]ii fa]\ de al]ii sun\ a utopie.

{coala nu educ\ pentru via]a privat\.

Un aspect notabil negativ al educa]iei primare,
secundare [i medii este acela c\ preg\tirea elevi-
lor prin [coal\ pentru via]a privat\ este de la nesem-
nificativ\ spre nul\. Supozi]ia tacit\ a autorilor
de programe [i manuale este aceea c\ o ast-
fel de educa]ie este minor\ [i c\ cei meni]i s\ o
fac\ sunt p\rin]ii. P\catul ignor\rii educa]iei
pentru via]a privat\ se explic\ prin caracterul
hiperintelectualist al programelor [i al evalu\rii
performan]elor [colare, prin interesul supradi-
mensionat pe aspectele formal-abstracte ale
înv\]\rii, prin feti[izarea înv\]\rii de lec]ii în
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detrimentul form\rii deprinderilor comporta-
mentale. Adic\ prin ambi]ia fiec\rui domeniu
de a informa f\r\ s\ educe.

Educa]ia pentru via]a privat\ se compune din
câteva elemente de fond, necesare evolu]iei
individuale: managementul domestic, abilit\]i
casnice, îngrijirea propriei persoane, a copiilor
[i a celor afla]i în neputin]\, igiena persoanei [i
a casei, planningul familial, rela]iile de coope-
rare în familie, prietenie [i vecin\tate, cultura
loisir-ului, participarea comunitar\. Pe scurt, ea
are în centru educa]ia reproductiv\ (de între-
]inere a vie]ii cotidiene) [i pe cea comunitar\
(de formare, dezvoltare [i afirmare în comuni-
tatea proxim\ sau local\).

Lipsa, trecerea în derizoriu sau demixtarea acestei
educa]ii au urm\toarele consecin]e: a) înt\resc
conservatorismul de gen [i ideea c\ via]a pri-
vat\ e apanajul femeilor; b) constituie sursa
fundamental\ a socializ\rii timpurii a femeilor
pentru acceptarea dublei zile de munc\ drept
destin fatal; c) ajut\ o cre[tere semnificativ\ a
divor]ialit\]ii din cauza b\rba]ilor (la ora actual\
b\rba]ii au un scor de 5-1 în ini]ierile [i cauzele
divor]urilor) care, consumând mai pu]in\ ener-
gie în via]a de familie, sunt mai deta[a]i de ea;
d) cre[te iresponsabilitatea patern\ [i num\rul
familiilor monoparentale; e) sl\be[te rela]iile
între adul]i [i p\rin]ii vârstnici; f) scade [ansele
la afirmare profesional\ performant\ în cazul
femeilor; g) contribuie la consolidarea rolului
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de auxiliar al b\rba]ilor în via]a privat\ [i al
femeilor în via]a public\ (în locul statutului par-
tenerial pentru ambele sexe [i în ambele sfere).

O consecin]\ neinten]ionat\, dar real\ a lipsei
acestei educa]ii este [i teama tinerilor de a se
c\s\tori [i mai ales teama lor de a avea copii.
Un bun prieten sociolog m\ întreba, speriat de
sc\derea dramatic\ a natalit\]ii, tocmai la gene-
ra]ia cea mai numeroas\, ajuns\ la vârsta optim\
a fertilit\]ii: de ce nu mai vor femeile tinere s\
aib\ copii? I-a[ fi r\spuns stereotip: din cauza
nesiguran]ei [i s\r\ciei. Dar nesiguran]a [i s\r\-
cia au fost, din p\cate, mereu prezente în via]a
genera]iilor actuale. În locul acestui r\spuns,
i-am dat altul: fiindc\ nu au cu cine s\-i creasc\.
Nu au parteneri de via]\, ci b\rba]i în îngrijire.
Lor nu le trebuie ajutor, ci persoana cu care s\
colaboreze în orice aspect al vie]ii private. Spre
astfel de comportament nu îi inspir\ modelul
familial, iar [coala nu îi înva]\ despre astfel de
�nimicuri�.

Concluzia este dezarmant\: educa]ia pentru via]a
privat\ este fie conservatoare, transformând fe-
meile sau b\trânii în cripto-servitori, fie nu exist\
mai deloc.

Curentul, 1998



242

Mihaela Miroiu



243

Nepre]uitele femei

Partea a cincea

POLITICA OMAGIILOR
{I PRESA DIN SPATELE EI
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Politica omagiilor

Suntem în s\pt\mâna 1-8 martie, vreme în care
femeile ies brusc din conul de umbr\ al presei
[i politicii. Ies ca abstrac]ii. Se numesc Femeia,
eterna, ginga[a, sensibila, iubita, mama, so]ia,
alin\toarea noastr\ umbr\. Deja pre[edintele
statului, Emil Constantinescu, a declan[at ope-
ra]iunea �flori, m\r]i[oare, omagii�. Politicienii
nu se vor l\sa mai prejos. Poli]i[tii la fel. Zia-
ri[tii ne vor da aten]ie. Televiziunile ne vor
închina emisiuni de mod\ [i poezioare. Ne vor
ar\ta fa]a frumoas\ întrupat\ în exemplare cu
picioare lungi, ten de piersic\ [i bluze mulate
pe busturi impecabile. Câte una dintre noi, sc\-
pat\ din rolul de entitate invizibil\ [i mut\, va
da interviuri despre cariera ei. Pre[edintele actual
al Senatului nu va mai gafa la fel ca predeceso-
rul s\u, Oliviu Gherman, care, fiind întrebat cum
se simte între femeile din staff-ul parlamentar
pe care le invitase s\ le omagieze de 8 Martie, a
declarat ziari[tilor: �M\ simt ca între oi�.

Este s\pt\mâna în care mâinile mâncate de deter-
gen]i or s\ fie s\rutate. Dup\ celelalte 357 de
zile din an, b\rba]ii î[i vor aminti de datoriile
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lor omagiale fa]\ de cele care le presteaz\ ser-
vicii domestice gratuite sau le sunt subordonate
devotate. Fâstâcite, emo]ionate [i u[or încân-
tate, noi vom surâde, uitând [i iertând neglijen-
]ele, lipsa de parteneriat în via]a privat\ [i în
cea public\. Unele dintre noi vor uita chiar [i
b\t\ile, violul conjugal, abandonul copiilor no[-
tri de c\tre ta]ii lor, s\r\cia, dubla zi de munc\.
Vom uita de toate proiectele personale p\r\site
în favoarea afirm\rii b\rba]ilor no[tri so]i [i b\r-
ba]ilor [efi. Vom uita c\ parlamentul este plin
de ale[i care se amuz\, trop\ie [i fac glume deo-
cheate dac\ le prezin]i proiecte de legi împo-
triva violen]ei, h\r]uirii sexuale, sau proiecte de
legi în privin]a egaliz\rii [anselor pentru femei.

Vom uita c\ suntem interesante pentru pres\
numai dac\ suntem top-model, facem prosti-
tu]ie telefonic\, ap\rem la cronica neagr\ ca vic-
time sau agresoare [i, uneori, dac\ ne implic\m
în via]a public\, ap\rem drept entit\]i malefice
care profaneaz\ �sfântul l\ca[� al politicii. Vom
uita c\ despre problemele majore ale na]iei ne
este impus\ o t\cere �islamic\�: în ministerele
care administreaz\ domenii cu pesonal prepon-
derent feminin: S\n\t\]ii, Înv\]\mântului, Cul-
turii, Comer]ului, noi nu decidem nimic din
pozi]ii-cheie. Vom uita c\ talk-show-urile poli-
tice merg pe supozi]ia c\ femeile n-au nici o idee
relevant\ despre via]a social\ [i despre guver-
nare. Acestea sunt treburi b\rb\te[ti. Uneori
tulbur\m establishment-ul politic prin mi[c\ri de
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protest. De clintit îns\ nu clintim nimic. Putem
s\ facem câte greve vrem, cum a fost greva asis-
tentelor medicale. O s\ afl\m acela[i lucru pe
care l-a declarat pre[edintele Camerei Deputa-
]ilor, Ion Diaconescu: �O s\ le d\m ceva, s\ nu
spun\ sindicatele lor c\ s-au agitat degeaba�.

Nu speriem pe nimeni. To]i pariaz\ pe rezis-
ten]a noastr\ la frustra]ii, pe incapacitatea de
revolt\ major\ [i chiar pe abilitatea noastr\ de
a asigura supravie]uirea membrilor familiei din
resurse extrem de precare.

Suntem sexul slab.

Marea noastr\ sl\biciune este aceea de a tr\i
dup\ o moral\ a datoriei [i autosacrificiului,
dar nu [i dup\ una a drepturilor [i autoafir-
m\rii. De aici decurg multe consecin]e pentru
noi [i pentru societate: nu suntem solidare, ne
învârtim în jurul b\rba]ilor (so]i, iubi]i, [efi, co-
legi), ca planetele pe orbit\ fix\, ne este team\
s\ nu sup\r\m, s\ nu cumva s\ nu mai pl\cem,
ne e team\ s\ ne dezvolt\m propriile capacit\]i,
ne e team\ de competi]ie. Am devenit, prin com-
portamentul nostru, o for]\ conservatoare, fiindc\
atât de concentrate fiind pe supravie]uirea celor-
lal]i, uit\m s\ ne punem în valoare calit\]ile
profesionale [i influen]a în via]a public\. Servi-
tutea noastr\ este una interioar\. Ei îi d\m curs
prin diverse vulnerabilit\]i. Una dintre acestea
este cea care ne face ca, în loc s\ cerem [i s\
promov\m politici afirmative pentru egalizarea [an-
selor, s\ ne complacem în politici omagiale. Era
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un obicei medieval ca, din când în când, seniorii
s\-[i omagieze supu[ii, s\ îi serveasc\ ei în[i[i,
s\ le fac\ daruri. În restul timpului, puteau s\-i
neglijeze, s\-i dispre]uiasc\, s\-i reduc\ la t\cere,
eventual chiar s\-i bat\.

{tiu c\ unii dintre noi tr\iesc altfel. {tiu c\ în
România exist\ insule de parteneriat familial,
profesional, civic [i politic. Dar numai insule.
În rest, la orice indicator ne-am uita, de la venit
[i [omaj la victime ale agresiunilor, la participare
managerial\ [i guvernare, femeile stau, în orice
categorie, mai prost decât b\rba]ii din aceea[i
categorie... Un singur indicator ne avantajeaz\:
tr\im mai mult cu aproape [apte ani decât b\r-
ba]ii. Prin urmare, s\ ne bucur\m de aceast\
s\pt\mân\. Toat\ lumea ne va lua în seam\.
De-abia dup\ ce ea trece, ne vom continua dia-
logul cu anonimatul.

Curentul, 8 martie 1998
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Eternul masculin

Ea îi prinse obrajii în palme privindu-l adânc în
ochi: �Nu-]i bate c\p[orul t\u delicat cu proble-
mele acestea grele. Gânde[te-te la ceva pl\cut,
cump\r\-]i un after-shave, o cravat\ nou\, o blu-
zi]\, ceva�. Mintea îi zboar\ la un titlul de gazet\:
�B\rba]ii frumo[i [i-au câ[tigat dreptul de a fi
tâmpi]i�. Zâmbi în sinea ei. Sunt totu[i dr\g\-
la[i [i fac ca via]a s\ fie mai suportabil\. Ce
s-ar face ele f\r\ ei? Cu cine ar mai face copii?
La cine s-ar mai l\uda despre gloriile lor profe-
sionale? Pe cine [i-ar mai desc\rca nervii în caz
de e[ec? Pentru cine s-ar mai zbate ele s\ câ[-
tige bani? Cui ar mai scrie poezii? Cui ar mai
arde un dos de palm\ la nervi? Cine ar mai ]ipa
la ele s\ le readuc\ la realitate atunci când min-
tea le zboar\ doar la abstrac]ii? Cine le-ar mai
detensiona dup\ luptele lor politice sau cele de
cucerire în carier\? Cum s-ar mai l\uda una
alteia despre calit\]ile aman]ilor sau despre fide-
litatea [i grija so]ilor? Cine le-ar mai preg\ti
bicarbonatul dup\ o be]ie crâncen\?

Î[i privi din nou partenerul. Da, frumu[el b\r-
bat [i se mai [i intimideaz\ atunci când ea îi vor-
be[te protector. Combina]ia de team\, admira]ie



250

Mihaela Miroiu

[i respect o flata teribil. P\cat c\ va îmb\trâni.
El, nu ea. Ea doar î[i va spori prestan]a [i pres-
tigiul. Asta o s\-i dea acces la al]i b\rba]i, mai
proaspe]i, cu musculatur\ supl\, f\r\ burt\, cu
mers elastic [i emo]ii virgine. B\rba]i f\r\ iden-
titate social\ [i doritori de pedigri sau m\car
de confort material. În fond, ceea ce c\utau ele
nu era un b\rbat anume, ci eternul masculin. Îl
s\rut\ matern pe frunte, ca pe o fiin]\ trec\toare
ce se afla. Dac\ se gândea bine, îi era chiar recu-
nosc\toare. Nu doar fiindc\ avea grij\ s\ o eli-
bereze de stresurile cotidiene m\runte [i triviale,
ci [i fiindc\ nu-i trecea prin cap s\-i zdruncine
autoritatea. Nu avea, ca s\ zic a[a, g\rg\uni de
emancipare. Î[i vedea de treaba lui. Era un b\r-
bat de cas\, domestic, care va s\ zic\.

De nu s-ar lua cu treaba s\ uite c\ vine ziua
b\rbatului [i c\ el o s\ fac\ botic dac\ nu-l scoate
la o cârcium\ [i nu îi ia o pereche de jean[i
americani, un bricegu] elve]ian, un flecu[te],
ceva care s\-i sublinieze masculinitatea. Mai e
[i textul pe care ar trebui s\ i-l scrie. Dac\ îi
vine în cap cel de anul trecut... Parc\ era ceva cu
zâmbetul lui care-i aduce prim\vara în suflet.

Câteodat\ îi trecea prin minte s\ se întrebe ce
o fi în capul b\rbatului de lâng\ ea. Dar, slav\
Domnului, acest gând o p\r\sea repede. Nu are
energie de consumat cu prostioare [i frivolit\]i.
Ea este o femeie de carier\. O femeie de neîn-
locuit. Pariurile ei sunt în alt\ parte. Skanden-
berg-urile ei sunt cu partenerele intelectuale. El
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trebuie s-o detensioneze mundan [i atât. O s\-l
lase la meci, la câte o întâlnire cu b\ie]ii la care
[tie ea bine c\ tot despre ele vorbesc. Foarte
bine. Las\-i s\ se defuleze. De-abia se întorc
mai calmi acas\ [i cu sentimente de vinov\]ie
c\ le-au bârfit.

Destul cu nimicurile! E [apte seara [i începe
lungul [ir al [tirilor. Se întoarse spre ecran, spre
lumea sobr\ [i major\ c\reia îi apar]inea. Doar
astfel se transsubstan]ia cu marile b\t\lii ale isto-
riei. O f\cea ar[ice pe pre[edinta Irakului, tre-
mura pentru impeachment-ul lui Hillary, instaura
statul de drept b\tând minerele rebele, prindea
marile corupte, f\cea coali]ii liberale, se emo-
]iona la talk-show-uri sim]indu-se Madam Tuc\.

Undeva, pe aproape, îl percepea [i pe el ca pe
o umbr\ înso]itoare la întâlnirea cu istoria.
Nici nu avea importan]\ care îi erau gândurile
sau chipul. Important este c\ îl percepe al\turi,
fie [i când este doar o copie palid\ a eternului
masculin.

Not\

Ca [i anii trecu]i, în martie sunt rugat\ de zia-
ri[ti s\ scriu ceva despre �femeia în societatea
româneasc\�. E perioada în care presa noastr\
î[i aduce aminte de �umbrele istoriei� [i sap\
conjunctural s\ le scoat\ spre vizibilitate prin
proceduri excep]ionale: �S\ facem interviuri cu
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personalit\]i feminine� sau statistice: �S\ le l\s\m
s\ se v\ic\reasc\ pe tema nedrept\]ii de gen,
povestind în procente ce prost stau ele la to]i
indicatorii�. În locul celor dou\ strategii am pre-
ferat s\ scriu o fic]iune. Punctul de inspira]ie
l-a constituit un titlu ap\rut la începutul lui
februarie în ziarul Na]ional: �Femeile frumoase
[i-au câ[tigat dreptul de a fi tâmpite�! Desigur,
februarie nu este o lun\ omagial\. Primele dou\
s\pt\mâni din martie ajung pân\ peste cap. Dac\
ziarele ar scrie mai obiectiv, mai neutru [i uneori
chiar apreciativ despre ceea ce fac femeile, n-ar
mai satisface gustul publicului macho [i ar
r\mâne pe tejghele. Or, asta nu se face într-o
economie de pia]\.

Curentul, 8 martie 1999
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Ziari[tilor, cu mul]umiri

Aproape 52% dintre români sunt românce.
Peste 44% dintre salaria]ii români sunt sala-
riate. Categoria nevast\ sau ]iitoare între]inut\
este complet minimal\. Probabilitatea este mare
ca [i o bun\ parte dintre cititorii de ziare s\ fie
cititoare. Jurnali[tii vor s\-[i slujeasc\ suvera-
nul [i o fac în dou\ moduri: scriindu-i ceea ce
crede el c\ vrea s\ citeasc\ [i inoculându-i cam
ce ar trebui s\ gândeasc\. Presa româneasc\ nu
abund\ în ra]ionamente, ci în enun]uri. Nu este
o reflectare a realit\]ii filtrate de cercetare în
limbaj accesibil, ci, mai degrab\, de impresio-
nisme. Ea nu cultiv\ autoritatea profesional\,
ci pe cea editorialistic\. Se uit\ mai ales la poli-
ticieni, iar politicienii la ea într-un narcisism
bilateral cultivat.

Poate c\ toate cele mai sus pomenite explic\ [i
sindromul de care m\ voi ocupa mai jos: sexis-
mul brutal al presei române[ti. Ea ascunde, anoni-
mizeaz\ sau dispre]uie[te netulburat femeile,
spre deliciul general. O face în numele reflec-
t\rii realit\]ii. A unei realit\]i în care cele mai
multe femei cunoscute de c\tre ziari[ti, ca [i
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de alte categorii de profesioni[ti, sunt colegele,
vecinele, prietenele, so]iile, mamele [i fiicele
lor. Aceste femei aproape nu exist\ mediatic.
Ele nu fac nimic. Sunt nimeni.

Cât [i în ce mod conteaz\ femeile pentru presa
�noastr\�?1

1. Cantitativ, femeile conteaz\ infim: progra-
mele de [tiri le iau în seam\ între 1,3% [i 0,7%.
Luând aleatoriu doar dou\ ziare, Adev\rul (din
21 decembrie 1997) [i Curentul (din 24 decem-
brie 1997), ziare contrastante pozitiv, de altfel,
sub aspectul imaginii femeilor, putem face câteva
remarci pur cantitative, dar reprezentative. Ade-
v\rul cuprinde în articolele sale un num\r de
180 de nume de b\rba]i [i 54 de femei. Intere-
sant\ este distribu]ia lor: prima [i ultima pagin\
nu dau nici un nume de femeie (politic\, actua-
lit\]i, afaceri). Norocul reabilit\rii numerice vine
din pagina destinat\ flagrantului (17 nume) [i
vie]ii interna]ionale (19 nume). Curentul nomi-
nalizeaz\ 170 de b\rba]i [i 39 de femei. Repar-
tizarea lor difer\ îns\: cele mai multe românce
nominalizate nu sunt delincvente, ci actri]e,
scriitoare, politiciene. Este drept [i c\ ziarul are

1. Informa]iile sunt rezultatul unei monitoriz\ri a pre-
sei române[ti pe dimensiunea de gen în perioada
16-26 septembrie 1997. Monitorizarea a fost f\cut\
ziarelor: Adev\rul, Libertatea, Evenimentul Zilei, Na]io-
nal, Ziua, de c\tre Amalia Herciu, Tatiana Mocanu,
Ioana Stancu, Luiza Vizitiu [i Carolina Tache, sub
coordonarea societ\]ii AnA [i a Facult\]ii de {tiin]e
Politice, SNSPA.
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o rubric\ Femina, în care î[i poate aglomera
femeile de carier\.

2. Cu ce trebuie s\ atragi aten]ia ziari[tilor ro-
mâni, dac\ se întâmpl\ s\ te fi n\scut femeie?
Iat\ câteva oportunit\]i, în ordinea frecven]ei lor:

� S\ iei o b\taie crunt\ sau s\ fii violat\. În
aceste cazuri ri[ti s\ r\mâi un simplu fapt
divers, necomentat etic [i juridic. Eventual
ri[ti s\ te învinov\]easc\ ziaristul c\ nu ai
fost docil\ sau c\ te-ai îmbr\cat [i compor-
tat provocator.

� S\ te dezbraci artistic, promi]ând �[oapte fier-
bin]i [i fantezii romantice�. S\ practici prosti-
tu]ia, m\car telefonic. Sau m\car striptease-ul,
fie [i de dragul reclamei pentru parfum.

� S\ fii top-model sau m\car obiect decorativ
de alt\ categorie.

� S\ faci tu îns\]i acte scandaloase, criminale
sau m\car delincven]\ m\runt\. În acest caz,
ai [ansa s\ ai parte de un comentariu amplu
în care e[ti învinuit\ c\ te por]i contra natu-
rii [i încalci tabuurile sex-rolului.

� S\ fii anexa unui b\rbat important (personaj
politic, om de afaceri, vedet\ artistic\ sau
sportiv\). Dac\ în aceast\ calitate e[ti t\cut\
[i frumoas\, este bine. Dac\ îl influen]ezi,
devii în genere malefic\.

� S\ devii politician\ sau m\car comentatoare
a politicii. Dar atunci ri[ti s\ te compare jur-
nali[tii cu toate femeile malefice din istoria
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României, s\ te insulte c\ î]i permi]i s\ îm-
b\trâne[ti, c\ e[ti subiectiv\ în tot ceea ce
faci sau c\ ai ajuns acolo prin niscai tertipuri
muiere[ti. Sau, cel mai adesea, s\ nici nu te
ia în seam\ decât drept cifr\ în parlament.

Dac\ e[ti feti]\, exi[ti dac\ te violeaz\ sau bate
propriul protector. Dac\ e[ti tân\r\, exi[ti dac\
e[ti un trup decorativ. Dac\ e[ti matur\, mai
bine te limitezi la statutul de nevast\ a unui
domn important, c\ci performan]ele tale profe-
sionale sau comunitare tot nu conteaz\. Dac\
ai îmb\trânit, este cazul s\ mori s\rac\, înghe-
]at\ de frig sau s\ te violeze un dement. Altfel,
probabilitatea de a exista în presa româneasc\
scade dramatic. Treci în invizibilitate.

Poate c\ ziari[tii te vor contrazice cu excep]ii.
Dar numai cu excep]ii.

Curentul, 31 decembrie 1997
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De la limbajul la practica
desconsidera]iei

Întâi faptele: pe 1 noiembrie 1998, la Pro TV se
întrerupe emisiunea �Procesul Etapei� pentru
o discu]ie postelectoral\ cu câ]iva dintre favo-
ri]ii cursei. Discu]ia este condus\ de c\tre Mihai
Tatulici care îndeamn\ candida]ii spre un dialog
deschis fiindc\ �suntem între b\rba]i, nu e nici
o femeie aici�. Imediat vine replica primarului
interimar al tuturor bucure[tenilor [i bucure[-
tencelor: �Dac\ venea P\dure, era [i o femeie�.
Interlocutorii se amuz\.

Pentru ideile care urmeaz\, mi s-ar putea repro[a
faptul c\ lucrez cu supozi]ii de tip speculativ.
În definitiv, cei doi protagoni[ti ai dialogului
nu au spus mai mult decât atât. {i ce este r\u
în asta? Cine este lezat? De ce este lezat?

Voi încerca s\ r\spund acestor întreb\ri, legi-
time de altfel. Eu nu pretind ca un realizator
de emisiuni sau un candidat la alegerile locale
s\ aib\ mult\ cultur\ civic\ [i politic\. În defini-
tiv, fiecare dintre ei poate s\ lucreze cu exper]i
[i s\ pl\teasc\ pentru astfel de know-how. Dac\
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aveau ace[ti exper]i din umbr\, [i unul, [i cel\-
lalt ar fi fost educa]i s\ nu fac\ gre[eli majore
de etic\ politic\ [i de etic\ jurnalistic\. Înv\]au
m\car s\ nu calce în str\chini în raport cu valo-
rile contemporane ale democra]iei. Dar, a[a cum
corect îmi replica un jurnalist important al unui
mare cotidian, în România se vinde mult mai
bine amatorismul decât profesionalismul. Or,
cultura civic\ [i cea politic\ au [i ele exper]ii
lor. Altminteri, le practic\m cu to]ii într-un stil
pur l\ut\resc.

S\ relu\m acum dialogul punctual între reali-
zator [i unul dintre candida]i. Primul spune:
suntem între b\rba]i, nu este nici o femeie aici.
Aceasta presupune o discu]ie deschis\, direct\,
b\rb\teasc\, f\r\ ging\[ii [i menajamente. O dis-
cu]ie între cet\]eni egali. O discu]ie despre pro-
blemele cet\]ii, între cei predestina]i s\ vegheze
la bunul mers al acesteia: administratorii trebu-
rilor publice [i presa în calitate de �câine de
paz\�. Mai mult, emisiunea, a[a cum a fost am-
plasat\ [i conceput\, trebuia implicit s\ le fac\
pe femei, fie s\ nu se afle în fa]a televizoarelor
(vezi inser]ia ei într-o emisiune despre fotbal
[i supozi]ia c\ acest sport îi intereseaz\ doar
pe b\rba]i), fie s\ aleag\ alt canal mai �feme-
iesc�, fie, plictisite c\ este vorba despre o pro-
blem\ politic\, s\ se duc\ la culcare. O abordare
de acest fel nici m\car nu produce contrariere.
Cred c\ pu]ine femei s-au sim]it ofensate [i
excluse. Pu]ine au sesizat c\ acel dialog este
profund sexist, c\ le discrimineaz\ [i le descalific\
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în calitate de cet\]ene contribuabile, interesate
[i ele, ca aleg\toare [i pl\titoare de taxe, în ceea
ce li se pune la cale prin oferta de primari. O
practic\ social\ nu este tratat\ ca nedreapt\ pân\
nu este con[tientizat\ ca atare. Într-o societate
ca a noastr\ nici drepturile omului nu sunt o
obsesie cet\]eneasc\, dar\mite emanciparea fe-
meilor, egalitatea real\ în drepturi cu b\rba]ii [i
participarea lor la via]a public\. Mesajul implicit
al formulei �suntem între b\rba]i� este: suntem
între cei care conteaz\ drept cet\]eni contribuabili,
persoane înzestrate cu discern\mânt civic [i poli-
tic, între persoane eligibile, competitive. Restul
nu conteaz\. Restul nu con]ine decât femei, deci
persoane nule ca semnifica]ie public\.

În campanie electoral\, def\imarea adversarului
este o arm\ redutabil\ a psihologiei înving\-
torului. Ca s\-]i diminuezi teama de adversari,
trebuie s\-i def\imezi, s\-i minimalizezi. Ceea
ce candidatul Lis [i face: �Dac\ venea P\dure
[contracandidatul � n.n.], era [i o femeie�.

Nimic mai descalificant pentru un b\rbat decât
s\ fie inclus în categoria femei. Dac\ era vorba
despre o femeie [i era calificat\ drept un adev\-
rat b\rbat, dimpotriv\, acelei femei îi era ridi-
cat\ valoarea. Candidatul George P\dure nu a
fost omagiat prin includerea în tagma femeilor,
ci a fost înecat în limbajul [i simbolurile des-
considera]iei.

S\ elimin\m problema lacunelor în cultura poli-
tic\ [i pe aceea a lipsei de deontologie jurna-
listic\ [i politic\. S\ lu\m în considera]ie doar
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o intui]ie de bun-sim]. To]i ace[ti b\rba]i care
utilizeaz\ limbajul excluderii [i pe cel al des-
considera]iei se trag din femei, sunt crescu]i de
femei, educa]i de femei, au colege femei, fac
copii cu femei, mul]i dintre ei au fiice. Când uti-
lizeaz\ acest gen de limbaj, se gândesc oare [i
la mamele, fiicele, iubitele, so]iile, colegele lor?
Le pas\ de faptul c\ [i ele au interese legate de
administra]ia local\ [i le intereseaz\ pe ce pl\-
nuiesc al]ii s\ li se duc\ banii pe care îi pl\tesc
chiar ele? Consider\ c\ ele nu sunt în stare s\-[i
cunoasc\ [i s\-[i reprezinte interesele, c\ sufer\
de imbecilitate politic\?

Discursurile misogine se potrivesc perfect lumii
noastre. Limbajul desconsidera]iei nu face alt-
ceva decât s\ existe într-o simbioz\ perfect\ cu
practicile desconsidera]iei. Structurile de guver-
nare local\ [i statal\ sunt alc\tuite din b\rba]i
în propor]ie de 95-97%. Lumea noastr\ româ-
neasc\ este aproape exclusiv condus\ de b\r-
ba]i. Ea produce anticorpi puternici de câte ori
o femeie îndr\zne[te s\ ias\ din rând. Cum este
condus\ aceast\ lume, cât de eficiente sunt actele
de guvernare, cât de bine tr\im de pe urma lor,
acestea sunt alte categorii de întreb\ri. Nimeni
nu leag\ r\spunsurile negative de sexul guver-
nan]ilor, decât poate dac\ ei ar îndr\zni s\ fie
femei.

Curentul, 5 noiembrie 1998
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Sex [i mâini, cap [i mu[chi.
Sau despre cum arat\
femeile [i b\rba]ii
în mass-media româneasc\
la anul de gra]ie 2005

Dup\ ce am citit rezultatele cercet\rii coordonate
de Laura Grünberg sub egida PNUD1 despre ste-
reotipurile de gen în mass-media autohton\, tin-
deam s\ spun: �Noapte bun\ CNA, oriunde te-ai
uita!�. Consiliul Na]ional al Audiovizualului nu
este totu[i legal blamabil. Legea dup\ care func-
]ioneaz\ îi cere s\ stea cu ochii pe �incitarea la
ur\� de ras\, etnie, religie, sex, orientare sexual\.
Ce ur\ trezesc imaginile �eterne� cu femei �fun-
dule]� sau cu femei sârguincioase la lustruitul
vaselor [i podelelor? Dimpotriv\, trezesc confort

1. Aspecte privind stereotipurile de gen în mass-media din
România, studiu realizat sub egida Societ\]ii AnA,
Proiectul PNUD: An Integrated Approach to Gender
Balanced Politic, Empowerment and Participation, 2005,
realizat pe un e[antion concludent. Acest studiu a
fost publicat apoi cu titlul: Mass-media despre sexe,
Tritonic, Bucure[ti, 2005, sub coordonarea Laurei
Grünberg.
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domestico-erotic. E greu s\ ai o abordare legal\
care nu încalc\ libertatea de exprimare. Este trist
îns\ s\ nu ai o abordare moral\.

Care sunt, într-o prezentare corect\, dar neaca-
demic exprimat\, rezultatele sintetice ale cer-
cet\rii? M\ voi referi la cele frecvente statistic,
nu la excep]ii. Cele dintâi formeaz\ stereotipuri
[i prejudec\]i, excep]iile au o influen]\ minor\.

Ce înv\]\m, de regul\, despre femei
[i b\rba]i din publicitate?

A. Fiecare gen are voca]ia [i �regatul� s\u:

Regatele femeilor sunt: baia, buc\t\ria, podeaua.
Prima �voca]ie� a femeilor este cea de menajere
[i îngrijitoare. A doua �voca]ie� este cea de ispi-
titoare foarte sexy. A treia �voca]ie� nu exist\
sau se manifest\ pur accidental:
� Toate casnicele [i gospodinele sunt femei,

chiar dac\ acestea din urm\ tocmai veneau
de la serviciu.

� Sunt �natural� sp\l\torese, odat\ ce doar ele
cur\]\ dup\ cei din jur.

� Ca s\ spele eficient, au nevoie de mintea unui
b\rbat expert care s\ le arate calea detergen-
tului cel bun.

� Îngrijesc de al]ii [i se îngrijesc de ele însele
incomparabil mai mult decât b\rba]ii. B\r-
ba]ii se spal\ [i g\tesc rar [i ocazional.
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� Mintea femeilor este cople[it\ de interes
pentru hr\nirea celorlal]i.

� Ele nu au timp liber, stau, vorbesc între patru
pere]i, sunt fiin]e de interior. Rar, când ies din
cas\, o iau glon] spre magazine.

� Femeile sunt ve[nic tinere sexy [i disponi-
bile, sunt tinere so]ii sau m\mici. Ele �vând�
frumuse]e [i tinere]e.

� Femeile se afl\ mereu în slujba b\rba]ilor ca
so]ii, mame, fiice. Sunt femei de serviciu [i
în serviciu.

� Sunt ignorante în privin]a ziarelor, reviste-
lor, b\uturii, ma[inilor, comunica]iilor, dar
au know-how în privin]a mânc\rurilor, deter-
gen]ilor, ma[inilor de sp\lat, cosmeticelor.

� Dac\ femeile sunt vârstnice, atunci ele pier
din ochiul publicit\]ii sau apar foarte rar ca
bunici duioase sau ca harpii stresante.

� Dac\ femeile �performeaz\� bine pentru fami-
lie sau doar pentru b\rba]i g\titul sau dichi-
situl sunt r\spl\tite sentimental.

B\rba]ii troneaz\ peste regatele: bani, distrac-
]ie, b\utur\, sport, tehnic\. Au orice voca]ie vor,
cu excep]ia celor �monopolizate� de c\tre femei:
� Interesele lor cele mai frecvente sunt dis-

trac]ia [i b\utura.
� Când nu beau, b\rba]ii consum\ tehnic\ [i

ma[ini.
� Mintea b\rba]ilor este ocupat\ cu sport, jocuri,

automobile.
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� Privirea le este ispitit\ de femei decorativ-
-sexy.

� Ei au mereu timp liber [i sunt pe picior de
plecare. În familie sunt în vizit\ de �relaxare�
[i mai dau o �binecuvântare� pentru ceea ce
face �femeia casei�.

� Când ies din cas\ ([i aceasta se întâmpl\
foarte des), o iau de regul\ spre cârcium\
sau spre terenul de sport.

� Sunt mai ales maturi [i liberi. Chiar [i b\r-
ba]ii vârstnici sunt tolerabili publicitar de
zece ori mai mult decât femeile de vârsta
lor! Ei �vând� experien]\ [i maturitate.

� Profesia lor de baz\ este sportul.
� B\rba]ii se afl\ mereu în slujba lor în[i[i [i

în rela]ie cu al]i b\rba]i, c\ci ei sunt mai ales
campioni, prieteni, camarazi, colegi.

� Dac\ b\rba]ii fac ceva bine sau m\car nu fac
nimic r\u, ei sunt r\spl\ti]i cu bani [i pro-
mov\ri de c\tre al]i b\rba]i [i cu îngrijire
culinaro-erotico-sentimental\ de c\tre femei.

B. În acelea[i locuri [i situa]ii, femeile [i b\r-
ba]ii fac [i vor lucruri diferite:
� În living, b\rba]ii ]in telecomanda, privesc

la televizor [i vor lini[te, femeile ]in capul
în p\mânt, dau cu aspiratorul [i vor odihn\.

� În curte, b\rba]ii joac\, de obicei fotbal, fe-
meile întind rufele murd\rite de b\rba]ii [i
b\ie]ii care se joac\.
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� De[i b\rba]ii sunt infantiliza]i în sfera pri-
vat\, femeile sunt cele care par dependente.

� La telefon, b\rba]ii dau informa]ii, femeile
sporov\iesc vrute [i nevrute.

� Ei sunt Vocea (vocea autorit\]ii), ele sunt
Imaginea (imaginea r\spl\]ii).

� B\rba]ii se mi[c\ rapid [i energic, femeile lent
[i lasciv. Dac\ ele �îndr\znesc� s\ ia vitez\,
cap\t\ o imagine isteric\ [i haotic\.

Ce înv\]\m, prin excep]ie, despre
femei [i b\rba]i din reclame?

� Exist\ indiscutabil un parteneriat: femeile [i
b\rba]ii î[i beau cafeaua împreun\.

� Uneori b\rba]ii îngrijesc femeile, copiii [i casa.
� Uneori femeile mai [i [tiu, nu doar fac. Iau

[i ini]iativa, nu doar a[teapt\ s\ li se întâm-
ple ceva.

� Se emo]ioneaz\ [i b\rba]ii, au sl\biciuni, se
sperie, ba chiar devin ispititori.

� Femeile devin ocazional �egoiste�, obosite de
rolul de îngrijitoare [i de bombe sexy, sunt
amatoare de distrac]ii, ies din cas\, sunt inde-
pendente, dinamice [i nonconformiste, chiar
conduc [i ma[ini.

� Femeile mature sunt uneori atr\g\toare [i
iubesc via]a mai mult decât iubesc detergen-
]ii [i condimentele.
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Ce înv\]\m, de regul\, despre rolurile
de gen din ziarele analizate?

� B\rba]ii sunt candida]ii la prima pagin\,
femeile la ultimele sau la �pagina 5�.

� B\rba]ii �vând� cap, competen]\ [i perfor-
man]\, femeile �vând� corp [i servicii sexuale,
mâini [i servicii de îngrijire.

� De[i aduc cele mai multe glorii sportive, fe-
meile apar arareori în paginile dedicate spor-
tului.

� Valoarea femeilor este dat\ de corpul lor [i
de cât\ grij\ erotico-menajer\ au de corpul
altora.

� Femeile triumf\toare sunt tinere [i ispititoare.
Cele mature [i vârstnice sunt în general vic-
time, de obicei ale b\rba]ilor. B\rba]ii trium-
f\tori sunt în genere maturi v\zu]i inclusiv
la vârsta a treia, dac\ au putere politic\ sau
autoritate intelectual\. Rar sunt tot victime
ale b\rba]ilor.

� Valoarea de rela]ie a b\rba]ilor este cea de
protectori [i a femeilor cea de îngrijitoare.

� Femeile sunt pasionate s\ se dezbrace, s\
colinde magazine. B\rba]ii sunt pasiona]i de
putere [i s\ colinde �globul� sau m\car s\ îl
comenteze.

� Femeile înf\]i[ate �color� sunt frumoase,
senzuale, dependente. Cele care studiaz\, fac
carier\ [i sunt independente sunt �alb-negru�.
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� Re]eta ca o femeie s\ fie aproape complet
neinteresant\ este s\ fie profesionist\, elev\
sau student\ (cazul majoritar: excep]ie face
ziarul Adev\rul din cauza unei jurnaliste de
înalt profesionalism în educa]ie, Melania
Mandras Vergu). Dac\ o femeie este infrac-
toare, are [anse mult mai mari. Dac\ sunt
pensionare, [ansele mediatice ale femeilor
sunt mai mici fa]\ de infractoare, dar de cinci
ori mai mari decât ale celor active profesional.

� Pe pia]a �matrimonial\� (de fapt, mai ales de
servicii sexuale), femeile au sâni mari, p\r
de obicei blond, sunt �fierbin]i�, senzuale,
rafinate, uneori sunt sadice sau supuse. B\r-
ba]ii sunt �genero[i� [i �serio[i� (pl\tesc [i
se ]in de cuvânt).

� VIP-urile masculine sunt politicieni, oameni
de afaceri, fotbali[ti, oameni de cultur\.
VIP-urile feminine sunt vedete: cânt\re]e,
top-modele, sportive, prezentatoare, so]ii de
politicieni în propor]ie egal\ cu politicienele.

� B\rba]ii nu au rela]ii politice cu femeile, nici
ca alese, nici ca aleg\toare. Ele apar îns\
uneori în clipuri de campanie zâmbind can-
didatului protector, pline de speran]\.

� Ziarelor le pas\ pu]in de s\n\tatea fizic\ [i
psihic\, de educa]ie, de administra]ia coti-
dian\, justi]ia de zi cu zi, c\ci nu sunt �scan-
daluri�. De aceea, profesiile feminizate sunt
�nespectaculoase� [i aproape invizibile public.
Poate [i de aceea, politicienii se simt mult
mai pu]in presa]i s\ trateze aceste domenii
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ca priorit\]i ale agendei politice [i redistri-
buirii bugetului public.

� Presa analizat\ �crede� doar în competen]a
femeilor trecute de 50 de ani. Îns\ crede în
competen]a b\rba]ilor de orice vârst\. Ex-
cep]ie face �mondenul�, unde femeilor li se
îng\duie s\ se pronun]e [i la tinere]e.

� B\rba]ii sunt superiori sau egali, femeile sunt
subordonate sau egale, cu excep]ia culturii
unde se men]ine un echilibru constant în
privin]a genului.

� În presa scris\ femeile sunt mult mai pu]in
vizibile decât în audiovizual.

Ce înv\]\m de la televiziuni?

A. La [tiri:
� Femeile sunt subiect rar [i soft, b\rba]ii sunt

subiect frecvent [i hard.
� Ipostaza prioritar\ a femeilor este în general

una degradant\. Ele sunt: prostituate clan-
destine, supuse raziilor, victime b\tute, �mame
denaturate�, se exprim\ mai ales plângând,
f\când g\l\gie, sunt adesea [ocate [i uneori
pioase. B\rba]ii sunt de regul\ conduc\tori,
agresori, campioni, capi de familie, [tiu ce
vor, se st\pânesc.

� Femeile prezint\ [tirile al c\ror subiect sunt,
de regul\, b\rba]ii.

� Invita]ii [tirilor sunt în general b\rba]ii.
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� Femeile [tiu întreb\rile sau le citesc de pe
prompter. B\rba]ii [tiu r\spunsurile.

B. În serialele române[ti analizate imaginea pre-
ponderent\ este aceea c\:
� Femeile sunt mai ales tinere [i b\rba]ii ma-

turi. În seriale [i show-uri exist\ un mesaj
implicit c\ femeile ar trebuie s\ se �vând\�
în varii moduri ca s\ î[i ating\ scopurile,
fiindc\ banii [i puterea sunt la b\rba]i.

� Femeile sunt [i se îmbrac\ foarte sexy, iar
b\rba]ii sunt mai ales [ter[i ca atractivitate
[i neglijen]i ca apari]ie.

� Sunt adesea u[uratice, isterice, b\g\cioase,
uneori chiar rele, proaste [i be]ive (Leana este
un travesti apoteotic). B\rba]ii sunt agresivi,
[mecheri, solidari, dar [i be]ivi.

� Fumatul este egal r\spândit.

Concluziile sintetice sunt clare:

Mass-media are o dominant\ misogin\, practic\
discriminarea de status, rol [i vârst\ între femei
[i b\rba]i. Exist\ un sexism evident [i unul im-
plicit în majoritatea produselor mediatice ana-
lizate.

Socializarea femeilor [i b\rba]ilor în astfel de
modele, mai ales la vârste foarte tinere, are con-
secin]e pe termen lung. Fiecare gen poate tinde
spre modelul imaginar. Din alte cercet\ri reiese
c\ nici [coala nu se desprinde de mesaje con-
servatoare [i roluri predestinate. Biserica este
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programatic patriarhal\. În acest mediu de in-
fluen]\, [ansele ca [i b\rba]ii, [i femeile s\ tind\
spre autoafirmare public\ [i privat\, în limitele
propriilor capacit\]i, netarate de mesaje sexiste,
scad dramatic, iar demersurile normative spre
egalitate de [anse, cu �porunc\� de la Uniunea
European\, sunt vorbe goale votate de c\tre par-
lament [i publicate în Monitorul Oficial.

Revista 22, nr. 784, 15 martie 2005
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Gând de final

Toate aceste articole [i interviuri au fost publicate
în contextul unui establishment cultural ostil femi-
nismului. Ostilitatea vine adesea din ignoran]\, dar
vine [i din autoap\rare. Misoginii [i misoginele î[i
ap\r\ prejudec\]ile, sexi[tii î[i ap\r\ teritoriul. Dar
mai cred [i c\ �lez-demnitatea�, ca [i antifeminismul
se cl\desc pe supunerea, nep\sarea [i t\cerea femei-
lor. Voi relua o idee pe care am mai formulat-o acum
câ]iva ani în Observator Cultural: �Personal cred c\
femeile educate, aflate totu[i în miezul treburilor,
nu au nici o scuz\ pentru lez-demnitatea la care se
las\ supuse ca femei [i, la fel, nici cele care le repre-
zint\, atunci când tac [i se mul]umesc doar s\ fie
acceptate în club. Avem o explica]ie: patriarhatul
l\]it ca o pecingine în cultura [i politica româneasc\.
Dar nu avem nici o scuz\. Este o afirma]ie radical\
pe care mi-o asum�.

În final, mul]umesc b\rba]ilor de excep]ie care au
�pâinea [i cu]itul� în mass-media sau edituri [i au
oferit constant feminismului, în buna credin]\ uma-
nist\, un loc sub soarele cultural românesc: Ion
Bogdan Lefter, Silviu Lupescu, Cristian Tab\r\.
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