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Cuvânt înainte

Acest volum se adreseazã mai multor categorii de cititori : studenþilor
ºi cercetãtorilor în ªtiinþe Politice, Sociologie, Studii Europene ºi în
Drept, studenþilor ºi specialiºtilor în Studii de Gen, cercetãtorilor ºi
specialiºtilor în probleme de nediscriminare ºi egalitate de ºanse, politi-
cienilor, membrilor organizaþiilor de femei, pentru promovarea dreptu-
rilor omului, sau, pur ºi simplu, categoriei de cititoare ºi cititori care,
dincolo de interese directe, sunt animaþi de curiozitate intelectualã pentru
o zonã de teoretizare încã foarte ignoratã la noi.

Vor fi probabil cititori care vor considera cã nu trebuie sã existe
lucrãri separate de teorii feministe, fie pentru cã aceastã problematicã
este �periculoasã� pentru tradiþia noastrã de gândire (ceea ce este adevã-
rat, feminismul submineazã patriarhatul), fie pentru cã aceastã proble-
maticã poate sã fie acoperitã de teoriile politice existente. Nu voi comenta
prima obiecþie, de naturã pur conservatoare. În privinþa celei de-a doua,
sper ca volumul de faþã sã convingã cititorii de utilitatea tratãrii aparte
a feminismului. Mulþi ne-am fi dorit sã nu fie cazul, dar istoria politicii
ºi gândirii politice se opune dorinþelor noastre. De bunã seamã cã firesc
ar fi fost ca femeile sã fie incluse de la început ca subiecþi ai politicii ºi
ai gândirii politice. Din pãcate, nu a fost aºa. De la prigoanã ºi dispreþ
pânã la ignorare, femeile nu au o soartã politicã asemãnãtoare bãr-
baþilor. Au nevoie de o ideologie, de teorii ºi politici pentru ºi despre ele,
gândite de ele, inclusiv în colaborare cu bãrbaþii care nu cred cã pierd
nimic din valoarea lor de specialiºti, oameni ºi cetãþeni dacã trateazã
femeile drept competitoare ºi partenere. În acelaºi timp, multe dintre
procesele petrecute în relaþiile de gen în comunism ºi postcomunism
sunt încã insuficient teoretizate din aceastã perspectivã. Am încercat,
alãturi de alte cercetãtoare ºi cercetãtori, sã suplinesc o parte din aceastã
lipsã.

Dacã aº fi scris textul de faþã în urmã cu doi-trei ani, i-ar fi lipsit multe
dintre ideile ºi dezvoltãrile teoretice actuale. Fãrã munca extraordinarã
de reconstituire ºi restituire a feminismului românesc întreprinsã de
ªtefania Mihãilescu, întregul feminism românesc al valului I, precum ºi
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cel liberal ºi socialist ar fi lipsit. Fãrã Maria Bucur ºi fãrã foºtii mei
studenþi : Raluca Popa, Radu Pircã, Valentin Nicolescu, Andrei Miroiu,
Gabriel Gherasim, nu aº fi putut include consideraþii despre gen în
gândirea politicã româneascã1. Fãrã cercetãrile lui Vladimir Pasti ºi ale
Cristinei Ilinca asupra politicilor de gen în tranziþia româneascã, ar fi
fost incomparabil mai greu sã dezvolt componentele legate de patriar-
hatele tranziþiei ºi politicile salariale în România.

O astfel de lucrare nu ar fi putut sã fie scrisã fãrã stimularea inte-
lectualã ºi moralã reprezentatã de un grup de cercetãtoare ºi prietene
care împreunã creeazã o ºcoalã româneascã de Studii de Gen ºi politici
publice : Laura Grünberg, ªtefania Mihãilescu, Renate Weber, Doina
ªtefãnescu, Daniela Rovenþa-Frumuºani, Liliana Popescu, Roxana Teºiu,
Otilia Dragomir, Valentina Marinescu, Cristina ªtefan, Olivia Toderean2.
Am simþit acut de aceastã datã lipsa Mirelei Panã, asistenta noastrã în
editarea atâtor volume de-a lungul anilor. Ea a plecat dintre noi, lãsân-
du-ne umbra ei de grijã ºi de farmec.

În fiecare an din ultimii cinci, doctoranzii, masteranzii ºi studenþii
mei la cursul de Teorii Politice Feministe m-au ajutat sã modelez ºi
sã remodelez conþinutul acestui volum prin întrebãrile, acordurile ºi
obiecþiile lor, prin evaluãrile pe care le-au fãcut mereu.

Ioana Borza, Raluca Popa ºi Oana Bãluþã au tratat cu toatã atenþia
manuscrisul ºi au fãcut consideraþii deosebit de utile pentru ca forma
finalã sã fie cât mai adecvatã cititorilor.

Anca Gheauº a preluat rolul critic ºi pe cel de tehnoredactare în
ultimul stadiu de dezvoltare a lucrãrii. De ea ºi de prietenele ei mã
leagã un drum lung ºi plin de neprevãzut, încã de la reînceputurile
feminismului românesc.

Adresez un gând senin ºi recunoscãtor politicienelor românce, mai
ales Monei Muscã, pentru toate controversele ºi solidaritãþile noastre.

Editura Polirom, în mod deosebit Silviu Lupescu, Lidia Ciocoiu ºi
Ovidiu ªimonca, mi-au fost ºi ne-au fost alãturi în aceastã cãlãtorie
intelectualã orientatã spre valorile contemporane ale democraþiei, aple-
cându-se cu simpatie comprehensivã spre cercetãrile noastre.

În sfârºit, a trebuit sã trãiesc o vreme într-o lume în care ideile ºi
cãrþile pot sã înfloreascã în liniºte ºi aºezare academicã, nezdruncinate,
întrerupte sau pur ºi simplu lepãdate în valurile tranziþiei care, pentru
mulþi dintre noi, înseamnã prea multe provocãri diferite ºi responsa-
bilitãþi diverse cãrora trebuie sã le facem faþã. Prin urmare, datorez

1. Toþi sunt coautorii unui volum intitulat Patriarhat ºi emancipare în
istoria gândirii politice româneºti, apãrut la Editura Polirom în 2002.

2. Doar din raþiuni de proximitate nu menþionez aici contribuþia specialã a
Grupului Interdisciplinar pentru Studii de Gen de la Cluj, deºi meritã cu
prisosinþã, cu menþiune specialã pentru Enikö Magyari-Vincze.
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aºezarea acestor începuturi ºi cercetãri aflate în ºantier în forma unei
cãrþi oamenilor ºi mediului oferit de Programul Fulbright de cercetare
la Universitatea Indiana, Bloomington, Statele Unite. Jean Robinson,
Jeffrey Isaac ºi Aurelian Crãiuþu din Departamentul de ªtiinþe Politice
au fost adesea foarte buni interlocutori în teoriile politice ºi adevãraþi
susþinãtori ai proiectelor mele. Lucrãrile lui Jeffrey Isaac ºi conver-
saþiile noastre au fost o sursã excelentã de inspiraþie. Jean Robinson a
avut un rol special, prin criticile ºi încurajãrile ei în privinþa ultimului
capitol. Îi port multã recunoºtinþã lui David Ransel pentru întreaga sa
solidaritate, pentru interesul sãu intelectual ºi deosebit de empatic faþã
de Europa de Est. Maria Bucur, cu fantastica ei energie intelectualã ºi
emoþionalã, mi-a dat puterea sã mã simt intelectual foarte tânãrã ºi
proaspãtã. Adriana ºi Matei Cãlinescu mi-au fãcut viaþa confortabilã ºi
plãcutã ºi mi-au împãrtãºit din inegalabilul lor farmec uman ºi inte-
lectual. Cristina Zarifopol a însemnat un permanent dialog cu o întru-
chipare de excepþie a felului femeiesc de a fi, asumat integral, în care
spiritualul ºi afectivul nu cunosc schisme. ªi ei, precum ºi Ilinca Johnston,
Luckey Ilieºi, Dan, Dylan ºi Elvin Deckard, precum ºi Pauline ºi memo-
ria lui Nick Spulber meritau o carte mai personalã decât aceasta. Este
ºi aceea în pregãtire, dar ºtiu cã timpul are prea puþinã rãbdare ºi þin sã
le mulþumesc încã din acest volum. Semestrul american din viaþa mea a
cãpãtat multe sensuri ale cunoaºterii ºi cu sprijinul altor prieteni din
afara lumii de graþie a Universitãþii Indiana : Ann Snitow, Vladimir
Tismãneanu, Dragoº Aligicã, Adina Dabu ºi, deloc în ultimul rând, al
prietenului meu Liviu Niculescu.

Mulþumesc mamei mele, Emilia Bârsan, pentru grija, dragostea ºi
înþelegerea ei pentru o fiicã prea dusã în cãrþi ºi în instituþii ºi prea
nomadã. Mulþumesc fiului meu, Andrei, pentru dialogurile noastre mereu
provocatoare ºi pentru cei 25 de ani de experienþã maternã trãitã intens.
Mulþumesc lui Adrian Miroiu pentru întreaga noastrã existenþã solidarã,
precum ºi pentru dragul faþã de acest fel de existenþã.
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PARTEA ÎNTÂI

Feminismul ºi evoluþia sa istoricã



FEMINISMUL ªI EVOLUÞIA SA ISTORICÃ18



NEVOIA TEORETIZÃRII FEMINISTE A POLITICULUI 19

CAPITOLUL I

Nevoia teoretizãrii feministe
 a politicului

Cu penele altuia te poþi împodobi,
dar nu poþi zbura (Lucian Blaga).

Preambul :
Scurt portret al unor lumi patriarhale

Vã propun sã ne imaginãm o lume în care, pentru cã suntem
femei, ni se pot întâmpla lucruri ce nu ar fi putut avea loc sau ar
fi avut o probabilitate mult mai micã sã se petreacã dacã ne
nãºteam bãrbaþi. Desigur, ºi reciproca este valabilã : bãrbat fiind,
þi se întâmplã lucruri care nu i se întâmplã unei femei sau nu
la fel de mult (rãzboiul, conducerea, responsabilitãþile sociale,
violenþa, competiþia publicã º.a).

Societãþile sunt astfel configurate, încât ele sunt în diferite
grade societãþi patriarhale1. Deºi unele experienþe dintre cele de
mai jos ar putea sã ne fie complet strãine în plan individual, ele
nu sunt strãine încã multor femei contemporane nouã.

Mai întâi, cu tehnologia actualã (ecografia), femeile au mai puþine
ºanse sã se nascã în comunitãþile patriarhale, feþii femele pot fi
avortaþi nu doar fiindcã sunt copii nedoriþi, ci ºi fiindcã sunt fetiþe2.

1. Excepþia notabilã de la aceastã regulã o reprezintã þãrile scandinave.
2. Expresia popularã, inclusiv în comunitatea þãrãneascã româneascã, era

aceea cã o fatã este �piatrã în casã�, o povarã.
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Când oamenii din astfel de comunitãþi nu dispuneau de tehnologii
cu ajutorul cãrora sã afle sexul copilului în primele luni, uneori se
practica uciderea nou-nãscutelor3. Dacã te-ai nãscut, existã ºanse
ca de foarte micã sã þi se facã extirpare de clitoris ca sã nu ai
plãceri sexuale când creºti, sã rãmâi fidelã, dar sã oferi bãrbatului
astfel de plãceri4. La ceremonia de botez, procedura poate sã difere
dacã eºti fetiþã. Bãieþii sunt duºi la altar, tu nu5. De exemplu, în
unele religii nu ai ce cãuta în lãcaºul de cult fiindcã asta ar
însemna o profanare6. În cele mai multe religii nu poþi niciodatã
oficia slujba sau vorbi în lãcaºul sfânt7. În multe credinþe populare
eºti consideratã mai departe de Dumnezeu decât bãrbatul, ºi ima-
ginea ta ca femeie nu are mai nimic sacru8. Din acest motiv,
uneori, trebuie sã ai chiar faþa complet acoperitã de un vãl9 ºi sã
stai ascunsã, departe de privirile bãrbaþilor (cu excepþia soþului)
ºi în nici un caz nu ai ce cãuta în societatea lor sau în discuþiile
dintre ei10.

În familie primeºti o educaþie diferitã, în care eºti învãþatã sã
îi îngrijeºti pe alþii, sã te sacrifici pentru ei, sã renunþi în favoarea
lor, sã fii sensibilã, sã faci pe plac, sã nu te revolþi. Poþi în schimb
sã plângi, sã te vãicãreºti, sã fii cochetã ºi capricioasã, sã primeºti
protecþie în schimbul îngrijirii11. În multe cazuri, nu ai ce cãuta la
ºcoalã12. Dacã însã ai voie, ºcolile pot sã fie demixtate, ºi tu sã

3. În triburile arabe de exemplu, înainte de islamism, aceastã practicã era
acceptatã.

4. În comunitãþile tradiþionaliste din nordul Africii mai existã astfel de
practici.

5. În creºtinismul ortodox, de exemplu.
6. Vezi Vechiul Testament.
7. De exemplu, în creºtinismul ortodox ºi catolic nu existã femei preoþi.

Doar creºtinismul protestant admite femei pastori, precum ºi ascen-
siunea lor în ierarhia ecleziasticã.

8. În toate marile monoteisme contemporane.
9. În regimul taliban, vãlul (burqa) acoperea toatã faþa, lãsând doar un

grilaj pentru ochi, vezi în acest sens întregul numãr al revistei Hypatia,
dedicat problematicii rãului, îndeosebi Card, Franks, Jaggar, 2003, Reed,
2002.

10. Vezi islamismul fundamentalist.
11. În aproape toate societãþile, cu excepþia celor care au internalizat inclusiv

la nivelul vieþii private valorile feministe.
12. Talibanii le-au interzis fetelor din Afganistan sã se ducã la ºcoalã în

deceniile 8-9 ale secolului XX.
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dobândeºti abilitãþi de îngrijire specializate. Dacã sunt accesibile,
sunt forme sau niveluri de învãþãmânt la care însã nu ai acces.
Sau pãrinþii te retrag de la ºcoalã dupã prima menstruaþie fiindcã
trebuie sã te mãrite, evident fãrã sã te întrebe13. Dupã ºcoalã sau
în loc de ºcoalã, cel mai adesea te cãsãtoreºti. Multã vreme, în
anumite comunitãþi ºi acum, soþul devine �capul� tãu în locul
tatãlui14. Tu nu poþi dispune de bunurile proprii, nu poþi semna
contracte fãrã încuviinþarea lui, îþi administreazã ºi averea ta, are
voie adesea sã te batã, în limite �tolerabile�, în schimb tu nu poþi
ridica mâna asupra lui15. În unele comunitãþi, el poate divorþa, te
poate repudia, tu nu ai aceste drepturi. Infidelitãþile bãrbatului
sunt trecute cu vederea, ale tale îþi pot distruge reputaþia sau te
pot costa viaþa, uneori poþi fi ucisã cu pietre. Soþul tãu sau alþi
bãrbaþi strãini pot sã te violeze, iar tu taci fiindcã îþi este teamã
cã ceilalþi te vor acuza pe tine cã i-ai provocat16.

Într-o lume patriarhalã, formal tu nu poþi hotãrî dacã ai copii
sau nu, câþi anume poþi sã creºti, când e momentul potrivit sã se
nascã. Fie hotãrãºte tradiþia, fie hotãrãºte statul. Tradiþia de
obicei hotãrãºte cã aceasta este menirea ta ºi trebuie sã îi dai
curs. Tu faci câþi copii poþi ºi trãiesc câþi dã Dumnezeu. Dacã
tradiþia este negatã, atunci statul preia aceastã sarcinã ºi decide
sã ai sau nu copii, dacã ai sau nu acces la avort ºi anticoncepþio-
nale, dacã nu cumva eºti forþat sterilizatã, pânã la ce vârstã e
obligatoriu sã ai copii, inclusiv cum sã îi creºti17. De obicei, ºi

13. În aceastã situaþie se aflã fetele rroma din comunitãþile tradiþionaliste,
inclusiv cele din þara noastrã, la începutul mileniului III.

14. ªi acum în România, inclusiv în statisticile oficiale, se foloseºte termenul
de cap de familie doar pentru bãrbat. Femeile devin capi de familie dacã
sunt singure, divorþate, vãduve.

15. Vezi, de exemplu, drepturile civile ale femeilor din România pânã la
începutul secolului XX.

16. Pânã în 2002, legislaþia româneascã nu incrimina violul conjugal, nici vio-
lenþa domesticã în mod explicit. Tradiþional, violul împotriva unei femei era
tratat ca o lezare gravã a proprietãþii altui bãrbat (tatã sau soþ) asupra
femeii respective. Ofensa era a bãrbatului, nu a femeii grav vãtãmate.

17. În România comunistã, avortul a fost interzis începând cu 1966, condu-
când la moarte sau închisoare numeroase femei care au fãcut avorturi
ilegale, precum ºi la un numãr mare de copii abandonaþi ºi orfani. În
China comunistã în schimb, politica era opusã : femeile erau adesea
sterilizate forþat ca sã nu nascã mai mult de 2 copii.
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tradiþia, ºi statul responsabilizeazã mamele pentru creºterea copiilor,
ºi prea rar, foarte puþin sau deloc, tatãl. Uneori, mama nici nu are
dreptul sã cearã stabilirea paternitãþii18.

Dacã eºti femeie într-o astfel de lume, atunci ºtii cã muncile de
îngrijire îþi vor fi atribuite. Vei gãti, spãla, curãþa pentru toatã
familia, inclusiv pentru soþ, în fiecare zi, pentru cã aceste munci
nu au sfârºit, nu pot sã fie �încheiate�19. Uneori eºti casnicã ºi
aceasta este �treaba� ta, pentru care însã nu vei avea venituri
proprii, vei rãmâne la voinþa bãrbatului de a-þi da �bani pe mânã�,
dacã ºi câþi. Adeseori nu eºti casnicã. Fie lucrezi în propria gospo-
dãrie la þarã, fie ai un serviciu la oraº. Aceastã situaþie nu te
scuteºte de faptul cã eºti prima îngrijitoare a familiei ºi afli cum
aratã dubla zi de muncã20. De obicei, creºterea copiilor ºi gospo-
dãria îþi iau timp, astfel cã profesional progresezi mai greu decât
colegii tãi bãrbaþi, dacã nu cumva eºti obligatã sã renunþi la studii
sau la carierã. Dacã reuºeºti sã le echilibrezi, aceastã �echilibris-
ticã� de una singurã te costã un salariu mai mic, un post inferior
în ierarhie, prestigiu profesional mai scãzut21. ªi vezi, indiferent
cât de liberã, de emancipatã ºi de avansatã eºti, cã bãrbaþii au
performanþe superioare þie ºi, în acea lume, te resemnezi. Sau,
constaþi cã în mod frecvent femeile muncesc în domeniile în care
veniturile sunt mai mici. Sau cã sunt mai mici fiindcã acolo mun-
cesc femei. Sau cã trebuie sã accepte umilirea prin hãrþuire sexu-
alã ca sã îºi obþinã sau pãstreze slujba. Fiindcã uneori veniturile
proprii nu le ajung, femeile cu profesii depind de veniturile soþilor22.

Poþi însã sã fii pãrãsitã de soþ sau de partener sau sã nu ai
unul anume ºi sã creºti copii singurã, cu un ajutor minimal din
partea statului sau fãrã nici un ajutor23. De obicei, în acest caz
faci parte din cea mai sãracã parte a populaþiei. O mamã singurã

18. Vezi România pânã în perioada interbelicã.
19. Conform Barometrului de gen, 2000, în România peste 80% dintre mun-

cile casnice revin femeilor. Numai 5% dintre familii sunt parteneriale în
treburile gospodãreºti.

20. În România, aproape jumãtate din forþa de muncã a fost ºi este repre-
zentatã de femei (între 43-47%).

21. Vezi vol. Femeile ºi Bãrbaþii din România, 2000.
22. Vezi în acest sens Pasti, 2003.
23. În România, conform Anuarelor statistice (Comisia Naþionalã de Statisticã),

mamele singure reprezintã în mod constant 90-92% dintre pãrinþii singuri.
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cu mai mulþi copii este prototipul de persoanã adultã sãracã. Ei i
se alãturã vãduvele vârstnice, cãci femeile au avantajul cã, deºi
trãiesc mai prost ºi muncesc mai mult, au, de obicei, o viaþã mai
lungã24. Aceste femei depind de stat, de familie sau de comuni-
tatea proximã.

Se întâmplã sã nu munceºti (pentru cã nu ai acces la slujbe sau
pentru cã sunt atât de prost plãtite, cã nu poþi trãi din ele), sã nu
ai avere ºi sã nu te cãsãtoreºti încât sã speri la întreþinerea oferitã
de un bãrbat în schimbul menajului, creºterii copiilor ºi serviciilor
sexuale sau, pur ºi simplu, soþul sã nu aibã venituri. În oricare
dintre aceste situaþii, devii vulnerabilã. Dacã eºti tânãrã, alþii pot
sã profite sã te vândã pe piaþa sexului, fãrã voia ta, sã devii o
sclavã sexualã. Alteori, îþi vinzi singurã serviciile sexuale. Clienþi
de obicei sunt ºi pentru cã lumea este impregnatã cu idei, publicaþii
ºi reclame pline cu femei sexy, înfãþiºate ca foarte disponibile sã
fie consumate sexual. Vârful de lance al comerþului cu astfel de
nevoi îl reprezintã pornografia. În acest fel, femeile devin depen-
dente de mai mulþi bãrbaþi.

Nici în alte sensuri, noile mass-media nu concurã la o lume
mai puþin patriarhalã. Ele, de exemplu, fac emisiuni cu ºi pentru
femei în care sunt abordate probleme private ºi emisiuni cu ºi
pentru �oameni� (citeºte : bãrbaþi) în care se abordeazã probleme
publice. Repetã la nesfârºit reclame cu femei care cresc copii,
spalã ºi gãtesc (ca sã menþinã bãrbaþii pe lângã casã) sau se
înfrumuseþeazã ca sã cucereascã bãrbaþii pentru care vor spãla,
curãþa ºi gãti ca sã îi menþinã pe lângã casã.

Eºti învãþatã cã celelalte femei sunt concurentele tale ºi cã
solidaritatea este mult mai strategic sã o manifeºti faþã de bãrbaþi,
cãci culturile vorbesc despre fraternitate, nu despre suroritate25.
Pe acest fond cultural, gãseºti destule motive sã fii uneori inumanã
faþã de alte femei, poate chiar faþã de cele mai apropiate : fiica,
mama, sora, soacra, prietena26.

24. În România, femeile trãiesc mai mult cu 6-7 ani decât bãrbaþii (vezi
Anuarele Statistice ale ultimilor ani).

25. Suroritatea, echivalent feminin al fraternitãþii, nu este un termen recu-
noscut în dicþionarele româneºti.

26. Vezi în acest sens interesanta lucrare a lui Phyllis Chesler, Woman�s
Inhumanity to Woman, Plume, New York, 2003.
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Politic poþi sã nu ai nici un drept27. Uneori, dupã intense eforturi
de revendicare ale miºcãrilor feministe, încep sã þi se recunoascã
astfel de drepturi. Poþi vota la alegeri locale, poþi vota ºi la cele
generale, poþi sã candidezi pentru a fi aleasã. ªi faci acest lucru.
De obicei, votezi. Candidezi mult mai puþin fiindcã nu ai timp sã
te ocupi de politicã, ºtii mai puþine despre aceasta, nu participi la
dispute politice, eviþi conflictele, nu agreezi stilul rãzboinic. ªi
nici bãrbaþii care gândesc patriarhal nu te încurajeazã, fiindcã nu
vor alþi competitori ºi nu vor sã renunþe la monopolul pe dreptul
de a fi îngrijiþi de femei. Într-un final, tu ca femeie ai probleme pe
care nu are cine þi le reprezenta la guvernare ºi ai pãreri ºi
interese care nu se pot regãsi în legi ºi politici. Eventual nu afli
nimic despre feminism sau afli lucruri negative ºi te jenezi sã fii
asociatã cu o astfel de orientare care �îþi pune în pericol femini-
tatea� (a se citi supunerea la tradiþiile patriarhale). Cel mai adesea,
nici nu te gândeºti cã drepturile pe care le ai se datoreazã femi-
nismului, ºi nu generozitãþii spontane a celorlalte orientãri politice
nefeministe.

Dacã deschizi tratate de teorie politicã, cel puþin pânã în prima
jumãtate a secolului XX, aproape nu gãseºti nici o femeie în cali-
tate de autoare de idei politice28. Experienþele femeilor ca femei
sunt neglijate în construcþia teoriilor despre cetãþenie, reprezentare,
democraþie, dacã nu cumva, chiar în mod explicit, mari gânditori
democraþi au construit modele ale cetãþeniei ºi democraþiei care
exclud femeile29.

Cu alte cuvinte, trãieºti dupã ideile, teoriile, legile ºi politicile
pe care le fac exclusiv sau aproape exclusiv bãrbaþii, dupã inte-
resele ºi stilul lor. ªi astfel, perpetuezi o lume a dependenþei
femeilor de bãrbaþi în locul unei lumi a autonomiei ºi interdepen-
denþei.

27. Acesta a fost cazul femeilor din România pentru alegerile locale pânã
în 1929 ºi generale pânã în 1939, dar dreptul de vot a fost propriu-zis
exercitat de cãtre femei, în condiþii de alegeri democratice ºi corecte,
de-abia în 1990.

28. În general, singurele cazuri care se constituie în excepþii înainte de
Hannah Arendt sunt Mary Wollstonecraft ºi Harriet Taylor Mill, cele din
urmã fiind ºi autoare feministe.

29. Vezi Platon, Aristotel, Toma D�Aquino, Locke, Hobbes, Rousseau, Kant.
Excepþie au fãcut de fapt doar Condorcet, von Hippel ºi J.St. Mill.
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*
* *

Desigur cã nu doar feminismul a reacþionat la nedreptãþile unei
societãþi astfel alcãtuite. Dar feminismul a fãcut din ele obiectul
principal al contestãrii ºi reconfigurãrii. În anumite sensuri, accente
feministe au existat în marile ideologii ale emancipãrii, în mod
special în liberalism ºi socialism. Este însã evident cã ideologiile
conservatoare, cele reacþionare, ideologiile dreptei radicale (mai
ales fascismul ºi naþional-socialismul), fundamentalismul islamic
nu tolereazã nici cele mai vagi idei de emancipare a femeilor.
Existã desigur multe feminisme, în funcþie de tipul de manifestare :
feminism teoretic, feminism cultural, feminism politic, activist.
Existã feminism filosofic, politic, artistic. Existã, desigur, nume-
roase orientãri feministe în cadrul unuia ºi aceluiaºi domeniu.
În acest volum, eu mã voi ocupa prin excelenþã de felul cum este
teoretizatã politica în cadrul feminismului. Dacã acceptãm cã poli-
tica ne afecteazã vieþile ºi cã multe dintre experienþele noastre
personale au legãturã cu politicul ºi sunt politic relevante, atunci,
reanalizând exemplele de mai sus, ne dãm seama cã numeroase
dintre ele pot sã fie subiect de reflecþie în contextul teoriilor politice.

Titlul lucrãrii mele are o mizã mai largã de fapt. Eu socotesc
autonomia persoanei o valoare centralã comunã în eticã ºi teorie
politicã. Cred cã o politicã este lipsitã de scop moral dacã nu
urmãreºte sã conducã la creºterea gradului de autonomie al per-
soanei30. Cu cât suntem mai puþin autonomi, suntem, fireºte, mai
dependenþi : de alþi oameni sau de stat, adesea ºi de alþi oameni, ºi
de stat. Nu suntem atomi singulari, suntem �sine în comunitate�31.
Dar în acestã comunitate nu ne putem dizolva, aºa cum nu ne
putem justifica propriile vieþi ca sens prin ceea ce au fãcut alþii :
familia, neamul, clasa, rasa. O societate evolueazã înspre o demo-
craþie liberalã atunci când creeazã normele, instituþiile ºi practi-
cile care oferã persoanelor care o compun ºansa sã se dezvolte ºi

30. Desigur cã acest lucru trebuie luat ca relativ. Nu vorbim despre autono-
mia deplinã a copiilor, a persoanelor cu handicap, a celor aflaþi în sufe-
rinþã, a celor în sãrãcie absolutã.

31. Termenul aparþine Sarei Lucia Hoagland (1990), ea propunând în locul
termenului autonomie pe cel de autokenonie (sine în comunitate).
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sã se manifeste cât mai deplin ºi mai liber. Cum rolurile femeilor
au fost ºi mai sunt incomparabil mai prescrise ºi mai predetermi-
nate decât ale bãrbaþilor, drumul lor cãtre autonomie ºi autoafir-
mare este ºi mai greu, ºi mai lung. Desigur, autonomia este un
concept normativ. Nimeni nu trãieºte auto nomos (în condiþii de
autolegiferare, autoguvernare) în sens total. Ca sã se apropie însã
de un asemenea ideal, oamenilor le trebuie o lume care sã îºi facã
o politicã orientatã astfel. În societãþile în proces de democrati-
zare, cum este ºi cea româneascã, probleme cu autonomia perso-
nalã au ºi bãrbaþii. Un regim totalitar face oamenii dependenþi
de statul paternalist. O politicã democrat-liberalã este încã dificilã,
ºi nu foarte popularã. În condiþiile în care mulþi oameni sunt
orientaþi spre strategii de supravieþuire, valoarea siguranþei este
adesea mai mare decât cea a libertãþii32. În opinia mea, marca cea
mai importantã a societãþii româneºti postcomuniste este conser-
vatorismul de stânga (etatist, paternalist, colectivist). ªi totuºi, în
aceste societãþi se naºte ºi se dezvoltã treptat o clasã de mijloc,
cea care de obicei devine avangardã a valorilor modernizãrii ºi
este interesatã în autonomia persoanei. Cum femeile se confruntã
cu mai multe chipuri ale conservatorismului : ºi cel politic, ºi cel de
gen, ºi uneori chiar le perpetueazã, fiindcã nu cunosc alternative
la aceste moduri de viaþã, teoriile ºi ideologiile emancipãrii din
familia feminismului pot juca un rol determinant în subminarea
patriarhatului atât în relaþia cetãþenilor cu statul, cât ºi în cea
dintre femei ºi bãrbaþi. În regiunea noastrã geografico-istoricã,
oamenii au fost mult mai bine pregãtiþi pentru colectivisme ºi
etici ale autosacrificiului, precum ºi pentru politici paternaliste.
Sunt deprinºi sã trateze entitãþile colective ca prime ºi mai impor-
tante decât persoana, decât individul : familia, naþiunea, clasa,
partidul au trecut adesea drept scopuri în sine. În cazul femeilor,
în aceastã listã, familia a ocupat ºi ocupã primul loc. Ideologic,
inclusiv în tranziþia postcomunistã, integrarea euro-atlanticã trece
adesea drept scop în sine. Un loc cu adevãrat important acordat
ideologiilor ºi politicilor care conduc la o mai mare autonomie a

32. Aceeaºi prevalenþã a valorii siguranþei apare ºi în condiþiile în care
oamenii se simt ameninþaþi de atacuri. La ora actualã, terorismul, de
exemplu, joacã un rol major în creºterea nevoii de siguranþã, însoþitã de
o cedare a unor libertãþi personale.
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persoanei înseamnã alte accente, anume pe drepturile individuale,
pe libertatea ºi autoafirmarea, pe legitimitatea faptului de a-þi
cãuta împlinirea ºi fericirea personalã. Niciodatã o singurã ideolo-
gie ºi o singurã politicã nu exprimã interesele tuturor categoriilor
de oameni. Când eºti în starea de sãrãcie absolutã, cu handicap,
având ºi un copil de crescut, desigur ai nevoie de protecþie ºi de
ideologii ºi politici ale dreptãþii sociale ºi asistãrii semenilor aflaþi
în nevoie. Dar dacã aceasta devine unicã ideologie ºi unicã politicã,
va naºte o societate de asistaþi, în perpetuã neputinþã, ºi îi va
sãrãci ºi face dependenþi pe cei care asigurau asistarea celorlalþi.
Un cerc vicios din care este greu de ieºit. Cu alte cuvinte, o
societate pluralistã trebuie sã facã loc unui hibrid de interese ºi
orientãri. Feminismul, la rândul sãu, trebuie sã se muleze pe
acest hibrid, pãstrând o cumpãnã între victimism ºi autonomie. În
comun însã, idealul oricãrei orientãri feministe este dreptatea de
gen ºi posibilitatea oricãrei femei sã se dezvolte fãrã limitele
impuse de patriarhat. O lume dezirabilã, încã utopicã pentru cele
mai multe societãþi, este cea în care femeile ºi bãrbaþii sunt parte-
neri ºi competitori egali, ºi nu una a hegemoniei inverse.

1. Ce înseamnã feminismul
ºi ce rol are feminismul academic

1.1. Feminismul

Feminismul este o reacþie defensivã ºi ofensivã faþã de misoginism
ºi sexism33, ambele universal rãspândite în timp ºi spaþiu. Fãrã
misoginism, sexism ºi patriarhat, de bunã seamã nu era necesarã
o ofensivã feministã în sens politic. Atâta vreme cât acestea existã,
feminismul nu are cum sã îºi piardã raþiunea de a fi. În acelaºi
timp, feminismul urmãreºte ca experienþele femeieºti ºi feminine
sã fie valoric tratate la fel ca ºi cele bãrbãteºti ºi masculine.
Scopurile politice ale feminismului sunt legate de egalitatea de

33. O bunã probã a minoratului acceptãrii feminismului în România este
datã ºi de un fapt simplu observabil : termenul �sexism� nu se aflã în
dicþionarele româneºti ale anului 2004.
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tratament în faþa normelor, instituþiilor ºi a practicilor publice ºi
private, indiferent de gen, de ºanse egale la exercitarea autono-
miei ºi în autoafirmarea persoanei.

Termenul misoginism înseamnã teama, ura, dispreþul sau des-
considerarea faþã de femei. Unele feministe continuã sã considere
cã sursa principalã a sexismului o reprezintã misoginismul bãrbãtesc.
Teama, ura sau dispreþul faþã de femei sunt ºi acum rãspândite,
iar sursa lor principalã o reprezintã ideologia determinismului
biologic ºi a interpretãrii diferenþelor naturale ca surse de handi-
cap (mai ales intelectual) pentru femei. Din cauzã cã femeile sunt
dotate sã poarte ºi sã dea viaþã, ele sunt vãzute ca fiind mai
aproape de naturã, iar acest fapt este tratat ca un dezavantaj :
femeile sunt mai aproape de animalitate decât bãrbaþii. De aceea
ele sunt considerate mai degrabã emoþionale, mai puþin raþionale,
imprevizibile, ilogice, neinteligibile (de aici ºi sentimentul de teamã
sau dispreþ) : bãrbaþii sunt �neînþeleºi�, femeile sunt �de neînþeles�.
Când a fost acceptatã ideea cã nu conteazã biologia, ci felul în care
suntem educaþi ºi mediul în care trãim, misoginismul a cãpãtat
alt chip : nu femeile sunt dispreþuite, ci femininul. Considerarea
bãrbaþilor ca normã ºi model, a tipului bãrbãtesc de afirmare drept
unicul autentic uman a influenþat substanþial feminismul egali-
tãþii prin tendinþa de asemãnare cu �prototipul�, de imitare a
prototipului (bãrbatului). Actual, aceastã abordare este tratatã ca
feminism misogin (dispreþul faþã de feminin ºi femeiesc).

Utilizarea termenului misoginism a fost semnificativ redusã în
contextul feminismului valului al II-lea, el fiind înlocuit cu cel de
sexism. Misoginismul este un termen cu conotaþii preponderent
psihologice, sexismul are conotaþii mai largi : etice, juridice, poli-
tice, sociologice. Misoginismul este legat mai mult de prejudecãþi,
sexismul, de discriminãri.

Sexismul reprezintã ideologia supremaþiei bãrbãteºti, cu întreaga
mulþime de credinþe care o alimentezã. Patriarhatul este forma
de organizare socialã care întãreºte aceastã ideologie. Chiar ºi în
condiþiile în care patriarhatul instituþional este în genere abolit,
cum a fost cazul þãrilor comuniste, în fond relaþiile sociale ºi cele
familiale au rãmas sexiste. În ciuda aºteptãrilor feminismului
socialist, abolirea proprietãþii private nu a aruncat în aer bazele
sexismului, acesta dovedindu-se o ideologie care nu poate sã fie
explicatã unilateral prin determinism economic.
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Termenul sexism a devenit proeminent în dezbaterile anilor �60,
cu referire la aranjamente sociale, politici, limbaje ºi practici impuse
de cãtre bãrbaþi ºi prin care se exprimã credinþa sistematicã,
adesea instituþionalizatã, cã femeile sunt inferioare, ºi bãrbaþii,
superiori. Cã activitatea femeilor este mai puþin importantã, mai
puþin valoroasã ºi, adesea, mai prost plãtitã decât cea a bãrbaþilor.
Sexismul se exprimã în religie, mituri, legi, instituþii, filosofie,
politicã, prin reacþii cotidiene în privinþa genului.

Atâta timp cât sexismul rãmâne ideologia dominantã în pri-
vinþa genului, patriarhatul are surse constante de renaºtere ºi
dezvoltare. O astfel de ideologie submineazã în practicã toate
schimbãrile legale prin care se asigurã nediscriminarea ºi egalita-
tea de ºanse. Dupã cum vom vedea, adoptarea în România a unei
legislaþii foarte adecvate echitãþii de gen nu conduce la dispariþia
discriminãrilor, sursa acestora regãsindu-se în variile forme de
sexism ºi în minoratul contraofensivei feministe.

Deºi încastrat într-o lungã tradiþie culturalã, sexismul a fost
mai puþin evident în perioada premodernã, cu excepþia vieþii reli-
gioase. Femeile ºi bãrbaþii aveau roluri complementare în gospo-
dãrie. O datã cu industrializarea, cu separarea sferei publice de
cea privatã în sensul muncii producãtoare de venit, femeile au
fost date la o parte în calitate de complementare ca producãtori,
în sensul de competitoare ºi de câºtigãtoare ale pâinii cotidiene.
În vestul Europei ºi în America de Nord, aceste procese au produs
în masã �femeia casnicã�, dependentã aproape total de bãrbat
(Lerner, 1986, pp. 242). Feminismul apusean a apãrut, ca miºcare
politicã, dupã industrializare, pe fondul acestei discriminãri. În
România, de exemplu, acest proces nu a fost atât de generalizat.
Extinderea industrializãrii s-a produs în comunism, ambele sexe
fiind obligate sã munceascã (munca era o datorie constituþionalã).

La fel ca ºi rasismul, sexismul are caracteristici paternaliste.
Se considerã cã sexul superior (ca ºi rasa superioarã) îºi extinde
bunãvoinþa pãrinteascã faþã de fãpturile omeneºti inferioare (sexul
�slab�). În raport cu acest sex, cel �tare� îºi exercitã protecþia ºi
autoritatea. Sexul �slab� este fãrã apãrare. Ipoteza atacator-pro-
tector este necesarã atitudinii paternaliste ºi ideii de protectorat
(Hoagland, 1990).

Condiþiile pentru perpetuarea sexismului sunt în principal urmã-
toarele :



FEMINISMUL ªI EVOLUÞIA SA ISTORICÃ30

� Sã pãstrezi femeile în ignoranþã faþã de alternativele la
ideologia superioritãþii bãrbãteºti : sã nu aibã ca ofertã ideo-
logicã abordãri de tip feminist, sã trãiascã strict în para-
digmele raþionalitãþii masculine.

� Sã le împiedici sã-ºi vadã problemele ca interese de grup,
formulabile în termeni politici (sã nu devinã persoane în
sens politic, adicã sã nu aibã conºtiinþa puterii proprii).

� Sã le determini sã se perceapã una pe alta ca inamice ºi
competitoare, inclusiv în interiorul aceleiaºi familii (vezi de
exemplu Chesler, 2003).

� Sã menþii separate femeile una faþã de alta, cu convingerea
cã interesele lor politice ºi economice sunt interesele bãrba-
þilor lor ºi cã ei le reprezintã cel mai adecvat. Cu alte cuvinte,
sã împiedici dezvoltarea miºcãrii de femei ºi a feminismului.

Sexismul se manifestã în prezent sub forma unor discriminãri
mai �subtile� : eliminarea tacitã din profesiile sau poziþiile ierarhice
care au câºtiguri ridicate, educaþie practicã ºi sportivã diferitã
pentru bãieþi ºi fete, orientarea fetelor spre profesii �feminine�,
desconsiderarea autoritãþii femeilor în diferite domenii ºi chiar în
comportamente private (de exemplu, desconsiderarea refuzului
avansurilor sexuale), utilizarea imaginilor media inferiorizante
(imaginea femeilor nu este cea a utilizatorilor de minte, ci de
trup, nu ne intereseazã cum gândeºte, ci cum aratã o femeie).

Misoginismului, sexismului, precum ºi patriarhatului � pe care
îl voi defini în alt context � li se opun în mod explicit feminismele.
Alte ideologii ºi politici pot sã favorizeze implicit o lume mai puþin
misoginã ºi patriarhalã, dar nu îºi propun sã o aboleascã.

În sens larg, a fi feministã sau feminist înseamnã sã pledezi
pentru drepturile femeilor. Feminismul ca atitudine ºi abordare a
precedat mult utilizarea canonicã a termenului ca atare. Practic,
o datã cu primele contestãri publice ale tratãrii femeilor ca sex
inferior34 ºi cerinþa pentru consideraþie egalã putem vorbi de femi-
nism, chiar dacã promotoarele ºi promotorii acestuia nu îºi spuneau
în acest fel. Din punct de vedere istoric, feminismul a debutat ca

34. În limbajul uzual în România, femeile sunt numite �sexul slab�, ºi bãr-
baþii, �sexul tare�. Folosirea expresiei �sexul frumos� pentru femei nu
are un corespondent masculin.
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parte a discursului european renascentist ºi apoi iluminist. A avut
un impact important în lumea modernã, în discuþiile despre univer-
salizarea cetãþeniei ºi a drepturilor. Începuturile feminismului
modern sunt localizate în apariþia ºi ecourile lucrãrii lui Mary
Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman (O revendicare
a drepturilor femeii) (1792).

Semnificaþia minimalã a gândirii de tip feminist este urmã-
toarea :

a) Femeile sunt sistematic aservite (oprimate) în grade diferite
în toate tipurile de culturã ºi civilizaþie, în mod universal,
pentru cã sunt femei.

b) Relaþiile de gen (cele între bãrbaþi ºi femei) nu sunt natu-
rale ºi imuabile, ci sunt construite de culturi patriarhale ºi
nedreptãþesc femeile.

c) Este necesarã o angajare politicã pentru eradicarea nedreptãþii
de gen.

Utilizarea termenului ca atare debuteazã însã la sfârºitul seco-
lului al XIX-lea în Marea Britanie (patria de origine a feminis-
mului modern).

Deºi au fost de acord cu ideile de fond ale tradiþiei feministe
europene, folosirea termenului a fost ºi este respinsã de cãtre alte
grupãri militante pentru drepturile femeilor, din motive diferite.
De exemplu, multe feministe indiene l-au respins ca �imperialist�
(pentru cã reflectã experienþele femeilor europene ºi americane,
mai ales ale celor albe din clasa de mijloc, precum ºi tradiþia iudeo-
-creºtinã, la care se raporteazã). Alexandra Kollontai, conducã-
toarea organizaþiei de femei a Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice îl respinsese ca termen liberal ºi reformist, preferându-l
pe cel de emancipare. Aceastã abordare s-a pãstrat ºi în þãrile
comuniste. Feminismul a fost tratat ca ideologie burghezã, com-
plet inutilã o datã ce comunismul per se conþinea toate premisele
necesare pentru a repara nedreptãþile sociale, inclusiv pe cea de
gen. În anii �70, tot sub motivaþia cã feminismul de tradiþie anglo-
-saxonã este doar reformist ºi exprimã doar dorinþa de a accede
la putere în sistemul patriarhal, cu alte cuvinte de a pãstra supre-
maþia masculinitãþii, eventual imitând modelul, feministele fran-
ceze au constituit miºcarea Pycho et Po, defilând sub lozinca �Jos
feminismul !� (vezi Moi, 1987).
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În România, utilizarea termenului a întâmpinat ºi întâmpinã
numeroase dificultãþi. Este tratat ca având o conotaþie negativã
(militantism strident ºi agresiv) sau ca nepotrivit pentru o expe-
rienþã postcomunistã, o datã ce în comunism a existat ideologia
egalitãþii între sexe, inclusiv în privinþa muncii ºi plãþii egale ºi
promovãrii pe cote în funcþii de decizie.

Foarte puþinã lume ºtie cã feminismul românesc are o tradi-
þie, iar atitudinea publicã în aceastã privinþã este dominatã mai
degrabã de indiferenþã, de necunoaºtere sau de antifeminism
preventiv. Prin antifeminism preventiv înþeleg ofensiva culturalã
(adesea ºi politicã) ce precede manifestarea publicã amplã a
feminismului, ºi este menit sã denigreze feminismul înainte ca
acesta sã aibã posibilitatea de manifestare în spaþiul public. În
acest mod, atunci când cineva îºi asumã identitate feministã ºi
discurs feminist, este a priori tratat cu suspiciune ºi adesea cu
ironie dispreþuitoare, dacã nu cumva i se refuzã accesul la mass-
-media35.

Multe femei ºi mulþi bãrbaþi care activeazã pentru drepturile
femeilor ºi pentru egalitatea de gen sau care au o atitudine coerentã
cu miºcarea feministã refuzã sã îºi asume deschis apartenenþa la
feminism.

Indiferent de rezerve ºi inamicalitãþi terminologice, feminismul
a avut ºi are o contribuþie substanþialã la schimbarea situaþiei
femeilor ºi a relaþiilor de gen. Prin lupta feministelor ºi femi-
niºtilor au fost recunoscute drepturile civile ºi politice ale femeilor.
În cadrul feminismului s-a creat o teorie criticã, au apãrut domenii
noi de cercetare, s-au produs miºcãri politice cu impact major în
viaþa politicã, în cea socialã, în mass-media ºi în viaþa privatã.
ªansele femeilor au crescut enorm în accesul la orice domenii, în
independenþã ºi autoafirmare.

Ideea-cadru a feminismului ultimelor decenii ale secolului XX,
�Ceea ce este personal este politic�, a condus la extinderea analizei

35. La începuturile recompunerii feminismului în tranziþia postcomunistã,
aceastã atitudine a fost prevalentã. Feminismul era privit aproape exclu-
siv ca o bizarerie. De exemplu, în 1992, un post de radio românesc a
acceptat în premierã ca cineva sã vorbeascã despre o temã de filosofie
feministã, dar a sugerat ca acea persoanã sã fie bãrbat, cu argumentul
cã vrea sã dea un pic de credibilitate ºi autoritate discursului (acea
primã persoanã care a vorbit la radio a fost Adrian Miroiu).
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politice în zona relaþiilor private, acestea fiind tratate ºi ca relaþii
de putere. Violenþa domesticã, precum ºi obligaþiile parentale legate
de creºterea copiilor au fost tratate ca probleme politice. Forma
de putere vizatã de cãtre analizele feministe este cea patriarhalã.
În cadrul acestei mari orientãri, existã o largã diversitate : femi-
nism liberal, socialist, radical, postmodern, ecofeminism, feminism
comunitarian. Ele s-au influenþat reciproc, luminând câte un aspect
central al direcþiilor de emancipare ºi afirmare a femeilor.

Atacurile conservatoare împotriva feminismului îi pun acestuia
din urmã în evidenþã contribuþiile majore la schimbãrile sociale.

Pe scurt :

�Feminism înseamnã recunoaºterea faptului cã, indiferent de timp
ºi spaþiu, femeile ºi bãrbaþii sunt inegali în privinþa puterii pe care
o au, atât în societate, cât ºi în viaþa personalã, precum ºi corolarul
acestei recunoaºteri : faptul cã femeile ºi bãrbaþii ar trebui sã fie
egali. Feminism înseamnã credinþa cã ceea ce numim cunoaºtere a
fost scrisã despre, de cãtre ºi pentru bãrbaþi, precum ºi corolarul :
toate ºcolile de cunoaºtere trebuie sã fie reexaminate ºi înþelese astfel
încât sã poatã fi dezvãluitã mãsura în care ele ignorã sau distorsio-
neazã genul� (Barbara Arneil, 1999, p. 3).

În spaþiul românesc, feminismul ºi-a fãcut apariþia încã din
prima jumãtate a secolului al XIX-lea (1815)36, dezvoltându-se în
concordanþã cu cel din alte þãri europene, dar ºi cu realitãþile
culturale, sociale ºi politice locale. În perioada comunistã, pe de-o
parte, din cauza egalitarismului oficial, pe de altã parte, din cauza
intoleranþei faþã de alte ideologii ºi politici, nu s-au putut dezvolta
nici cercetarea, nici miºcarea feministã. Mai mult, perioada represiv-
-totalitarã a afectat femeile într-o mãsurã mai mare decât bãrbaþii
(politica pronatalistã, controlul forþat al reproducerii, dubla zi de
muncã ºi strategiile de supravieþuire, menþinerea patriarhatului
tradiþional la nivelul familiei ºi dezvoltarea unui patriarhat de stat).
Vocile publice feministe au fost rare (vezi, de exemplu, Ecaterina
Oproiu, Stana Buzatu), iar organizaþiile de femei erau controlate
ºi manipulate de cãtre Partidul Comunist.

36. Vezi în acest sens remarcabila operã de restituire documentarã a femi-
nismului românesc întreprinsã de cãtre ªtefania Mihãilescu, 2001, 2002.
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Dupã 1990, feminismul ºi-a reluat treptat locul atât în zona
culturii ºi cercetãrii, cât ºi în cea activistã37.

1.2. Feminismul academic

În deceniile VII-VIII ale secolului XX, tematica feministã a fost
preluatã de cãtre mediul academic din America de Nord, Europa
de Vest, Australia ºi Noua Zeelandã. Aceasta a însemnat accesul
la cunoaºtere ºi la teoretizare înaltã, la metodologii ºtiinþifice de
cercetare, dobândirea unei substanþiale autoritãþi epistemice a
cercetãrii ºi teoriei feministe, posibilitatea de legitimare ºtiinþificã
a politicilor feministe.

În estul ºi centrul Europei, procesul este mai lent, în primul
rând pentru cã pânã în 1989 nu a putut exista o ofertã pluralistã
de educaþie ºi nu a fost posibil nici feminismul ca politicã. Orice
altã abordare ideologicã era exclusã, iar studierea problemelor
cu care se confruntã femeile (exclusiv sau mai ales) era strict
tratatã medical sau legal. În România, acest proces a început dupã
1992-1993, prin câteva cursuri izolate ºi s-a extins treptat mai
ales în universitãþile publice din marile centre universitare, în unele
facultãþi de ºtiinþe sociale ºi politice sau în zona filologicã : ªcoala
Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative (SNSPA), Bucureºti,
Universitatea �Babeº-Bolyai�, Cluj, Universitatea Bucureºti, Uni-
versitatea de Vest, Timiºoara. Evoluþiile cele mai importante s-au
înregistrat la SNSPA, unde existã un masterat de Gen ºi Politici
Publice (din 1998) ºi o amplã cercetare aplicatã relaþiilor de gen
ale societãþii româneºti ºi publicatã la Editurile Polirom ºi Politeia.
Din anul 2000, a luat fiinþã în cadrul SNSPA Centrul de Dezvoltare
Curricularã ºi Studii de Gen � FILIA la Universitatea �Babeº-Bolyai�
existã din anul 2000 un centru interdisciplinar de cercetare (Grupul

37. Vezi, de exemplu, numeroase organizaþii de femei care militeazã împotriva
violenþei domestice, prostituþiei forþate, pentru ºanse egale sau pentru
promovarea femeilor în politicã : ªEF (ªanse Egale pentru Femei), Iaºi,
APADOR Ch. Parteneriat pentru Egalitate (FSD), Forumul Ecumenic al
Femeilor Creºtine din România, Asociaþia Naþionalã a Femeilor cu Diplomã
Universitarã, Societatea de Educaþie Contraceptivã (SECS), Asociaþia
Femeilor din Presã, Artã ºi Afaceri (ARIADNA), Grupul 222 º. a. (vezi ºi
Grünberg, 2000).
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Interdisciplinar pentru Studii de Gen), precum ºi cursuri masterale
(din 2003). Din acelaºi an se dezvoltã un program de master de
profil ºi la Universitatea de Vest din Timiºoara. Un rol deosebit de
semnificativ în dezvoltarea cercetãrii feministe l-a avut promo-
toarea iniþialã a acesteia, Societatea de Analize Feministe AnA,
creatã în 1993, a cãrei preºedintã a fost în primul deceniu Laura
Grünberg. AnA editeazã singura revistã de studii feministe exis-
tentã în România pânã în 2003, AnaLize38.

În România, feminismul academic influenþeazã cercetarea rela-
þiilor de gen, coopereazã cu organizaþii interne ºi internaþionale
pentru crearea unei cunoaºteri adecvate a situaþiei economice,
politice, culturale ºi familiale a femeilor, sprijinind configurarea
politicilor de gen.

În afarã de cercetarea relaþiilor de gen ºi a situaþiei culturale,
politice, juridice ºi economice a femeilor, feminismul academic
trebuie tratat ºi ca o reacþie la sexismul din mediile universitare
(marginalizare, lipsa accesului la conducerea universitarã, poziþii
ºi salarii scãzute ale femeilor care predau în universitãþi)39. Într-un
astfel de mediu, de obicei femeile intrã greu ca profesoare ºi
cercetãtoare (indiferent de studiile lor) ºi acced greu la poziþii
universitare influente. P. Bourdieu (1988) remarca acest aspect :
dezavantajul pe care îl au femeile într-un mediu dominant mascu-
lin, dar ºi faptul cã ele sunt privilegiate în sensul capitalului
cultural. Mediul academic este neprietenos ºi prin tipul sãu de
organizare masculinã : ierarhicã, autoritarã, excesiv competiþio-
nal sau, în cazul nostru, excesiv supus legãturilor de autoritate
dintre bãrbaþi. Feminismul academic reprezintã o provocare la
adresa unor astfel de practici. Nu este dezirabil ca femeile sã se
integreze pur ºi simplu mediului universitar, este necesar ca ele
sã-i provoace principiile, valorile ºi practicile, mai ales tendinþa ca
acest mediu sã devinã transmundan, sã se rupã de viaþa cotidianã
ºi sã ignore viaþa privatã ca subiect de cercetare.

Criticile cele mai frecvente adresate feminismului academic
sunt urmãtoarele :

a) Feminimul academic este elitist. Producþia sa de cercetare
este formulatã în limbaj prea abstract ºi este adresatã unei
elite culturale.

38. Laura Grünberg conduce revista AnaLize de la crearea acesteia.
39. Vezi în acest sens Miroiu, 2003 a.
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b) Feminismul academic are o dozã de alienare faþã de problemele
reale, pãmânteºti ale femeilor, faþã de miºcarea femeilor,
faþã de feministele angrenate în acþiuni practice profemei.
Nu este corelat cu miºcarea feministã ºi se intereseazã prea
puþin de femeile din grupuri marginale.

Ambele critici sunt adesea foarte îndreptãþite. Dar aceleaºi
critici pot sã fie adresate multor orientãri care devin academice.
De exemplu, liberalismul studiat filosofic sau doctrinar este foarte
complicat pentru publicul din afarã, adesea ºi pentru politicienii
liberali.

Aceasta nu înseamnã cã mediul universitar poate sã fie scuzat
de sindromul �turnului de fildeº�. În consecinþã, în mod special
feminismul academic ºi studiile de gen încearcã sã contrazicã
paradigma cunoaºterii �ezoterice�. În contextul nostru românesc,
aceasta înseamnã studierea condiþiei femeilor ºi a relaþiilor de
gen inclusiv în statusuri care adesea sunt ignorate de cãtre zona
academicã : þãrãncile, femeile rrome, mamele singure, prostitua-
tele, precum ºi a unor problematici pe care celelalte tipuri de
studii o trec sub tãcere : puterea în viaþa privatã, dubla zi de
muncã, politicile reproductive. În afara contextului pomenit mai
sus, o altã particularitate a mediului românesc este aceea cã
feminismul academic precede ºi adesea inspirã existenþa unei
miºcãri de femei40.

2. Semnificaþia teoriilor politice feministe

Cu ce se ocupã, în general, teoria politicã ? Existã rãspunsuri
multiple la aceastã problemã. Leo Strauss, un important teore-
tician al teoriei politice, considerã cã sarcina teoriei politice sau
filosofiei politice este aceea de a conduce la creºterea gradului de
înþelepciune în privinþa felului de a fi al oamenilor ºi politicii,

40. În genere în România, multe modernizãri au fost fãcute prin strategia �de
sus în jos� ºi au fost inspirate mai degrabã intelectual decât de solicitãri
de masã. Feminismul nu a fãcut excepþie. În perioada interbelicã, de
exemplu, feminismul politic românesc a fost reprezentat de femeile care
aparþineau unei elite intelectuale (vezi ªtefania Mihãilescu, 2003).
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înseamnã sã distingem net între ceea ce este simpla opinie ºi
cunoaºterea autenticã.41 Teoria politicã înseamnã un discurs reflexiv
asupra sensurilor politicii ºi a schimbãrilor petrecute în politicã,
reflecþie asupra conceptelor politice de bazã : libertate, egalitate,
democraþie, dreptate, autoritate, putere, guvernare (vezi Losco ºi
Williams, 2003). Teoria politicã este per se o abordare pluralistã ºi
criticã. Perspectivele principale sunt argumentate ºi criticate. Nici
una dintre orientãri nu este luatã drept reper dogmatic ºi absolut.
John Nelson (1983) rezumã scopurile teoriei politice în trei ter-
meni : a înþelege, a pãstra ºi a critica. Teoria politicã exploreazã
fenomenele politice într-un anumit context al experienþei umane,
pãstreazã ceea ce face parte din moºtenirea culturalã în privinþa
gândirii ºi practicii politice, evalueazã critic manierele de abordare
ale fenomenelor politice.

În perspectiva clasicã, teoriile politice s-au concentrat asupra
aspectelor normative ale guvernãrii ºi statului : cum este posibilã
o guvernare bunã ? Politica reprezintã puterea ºi practica guver-
nãrii, iar teoria politicã este studiul acestora. A guverna �politic�
fãrã a recurge la violenþã înseamnã a guverna prin intermediul
instituþiilor ºi aranjamentelor publice. O astfel de înþelegere a
guvernãrii este specificã pentru regimurile democratice. În regimu-
rile autoritare, nici politicile feministe nu au cadre de desfãºurare.

Teoria politicã poate îmbrãca douã aspecte :
a) Teorie politicã prescriptivã : se ocupã de abordarea norma-

tivã, cea de tipul �cum ar trebui sã� fie configuratã politic
societatea, astfel încât sã fie dreaptã, sã asigure egalitate de
tratament, cum poate sã fie o putere legitimã, ce drepturi ºi
libertãþi ar trebui sã aibã oamenii, care este forma idealã
sau mãcar cea mai puþin rea formã de guvernare.

b) Teorie politicã descriptivã : vizeazã urmãtoarele aspecte :
cum se legitimeazã guvernarea, cum se exercitã puterea,
legea, autoritatea, decizia ; se concentreazã asupra felului
în care funcþioneazã instituþiile legislative, executive, jude-
cãtoreºti, partidele, facþiunile, grupurile de interese : pe cei
ce guverneazã sau sunt în competiþie pentru guvernare (vezi
ºi Bacchi, 1999).

41. Leo Strauss, What is Political Philosophy ?, Free Press, Glencoe, IL, 1959.
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Politica a fost în mare mãsurã un domeniu-monopol masculin
(o treabã bãrbãteascã) la care femeile nici nu au participat ca
subiecþi ºi nici nu au formulat politici (nu au determinat agenda
politicii, nici sensurile ei, nici alocarea resurselor publice). Implicit
sau explicit, marii teoreticieni ai politicii au produs ºi teorii ale
genului. Aceste teorii au consacrat distincþia între polis ºi gospo-
dãrie, între lumea publicã ºi politicã, pe de-o parte, cea privatã,
domesticã, pe de altã parte (distincþia a fost consacratã de Aristotel
ºi urmatã de modernitate (Hegel ºi Rousseau), ea perpetuându-se
ºi la gânditori care au susþinut drepturile femeilor, cum ar fi
Condorcet ºi J. Stuart Mill. Indiferent cât au depãºit barierele
timpului lor, teoreticienii politicului au rãmas, în majoritatea lor,
conservatori în privinþa genului, ei s-au înrolat în simþul comun,
în prejudecãþile clasice despre relaþiile de gen (bãrbaþii sunt �de la
naturã� mai raþionali ºi mai autonomi, deci ei pot fi actori ai sferei
publice, femeile au autonomie limitatã, sunt mai emoþionale ºi
mai legate de naturã, familie, de sfera privatã)42. Chiar ºi în cazul
marilor teoreticieni actuali ai politicului, problema dreptãþii, de
pildã, rãmâne cu precãdere una a sferei publice, fãrã sã fie transfe-
ratã ºi la cea privatã (vezi Rawls, 1971). Teoriile politice feministe
au debutat încã la sfârºitul secolului al XVIII-lea, prin lucrarea
lui Mary Wollstonecraft : A Vindication of the Rights of Woman,
atât ca o criticã la limitarea universalizãrii drepturilor ºi cetã-
þeniei la bãrbaþi, cât ºi ca o modalitate de proiectare a unei socie-
tãþi democratice în privinþa genului. Acest tip de abordare s-a
dezvoltat, în secolul al XIX-lea, prin intermediul lui J.St. Mill ºi
Harriet Taylor.

Dupã 1960, perspectiva teoreticã clasic-misoginã a fost modi-
ficatã substanþial, în consens cu apariþia provocãrilor teoretice
ale noii stângi ºi ale feminismului valului al doilea. Politica, la fel
ca ºi teoria ei, capãtã aspecte multicentrice. La ora actualã, nici
un teoretician al politicului din spaþii democratice nu îºi permite
sã ignore problema democratizãrii de gen a politicii, precum ºi
teoria politicã feministã. Lozinca introdusã de cãtre feminismul
anilor �60 : Ceea ce este personal este politic a produs mutaþii

42. Vezi în acest sens ºi analizele fãcute genului în gândirea politicã româ-
neascã democraticã de cãtre Raluca Popa, Andrei Miroiu, Maria Bucur,
Gabriel Gherasim în Bucur, Miroiu, 2002.
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semnificative care au condus spre dezvoltarea teoriei politice
feministe.

Teoria politicã feministã s-a dezvoltat în legãturã cu miºcarea
feministã, argumentând în favoarea revendicãrilor solicitate de cãtre
femei, teoria fiind adeseori chiar avangarda acestor revendicãri
(pentru o tratare dezvoltatã a miºcãrii feministe, vezi Popescu,
2004) :

a) Primele miºcãri feministe au vizat schimbãri legislative prin
campanii pentru : dreptul la vot, la a fi parte contractantã
deplinã, la proprietate, legalizarea avorturilor, legislaþia
pentru egalitatea de ºanse în angajare ºi în acces la protecþie
socialã. Politologii canonici au ignorat în genere aceste miº-
cãri, iar istoricii nu le-au consemnat. De aceea, drepturile
pe care le-au câºtigat femeile trec drept �achiziþii naturale�
ale evoluþiei democraþiei, ºi nu drept rezultat al miºcãrilor
feministe.

b) Campanii pentru schimbãri sociale ºi politice : intrarea femei-
lor în Parlament, Guvern, în administraþie, admiterea în
toate formele de educaþie ºi în profesii socotite �tabu�, salarii
egale pentru muncã egalã, locuri eligibile pe listele electo-
rale ale partidelor.

c) Organizaþii ºi schimbãri informale : refugii pentru femei
victime ale violenþei, reþele de sprijin, edituri, producþie de
film, cluburi, crearea organizaþiilor internaþionale de tip reþea
electronicã (vezi mai ales tendinþele feminismului valului III,
Frazer, 1998).

Putem vorbi despre o teorie specific feministã atunci când are
loc tranziþia de la argumentarea pentru drepturi egale între femei
ºi bãrbaþi spre o problematicã specificã : reconfigurarea ºi resemni-
ficarea unor distincþii de tipul : dependenþã-autonomie, patriarhat-
-parteneriat, public-privat, grijã-dreptate, producþie ºi reproducere43.

Teoriile politice feministe au avut ºi au ca scop înþelegerea
rãdãcinilor ideologice ale relaþiilor de gen, precum ºi relevarea
faptului cã prin politici care omit de pe agendã problemele cu care
se confruntã de obicei femeile (creºterea copiilor, munca domesticã,

43. Pentru o abordare tematicã în teoriile politice feministe, vezi volumele :
Shanley, Narayan (eds.), 2001, Toderean (ed.), 2003.
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dubla zi de muncã, inegalitatea de ºanse, exploatarea sexualã,
violenþa în familie, discriminãri de gen în profesii ºi politicã).
Legislativul ºi executivul se adreseazã doar parþial realitãþilor
din viaþa oamenilor. Demersul critic faþã de aceastã situaþie se
completeazã în teoriile politice feministe cu soluþii pentru formu-
larea ºi promovarea acelor politici care þin cont de caracterul
interdependent al domeniilor vieþii sociale. Astfel, teoria politicã
feministã cerceteazã empiric ºi modeleazã teoretic legãturile între
guvernarea la nivel de stat (legi, politici) ºi relaþiile ºi instituþiile
sociale, felul cum ea afecteazã viaþa de acasã, de pe stradã, ce
înþelesuri politice au cultura popularã ºi practicile cotidiene. De
exemplu, faptul cã eu voi ieºi la pensie mai repede decât colegii
mei bãrbaþi din mediul universitar pare sã fie o problemã perso-
nalã. Dar în realitate nu este. Ies mai repede cu cinci ani la pensie
fiindcã aºa mã obligã legea, care este consecinþa unei decizii poli-
tice. Aceastã decizie politicã mã afecteazã. O parte din potenþialul
meu intelectual se va irosi, ºi veniturile mele vor fi mai mici faþã
de colegii bãrbaþi, doar pentru cã sunt femeie. Pot privi ºi altfel :
colegii mei bãrbaþi se vor bucura de mai puþinã libertate ºi rela-
xare doar pentru cã sunt bãrbaþi. În plus, în medie, bãrbaþii trãiesc
mai puþin decât femeile ºi se pot bucura mai puþinã vreme de
libertatea pensionãrii, dar ºi întrista mai puþin de neajunsurile
acesteia. În ambele situaþii, problema, ca ºi soluþia rãmân politice.

În teoriile politice clasice, societatea �idealã� a fost conceputã
antifemei ºi antifeminist. Pe scurt, în astfel de teorii, femeile sunt
oameni de rangul doi ºi noncetãþene, nu sunt subiecþi ai dreptu-
rilor politice ºi civile. Tentativele spre o societate idealã, mai ales
cele contractualiste, au ignorat mereu lipsa de putere contractualã
egalã a femeilor. Contractualismul în varianta sa modernã a exclus
femeile, definindu-le altfel decât ca pe subiecþii contractului : bãr-
baþii � capi de familie. În teoria politicã clasicã, bãrbaþii sunt
trataþi ca raþionali, autonomi, actori publici. Femeile apar ca
având raþionalitate limitatã, ca neautonome, ca actori privaþi.
Contractul social este un contract � fratern�, între cetãþeni bãrbaþi
care submineazã autoritatea �tatãlui� (pater sau monarh) ºi fun-
damenteazã democraþia modernã. Însã, înainte de a deveni pãrþi
ale contractului social, bãrbaþii încheie un �contract sexual� prin
care devin stãpâni asupra unei femei (vezi Carole Pateman, The
Sexual Contract, 1988).
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Încã de la începuturile sale, teoria feministã a argumentat în
favoarea ideii cã subiectul este construit, iar subiectul �femeie�
este construit politic ca alteritate (vezi S. de Beauvoir ºi G. Rubin).
Tradiþional, asupra femeilor s-a acþionat din punct de vedere poli-
tic, fãrã ca ele sã aibã posibilitatea de a deveni agenþi ai politicii.
Categoriile de feminitate ºi masculinitate au fost concepute patri-
arhal, iar feminismul îºi propune sã le configureze postpatriarhal.

În canonul gândirii politice de tradiþie europeanã44, trupul,
reproducerea, îngrijirea copiilor ºi alte responsabilitãþi pentru
familie sunt percepute ca feminine. Consecinþa acestui tip de
gândire este cã femeile pot deveni actori politici doar în mãsura în
care reuºesc sã transcendã aceste roluri. De exemplu, în Republica
lui Platon, femeile primeau un rol politic activ dacã se desfiinþa
familia. Abia atunci ele aveau acces la spaþiul public al libertãþii.
Doar cei ce se pot ridica deasupra nevoilor directe ale familiei
pot deveni cetãþeni (de exemplu, Rousseau, în Émile sau Despre
educaþie).

Sexualitatea femeiascã a devenit ea însãºi un argument pentru
aservirea femeilor în contextul familiei, pornografiei ºi prosti-
tuþiei.

Teoreticienele care aparþin �feminismului diferenþelor� (valul II),
precum ºi cele aparþinând celui de-al treilea val, cel al autonomiei,
au analizat :

� Relevanþa conceptului de maternitate ºi practicile materne
pentru teoria politicã (vezi, de exemplu, Carol Gilligan, 1982,
ºi Joan Tronto, 1993, etica grijii ºi argumente politice pentru
o astfel de eticã, opoziþia faþã de etica drepturilor ºi dreptãþii,
practica maternã ºi pacifismul).

� Semnificaþia conceptului de dreptate din punctul de vedere
al experienþelor femeilor. Este familia un model de socia-
lizare pentru dreptate (vezi, de exemplu, Susan Moller Okin,
1989). Existã o opoziþie între dreptate ºi grijã ? (Susan Moller
Okin, 1989, Iris Marian Young, 1990).

44. La gândirea de tradiþie europeanã mã raportez în acest context, conºti-
entã cã o astfel de abordare rãmâne limitat eurocentricã ºi, mai mult,
vestocentricã. Ea înglobeazã preponderent teoriile politice feministe anglo-
-americane. Acordã un spaþiu scãzut celorlalte, mai ales contribuþiilor
est-europene la gândirea politicã.
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� Cum aratã utopiile dacã sunt produse de cãtre femei � o
angajare în politicile posibilului ? (vezi, de exemplu, Sheila
Benhabib, 1996).

� Politicile reprezentãrii ºi felul în care interesele femeilor pot
sã aparã pe agende politice (vezi, de exemplu, Ann Phillips,
1997).

� Care sunt particularitãþile experienþei postcomuniste ale
relaþiilor de gen ºi cum se naºte patriarhatul modern în estul
Europei (vezi, de exemplu, Mihaela Miroiu, 1999, Susan Gal
ºi Gail Kligman, 2003, Vladimir Pasti, 2003).

Abordãrile politologice feministe sunt supuse atât criticilor
externe, cât ºi celor interne.

O criticã frecventã constã în aceea cã profesiile ºi poziþiile
publice cu grad mare de rãspundere, cele despre care feministele
ºi feminiºtii susþin cã sunt monopol masculin, sunt considerate
poveri, nu privilegii. Dar, dupã cum remarcã Nancy Frazer (1998),
este bizarã o asemenea replicã. Dacã astfel de poziþii sunt poveri,
nu ºi privilegii (bunuri), cum se face cã sunt pãzite cu strãºnicie
de cãtre bãrbaþi ? Ideea cã femeile sunt mai degrabã �scutite� de
cloaca murdarã a politicii ºi lãsate sã rãmânã mai aproape de
zona �purã� a vieþii private este mai degrabã o formã de rea-cre-
dinþã decât o abordare romantic-eticistã în privinþa femeilor45. Ea
se înscrie în vasta categorie a teoriilor vulnerabilitãþii ºi pro-
tecþiei : vulnerabile fiind, femeile trebuie protejate de �mizeria
vieþii publice� ºi de stresul profesiilor concurenþiale, în condiþiile
în care cea mai mare violenþã este înregistratã în viaþa privatã,
iar lipsa de acces la viaþa publicã face imposibil ca problemele tale
sã aparã ca probleme politice (de exemplu, femeile casnice, spre
deosebire de ºomeri, nu sunt subiecþi politici).

Formula-cadru a teoriei ºi miºcãrilor feministe ale valului
al II-lea � Ceea ce este personal este politic, cu numeroasele sale
semnificaþii : diviziunea muncii casnice afecteazã participarea poli-
ticã ; actele de guvernare afecteazã viaþa privatã ; drepturile omu-
lui se opresc la uºa casei � are, la rândul sãu, numeroºi critici.
Aceºtia din urmã se referã la faptul cã viaþa privatã este un drept

45. Acest tip de abordare a dominat perspectiva romanticã asupra sex-rolu-
rilor (vezi Vogel, 1995).
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în sine ºi nimeni nu îºi doreºte �inspectori guvernamentali� în
propriul sãu dormitor. Feministele nu neagã viaþa privatã ca valoare,
ci faptul cã în numele acestei valori se pot camufla nedreptãþile,
abuzurile ºi violenþele din familie. ªi viaþa publicã, ºi cea privatã
sunt valoroase, trebuie menþinute, dar operarea cu dreptul la
existenþã privatã nu trebuie sã însemne abolirea drepturilor per-
soanei în interiorul familiei. O femeie bãtutã ºi insultatã nu are
ºanse la dezvoltare. Este greu de înþeles de ce toleranþa faþã de
violenþa între strãini ºi în afara casei este mult mai micã decât
violenþa în familie. Ideea feministelor este cã aceasta a depins de
empatia faþã de victime. Existã incomparabil mai puþini bãrbaþi
bãtuþi în familie decât femei ºi copii, astfel încât problema a putut
sã aparã ca una de naturã politicã doar când femeile au putut
vorbi despre experienþele lor în spaþiul public.

În feminismul românesc al valului I existã numeroase idei
critice asupra politicii ºi politicilor care au afectat viaþa femeilor.
În regimul comunist, o astfel de reflecþie asupra relaþiilor politice
de gen nu a putut fi formulatã public, nicidecum politic. În prezent,
în tranziþia postcomunistã est-europeanã în general, româneascã
în particular, teoria politicã asupra relaþiilor de gen este în curs
de configurare ºi vizeazã : reîntoarcerea modelelor patriarhale ale
puterii publice ºi private, conservatorismul de stânga (egalita-
rismul), obstacolele în calea parteneriatului de gen în sfera publicã
ºi privatã, politicile care produc decalaje de venituri ºi participare,
feminizarea sãrãciei, marginalizarea femeilor ca actori politici,
absenþa de pe agenda politicã a problemelor care afecteazã femeile.
Una dintre cele mai importante direcþii de cercetare o reprezintã
configurarea bazelor patriarhatului modern (creºterea dependen-
þei economice ºi de status) în perioada tranziþiei postcomuniste.

3. Problemele specifice teoriilor feministe

Ca orice alte teorii politice, cele feministe vizeazã ºi ele proble-
matici legate de libertate, egalitate, drepturi, legitimitate, autoritate,
putere. Dar ele nu pot doar repeta acelaºi mod de interpretare ºi
nici aceeaºi tematicã în sens canonic, pe principiul încorporãrii
femeilor în zonele din care teoriile clasice le-au exclus. Cu alte
cuvinte, reþeta : �adãugaþi femeile ºi amestecaþi� nu poate avea
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decât o relevanþã parþialã. Teoriile politice feministe scot la supra-
faþa cunoaºterii, ca fiind politic relevante, un tip de experienþe pe
care teoriile clasice nefeministe le marginalizeazã, le neglijeazã
sau, pur ºi simplu, le considerã nonpolitice, deci nedemne de o
astfel de abordare. ªi acest lucru nu este de mirare. Gândirea
politicã a fost aproape exclusiv masculinã ºi, inevitabil, inspiratã
din experienþele gânditorilor. În momentul în care femeile au devenit
subiecþi ai teoretizãrii politicului, precum ºi ai politicii înseºi, ele au
adus în atenþia teoretizãrii, pe filierã feministã, tipurile de experienþe
care marcheazã preponderent femeile. Am considerat necesarã o
tipologizare a experienþelor femeieºti ºi feminine tocmai pentru o
înþelegere mai adecvatã a rãspunsurilor la întrebarea : ce relevanþã
are, pentru teoria politicã, la fel ca ºi pentru politica însãºi, faptul
cã este vorba despre femei, ºi nu despre oameni în general46. Aºa
cum relevã multe abordãri critice, adesea ceea ce a trecut drept
general-uman a fost o simplã universalizare a masculinului. Desigur
cã avem multe experienþe ºi nevoi comune, atât de naturã intelectu-
alã, cât ºi de naturã emoþionalã ºi corporalã, indiferent de sexul
nostru. Împãrtãºim nevoi ºi experienþe de tipul respiraþiei, hrãni-
rii, nevoii de autoconservare, de siguranþã, de afiliere, comunicare
ºi afecþiune, de autoafirmare. Unele însã diferã, fie în sensul
exclusivitãþii, fie în sensul predominanþei. Dintre aceste expe-
rienþe, multe au fost ºi sunt politizate, dar mult mai puþin teoreti-
zate. Le voi discuta în special în contextul relaþiilor patriarhale.

3.1. Experienþele femeieºti

În aceastã categorie includ acele experienþe care sunt împãrtãºite
exclusiv de cãtre femei, ºi anume : sarcina, avortul, naºterea, lãu-
zia, alãptarea, ciclul menstrual, menopauza47. Femeile sunt dotate

46. Pentru o aplicare a acestei tipologii în analiza patriarhatului comunist ºi
postcomunist, vezi Miroiu, 1999, capitolul �O societate feminizatã�.

47. Existã comunitãþi în care menopauza este politizatã. De exemplu, la
judecata þigãneascã, femeile sunt admise sã participe numai dupã ce
intrã la menopauzã. Semnificaþiile menopauzei sunt legate de cele ale
ciclului menstrual. Menopauza, în antitezã cu menstruaþia, este privitã
tradiþional ca o etapã a purificãrii, înþelepciunii ºi ca vârstã la care
femeile înceteazã sã mai fie atrãgãtoare (tentante sexual).
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sã poarte ºi sã dea viaþã. Acest fapt este politic relevant, chiar
dacã, de exemplu, politica, la fel ca ºi teoreticienii politicului
par sã fi dat mai multã importanþã rãzboaielor decât naºterii. ªi
totuºi, fiecare societate a politizat avortul, contracepþia, naºterea.
În general, aceste politici au fost fãcute exclusiv de bãrbaþi sau în
principal de cãtre bãrbaþi48. Controlul politic bãrbãtesc asupra
facultãþilor reproductive femeieºti este o constantã a istoriei patriar-
hatului. De exemplu, în China comunistã, femeile erau forþat steri-
lizate pentru ca sã nu poatã avea mai mult de doi copii, iar în
România, în perioada 1966-1989, femeile erau supuse la controale
ginecologice forþate ca sã fie înregistrate sarcinile ºi sã nu facã
avorturi. Contracepþia era dramatic redusã ca posibilitate legalã,
avortul, la fel. La ora actualã, femeile au în þara noastrã libertatea
de a dispune de facultãþile reproductive, dar aceasta nu este o garan-
þie cã dreptul rãmâne inalienabil49. În parlamentele celor mai multe
þãri democratice, majoritatea adesea absolutã este alcãtuitã din
bãrbaþi care pot decide oricând asupra facultãþilor reproductive
femeieºti. O politicã de tip conservator leagã aceste facultãþi feme-
ieºti de ideea cã ele determinã �rostul femeilor pe lume�. În gene-
ral, despre rostul bãrbaþilor nu se vorbeºte consensual sau se
vorbeºte doar în doctrine reacþionare, ultranaþionaliste sau în
comunism, dar nu ca rost al bãrbaþilor, ci al oamenilor : sã afirme
rasa arianã, sã conducã la victoria finalã, sã fãureascã societatea
fãrã clase etc.

Aceste experienþe sunt centrale pentru toate categoriile de
feminisme. Existã un consens în privinþa dreptului femeilor de a
dispune de facultãþile lor reproductive. Dar accentele asupra impor-
tanþei maternitãþii în autorealizarea personalã variazã foarte mult,
chiar ºi în interiorul uneia ºi aceleiaºi orientãri (vezi, de exemplu,
în feminismul radical).

48. Vezi în acest sens, de exemplu, politicile eugenice în România interbelicã
(Bucur, 2002) sau politica pronatalistã a lui Ceauºescu (Kligman, 2000).

49. Senatorul Ion Moisin, Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin ºi Democrat a
propus în 1999 un proiect de lege de interzicere a contracepþiei ºi avortu-
lui mult mai draconic decât al lui Ceauºescu.
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3.2. Asocierea simbolicã a femeilor cu natura

Unii oameni sunt consideraþi mai aproape de naturã, de imanenþã,
de emoþional, iraþional. La acest statut au candidat, în timp, sclavii,
�barbarii�, bãºtinaºii din colonii, dar nici unii nu s-au comparat cu
femeile, care erau astfel tratate ºi de cãtre sclavi, �barbari�. La ora
actualã, femeile nici nu mai au competitori în aceastã categorie.

Experienþele exclusiv femeieºti au fãcut ca filosofii politicului
sã considere cã, din cauza acestora, femeile sunt ºi trebuie sã
rãmânã mai aproape de naturã, de emoþional ºi iraþional50 (Aristotel,
Toma D�Aquino, Locke, Rousseau etc.), cã ele sunt mai aproape de
�corpul natural�, ºi nu de �corpul politic�. Umanitatea ºi cetãþenia
s-au definit, dimpotrivã, ca raþionalitate ºi culturã. Aºa cum la
nivel individual mintea trebuie sã conducã trupul, ºi la nivel politic
posesorii deplini de minte trebuie sã îi conducã pe cei mai puþin
raþionali. Dar femeile sunt mai puþin raþionale decât bãrbaþii ºi
trebuie sã se lase conduse de ei. Prin urmare, în imagine tradiþio-
nalã, femeile nu sunt tratate nici ca oameni deplini, nici ca cetã-
þeni. Modelul teoretic însuºi este hegemonic : x conduce pe y, existã
întodeauna o ierarhie, puterea asupra puterii este ºi inevitabilã, ºi
dezirabilã. Cei ce nu sunt consideraþi a aparþine lui y sunt trataþi
mai degrabã ca obiect al politicii ºi ca resurse. Aºa cum natura
este o simplã resursã (modelul ecofob al speciismului) ºi cei care
sunt socotiþi mai iraþionali sunt resurse pentru ceilalþi. În cazul
femeilor, ele sunt resurse de naºteri, de îngrijire, de pãstrare a
legãturii bãrbatului cu natura. Dacã avem de a face cu un patriar-
hat de stat, femeile devin resurse ºi pentru statul însuºi, inclusiv
ca �producãtoare de soldaþi�, în contextul concepþiilor naþionaliste
ultraconflictualiste.

Asocierea cu natura a tins sã fie respinsã în feminismul valului I.
În prezent, inclusiv în virtutea ecofeminismului, asocierea cu natura
este revalorizatã prin revalorizarea emoþionalului ºi chiar a viului.

50. Pentru a contracara misoginismul adânc al acestei concepþii, mulþi gândi-
tori politici omagiazã sensibilitatea femininã contrastând-o cu cinismul
ºi calculul raþional masculin, promovând totodatã ideea cã femeile tre-
buie sã stea deoparte de aceastã mizerie a politicii, ca o ultimã redutã a
moralitãþii.
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3.3. Imaginea de neajutorat

Imaginea neajutorãrii este asociatã de obicei cu copiii, persoanele
cu handicapuri severe, bolnavii, vârstnicii ºi se referã la persoane
la care discernãmântul este mai mult sau mai puþin redus. Dacã
însã copilãria este o stare tranzitorie, ca ºi boala, vârsta înaintatã
este o secvenþã de viaþã, dar nu singura, iar handicapul poate sã
fie dobândit, faptul de a fi femeie te plaseazã etern-patriarhal în
rândurile minorilor ºi persoanelor cu handicap. Nu este de mirare
cã, de pildã, în Constituþiile sexiste, femeilor li se interzice dreptul
la vot în contextul mai larg al articolului referitor la minori, per-
soane cu afecþiuni mentale, delincvenþi, cu alte cuvinte, al incompe-
tenþilor legali. Cum suspiciunea de delincvenþã51 este mult mai
scãzutã, rãmâne ideea neajutorãrii ºi a discernãmântului redus.
Din punct de vedere politic, femeile nu trebuie sã intre în com-
petiþie cu bãrbaþii, ci sã fie protejate, inclusiv de ele însele. De
exemplu, în programele partidelor politice româneºti, cel puþin
pânã la alegerile din 2000, problemele femeilor apar la capitolele
destinate protecþiei sociale pentru categorii defavorizate, minori,
persoane cu handicap, iar politicile prevalente au fost cel mult
protective (vezi Þãranu, Herciu, 2002). În acelaºi fel sunt construiþi
politic indivizii din societãþile paternaliste. Ei, considerã conducã-
torii, nu îºi pot discerne nici mãcar nevoile. În regimurile dictato-
riale, conducãtorii capãtã ideologic statutul de conºtiinþã de sine,
de unic factor conºtient52. Statul este ºi furnizor de discernãmânt :
cunoaºte interesele indivizilor infantili ºi le poartã de grijã ; încearcã
sã rezolve nevoile membrilor societãþii. În acest sens, el nu este
doar stat paternalist, ci ºi maternal. În opinia mea, termenul
adecvat unei astfel de situaþii este cel de stat parental.

Feminismul liberal, fiind mai legat de ideea tratamentului egal
în competiþie, precum ºi de cea a autoafirmãrii, acordã o impor-
tanþã specialã acestei problematici.

51. În genere, în lume, închisorile au peste 80-90% bãrbaþi.
52. Un titlu permanent prezent în scrierile de propagandã ale Partidului

Comunist Român (PCR), de exemplu, era : �PCR, factor conºtient al
societãþii noastre�.
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3.4. Experienþe feminine

Numesc feminine acele experienþe pe care le au predilect femeile :
îngrijirea (hrãnirea, curãþarea copiilor, vârstnicilor, bolnavilor,
soþului), monoparentalitatea, vãduvia, violenþa domesticã, violul,
hãrþuirea sexualã, pornografia, prostituþia53. Categoria cu care
femeile împãrtãºesc acet tip de experienþe sau cel puþin câteva
dintre ele este cea a servitorilor, indiferent de numele conjunctural
al acestora. Din experienþele naturale mai multe decât ale bãrba-
þilor este inferatã relaþia simbolicã a femeilor cu natura ºi trupul.
Într-o teorie a predestinãrii, o datã ce femeile nasc trupuri, ele
trebuie sã le îngrijeascã. Fiindcã definirea lor ca femei este prepon-
derent legatã de reproducere ºi sex, femeile pot fi tratate ca obiect
sexual în context patriarhal. Îngrijirea pare un atribut natural,
ca ºi disponibilitatea sexualã. În relaþia parentalã, femeile sunt
tratate ca pãrinte privilegiat în sensul îngrijirii. De obicei, în cazul
copiilor din afara cãsãtoriei, ca ºi al divorþurilor, peste 90% dintre
copii rãmân la mame. Astfel de familii monoparentale sunt adesea
familii sãrace54. Probabilitatea ca femeile divorþate sau vãduvele
sã se recãsãtoreascã este mult mai micã în astfel de culturi.

Gânditorii politici nu s-au desprins în primul rând de propriile
experienþe, începând cu aceea de a fi îngrijiþi de femei, de prezenþa
lor în sfera privatã ca sferã a îngrijirii, sentimentelor, timpului
liber. Lumea clasic conservatoare a rezervat femeilor acest loc :
gineceul, privatul ºi autoafirmarea prin îngriirea bãrbaþilor, copiilor
ºi vârstnicilor. Contactul mai proeminent al bãrbaþilor cu abstracþiile,
spaþiul public face sã fie nevoie de cineva care sã îi elibereze de
grijile trupeºti, încât ei sã se poatã dedica gândirii, culturii, poli-
ticii. Teama de feminism vine uneori ºi ca teamã de ºtirbirea

53. Cu excepþia prostituþiei, care încã nu a fost reglementatã în spirit mai
apropiat de concepþiile feministe, celelalte experienþe sexual-violente :
hãrþuirea, violul marital, violul, pornografia, violenþa domesticã au fost
reglementate în România în ultimii doi ani. Pentru a contracara efectele
îngrijirii unilaterale a copiilor de cãtre femei, în 1998 a fost promulgatã
Legea Concediului Parental, care însã nu are decât efecte minore în
contextul unei culturi dominant patriarhale despre rolurile de gen în
familie.

54. Vezi ªtefan, 1999.
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dreptului unilateral al bãrbaþilor de afirmare în sfera publicã ºi
de a fi îngrijiþi unilateral de cãtre femei. Conceperea în teoria
politicã liberalã clasicã a sferei private ca loc al neintruziunii
statului a avut ºi efecte negative, mai ales pentru femei, ºi s-a
manifestat în cazul abuzurilor ºi violenþei în familie. O mare
problemã a teoriei politice nefeministe este aceea cã a oprit discu-
þia asupra drepturilor ºi dreptãþii la uºa casei.

În privinþa umilirii femeilor prin cealaltã categorie de experienþe,
de-a lungul timpului, ea a fost tratatã diferit. Clasic patriarhal,
violul marital nu a fost considerat un delict, ci un drept neîngrãdit
al soþului de a dispune de soþia sa din punct de vedere sexual.
Hãrþuirea sexualã a fost exclusã ca problemã politicã, violul a fost
tratat mai mult ca ofensã adusã bãrbatului sub a cãrui protecþie
se afla femeia (tatã, soþ, frate), prostituþia a fost fie toleratã, dar
cu precauþiuni în privinþa protecþiei bãrbaþilor de boli cu transmi-
sie sexualã, fie interzisã, dar clienþii nu au fost niciodatã incri-
minaþi55. Pornografia a avut un tratament ambiguu, între tolerare
cu limite, intoleranþã sau libertate neîngrãditã. În toate cazurile
însã, politica joacã un rol important atât în felul în care trateazã
statul juridic aceste experienþe, cât ºi în privinþa felului în care
este conceputã ºi sprijinitã familia.

Feminismul radical a jucat un rol foarte important în transfe-
rarea pe agenda teoreticã ºi politicã a acestor experienþe.

3.5. Subordonarea ºi discriminarea

În afara femeilor, experienþa subordonãrii ºi cea a discriminãrii
sunt trãite ºi de alte categorii tratate ca inferioare : clase, grupuri
etnice, rase. În condiþiile unui astfel de tratament, indivizii ce
aparþin unui grup de acest tip sunt discriminaþi. Dar, indiferent
de apartenenþa la un grup tratat ca inferior, femeile din grupul
respectiv sunt discriminate ºi pentru cã sunt femei. De aceea, eu
consider cã legislaþia, chiar ºi când intenþioneazã sã contracareze
discriminarea, repetã adesea eroarea de a plasa sexismul în finalul

55. În legislaþia actualã din þãrile scandinave în privinþa prostituþiei, clienþii
sunt ºi ei deopotrivã incriminaþi.
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unor înºiruiri lungi de discriminãri56. Sexismul este mai vechi ºi
mai universal decât rasismul, ºovinismul, clasismul. Indivizii din
grupurile subordonate sunt dependenþi economic, politic sau, cel
puþin, cultural. Autonomia lor este dramatic limitatã.

În contextul teoriilor politice feministe ºi al politicilor feministe,
orientarea liberalã accentueazã asupra discriminãrii femeilor ca
indivizi, iar cea socialistã, asupra subordonãrii ºi exploatãrii femei-
lor ca grup. Discriminarea se manifestã prin acces mai scãzut sau
lipsã de acces la poziþii profesionale sau politice, la ocupaþii cu
venituri mai ridicate, la funcþii cu prestigiu ridicat. Subordonarea
ºi exploatarea se manifestã prin plasarea femeilor în munci mai
prost plãtite, prin dubla zi de muncã.

Egalitatea de tratament, ca ºi egalitatea de ºanse au devenit
politici de contracarare a subordonãrii ºi discriminãrii, via femi-
nism liberal ºi feminism socialist.

3.6. Anonimatul (invizibilitatea)

Este o experienþã pe care femeile o împãrtãºesc cu toate categoriile
de excluºi sau de marginali. Aceste categorii �nu au istorie�. Par
cã nu au luat parte la evoluþia istoricã. Sunt lipsite de identitate
politicã, par sã nu aibã interese proprii, ci pe cele ale grupurilor
cãrora le sunt auxiliari. Oamenii din astfel de grupuri ies din
anonimat doar prin excepþie. În cazul femeilor, adesea excepþia
înseamnã calitatea lor funcþionalã pe lângã un bãrbat (mama,
soþia, fiica eroului fãcãtor de istorie). Existã multe raþiuni pentru
aceastã �stare de fapt�. Istoria a fost patriarhalã. Ea a consemnat
ca evenimente pe cele care s-au petrecut în sfera publicã, unde,
pânã în secolul XX, femeile nu au avut acces sau au avut unul

56. Vezi, de exemplu, Ordonanþa 137 din 2000 : �În prezenta ordonanþã, prin
discriminare se înþelege orice deosebire, excludere, restricþie sau prefe-
rinþã, pe bazã de rasã, naþionalitate, etnie, limbã, religie, categorie
socialã, convingeri, sex sau orientare sexualã, apartenenþã la o categorie
defavorizatã sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea
sau înlãturarea recunoaºterii, folosinþei sau exercitãrii, în condiþii de
egalitate, a drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale sau a dreptu-
rilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social ºi cultural
sau în orice alte domenii ale vieþii publice�.
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foarte limitat. Istoriografia s-a concentrat preponderent asupra
bãtãliilor fondatoare : de independenþã, de clasã, de cucerire, bãtãlii
la care femeile în genere nu au luat parte, rolul lor desemnat fiind
cel de mame ºi soþii de luptãtori, demne cel mult sã îi înlocuiascã
în muncile de acasã. Cum nici de acces la educaþie nu au beneficiat
femeile în sens deplin practic pânã dupã 195057, nici istoria ºtiinþei ºi
culturii nu le consemneazã în numãr semnificativ pânã în ultimele
decenii, din cauza accesului foarte redus sau chiar a lipsei de acces
la studii superioare. O soartã asemãnãtoare împãrtãºesc, de exemplu,
ºi est-europenii, care se regãsesc cu greu ca subiecþi ai istoriei
universale ºi, dacã se regãsesc, marca este mai ales cea a �balcanis-
mului�, care a devenit o etichetã pentru segregare ºi dezbinare.

Dacã nu dezvoltã strategii politice de emancipare din acest
statut, grupurile marginale pot dezvolta strategii obediente faþã
de grupurile conducãtoare, dorind sã fie acceptate sau incluse,
sau dezvoltã strategii resentimentare (vezi naþionalismul ºovin,
de exemplu). În aceste condiþii, solidaritatea internã scade sau
este una de tip adversativ.

Pentru oricare dintre teoriile politice feministe, ieºirea din
anonimat nu înseamnã doar ieºirea în arena publicã ºi parti-
ciparea femeilor la decizie în contextul macropoliticii, ci ºi ieºirea
din invizibilitate publicã a experienþelor femeilor, aducerea lor pe
agenda dezbaterii teoretice ºi deciziei politice.

4. Alianþele teoretico-ideologice
ale feminismului

Feminismul înþeles ca ideologie a drepturilor ºi emancipãrii
femeilor, ca ideologie a dreptãþii de gen face casã bunã cu ideolo-
giile inspirate din iluminism. În prezent se mai aliazã ºi cu ecolo-
gia. Premisele care fac posibilã alianþa feminismului mai ales cu
liberalismul ºi socialismul, ºi deloc cu doctrinele totalitare sunt
urmãtoarele58

 :

57. În regimurile fundamentaliste, ca ºi în comunitatea rromã tradiþiona-
listã, acest drept este refuzat femeilor ºi la ora actualã.

58. Vezi Ball ºi Dagger, 1991, strict pentru alianþele între liberalism ºi
socialism. Ei nu trateazã problema alianþei cu feminismul.
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a. Umanismul. Liberalismul ºi socialismul59 considerã, în spirit
kantian60, cã oamenii sunt scopuri în sine, cã ei nu pot sã fie
trataþi niciodatã numai ca mijloc pentru scopurile altora.
Aceasta implicã faptul cã este nevoie de consimþãmântul lor
liber în privinþa deciziei asupra problemelor care îi afecteazã,
inclusiv în alegerea guvernãrii. Feminismul împãrtãºeºte
aceastã idee cu condiþia ca �regatul scopurilor în sine� sã nu
se opreascã la sexul bãrbãtesc, aºa cum s-a întâmplat în
contextul teoriilor ºi practicilor politice clasice, care s-au
dovedit democratice doar pentru bãrbaþi.

b. Raþionalismul. Fiinþele umane sunt scopuri în sine fiindcã
sunt creaturi raþionale, dotate cu discernãmânt, capabile sã
îºi cunoascã ºi sã-ºi apere interesele. Raþiunea este sursa
principalã a cunoaºterii ºi principala sursã prin care oamenii
pot sã îºi rezolve problemele, preponderent pe cale paºnicã.
Multã vreme, femeile au fost tratate ca având alt �cap� decât
cel propriu. În regimuri fundamentaliste, ele mai sunt tra-
tate astfel ºi la ora actualã, iar în comunitãþi ultraconser-
vatoare, acest mod de gândire se mai pãstreazã : vezi, de
exemplu, comunitatea rromã tradiþionalã ºi chiar rãspân-
dita concepþie despre bãrbatul cap de familie în România61.
Alianþa feminismului cu liberalismul sau socialismul înseamnã
extinderea raþionalitãþii fãrã limite de gen.

c. Secularismul. Credinþa trebuie tratatã ca o problemã pri-
vatã a indivizilor ºi nu poate sã fie impusã în nici un caz de
cãtre stat, cu alte cuvinte, politica trebuie sã fie separatã de
religie. Unii dintre gânditorii liberali ºi socialiºti, inclusiv
unele ºi unii feminiºti sunt liber-cugetãtori, alþii rãmân
credincioºi religiilor consacrate, dar împreunã împãrtãºesc
ideea cã nici o credinþã nu poate sã fie impusã cu forþa ºi cã
fiecare persoanã în parte are drept de opþiune în privinþa
credinþei. Felul în care s-a fãcut selecþia textelor religioase

59. Mã refer aici la socialismul în varianta sa democraticã, fãrã confuzii cu
comunismul.

60. Inclusiv Kant face eroarea conservatoare, tipicã vremii sale, de a limita
ideea de autonomie raþionalã la bãrbaþi, în contextul lucrãrii Observaþii
asupra sentimentului frumosului ºi sublimului.

61. Pentru aceasta din urmã vezi Barometrul de gen, 2000.
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atunci când diferite credinþe au fost instituþionalizate a
defavorizat adesea femeile ºi a conservat mesajele patriar-
hale, astfel încât feminismul are, la rândul sãu, preferinþa
pentru pãstrarea religiei ca problemã privatã, dar ºi pentru
reformarea ei într-o manierã mai puþin patriarhalã. Existã
feminisme pentru care alianþa cu religiile actuale, toate
patriarhale, nu este posibilã (vezi feminismul radical), ºi
femeile trebuie sã îºi recompunã propriul lor sacru femeiesc,
nedominat de imaginea Tatãlui.

d. Progresismul. Istoria umanã este, în genere, o istorie a
progresului în privinþa gradului de libertate, a evoluþiei
cunoaºterii ºi tehnologiei, o istorie a dezvoltãrii umane ºi a
progresului în condiþia umanã62. Acest progres a fost cu
putinþã în virtutea exerciþiului liber al raþiunii. Condiþia
stagnantã a femeilor, de anexe gospodãreºti ale scopurilor
masculine, a fost ºi este datã de faptul cã dezvoltarea liberã
a raþiunii lor a fost îngrãditã din cauza superstiþiilor, prejude-
cãþilor, lipsei de educaþie sau educaþiei limitate la roluri
tradiþionale. Aceasta explicã participarea lor directã mult
mai redusã la evoluþia istoriei. Rolul lor a fost acela de a
naºte ºi îngriji fãcãtorii de istorie, ºi nu de a fi agenþi ai
evoluþiei acesteia. Feminismul doreºte schimbarea acestei
stãri de fapt ºi participarea femeilor în calitate de subiecþi
la mersul istoriei.

e. Universalismul. Existã o singurã naturã umanã univer-
salã, regãsibilã în fiecare fiinþã umanã, indiferent de sexul,
rasa, religia, cultura acesteia. Aceastã naturã umanã univer-
salã este datã de raþiune ºi face posibil accesul oricãrui om
la statutul de scop în sine. Universalismul a fost greu de
acceptat. Ierarhii între oameni, excluderi ºi marginalizãri
în baza rasei, clasei, religiei, gradului de culturã s-au practi-
cat cu binecuvântarea politicii oficiale foarte multã vreme ºi
se mai practicã în þãrile în care a dominat ideea cã existã o
naturã bãrbãteascã ºi una femeiascã. Cea dintâi se asociazã
cu raþiunea ºi autonomia, cea de-a doua, cu sensibilitatea ºi

62. De obicei, în filosofie, în general, ºi în teoria politicã, în particular, prin
condiþie umanã s-a înþeles condiþie masculinã.
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dependenþa. Feminismul a negat aceastã dihotomie, cerând
recunoaºterea universalitãþii raþionalitãþii, drepturilor ºi
cetãþeniei pentru ambele sexe.

f. Postmodernismul, alt aliat al feminismului, este însã mult
mai greu de politizat. Prin caracteristicile sale, el nu se
poate constitui într-un set de convingeri doctrinare coerente,
la fel ca în cazul liberalismului sau socialismului, ci mai
degrabã într-un tip de teoretizare ºi un stil de viaþã (cu
toate cã �un� singur ceva în spiritul postmodern consecvent
nu este posibil). Postmodernismul manifestã suspiciuni adesea
îndreptãþite faþã de gândirea modernã de sorginte ilumi-
nistã, de excluderile mai mult sau mai puþin neintenþionate
la care a condus aceasta. Feminismul postmodern criticã
raþionalismul excesiv, ignorarea ºi inferiorizarea a tot ceea
ce este corporal ºi experienþã sensibilã, precum ºi tratarea
raþiunii ca destrupatã ºi independentã de context :

�De fapt, feminiºtii, asemenea altor postmoderni, au început sã
suspecteze cã orice astfel de cerinþe transcendentale reflectã ºi
consacrã experienþele unui numãr mic de oameni : cei mai mulþi
dintre aceºtia sunt albi, occidentali ºi bãrbaþi� (Flax, 1990, p. 43).

Gândirea postmodernã, ca ºi cea feministã asupra politicului
au fost influenþate preponderent de cãtre Michel Foucault, mai
ales în privinþa problematicii puterii, a relaþiei între cunoaºtere ºi
putere, între regimurile de putere ºi cele de adevãr. În aceste
regimuri, femeile sunt de obicei excluse sau marginalizate. Mar-
ginalii, printre care ºi femeile, trebuie sã reziste discursurilor
hegemonice.

Din perspectivã politicã, criticile postmoderne în privinþa moder-
nismului ºi esenþialismului acestuia reprezintã o armã cu douã
tãiºuri : pe de o parte, postmodernismul structureazã ºi legiti-
meazã descentrarea ºi demonopolizarea discursului. Pe de altã
parte, încurajeazã identitãþi fluide, inclusiv politic, astfel încât
feminismul se vede sistematic dislocat, înainte ca el sã facã parte
din curentele principale ale gândirii politice. În acest sens, pro-
blema pe care o pune Nancy Hartsock este foarte justificatã :

�De ce oare în momentul în care mulþi dintre noi, anume cei care
am fost þinuþi în tãcere, începem sã cerem dreptul de a ne defini pe
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noi înºine, de a acþiona ca subiecþi mai degrabã decât ca simple
obiecte ale istoriei, de ce chiar atunci conceptul de subiectivitate
devine problematic ? Exact în momentul în care încercãm sã ne formu-
lãm propriile noastre teorii despre lume, îºi face apariþia incertitu-
dinea despre teoretizarea lumii. Chiar atunci când gândim în privinþa
schimbãrilor pe care le dorim, ideile de progres ºi de schimbare raþio-
nalã a societãþii devin suspecte� Eu cred cã aceste miºcãri inte-
lectuale nu sunt accidentale, dar nici conspirative� (Hartsock, 1990,
p. 158).

În spaþiul cultural românesc, toate aceste alianþe sunt deschise.
Dezvoltarea teoriei liberale, ca ºi a unei ideologii ºi politici liberale
este încã foarte limitatã. Stânga socialistã în sens occidental se
dezvoltã acum, mai ales politic ºi încã prea puþin teoretic. Popular,
ea pare sã aibã mai mult succes prin coerenþa cu conservatorismul
de stânga (vezi Miroiu, 1999). Peste toate acestea, societatea însãºi
are particularitãþi care trebuie ºi teoretic, ºi politic substanþial
contextualizate. Multe dintre aspectele ei sunt premoderne. Moder-
nitatea societãþii, inclusiv cea politicã, este limitatã la o parte a
populaþiei, prin excelenþã din oraºe mari, universitare, cu acces
dezvoltat la informaþie ºi este redusã pânã la foarte redusã în
oraºele mici, adesea dezindustrializate, în mahalalele marilor oraºe,
în sate. Modernizarea acestor zone este încã un proiect. În conse-
cinþã, inclusiv alianþele feminismului ar trebui sã fie contextuale.
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CAPITOLUL II

Evoluþia istoricã a ideilor
politice feministe

�Pentru a þine frâiele puterii, bãrbatul a
ºtiut sã-ºi fãureascã întotdeauna o filosofie
ºi o moralã curente, care sã îi îndreptã-
þeascã þinerea femeii într-o veºnicã depen-
denþã.� (Calypso Botez)

1. Feminismul valului I

1.1. Evoluþii occidentale

Feminismul valului I a fost caracterizat ca �feminism al egalitãþii�
pentru cã scopul sãu a fost dobândirea unui statut juridic egal
pentru femei în raport cu bãrbaþii. Misiunea sa se considerã înche-
iatã în cazurile în care egalitatea în drepturi civile ºi politice între
femei ºi bãrbaþi devine un fapt consacrat în Constituþie, legi,
reguli ºi practici, în educaþie.

Debutul feminismului modern este greu de precizat cu acura-
teþe. Unele abordãri îl circumscriu în contextul �feminismului
timpuriu�, cel al Renaºterii, supranumit perioada Querelle des
femmes (1400-1600), etapã aflatã sub influenþa lucrãrii Christinei de
Pisan, Cartea cetãþii doamnelor (1405). Ulterior perioadei renascen-
tiste, mai indirect legatã de feminismul politic, începuturile femi-
nismului modern sunt marcate de douã lucrãri influente în lumea
britanicã, dar ideile lor au avut o circulaþie mai largã. În 1694,
Mary Astell publica A Serious Proposal to Ladies, o lucrare cu idei
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avangardiste, foarte emancipate pentru acea vreme. Întrebarea
pe care ea ºi-o pune este : �Dacã toþi oamenii se nasc liberi, cum se
face cã toate femeile se nasc sclave ?�1. Dar lucrarea socotitã de
referinþã ºi prin coerenþa ei cu discuþiile iluminist-raþionaliste
despre drepturi ºi cetãþenie aparþine lui Mary Wollstonecraft :
A Vindication of the Rights of Woman (1792). Ea a reprezentat o
adevãratã polemicã teoreticã îndreptatã împotriva ideilor auto-
rilor de teorii politice ºi morale care, pe de-o parte, spãrgeau preju-
decãþile creând un spaþiu al universalizãrii cetãþeniei, iar pe de
altã parte, îºi menþineau intact conservatorismul în privinþa femei-
lor, refuzându-le acestora statutul de fiinþã deplin raþionalã (vezi
John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Paine). Ideile cen-
trale ale lui Mary Wollstonecraft sunt urmãtoarele : femeile trebuie
sã devinã cetãþeni raþionali, cu responsabilitãþi familiale ºi civice,
prin urmare educaþia trebuie sã devinã o veritabilã coeducaþie,
aceeaºi pentru ambele sexe ; educaþia trebuie axatã pe libertate,
demnitate personalã, independenþã economicã ; femeile trebuie sã
poatã îmbrãþiºa profesii de orice tip ºi sã poatã fi reprezentate
politic. Mary Wollstonecraft nu cere în mod explicit dreptul la vot.

La mijlocul secolului al XIX-lea, aceste idei se reiau pe o treaptã
mai coerentã politic ºi se leagã de numele lui John Stuart Mill ºi
al lucrãrii sale, Subjection of Women (Aservirea femeilor, 1869),
dar ºi al Harriettei Taylor Mill, prietena ºi, ulterior, soþia acestuia,
care a scris Enfranchisment of Woman (Emanciparea politicã a
femeii, 1851, publicatã anonim). Urmând în bunã mãsurã ideile
lui Taylor, Mill considerã cã femeile sunt tratate ca sclave ºi slugi,
sunt sexul oprimat ºi cã subordonarea unui sex de cãtre altul este
un lucru condamnabil. Ceea ce numim �natura femeii� este o crea-
þie artificialã. Femeile trebuie sã aibã drepturi egale cu bãrbaþii.
Mill a fost primul parlamentar britanic care a propus dreptul la
vot pentru femei, în 1867 (introducând ºi susþinând în Parlament o
petiþie a femeilor britanice), dar propunerea sa nu a fost acceptatã.
Cei doi Mill au fost un exemplu de parteneriat intelectual ºi de
viaþã, ascuns însã dupã relativul anonimat al Harriettei Taylor.
Acest anonimat este foarte explicabil, o datã ce autoritatea inte-
lectualã era recunoscutã numai bãrbaþilor. Amândoi au preferat

1. Citatã de cãtre Carole Pateman, 1989, p. 170, din lucrarea lui Mary
Astell, Câteva reflecþii asupra cãsãtoriei.
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strategia ca Mill sã fie avangarda liberalismului radical, la acea
vreme el fiind ºi un nume prestigios al filosofiei politice ºi morale,
precum ºi parlamentar.

Termenul feminism se pare cã a fost folosit pentru prima oarã
în 1895, în Marea Britanie.

Tot în secolul al XIX-lea începe sã se dezvolte coerent miºcarea
feministã din Statele Unite. Actul fondator al acesteia este socotit
Convenþia de la Seneca Falls, din 1848. La aceastã convenþie au
participat aproape 300 de persoane, dintre care 40 de bãrbaþi.
Declaraþia sentimentelor, cititã public cu aceastã ocazie ºi constru-
itã dupã modelul Declaraþiei de Independenþã, cere abolirea tutu-
ror formelor de discriminare bazatã pe sex, o legislaþie care sã dea
acces egal la proprietate, divorþ ºi vot. Principalele autoare ale
acestei declaraþii au fost Elizabeth Cady Stanton ºi Lucretia Mott.
Dreptul la vot a fost acordat treptat, în diferite state americane,
începând cu 1869 (statul Wyoming). Dar procesul de universalizare
a votului a fost lung. Marea limitã a acestei miºcãri a fost lipsa
ei de solidaritate cu miºcarea pentru drepturile persoanelor de
culoare. Chiar dacã unele dintre însãºi militantele pentru votul
femeilor erau aboliþioniste, printre ele Elizabeth Cady Stanton,
miºcarea pentru votul femeilor ºi-a constituit o agendã separatã
faþã de cea împotriva sclaviei persoanelor de culoare. Este însã
drept cã bãrbaþii de culoare au primit drept de vot înaintea tuturor
femeilor, acest exemplu relevând încã o datã cã sexismul este o
discriminare mai adâncã decât rasismul.

În Marea Britanie, militantismul miºcãrii sufragetelor (femeile
care militau pentru recunoaºterea accesului la vot indiferent de
sex) s-a extins dupã 1905. Primul rãzboi mondial a demonstrat cã
femeile pot sã preia producþia economicã în locul bãrbaþilor, ºi
acest fapt a fost folosit ca argument pentru a cere drepturi politice.
Dreptul de vot deplin (pentru toate femeile majore) s-a obþinut în
1928. Drept de vot deplin înseamnã recunoaºterea statutului de
alegãtor ºi a eligibilitãþii atât la alegerile locale, cât ºi la cele
generale.

Noua Zeelandã (prima, în 1893), Australia, la sfârºitul secolu-
lui al XIX-lea, þãrile scandinave (1906-1907), apoi Anglia ºi SUA au
devenit vârful de lance în avangarda miºcãrii feministe ºi un model
demn de urmat pentru celelalte þãri. Ele au consacrat drepturi
egale pentru femei înaintea tuturor celorlalte. Inclusiv feministele
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românce ale acelor timpuri au remarcat �retardul latin�, respectiv
faptul cã þãrile latine dezvoltate ºi mai ales Franþa, cea mereu în
avangarda marilor schimbãri, în privinþa drepturilor femeilor a
rãmas mult în urmã, preferând sã exporte mai multe ingredi-
ente feminine (modã ºi parfumuri) decât feministe (vezi ªtefania
Mihãilescu, 2002). Aceste þãri au recunoscut dreptul la vot pentru
femei mai degrabã sub presiunea Naþiunilor Unite. Rusia devenitã
comunistã a universalizat drepturile, indiferent de sex, dar a
deschis ºi era încãlcãrii lor în contextul comunismului totalitar.

Feminismul valului I a rãspuns predilect problemelor unor
categorii de femei : cele albe, de culturã europeanã, aparþinând
clasei de mijloc. Acest fapt nu este deloc greu de înþeles. Pentru o
asemenea opþiune, în special cea legatã de afirmare în sfera publicã,
este necesar ca o persoanã sã nu lupte cu supravieþuirea cotidianã,
ci pentru dezvoltare ºi afirmare. El s-a adresat mai puþin probleme-
lor rasiale, celor specifice femeilor muncitoare, precum ºi þãrãncilor.
Aceasta nu înseamnã însã cã feministele clasei de mijloc nu pot sã
joace rol de avangardã ºi pentru promovarea drepturilor celorlalte
femei, dar sã nu postuleze propria condiþie drept �condiþia femeii�,
în ciuda multelor asemãnãri via patriarhat.

Au existat numeroase personalitãþi care reprezentau prepon-
derent femeile muncitoare (Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Lily
Braun, Inessa Armand, Aleksandra Kollontai), dar revendicãrile
feministe din interiorul miºcãrii socialiste au fost în general igno-
rate de bãrbaþi, pe principiul cã �problema femeilor� era secundarã
în raport cu �problema socialistã� ºi cu lupta de clasã. Chiar ºi
femeile din miºcarea socialistã s-au lãsat convinse, treptat, cã
inegalitãþile dintre bãrbaþi ºi femei sunt doar una dintre proble-
mele societãþii capitaliste ºi cã de abolirea capitalismului depinde
eliminarea condiþiei inferioare a femeilor. Ignorarea problemelor
specifice femeilor ºi marginalizarea lor constantã le-a determinat
pe unele femei de stânga (Lily Braun, de exemplu) sã pãrãseascã
miºcarea socialistã2.

Achiziþiile majore (în sensul drepturilor civile ºi politice) ale
acestei etape au fost : accesul femeilor la educaþia superioarã,

2. Vezi Boxer, M.J., & Quataert, J.H. (eds.), Socialist women : European
socialist feminism in the nineteenth and early twentieth centuries, Elsevier,
New York, 1978, p. 72.
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reforma învãþãmântului gimnazial ºi liceal, deschiderea accesului
femeilor la unele profesii de la care erau excluse (mai ales cele de
medic ºi jurist), recunoaºterea dreptului de proprietate pentru
femeile mãritate, îmbunãtãþiri ale legislaþiei asupra divorþului ºi
custodiei asupra copiilor ºi, treptat, obþinerea dreptului la vot.

1.2. Feminismul românesc al valului I

�Politica ºi feminismul au avut întotdeauna o mare legãturã. La
început a fost indiferentism, ba chiar bãtaie de joc din partea bãrba-
þilor pentru nepriceperea ºi, mai ales, pentru imposibilitatea femeilor
de a lua parte la conducerea afacerilor generale. Mai apoi se iscã
o duºmãnie înverºunatã, dupã care urmeazã o conciliere.� (Maria
Buþureanu, 1919)

Feminismul românesc al valului I a fost relativ sincron cu cel
apusean ºi pleca de la mari asemãnãri doctrinare3. Dezvoltarea
acestuia s-a datorat unor femei foarte educate ºi cu acces la infor-
maþie internaþionalã. El a rãmas prin excelenþã un feminism al
elitei, chiar dacã a evoluat spre cereri de drepturi pentru toate
categoriile de femei. Particularitãþile evoluþiei feminismului româ-
nesc în raport cu cel american, australian, neo-zeelandez, vest-
-european (mai ales britanic ºi scandinav) se leagã de faptul cã în
aceastã zonã a dominat producþia þãrãneascã ºi cã revoluþia indus-
trialã a atins o parte micã a populaþiei. Înainte de comunism, 80%
din populaþia României era þãrãneascã. Prin urmare, era foarte
dificil sã se dezvolte o miºcare feministã amplã, dincolo de cercu-
rile urbane mai educate ale populaþiei.

Oportunitatea unei miºcãri feministe româneºti este însã datã,
în primul rând, de statutul normativ inferior al femeilor, fapt
pentru care schimbarea legislaþiei devine þintã predilectã.

�Documentele vremii stau mãrturie cã statutul juridic al femeilor
române era umilitor, sub demnitatea umanã. Potrivit tradiþiei, în
cãsnicie, bãrbatul era stãpân. Pravila lui Vasile Lupu ºi cea a lui
Matei Basarab prevãd cã «�bãrbatul avea voie sã îºi sechestreze ºi

3. Acelaºi lucru se poate spune ºi despre alte feminisme est-europene, dar
istoria acestora este redescoperitã recent.
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sã-ºi batã soþia dacã greºea», «dar nu prea din cale afarã».� (Mihãilescu,
2002, p. 17)

Aceastã tradiþie normativã a continuat ºi în zorii modernitãþii,
dupã Revoluþia de la 1848, adicã în 1866, în contextul Codului
Civil românesc, de influenþã napoleonianã. Acest cod incapacita
femeile din punct de vedere economic ºi social, le fãcea universal
inapte, în rând cu minorii ºi idioþii : orice act încheiat de o femeie
avea nevoie de acceptul soþului sau justiþiei, femeia nu putea
depinde de propriile venituri, îºi pierdea naþionalitatea dacã se
mãrita cu un strãin, nu putea urmãri un bãrbat pentru pensie
alimentarã, nu putea sã fie tutore, trebuia sã rãmânã în domiciliul
stabilit de soþ (vezi ºi Mihãilescu, 2002, pp. 17-18).

Într-un astfel de context (lipsa drepturilor civile ºi politice),
miºcarea de eliberare din statutul legal infantil este cu totul legitimã.

În Þara Româneascã, Proclamaþia de la Islaz (1848) prevedea,
la articolul 16, �Instrucþie egalã ºi întreagã pentru tot Românul
de amândouã sexele�.

În 1866 (cu un an înainte faþã de J.St. Mill), Cezar Bolliac,
solidar cu miºcarea de femei a acelei perioade, susþine în Parlamentul
României universalizarea votului indiferent de clasã, avere sau
sex, dar �Eliade Rãdulescu, democratul de la 1848, combate cu
toatã energia concepþia lui Bolliac, în care vede o exagerare pri-
mejdioasã, în orice caz o utopie, pe care o numeºte boliaclâc�
(Botez, 1923 în Botez, 1990, p. 125).

În 1896, Liga Femeilor Române de la Iaºi cere Adunãrii Depu-
taþilor ca �femeia mãritatã sã fie scoasã din rândul minorilor ºi sã
i se recunoascã dreptul de a-ºi administra singurã averea� ºi ca
�legea sã îl oblige pe bãrbat sã recunoascã copilul sãu natural,
pentru ca astfel sarcina creºterii copilului sã poatã fi suportatã ºi
de tatã, iar nu numai de mamã, ca sã disparã în felul acesta
pruncuciderile ºi sinuciderile mamelor, precum ºi pãrãsirea copii-
lor� (vezi Mihãilescu, 2002, p. 28). Aceastã petiþie nu a fost luatã
în consideraþie nici atunci, nici doi ani mai târziu, când Liga a
revenit cu forþe sporite asupra solicitãrii ei.

În perioada premergãtoare elaborãrii ºi votãrii Constituþiei
din 1923, cea mai democraticã dintre Constituþiile României din
perioada precomunistã, feministele românce au avut o intensã activi-
tate de lobby pentru drepturi (vezi ºi capitolul �Feminismul liberal
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ºi Socialist� ºi Mihãilescu, 2002). Între cele mai importante perso-
nalitãþi ale miºcãrii feministe pentru drepturi politice depline
pentru femei se numãrã : Calypso Botez, Alexandrina Cantacuzino,
Eleonora Stratilescu, Elena Meissner, Maria Buþureanu4.

Cererile feministelor românce sunt sintetizate foarte bine de
cãtre Eleonora Stratilescu (1919, pp. 24-36) :

1. Economic : platã egalã la muncã egalã ; protecþia muncii
femeilor ºi a rezultatelor ei ; mãsuri de combatere a morta-
litãþii infantile în pãturile sãrace.

2. Cultural : acces la toate formele de pregãtire ºi la toate
tipurile de cariere, la toate treptele ierarhice ale carierelor ;
aplanarea conflictului carierã-maternitate ; educaþie mixtã,
creºtere în aceleaºi valori ºi condiþii, indiferent de gen.

3. Cãsãtorie ºi familie : egalitatea între soþi prin lege ºi educa-
þie, controlul asupra propriei averi, indiferent de sex ; o parte
din câºtigul bãrbatului sã revinã femeii pentru munca ei în
gospodãrie ; eliminarea dublului standard moral, a concu-
binajului, întãrirea cãsãtoriei legale : desfiinþarea autoritãþii
maritale, a prostituþiei, cercetarea paternitãþii.

4. Social ºi politic : drepturi civile ºi politice egale ; partici-
parea femeilor la toate instituþiile, demnitãþile ºi funcþiile
publice, alãturi ºi la fel ca bãrbaþii ; pregãtirea politicã a
femeilor pentru exercitarea drepturilor lor.

Constituþia din 1923 nu include însã dreptul de vot pentru
femei, dar menþioneazã faptul cã acest drept va face obiectul unei
legi speciale. Acest drept urma sã fie acordat �la momentul opor-
tun�, aºa cum spuneau politicienii timpului, aceia care nu erau
atât de conservatori, încât sã nege accesul femeilor la drepturi
egale, dar nici atât de progresiºti, încât sã considere cã momentul
oportun este imediat, ca în oricare dintre cazurile de reparare a
nedreptãþii.

În 1929, femeilor li se recunoaºte dreptul de vot la nivelul
comunei (la alegeri locale). Constituþia lui Carol al II-lea, precum
ºi Legea Electoralã (1939) dau drept de vot femeilor care au împlinit
30 de ani, dar în condiþii de dictaturã acest drept nu a fost exercitat.

4. Pentru informaþii biografice, vezi ªtefania Mihãilescu, Lexicon feminist,
capitolul �Istoria feminismului politic românesc�, pp. 198-227.
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În Constituþia din 1946 se introduce votul universal pentru popu-
laþia ajunsã la vârsta majoratului, indiferent de sex. Constituþia
comunistã din 1948 va stipula interzicerea oricãror forme de discri-
minare bazate pe sex. Recunoaºterea dreptului la vot a fost destul
de târzie ºi, pentru o vreme, nerelevantã. Româncele au votat
pentru prima oarã în condiþii de alegeri libere în 1990.

Miºcarea feministã româneascã a început sã sufere o intensã
contraofensivã o datã cu rãspândirea ideologiei legionare, care
nu era doar conservatoare în privinþa genului, ci ºi reacþionarã.
Femeilor le erau recunoscute doar virtuþile materne puse în slujba
patriei (vezi Pircã, Nicolescu, 2002). Practic, o datã cu dictaturile
care au marcat istoria României, feminismul a fost anihilat ºi
amuþit. Nu este de mirare cã instalarea comunismului va însemna
un paradox : pe de-o parte, avem de-a face cu anularea tuturor
celorlalte ideologii ºi politici ca antimuncitoreºti ºi retrograde, cu
tratarea explicitã a feminismului ca burghez, iar pe de altã parte,
cu recunoaºterea formalã a egalitãþii între femei ºi bãrbaþi, în
toate domeniile (vezi Mihãilescu, Lexicon feminist, Istoria femi-
nismului politic românesc, 2002, pp. 198-227).

2. Feminismul valului II

2.1. Evoluþii politice

La mijlocul secolului XX, dupã o lungã perioadã de militantism
feminist, drepturile civile ºi politice egale pentru bãrbaþi ºi femei
au devenit o realitate pentru cele mai multe femei din lume (ONU
a impus acest lucru pentru þãrile membre). Pãrea cã feminismul
ºi-a atins scopul ºi ºi-a pierdut raþiunea de a exista. Numai cã
egalitatea dintre femei ºi bãrbaþi s-a pãstrat la nivelul legislaþiei
ºi a devenit prea puþin un fapt de viaþã.

Genericul sub care se desfãºoarã cel de-al doilea val este cel al
diferenþei ºi eliberãrii. Aceasta îl distinge de primul val, care
s-a structurat sub semnul egalitãþii în drepturi. Primul val a avut
prin excelenþã un caracter individualist ºi reformist. Consecinþele
sale în condiþia juridico-politicã a femeilor au fost realmente revo-
luþionare, comparativ cu situaþia anterioarã.
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Anumiþi teoreticieni considerã cã momentul începutului a ceea
ce s-a numit feminismul valului II l-a constituit apariþia ºi recepta-
rea publicã a cãrþii lui Betty Friedan, The Feminine Mystique
(Mistica femininã), în 1963. Din alte perspective de analizã, momen-
tul apariþiei feminismului celui de-al doilea val, îndeosebi ca perspec-
tivã teoreticã, a fost marcat mult mai devreme în Franþa prin
apariþia cãrþii Simonei de Beauvoir, Al doilea sex, în 1949. Ambele
lucrãri încearcã sã fie rãspunsuri la întrebarea �de ce, în ciuda
egalitãþii formale, femeile rãmân cetãþene de rangul al doilea�,
sau, cu alte cuvinte, trebuie oare ca femeile �sã devinã bãrbaþi�
(dupã cum susþine Simone de Beauvoir) pentru ca ele sã fie egale
cu bãrbaþii ? Constatãrile ce au urmat valului I sunt legate de
faptul cã femeile au acces formal la toate nivelurile vieþii, dar cã,
în realitate, ele rãmân marginale din punct de vedere cultural,
economic ºi politic. Se aflã sub un clopot de sticlã prin care totul
pare accesibil, dar de fapt rãmâne intangibil, mai ales pentru cã
spaþiul public ºi cel privat sunt croite dupã nevoile ºi caracte-
risticile bãrbaþilor. Bãrbaþii ºi femeile sunt egali în faþa legii, dar
ºansele lor nu sunt egale, iar femeile ºi bãrbaþii nu sunt parteneri,
nici în viaþa publicã, nici în cea privatã.

Al doilea sex este o lucrare deosebit de amplã ºi de relevantã,
o mare lucrare feministã a secolului XX. Este relevantã pentru
filosofie, teorie politicã, sociologie, este relevantã pentru istorie
ºi este, deloc de neglijat, relevantã pentru acþiunea politicã. În
întrega istorie cunoscutã, susþine S. de Beauvoir, bãrbatul ºi-a
luat rolul subiectului, al sinelui, iar femeia, pe cel al obiectului, al
alteritãþii. Femeia este fiinþã relativã, ea nu existã în sine ºi nici
pentru sine, ci în funcþie de altcineva, respectiv de bãrbat. În acest
mod sunt configurate ºi miturile, ºi ºtiinþa care contribuie împre-
unã la ierarhizarea celor douã sexe, astfel încât unul este mereu
superior celuilalt. Femeile nu ºtiu ce ºi cine sunt prin propriile
minþi, ci prin teoriile ºi miturile produse de cãtre bãrbaþi despre
ce sunt ºi, eventual, despre ce rosturi au ele. Rolul reproductiv
diferit a fãcut ca femeile sã fie plasate din punct de vedere istoric
mult mai aproape de procreaþie ºi de reproducerea vieþii decât de
producþie ºi de crearea de sensuri ºi valori. Istoria este descrisã
de cãtre De Beauvoir ca o succesiune de forme de supremaþie a
bãrbaþilor asupra femeilor. Femeile rãmân prizoniere ale imanen-
þei, trebuind sã cearã pentru orice act în afara spaþiului privat, ºi



EVOLUÞIA ISTORICÃ A IDEILOR POLITICE FEMINISTE 65

adesea ºi pentru cele din spaþiul privat, permisiunea bãrbatului
de care depind5. Existenþialistã fiind, Simone de Beauvoir neagã
faptul cã existã o esenþã (femeiascã, în acest caz) anterioarã existen-
þei : �On ne nait pas femme, on le devient� (�Femeie nu te naºti, ci
devii�). Devii femeie, cu toate caracteristicile relevate anterior,
prin intermediul contextului cultural-politic în care fiinþezi. Faptul
cã femeile sunt educate sã fie ceva, mai degrabã decât sã devinã
ceva, le þine departe de lumea creãrii de sensuri ºi valori. Bãrbaþii
se exprimã prin proiectele lor, prin ceea ce fac. Când nu mai sunt
eroine romantice, femeile devin Sisifi ai muncii domestice fiindcã,
o datã cãsãtorite ºi mame, femeile au ajuns la �capãtul� aspiraþiilor
lor. Pentru Simone de Beauvoir, toate acestea nu sunt fatalitãþi, ci
conjuncturi istorice pe care femeile le pot schimba devenind fiinþe
de proiect, asemenea bãrbaþilor. Dreptul la vot ºi o profesie sunt
condiþii necesare pentru eliberarea femeilor, dar ºi în aceste con-
diþii poartã încã marca pusã de gândirea bãrbãteascã ºi nu se simt
�acasã�. Atâta vreme cât vor trebui sã îºi consume energia luptând
mereu pentru eliberarea lor, puþine femei vor putea sã se mani-
feste cu adevãrat creativ. Deocamdatã (cu referire la stadiul de
pânã la 1949), femeia liberã cu adevãrat nu e de gãsit, indiferent
de þarã. Ea este doar pe cale de a exista Dar umanitatea nu se
poate împlini fãrã ca bãrbaþii ºi femeile sã îºi realizeze pe deplin
potenþialul. Al doilea sex este o operã fundaþionalã în tranziþia de
la feminismul egalitãþii la cel al diferenþelor.

The Feminine Mystique este o lucrare ce ridicã vãlul confor-
tabil de pe situaþia americancelor casnice, de pe imaginea lor
de femei împlinite, fiindcã aratã cât de plictisite, de prostite de
reclame ºi de viaþã limitatã între pereþii casei, de inutile ºi dezabu-
zate se simt acestea în �sfânta familie republicanã�, ºi a avut un
impact suficient de mare ca sã o determine pe autoarea ei, Betty
Friedan, sã fondeze National Organisation for Women (NOW)
în 1966. Aceastã organizaþie a avut ca prioritate pe agendã pro-
blema egalitãþii de ºanse în educaþie, muncã, a nediscriminãrii, a
participãrii depline ºi egale, a parteneriatului între bãrbaþi ºi
femei.

5. Inclusiv feministele au trebuit sã le cearã bãrbaþilor aflaþi la putere
drepturi civile ºi politice.
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Modul în care a evoluat feminismul valului II este diferit în
funcþie de cele câteva contexte culturale în care acesta a avut un
impact semnificativ.

În Statele Unite, s-a creat Women�s Liberation Movement (pe
scurt, în expresie popularã, Women�s Lib, Miºcarea de Eliberare a
Femeilor). Aceastã miºcare s-a orientat în principal asupra dreptu-
rilor civile ºi a avut o legãturã substanþialã cu acþiunile împotriva
rãzboiului din Vietnam, cu miºcarea pentru drepturile persoanelor
de culoare, cu miºcãrile studenþeºti din anii �60, cu alte cuvinte,
cu ceea ce a fost cunoscut sub numele de �noua stângã�. Feminis-
mul american al acestei etape debuteazã cu un proces important
de trezire a conºtiinþei (femeile încep sã conºtientizeze împreunã
experienþele lor comune ca femei), se desfãºoarã sub lozinca �ceea
ce este personal este politic� ºi gãseºte un concept explicativ impor-
tant, pe cel de patriarhat (vezi Anne Kodt, Radical Feminism
[Feminismul radical], 1973, Kate Millett, Sexual Politics [Politici
sexuale], 1979, Gerda Lerner, The Creation of Patriarchy [Crearea
patriarhatului], 1986). De asemenea, se întãreºte ideea cã femeile
trebuie sã fie solidare, transgresând graniþele rasiale : �Sisterhood
is powerful !� (Suroritatea înseamnã putere !) este lozinca solidari-
tãþii între femeile din rase diferite. Aceastã solidaritate este însã,
uneori, pusã sub semnul îndoielii de cãtre afro-americane. Când
dubla oprimare, de sex ºi de rasã, este foarte apãsãtoare, solida-
ritãþile ºi inamicalitãþile sunt împãrþite. Femeile afro-americane,
ca ºi cele hispanice sunt solidare cu bãrbaþii din rasa lor, în virtu-
tea protecþiei faþã de rasism. Ele sunt însã, pentru alte obiective,
solidare cu femeile albe, în sensul protecþiei faþã de sexism. În
mod analog, în þãrile comuniste, inamicul proxim era dictatura
comunistã, ºi nu patriarhatul. A trebuit sã cadã dictatura în forma
patriarhatului de stat pentru ca inferiorizarea ºi aservirea femei-
lor sã devinã vizibilã.

În Franþa, feminismul valului al doilea debuteazã în contextul
revoltelor din 1968. În ciuda lozincilor ºi a accentelor de stânga,
femeile angrenate în revoltele studenþeºti din 1968 au constatat
cã sunt marginalizate ºi cu aceastã ocazie ºi distribuite sã slu-
jeascã bãrbaþilor revoluþionari, servindu-le cafele ºi scriind lozinci,
dar nu participând la elaborarea strategiilor politice care sã includã
problemele ºi interesele lor. Pe scurt, ele erau distribuite în roluri
tradiþional feminine. În acest context de reacþie faþã de tratamentul
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inegal ºi iarãºi conservator, se formeazã Mouvement de Liberation
des Femmes � MLF (Miºcarea de Eliberare a Femeilor). Simone de
Beauvoir se alãturã acestei miºcãri, radicalizându-se ea însãºi ºi
asumându-ºi în mod deschis statutul de feministã.

În Anglia, British Women�s Liberation Movement (Miºcarea
Britanicã de Eliberare a Femeilor) s-a asociat cu stânga radicalã,
formulând o agendã care includea : platã egalã pentru muncã
egalã, acces egal la orice tip de educaþie, acces liber la contracepþie
ºi avort, creºe accesibile 24 de ore, autonomie sexualã. Femeile
stângii anilor �70 s-au considerat o clasã oprimatã. Oarecum para-
doxal, aceastã miºcare, ca ºi cele din SUA ºi Franþa, s-a bucurat
de participarea mare a femeilor din clasa de mijloc, mai puþin a
femeilor muncitoare, deºi sursele sale de inspiraþie veneau prepon-
derent din ideologii de stânga.

În toate cazurile, feminismul a cuprins ºi o puternicã miºcare
a lesbienelor. Unele feministe ale valului II considerã chiar cã
lesbianismul ºi feminismul se suprapun intrinsec. Adrienne Rich
(vezi Compulsory Heterosexuality [Heterosexualitatea obligatorie],
1983) expune mecanismele prin care dominaþia masculinã impune
orientarea heterosexualã ºi considerã cã orientarea lesbofilã caracte-
rizeazã toate femeile, dar cã ele nu sunt conºtiente de aceasta din
cauza configurãrii normalitãþii exclusiv ca heterosexualitate. Lesbia-
nismul, asociat preponderent feminismului radical, a reprezentat
o parte a acestei miºcãri a valului al doilea, al cãrui rol a fost
acela de a lupta împotriva sex-rolurilor, aºa cum erau ele contu-
rate ºi cum mai sunt ºi actual în majoritatea cazurilor, precum ºi
a ierarhizãrii importanþei acestora (rolurile �feminine� sunt soco-
tite secundare, mai puþin importante social). În anumite cazuri,
lesbianismul a fost vãzut ca o soluþie la violenþa împotriva femeilor
ºi la tratarea dispreþuitor-degradantã a acestora în cuplul hetero-
sexual. Una dintre lozincile favorite ale miºcãrii lesbiene a fost :
�Feminismul este teoria, lesbianismul este practica !�. În acea peri-
oadã, unele femei au optat pentru lesbianism din raþiuni politice,
ca modalitate de protest faþã de caracterul ierarhic ºi opresiv al
heterosexualitãþii în condiþii patriarhale.
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2.2. Evoluþii teoretice

Feminismul valului al II-lea a reprezentat ºi o importantã creaþie
teoreticã. Aceasta a fost posibilã o datã cu introducerea ºi rãspân-
direa în universitãþi a studiilor despre femei, a studiilor de gen ºi
a studiilor feministe (dupã 1970). Cercetarea ºi teoretizarea au
ajuns la un înalt nivel de rafinament.

Autoarele ºi lucrãrile care au influenþat major teoria politicã ºi
miºcarea feministã sunt, în principal, urmãtoarele : Shulamith
Firestone, The Dialectic of Sex (Dialectica sexului), Kate Millett,
Sexual Politics (Politici sexuale), Robin Morgan, colecþia Sisterhood
is Powerful (Suroritatea e putere) (SUA), Germaine Greer, Female
Eunuch (Femeia eunuc), Juliet Mitchell, Woman�s Estate (Starea
femeilor), Sheila Rowbotham, Woman�s Consciousness (Conºtiinþa
femeiascã), (Marea Britanie), Luce Irigaray, Speculum de l�autre
femme (Speculumul celeilalte femei), Hélène Cixous, La jeune née,
Julia Kristeva, Polyloque (Franþa), Rosi Braidotti, The Nomadic
Subject (Subiectul nomad) (Olanda).

Teoriile feministe ale valului al II-lea urmeazã perspectiva
Simonei de Beauvoir (Al doilea sex, 1949) potrivit cãreia subiectul
este construit. Nu existã �bãrbat� în sine, �om� în sine. Nu existã
o esenþã care precede existenþa, ci doar sensurile pe care le acor-
dãm noi acestor concepte, într-un anumit context cultural, profund
influenþaþi de prejudecãþile vremurilor în care trãim6.

Ideea dominantã în întreaga teorie politicã clasicã este aceea
cã femeile sunt mai legate de naturã ºi cã acest fapt constituie un
handicap în privinþa capacitãþii de a discerne, de a se autoconduce,
de a legifera, deci de a nu fi doar obiect, ci ºi subiect al politicii, de
a nu se supune doar, ci de a face ºi politicã.

În cazul în care au acces sã facã politicã, femeile sunt de obicei
obligate sã urmeze paradigme masculine ca stil comportamental

6. De exemplu, când Dicþionarul de sinonime al limbii române consemna
drept sinonime ale termenului bãrbat pe cele de om ºi soþ, iar pentru
termenul femeie, pe cele de : soþie, servitoare, �fustã�, prostituatã, femeie
de stradã, acest fapt releva felul în care erau percepute cele douã sexe în
contextul cultural ºi temporal al elaborãrii dicþionarului. În acelaºi timp,
în absenþa oricãrei abordãri critice, autoritatea unui dicþionar poate sã
conducã la perpetuarea prejudecãþilor.
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ºi sã împrumute agenda politicã bãrbãteascã. Pentru ca sã se
poatã regãsi în calitate de subiect, ºi nu doar de simplã portavoce
a ideilor bãrbãteºti, femeile trebuie sã plece de la propriile expe-
rienþe ca centre ale cunoaºterii. Feministele franceze, influenþate
de psihanaliza lacanianã, insistã asupra rolului limbajului în inter-
nalizarea structurilor de gândire patriarhalã (falogocentricã). Intra-
rea în ordinea simbolicã a puterii se face prin limbaj ºi înseamnã
intrarea în Legea tatãlui. Deconstruind acest limbaj, feministele
de culturã francezã încearcã sã construiascã o identitate femeiascã
autenticã. Ideile lor au fost preluate, cu rezerve critice, în toate
celelalte arii mai sus-pomenite. Feministele americane se con-
centreazã în cercetare asupra arsenalului prin care se naºte ºi
menþine patriarhatul ca instituþii, practici ºi ideologie, inclusiv
asupra felului în care patriarhatul este internalizat de cãtre femei
(femeile sunt aparent complice ale acestor structuri, pentru cã
întreaga culturã le creeazã ºi întreþine o astfel de dependenþã).
Întreaga culturã este ideologic infuzatã de patriarhat (vezi Mary
Daly, Pure Lust [Poftã purã], 1984).

Deºi existã numeroase puncte comune, �feminismul diferenþe-
lor�, aºa cum a fost numit valul al doilea, este unul al diferenþelor
în mai multe sensuri : cel programatic este cel prin care femeile
trebuie sã se vadã prin propriii lor ochi, prin experienþele ºi parti-
cularitãþile lor, din perspectivã femeiascã (sã pãrãseascã statutul
de obiect în favoarea celui de subiect al cunoaºterii). Dar celãlalt
sens al diferenþelor vizeazã feminismul însuºi, multiplicitatea for-
melor sale de manifestare ºi teoretizare, în funcþie de accentele
particulare ale fiecãrei grupãri. Feminismului liberal ºi celui marxist
(regãsibile ºi în primul val) li se adaugã feminismul radical (poate
cea mai originalã orientare), ecofeminismul, feminismul postmodern.
Cel din urmã deschide ºi poarta pentru orientãrile urmãtoare :
postfeminismul ºi feminismul valului al III-lea.

O foarte importantã achiziþie în teoria politicã pentru al doilea
val de feminism a reprezentat-o resemnificarea conceptelor de
public ºi privat.

Termenii public-privat joacã un rol central în teoria feministã
în general, în teoria politicã feministã în particular. În partea
finalã a lucrãrii Originile totalitarismului, Hannah Arendt relevã
sensurile conceptului de spaþiu public, comparând formele consti-
tuþionale cu cele totalitare de conducere politicã. Metaforic, în
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regimurile constituþionale te poþi miºca într-o topologie precisã în
care între clãdiri se aflã marcaje (legi) care te ajutã sã te orientezi
într-un teritoriu cunoscut. Regimurile tiranice sunt ca deºertul, te
miºti într-un spaþiu necunoscut, complet la voinþa tiranului. Prin
urmare, distincþia cu care operãm este valabilã în regimurile demo-
cratice. Regimurile autoritare, inclusiv cel comunist românesc, nu
admiteau forme asociative necontrolate direct de cãtre stat ºi
limitau drastic dreptul la viaþã privatã.

Sensurile clasice ale conceptelor sunt urmãtoarele :
Privat : înseamnã zona închisã, personalizatã, invizibilã pentru

ochiul public, locul în care se opreºte intervenþia altora în viaþa
proprie, limita pânã la care au alþii acces la informaþii despre
viaþa noastrã.

Public este un termen polisemic, la rândul sãu, denotând :
populaþia ca întreg, comunitatea, binele comun, ceea ce este deschis,
vizibil, accesibil celorlalþi, ceea ce putem împãrþi în comun, locul
în care discutãm ºi negociem probleme de interes comun.

Liberalii au dat o importanþã majorã acestei distincþii, asociind
ceea ce este privat cu libertatea, punând accentul asupra dreptului
la viaþã privatã, a neamestecului altor persoane sau instituþii ale
statului în zona privatã (liberã de intervenþia altora). Conserva-
torii asociazã ceea ce este privat cu trupul, nevoile personale, cu
lucrurile care trebuie ascunse vederii altora (intimitatea), inclusiv
cu sacrul. Libertatea se aflã în sfera publicã, acolo oamenii pot
acþiona spre binele comun.

Comuniºtii se apleacã predilect pe o abordare paternalistã a
ambelor sfere. Indivizii sunt egali, dar nu sunt liberi. Existã un
centru conºtient de veghe în ambele ipostaze, partidul-stat. El
normeazã ambele sfere. În regimul comunist românesc, Partidul
Comunist stabilea : necesarul de consum, necesarul de copii, oportu-
nitatea unei cãsãtorii, oportunitatea divorþului. Dreptul la exis-
tenþã privatã era înlocuit cu transparenþa vieþii personale în faþa
colectivului de muncã. Cele mai severe regimuri de �normare� a
natalitãþii le-au avut România (prin politica pronatalistã) ºi China
(prin sterilizarea forþatã). Cele mai dictatoriale regimuri ale cãsã-
toriilor ºi relaþiilor interpersonale le-a avut (ºi le mai are) Coreea
de Nord.

Deºi nu putem vorbi despre o poziþie feministã unitarã, putem
spune cã feminismul are câteva puncte comune cu orientãrile mai
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sus-pomenite : considerã, alãturi de liberali, cã libertatea trebuie
extinsã în sfera privatã, dar ca libertate personalã, individualã,
nu colectivã (a familiei), considerã, alãturi de conservatori, cã
participarea publicã este fundamentalã pentru libertate, dar nu
ºi cã problemele intime trebuie sã fie tabu în discursul public,
dimpotrivã, cã aceste probleme au adesea aspectul conflictelor de
interese, devin �politice� ºi sunt relevante pentru organizarea
societãþii. Atrãgând politic atenþia asupra sferei private, feminiºtii
au scos la suprafaþã ceea ce era ascuns �vederii� teoreticienilor
politicului : corpul, sexualitatea, violenþa. Feminiºtii au negat ubi-
cuitatea libertãþii, arãtând privilegiile de sex în exercitarea ei. Au
chestionat, de asemenea, sensul libertãþii : acela de a sacrifica
emoþiile ºi problemele domestice în favoarea raþiunii ºi a proble-
melor publice (Landes, 1988, p. 2).

Dualismul sferelor (publicã ºi privatã) duce la construirea unui
spaþiu social cu particularitãþi de gen pentru femei ºi bãrbaþi. În
tradiþia modernitãþii europene, ca ºi în cea veche, iudeo-creºtinã,
spaþiul privat s-a identificat cu femeile, iar cel public, cu bãrbaþii
(vezi distincþia : treburi bãrbãteºti, treburi femeieºti). Spaþiul privat
are caracteristici �feminine� : este un spaþiu al sentimentelor, inti-
mitãþii, grijii, al particularului ºi al parþialitãþii. Spaþiul public
are caracteristici �masculine� : este un spaþiu al raþiunii ºi raþio-
nalitãþii, al dreptãþii, neutralitãþii, aranjamentelor obiective, al
detaºãrii, al universalului ºi imparþialitãþii. În el se disputã meri-
tul ºi dreptatea (vezi Code, 2000, p. 412). Rolurile de gen fie exclud
femeile de la statutul de cetãþeni, fie de la exercitarea deplinã a
cetãþeniei, prin participare publicã.

Este adevãrat cã o distincþie severã între public ºi privat este
proprie teoriei liberale, dar, în acelaºi timp, ea este de regãsit în
orice sistem de referinþã patriarhal : piaþa, guvernarea sunt sepa-
rate de familie ºi comunitate. Cu cât femeile sunt mai legate de
sfera privatã ºi mai încrezãtoare în rolul lor privat, cu atât se va
accentua mai mult subordonarea lor.

Mary O�Brian (1989) considerã cã aceastã separaþie existã a
priori în orice practicã patriarhalã. Problemele personale nu sunt
doar personale, ci ºi o parte a fenomenelor sociale, drepturile
omului nu se opresc la uºa casei7. Dreptatea, susþine Susan Moler

7. Vezi O�Brian 1989, pp. 327-344.
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Okin (1989), nu trebuie sã aibã o asemenea barierã. Este posibil
ca neintervenþia în viaþa privatã sã însemne tolerarea abuzurilor
ºi violenþelor unui membru al familiei asupra celorlalþi.

Femeile se confruntã cu problema rolurilor active multiple :
profesionistã, soþie, mamã, companie sexualã, menajerã, educa-
toare, sfãtuitoare, cetãþeanã. �Feminismul oferã un limbaj public
pentru disperarea ºi deruta privatã a femeilor.� (J. Landes, 1988,
p. 12). Pentru femei, feminismul a însemnat ieºirea din izolarea
privatã, spargerea tabuurilor despre intangibilitatea vieþii private,
precum ºi accentuarea faptului cã problemele de gen se referã la
felul în care sunt organizate ambele sfere.

Al doilea val al feminismului a însemnat, oricât ar fi el de
controversat, o serie de câºtiguri semnificative. Ideile politice femi-
niste au putut sã devinã politici de stat : drepturi familiale ; posibi-
litatea de control a sexualitãþii ºi reproducerii ; platã egalã pentru
muncã de valoare egalã ; sprijinul statului în creºterea copiilor (în
unele þãri)8

 ; acces la profesii socotite �masculine�, inclusiv în
armatã, în politicã ºi administraþie ; prevederi legislative împo-
triva violului (inclusiv al celui marital), pornografiei, prostituþiei,
hãrþuirii sexuale ºi violenþei domestice ; politici de combatere a
sexismului în educaþie, în angajare, în mass-media.

Nu este cu nimic mai puþin important faptul cã femeile au
câºtigat în contextul dezvoltãrii teoriilor feministe, avansând serios
în calitate de subiecþi creatori.

Criticile principale în privinþa câºtigurilor valului al II-lea sunt
legate de faptul cã acestea au reflectat prea puþin experienþele
femeilor de culoare, ale celor sãrace, ale orientalelor, ale est-euro-
penelor. De aceea, urmãtoarea etapã (cea în care þãrile avansate
se aflã acum) se pregãteºte sã fie valul unui �noi, femeile�, mult
mai lãrgit, reflectând o multitudine de experienþe femeieºti, fãrã
sã mai privilegieze perspectiva �femeilor albe din clasa de mijloc�
ºi nici sã mai fie centratã unilateral asupra femeilor occidentale.

În România, cel de-al doilea val nu s-a putut dezvolta conco-
mitent cu miºcarea apuseanã. În aceeaºi etapã, ca ºi în alte þãri

8. Este vorba mai ales de þãrile care au avut multã vreme guvernãri social-
-democrate.
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din centrul ºi estul Europei, comunismul juca un dublu rol : cel de
sprijin ºi cel de opresiune. Sprijinul cel mai important l-a repre-
zentat implicarea statului în creºterea copiilor prin reþeaua de
creºe ºi grãdiniþe, accesul nediscreþionar la educaþie ºi la locuri de
muncã, o ideologie aparent neutrã la gen ºi o strategie de �emanci-
pare prin muncã�. Rolul opresiv a constat în suspendarea dreptu-
rilor de bazã, în România inclusiv cel de a dispune de propriile
capacitãþi reproductive. De un feminism al diferenþelor nu poate
fi însã vorba, o datã ce ideologia oficialã promova �omul nou�, fãrã
gen, dar ºi fãrã personalitate, esenþial înrobit voinþei Partidului
Comunist. Feminismul diferenþelor trebuie recuperat în perioada
postcomunistã, în mod specific, având în vedere tendinþele spre
instaurarea formelor moderne ale patriarhatului, adicã tendinþa
spre creºterea dependenþei economice ºi de status a femeilor, aso-
ciatã cu revigorarea culturalã a patriarhatului tradiþional (vezi în
acest sens : Corrin, 1992, Funck ºi Muller, 1993, Renne, 1997,
Miroiu, 1999, Gal ºi Kligman, 2000, Grünberg, 2000, Goven, 2000,
Matland ºi Montgomery, 2003).

3. Postfeminismul ºi feminismul valului III

3.1. Postfeminismul

Feminismul deranjeazã foarte serios, nu doar pe conservatori, nu
doar instituþiile ºi practicile sexiste încetãþenie, ci ºi mass-media.
Acestea din urmã se vãd �asediate� de critici în privinþa tratãrii
femeilor ca obiecte sexuale ºi în calitate de consumatoare de deter-
genþi în reclame, de restrângeri în privinþa limbajului sexist, de
interdicþii în privinþa filmelor sexy ºi, mai ales, a pornografiei. În
consecinþã, mass-media, mai ales cele comerciale, au avut ºi au un
larg interes sã reducã din efectele �indezirabile� ale feminismului
ºi sã adopte, dacã nu politici vãdit antifeministe (ceea ce este mai
greu), cel puþin politici implicit antifeministe. Una dintre ele este
tocmai aceea referitoare la introducerea ºi promovarea postfemi-
nismului ca termen ºi ca politici.

Postfeminismul este un termen creat de cãtre mass-media ani-
lor �90 ºi generalizat ca etichetã pentru ceea ce mass-media considerã
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cã ar fi tendinþa miºcãrii femeilor dupã feminismul valului al
doilea. Exemplele tipice de modele postfeministe, popularizate de
cãtre mass-media, sunt Madonna ºi Spice Girls. De postfeminism
sunt legate nume de teoreticiene de largã notorietate precum
Naomi Wolf, Camille Paglia, Rene Denfeld.

Termenul este coerent cu ideea de post : postmodernism, post-
-structuralism, cu ideea generalã cã nu mai poate exista un centru
ideatic comun, cu aceea cã �merge orice�, cã nu existã un canon
sau o agendã comunã, cu atât mai puþin o politicã unitarã. Post
este un prefix care denotã succesiunea, nu neapãrat adversitatea.
El nu aratã o identitate anume, ci amorfism, polimorfism sau
flexibilitate identitarã, adaptare a ideologiilor la nevoile indivi-
duale. Mass-media au propagat acest termen ca pe unul eliberator
faþã de constrângerile ideologiei feministe a anilor �60.

În raport cu agenda valului al doilea, postfeminismul ia distanþã
în urmãtoarele privinþe :

� Este o greºealã strategicã faptul de a trata femeile prepon-
derent ca victime. Acest tip de abordare reduce substanþial
nu doar ºansele femeilor la autoafirmare, ci ºi dorinþa acestora
de a se autoafirma, cãci victimismul, de orice naturã, tinde
sã devinã o profeþie care se autorealizeazã.

� Dacã respectãm consecvent libertatea de exprimare, precum
ºi libertatea sexualã, pornografia nu trebuie condamnatã.
În acelaºi regim de �delict fãrã victime� se aflã ºi prostituþia
voluntarã, practicatã de adulþi capabili de consimþãmânt.

� Hãrþuirea sexualã nu trebuie incriminatã fiindcã aceasta
conduce la inhibiþii ºi încalcã libertatea de exprimare sexu-
alã, la fel ºi violul la întâlniri (date rape).

Cele mai multe femei cu astfel de poziþii nu s-au autoetichetat
ca postfeministe, ci au fost etichetate ca atare de cãtre mass-
-media. Ele nu se constituie într-un grup solidar cu o astfel de
identitate asumatã.

Unele postfeministe ce ºi-au asumat poziþia, precum René
Denfeld, atacã direct feminismul celui de-al doilea val. În The
New Victorians (Noile victoriene, 1995), ea face trimitere directã la
modelele de femei excesiv de pudice ale epocii victoriene. Ea susþine
cã acest feminism are accente totalitare pentru cã insistã asupra
vulnerabilitãþii femeilor ºi le întãreºte autopercepþia slãbiciunii,
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pregãtindu-le de fapt pentru statutul de victimã. Feminismul valu-
lui al II-lea, susþin aceste teoreticiene, a exagerat în embargourile
sale pe diferite comportamente sexuale. Unele feministe se com-
portã ca niºte �cruciate ale puritãþii�, aruncând femeile în idealuri
de tip victorian (idealuri de austeritate sexualã) ºi spre statutul
de martire sexuale. Un astfel de feminism, susþine Denfeld, aruncã
femeile în mâinile �prea-puternicilor patriarhi� care ajung iarãºi
sã le �protejeze� fiindcã victimismul însuºi le sporeºte neajuto-
rarea. Austeritatea în relaþiile dintre sexe promovatã de valul al
II-lea conduce la o tratare ostilã a heterosexualitãþii ca un risc
crescut de violenþã ºi umilire sexualã, ceea ce pune în pericol
solidaritatea ºi colaborarea cu bãrbaþii deschiºi spre emanciparea
femeilor. Ca ºi Naomi Wolf, René Denfeld criticã feminismul aca-
demic pentru faptul cã a dus teoria la un grad de rafinament ºi de
complexitate care au transformat feminismul într-o cabalã inacce-
sibilã celor mai multe femei, creând un jargon de specialitate
pentru un cerc de iniþiaþi. Cu alte cuvinte, în forma sa academicã,
feminismul a ajuns nepopular fiindcã este prea sofisticat. Este de
preferat o avangardã bine mediatizatã de femei libere ºi autoafir-
mative, neconformiste faþã de nici un canon, nici mãcar faþã de cel
feminist.

Cele care îºi asumã în mod deschis apartenenþa la postfemi-
nism susþin urmãtoarele idei :

� Identitãþile personale nu pot sã fie impuse de nimeni, prin
urmare nici de cãtre feministe. În condiþii pluraliste, identitã-
þile sunt alese ºi adesea fluide. Nimeni nu are o legitimitate
specialã, ca sã spunã altora cum anume ar trebui sã trãiascã.

� Termenul postfeminism este unul cu conotaþii deosebit de
pozitive, fiindcã el de fapt marcheazã succesul agendei femi-
niste, prin urmare schimbarea vizibilã a condiþiei femeilor
în consecinþa eforturilor miºcãrilor ºi teoriilor feministe.

� Agenda nouã a feminismului se direcþioneazã spre înþele-
gerea culturii populare ºi a limbajului.

� Stilul de viaþã postfeminist este produsul independenþei
economice ºi sexuale a femeilor (vezi Arneil, Barbara, 1999,
capitolul 7).

Feministele considerã cã propaganda �postfeministã�, intens
mediatizatã de altfel, este o trãdare a eforturilor lor din ultimii
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treizeci de ani, o reacþie devastatoare, o pierdere a câºtigurilor
obþinute atunci, o �aruncare înapoi, într-o erã prefeministã� (Tania
Modleski, 1990).

Ideea sfârºitului feminismului este creatã de cãtre mass-media.
Acestea susþin cã s-a dus vremea feminismului, cã a trecut �moda�
unui astfel de curent. Mesajul nu este însã acela cã cerinþele de
echitate de gen s-au rezolvat, ci cã femeilor nu le mai pasã de
astfel de cerinþe. Mass-media încurajeazã o permanentã criticã
pseudointelectualã ºi o continuã ironie la adresa feminismului,
ba chiar sponsorizeazã universitãþi care practicã o serioasã contra-
ofensivã în raport cu feminismul (vezi Faludi, 1991, Superson, 2002).
Marile companii, care nu slujesc cetãþenii, nici idealurile democra-
tice, ci clienþii, au ajuns sã cumpere sau sã închirieze universitãþi
(de exemplu : General Electric, Sony, Liberty, News Corporation º.a.).
Moller (2002) aminteºte în acest sens un titlu foarte sugestiv :
Leasing the Ivory Tower (Închirierea Turnului de Fildeº) a lui
Lawrence Soley. Marile firme au tot interesul sã elimine sau sã
reducã dramatic influenþa feminismului ºi sã postuleze un post-
feminism, sã încurajeze femeia �Shiva� (cu multiple atribute) ºi
femeia �Barbie�.

Germaine Greer (1999) argumenteazã cã postfeminismul este o
creaþie a corporaþiilor multinaþionale, care trateazã femeile ca pe
propriul lor teritoriu, educându-le sã devinã pãpuºi Barbie care
pot sã aibã de toate : carierã, familie, copii, frumuseþe, tinereþe,
satisfacþii sexuale, prin întreaga reþea de servicii ºi mãrfuri care
asigurã o astfel de imagine (chirurgie plasticã, pilule, creme, modã,
hranã specialã, lifting, fitness). Postfeminismul, susþine Greer,
este un lux vârât pe gât de cãtre marile companii ale vestului
dezvoltat altor lumi în care femei foarte sãrace lucreazã pe mai
nimic sã producã pentru succesul vesticelor din clasa de sus ºi din
clasa de mijloc. Principala motivaþie a îndoctrinãrii prin media
în privinþa postfeminismului vine din dorinþa de descãtuºare a
industriei de reclame ºi filme faþã de limitele impuse sub influenþa
agendei feministe : tratarea femeilor ca obiecte sexuale, încuraja-
rea dispreþului ºi violenþei faþã de femei.

Contraofensiva împotriva feminismului se manifestã accentuat
ºi în unele medii academice, mai ales acolo unde femeile au evoluat
spectaculos în ultimele decenii. Universitãþile sunt centre de putere
mai ales în lumea care realizeazã o mare parte din Produsul
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Intern Brut (PIB) prin know-how ºi educaþie. În sensul puterii
simbolice cel puþin, ele îºi pãstreazã un astfel de rol în cele mai
multe þãri. Intrarea masivã a femeilor în universitãþi, dar ºi a
feminismului ºi studiilor de gen sunt percepute de cãtre liderii
conservatori ai universitãþilor drept ameninþãri pentru monopolul
pe poziþii ºi resurse de cercetare. Nu este surprinzãtor într-o astfel
de situaþie cã sexismul, mai ales cel subtil, se strecoarã în aceste
medii presupuse a fi avangarde ale emancipãrii. Grupul privilegiat
devine nemilos, se solidarizeazã ostil ºi intimideazã femeile. Acuza
principalã este aceea cã universitãþile au devenit centre de îndoctri-
nare pentru feminiºti, grupuri rasiale ºi sexuale ºi alþi marginali.
Contraatacurile de acest tip sunt mai rele decât sexismul, cãci
sunt insidioase. Lor li se adaugã pur ºi simplu o ironie perma-
nentã, un �miºto� continuu, menit sã aducã iarãºi femeile pe calea
cea dreaptã, sã le facã sã redevinã �fete bune� (Moller, Carol,
2002). Termenul principal incriminat este cel de �political cor-
rectness� (corectitudine politicã). Promotorii politicilor de corectare
a tratamentului la care sunt supuse femeile ºi persoanele de
culoare, inclusiv prin eliminarea limbajelor desconsideraþiei, sunt
consideraþi veritabili MacCarthyºti, insultaþi în diverºi termeni,
inclusiv de tipul �feminazi� (în asocierea aberantã a feminismului
cu nazismul)9. Temerile marilor adversari ai studiilor despre femei
ºi despre alte grupuri tratate ca marginale (cele rasiale, de exem-
plu) sunt nejustificate ºi disproporþionat inflamate. În continuare,
în universitãþi, curentele principale studiate nu sunt cele feministe
sau multiculturaliste. La facultãþile de ªtiinþe Politice, de exemplu,
ºi în conþinutul cursurilor universitare, aceste tipuri de teme rãmân
marginale, sunt foarte departe de a �ocupa� teritoriile monopoli-
zate de studierea fascismului, naþionalismului, conservatorismului,
cu atât mai puþin cele ale liberalismului sau ale social-democraþiei.
În mod constant, feminismul, apãrut ca ofertã în teoriile politice
feministe începând cu sfârºitul secolului al XVIII-lea, fie nu este
menþionat, fie apare ca o orientare de datã atât de recentã, încât

9. Fãrã îndoialã cã, la fel ca în cazul altor politici de promovare a interesului
unui anume grup, existã ºi accente mai exagerate. Dar acestea nu delegi-
timeazã îndreptãþirea grupului de a contracara nedreptatea ºi de a-ºi
configura propria afirmare. În România, unii intelectuali reacþioneazã
negativ la feminism, în termeni asemãnãtori (vezi Miroiu, 1998).
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nu s-a putut dezvolta într-un curent �matur�, demn de analizã ºi
consemnare în �marile tratate�. Statutul multora dintre discipli-
nele incriminate de conservatori este cel de opþionale sau faculta-
tive, cele obligatorii sunt altele. Aceasta face ca teama de acaparare
a mediilor academice de cãtre feminiºti ºi multiculturaliºti sã fie
cu totul nefondatã, iar într-o þarã ca România, chiar ridicolã. Stu-
diile de gen, ca ºi studiile feministe sunt atacate ca �neºtiinþifice�,
ideologice. La acest tratament nu se supune studierea altor mari
orientãri în teoria politicã. Acest tratament prin contraatac la
ideologie ignorã voit spulberarea mitului neutralitãþii ºi obiecti-
vitãþii ºtiinþifice. Atunci când, de exemplu, sunt promovate politici
afirmative, este invocatã meritocraþia drept unic principiu corect
de promovare într-o instituþie, mai ales într-una academicã. Meri-
tocraþia poate sã devinã un mit, sugerând cã ºansele egale chiar
existã. Chiar ºi stilul de educaþie universitarã exprimã o perma-
nentã contraofensivã la adresa educãrii fetelor spre autoafirmare
ºi competiþie. Moller (2002, pp. 161-167) remarca, de exemplu,
faptul cã studentelor li se cere sã povesteascã lucruri factuale, ºi
studenþilor, sã le interpreteze, menþinând o diviziune epistemicã
a muncii, astfel încât fetele sã se adapteze faptului cã propria lor
autoritate epistemicã este mult redusã în raport cu cea a bãieþilor.
Chiar ºi în mass-media acest comportament care exprimã contra-
ofensiva împotriva feminismului se manifestã, atunci când nu
poate sã o facã direct, în moduri indirecte. Femeilor li se cere sã
spunã poveºti, eventual foarte personale, ºi dacã se poate, lacrimo-
gene, iar bãrbaþilor, sã comenteze la �rece�. Ca în cazul universi-
tãþilor, este vorba de politici care cultivã un sexism mai mult sau
mai puþin subtil ºi o segregare de facto între femei ºi bãrbaþi.

Agenda feministã s-ar fi încheiat dacã, mai întâi de toate,
patriarhatul ar fi devenit o amintire istoricã. Cu vorbele radica-
lelor : �Voi fi postfeministã într-o erã postpatriarhalã�.

Un procent tot mai semnificativ de femei din România (mai
ales cele tinere) experimenteazã de-abia acum dependenþa econo-
micã ºi de status faþã de bãrbaþi, respectiv bazele patriarhatului
modern (vezi Barometrul de gen, 2000), astfel încât postfeminis-
mul nu are o bazã de conturare altfel decât ca opþiune culturalã.
El devine însã riscant ca opþiune politicã, deoarece obstrucþio-
neazã demersurile pentru egalitatea de ºanse dintre femei ºi bãr-
baþi. Este promovat implicit ºi de cãtre revistele comerciale pentru
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femei ºi de multe emisiuni pentru femei (vezi Dragomir 2002,
Bulai ºi Stãnciugelu, 2004). În mare mãsurã, abordarea conserva-
toare ºi cea postfeministã sunt importate chiar cu mai multã
uºurinþã, pentru cã opoziþia faþã de sexism în mass-media româ-
neºti, est-europene în general, este mult diminuatã faþã de cea
din þãrile de origine. În schimb, chiar multe femei aflate în
prim-planul opiniei publice considerã feminismul neadecvat în
postcomunism.

3.2. Feminismul valului III

La sfârºitul anilor �80, începutul anilor �90, mai ales o datã cu
proliferarea abordãrilor postmoderne, îºi face apariþia feminismul
valului al III-lea.

Feminismul valului al III-lea este un termen socotit mai potri-
vit pentru starea actualã postmodernã. O astfel de asumare
înseamnã ºi o distanþare faþã de criticile întreprinse de cãtre
postfeminism, dar ºi o reformulare a agendei feministe într-o
manierã mai potrivitã cu starea actualã a lucrurilor în societãþile
dezvoltate politic ºi economic (America de Nord, Uniunea Europeanã,
Canada, Australia, Noua Zeelandã). Existã, prin urmare, o �Third
Wave Agenda�, o Agendã a valului al III-lea (Leslie Heywood ºi
Jenifer Drake).

Conºtientizarea intrãrii într-o nouã etapã este determinatã
de faptul cã vechile cadre conceptuale, bazate pe universalism,
asemãnare, dualisme (naturã-culturã, public-privat), ºi-au pierdut
relevanþa în favoarea contextualizãrii ºi întrupãrii. Feminismul
de acum este unul al identitãþilor multiple. Modul standard de
analizã condusese la întãrirea separaþiilor caracteristice gândirii
dihotomice, cel puþin din punct de vedere epistemic. Vechile cadre
conceptuale devin nesatisfãcãtoare. Elizabeth Grosz considerã cã
aceastã etapã este un �feminism al autonomiei�, care se distan-
þeazã de feminismele clasice cantonate în problema dominaþiei
paradigmelor masculine (Grosz, 1988). Acest feminism pleacã mai
degrabã de la relevanþa pluralitãþii de experienþe pe care le au
femeile. Accentul nu mai cade asupra diferenþelor dintre bãrbaþi
ºi femei, ci asupra diferenþelor între femei situate în contexte
sociale ºi politice particulare.
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În 1995 apar douã cãrþi : Listen Up : Voice from the Next Feminist
Generation (ed. Rebeca Walker, Anchor Books, New York) ºi To Be
Real : Telling the Truth and Changing the Face of Feminism (ed.
Barbara Findlen, Seal Press, Seattle) ºi un numãr întreg din
revista de filosofie feministã Hypatia (1997), dedicat posibilitãþii
unui nou val.

Conþinutul principal al agendei valului al III-lea este dat de
urmãtoarele caraceristici :

� Sunt acceptate pluralismul ºi hibridizarea de orientãri în femi-
nism, fãrã a privilegia nici o direcþie anume ca fiind bunã
acontextual. Un feminism este bun într-un anume sistem de
referinþã, dar nu în toate. De exemplu, în România, pentru
femeile din comunitãþile rrome tradiþionale, feminismul ar
trebui sã semene mai curând cu cel al valului I, al egalitãþii
în drepturi. Pentru femeile de la þarã este vorba de o eman-
cipare serioasã faþã de modelele culturale puternic patri-
arhale. În postcomunism devine necesar un feminism al
diferenþelor, care sã contracareze desexualizarea comunistã.
Existã grupuri foarte educate ºi înstãrite cãrora li se potri-
veºte agenda autonomiei. Nici o omogenizare a feminismului
nu este dezirabilã sau productivã, nu dã seama de mul-
tiplicitatea experienþelor femeieºti în contexte diferite (vezi
bell hooks, 2000).

� Este admis faptul cã feminismul clasic a vizat mai degrabã
femeile albe din clasa de mijloc, lãsând pe din afarã femeile
de culoare, femeile sãrace, orientalele, est-europenele ; valul
al III-lea ºi-a propus sã fie mult mai inclusivist, sã preia
pluralitatea de experienþe ºi sã fie policentric.

� Dacã valul al II-lea a pus accentul pe neajunsurile patriar-
hatului, pe legile, cutumele ºi instituþiile care victimizeazã
femeile, feminismul valului al III-lea trebuie sã aibã o poli-
ticã orientatã preponderent pe capacitare (�empowerment�),
sã încurajeze femeile, sã cultive autoafirmarea în diver-
sitate, mai presus de denunþarea stãrii de victimã.

� Feminismul trebuie sã rãmânã prin excelenþã un angajament
politic, ºi nu doar un simplu stil de viaþã : este angajamentul
de a contracara patriarhatul în favoarea parteneriatului
de gen.
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� Între teoria feministã ºi practica miºcãrii feministe trebuie
sã existe o permanentã relaþie reciproc-productivã, fãrã pre-
tenþia unicitãþii ºi omogenitãþii politicii feministe, accentul
principal cãzând pe micropolitici ºi politici locale ºi regio-
nale10.

Abordãrile feminismului valului al III-lea se distanþeazã ºi ca
stil de cele din valul al II-lea. Sunt mai puþin academice, mai
accesibile, mai populare ºi mai narative.

Valul al treilea pune accentul pe puterea femeilor, este un
veritabil feminism al puterii (�power feminism�), distanþându-se
de �abordarea conservatoare� victimistã a celor douã valuri ante-
rioare, dar ºi de situaþia care le-a generat. Sã nu uitãm cã fiecare
dintre feminisme, în succesiune, a fost posibil datoritã victoriilor,
fie ºi parþiale, ale feminismelor care l-au precedat.

Manifestãrile noului val debuteazã într-o multitudine de forme,
inclusiv în dezvoltarea formaþiilor muzicale de tipul Spice Girls
sau Riot Girls ºi a formelor noi de comunicare în cyberspaþiu.
Internetul a devenit locaþia unei reþele globale în miºcarea femi-
nistã. Se naºte o nouã �generaþie politicã� (numitã Generaþia X),
în contextul cãreia nu vârsta conteazã, nici vechile graniþe statale,
ci mai degrabã relevanþa experienþelor asemãnãtoare, formate în
cadre de istorie asemãnãtoare, apropiindu-se mai semnificativ de
abordãrile multiculturaliste (Arneil, 1999).

Internalizând în mod particular achiziþiile feminismului radical,
feminismul valului al treilea reprezintã o celebrare a diferenþelor,
a alteritãþii, a legãturii femeilor cu natura ºi sfera privatã. Scopul
unui asemenea demers nu este îndepãrtarea femeilor de sfera
publicã, ci subminarea tradiþiei europene în chiar modul de gân-
dire a ceea ce este politic sau public relevant (în fapt, reprezintã
o generaþie care ºi-a asumat politic câºtigurile ideilor autoarelor
anilor �80, începând cu Carol Gilligan, Nancy Chodorow, Hélène
Cixous, Luce Irigaray, Julia Kristeva). Îndepãrtându-se de tradi-
þie, feministele valului al III-lea îºi încep demersurile de analizã
chiar de la trup ºi întrupare. Nu se poate asuma o perspectivã

10. Dupã cum vom vedea în studiile aplicative în privinþa politicilor de gen
în România actualã, micropoliticile sunt o armã cu douã tãiºuri, cãci ele
pot sã fie luate ºi ca un îndemn de a sta departe de macropoliticã.
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teoreticã sau politicã �de niciunde�, fiindcã orice persoanã, fiind ºi
trup, existã doar într-un context. Trupul este �situat� în timp ºi
spaþiu. Separarea �gen�-�sex� este abolitã ca manierã de abordare.
Ambele sunt tratate drept concepte care evolueazã istoric. Nu
existã un �trup precultural�. �Corpul politic� include ºi corpul
femeii. Maternitatea devine la rândul ei o categorie de analizã ºi
un mod de construcþie a identitãþii.

Feminismul actual are câteva particularitãþi semnificative. Este
mult mai global ºi, în consecinþã, face posibile atât împãrtãºirea
experienþelor practice ºi teoretice, cât ºi o agendã politicã inter-
naþionalizatã. �Suroritatea� (solidaritatea femeilor) devine nu doar
puternicã, ci ºi globalã. Existã structuri pentru promovarea dreptu-
rilor femeilor ºi a politicilor de egalizare a ºanselor la nivel de
stat. Aceste aspecte sunt deosebit de importante fiindcã, oricâtã
împotrivire internã ar exista în diferite þãri cu politici mai conser-
vatoare, globalizarea feminismului conduce la politici pentru femei
chiar ºi atunci când ele nu sunt cerute în plan intern, ci sunt ceea
ce eu numesc �feminism room-service�. În þãri precum România,
s-a dezvoltat un feminism al societãþii civile, cu impact redus
asupra politicii. Din punct de vedere politic, acest feminism nu s-a
regãsit încã în nici o miºcare coerentã, iar cerinþele de pedepsire a
discriminãrii, a violenþei împotriva femeilor, ca ºi cele privind ega-
litatea de ºanse nu au avut ecou intern fiindcã �nu este momen-
tul�, �nu sunt prioritãþi� sau chiar sunt legi �periculoase�. Dar,
paradoxal, în ultimii patru ani (dupã 1999), feminismul politic
devine unul �de stat�, regãsibil în legi fiindcã �aºa ne cere Uniunea
Europeanã� din care vrem sã facem parte.

Foarte recent, teoria politicã feministã, ca ºi acþiunea politicã
feministã se apropie cu un interes mult mai crescut de cele mai
private de drepturi dintre femeile contemporane. Este vorba despre
cele care trãiesc în regimuri fundamentaliste, în cadrul cãrora nu
doar cã nu pot exercita profesii ºi nu au drepturi politice, dar nu
pot nici ieºi din casã nesupravegheate de bãrbaþi ºi nu au voie sã
îºi arate chipul. Tot ce pot este sã zãreascã lumea în care trãiesc,
limitatã cât este, printre burqa (vãl). Un întreg numãr din Hypatia
(2003) este dedicat teoretizãrii �rãului� în formele sale radicale :
terorismul ºi fundamentalismul. În 2002, Betsy Reed a editat
volumul Nothing Sacred (Nimic sfânt) care cuprinde articole ºi
studii despre femei în regimuri religioase fundamentaliste, despre
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rezistenþa lor în contextul feminismului musulman ºi despre slãbi-
ciunile comunitãþii internaþionale în privinþa protejãrii drepturilor
femeilor.

Luând în consideraþie caracteristicile celui de-al treilea val,
feminismul est-european se poate circumscrie acestui mod de abor-
dare (integrarea prin diferenþe ºi multiplicitate). Contextul femi-
nismului românesc determinã, la rândul sãu, o abordare �hibridã�,
respectiv o combinaþie între agenda caracteristicã valului al II-lea,
ratat ca integrare istoricã din cauza comunismului, noile oferte
localiste ºi integrarea în generaþia politicã a unei reþele situate în
cyberspaþiu. Feminismul �universalist�, cel al diferenþelor ºi cel al
identitãþilor multiple au fiecare rost ºi relevanþã într-un context
care nu a epuizat �discursul victimist�, având însã deopotrivã o
nevoie acutã de politici ale �capacitãrii�11, cu alte cuvinte, de
politici care sã dea femeilor acces la autoafirmare ºi la puterea de
a lua decizii majore în societate. Aºa cum vom vedea mai departe,
feminismul trebuie sã rãmânã orientat ºi spre problematica gene-
ralã a puterii în societate, nu doar în cea a diferenþei specifice.
Cu alte cuvinte, eu nu cred cã teoriile politice feministe sprijinã
substanþial puterea femeilor ºi parteneriatul de gen în marile
decizii dacã rãmân strict în zona specificitãþii, particularului, adicã
a unui gineceu teoretico-politic.

11. Am tradus termenul empowerment prin �capacitare�, preluând o tradu-
cere propusã de Otilia Dragomir în perioada muncii comune la Lexiconul
feminist. Acest termen putea sã fie tradus prin cel de �împuternicire�,
dar astfel în limba românã sensul se denatura major.
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PARTEA A DOUA

Orientãri centrale în teoriile
politice feministe
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CAPITOLUL III

Feminismul liberal

1. Idealuri normative în teoriile liberale

În privinþa concepþiei despre femei ºi despre relaþiile de gen,
multe dintre ideologii sunt conservatoare, inclusiv cele care, sub
alte aspecte, au o agendã emancipatoare. În context conservator,
diferenþele biologice dintre femei ºi bãrbaþi devin argumente de
justificare pentru politici diferite pentru femei ºi bãrbaþi, respectiv
politici prin care diferenþele naturale sunt legitimate ca infe-
rioritãþi ºi dependenþe politice ºi economice ale femeilor de
bãrbaþi.

Când conservatorii susþin cã biologia marcheazã fundamental
destinul unei persoane, înþeleg în principal urmãtoarele :

1) Oamenii se nasc cu o anume anatomie ºi cu anumiþi
cromozomi, fie bãrbãteºti, fie femeieºti.

2) Femeile sunt destinate sã aibã mai multe sarcini legate de
rolul reproductiv decât bãrbaþii.

3) Sub cele mai multe aspecte, bãrbaþii ºi femeile sunt egali,
dar, din cauza acestor diferenþe :
� bãrbaþii vor manifesta mai ales caracteristici psihologice

�masculine� : agresivitate, duritate, competiþie, capacitate
de raþionare logicã, analiticã, abstractã, autonomie, auto-
afirmare1 ;

1. În cadrul studiilor actuale ale masculinitãþii sunt analizate modelele
culturale care obligã bãrbaþii la anumite roluri, frustrându-i de dezvol-
tarea altor aspecte ale personalitãþii ºi de alte categorii de experienþe
(vezi, de exemplu, Goldstein, 1997).
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� femeile vor manifesta intuiþie, sensibilitate, empatie,
compasiune, modestie, dependenþã, blândeþe, dãruire,
sacrificiu de sine.

4) Societatea trebuie sã aibã grijã sã menþinã aceastã ordine
pozitivã �naturalã� a lucrurilor, fãcând astfel încât bãrbaþii
sã rãmânã �bãrbaþi�, ºi femeile �femei�.

5) În plan politic, aceasta înseamnã pentru femei acces mult
mai redus la putere sau lipsã de acces, cãci puterea trebuie
deþinutã de cei preponderent raþionali, autonomi, capabili
de competiþie ºi autoafirmare.

Liberalismul este prin excelenþã o ideologie a emancipãrii
individuale, a detaºãrii de prejudecãþi în favoarea libertãþii ºi
autoafirmãrii. Credinþa liberalã nestrãmutatã în capacitatea indi-
vizilor de a se perfecþiona prin educaþie, relaþia sa tradiþionalã cu
iluminismul determinã faptul ca principala sa opoziþie sã fie faþã
de orice doctrine colectiviste ºi faþã de conservatorism. În acest
din urmã sens, vom vedea cum liberalismul are o anume inerþie
de tip conservator în privinþa relaþiilor de gen ºi cã, doar atunci
când el adoptã o perspectivã liberalã consecventã pânã la capãt
(când înglobeazã ºi feminismul liberal), devine o ideologie care
militeazã pentru drepturile universale ale omului, fie femeie, fie
bãrbat.

Liberalismul este orientarea politicã specificã societãþilor capita-
liste democratice. În centrul sãu se aflã drepturile omului, tratate
ca drepturi negative mai ales în liberalismul clasic. Prima înda-
torire a statului este aceea de a-i asigura individului exercitarea
drepturilor sale, cele fundamentale fiind libertatea, proprietatea
ºi cãutarea fericirii. �Individul� liberalismului este raþional, singu-
lar, neutru, dotat cu discernãmânt în stabilirea ºi urmãrirea pro-
priilor interese. Libertatea fiecãruia poate fi îngrãditã numai de
libertatea altui individ. Drepturile persoanei sunt universale : nu
conteazã nici o altã caracteristicã în afara faptului de a fi om
(sexul, rasa, etnia, orientarea sexualã, starea materialã, comu-
nitatea, cultura º.a.). Mecanismele economice capabile sã asigure
exercitarea libertãþilor ºi drepturilor personale sunt cele specifice
pieþei libere, concurenþiale. Competiþia liberã este sursa bunã-
stãrii personale ºi sociale. Între sfera publicã ºi cea privatã trebuie
menþinutã o distincþie fermã, asfel încât statul sã nu intervinã
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direct asupra celei de-a doua decât în sensul asigurãrii libertãþii
de acþiune. Indivizii se pot angaja autonom în competiþie, iar locul
lor în contextul acesta depinde semnificativ de meritele perso-
nale, dacã angajarea iniþialã a fost neîngrãditã. Liberalismul este
o ideologie a succesului ºi a meritului personal. În condiþiile în
care funcþioneazã statul de drept, prin urmare când nimeni nu
este mai presus de lege, rostul legilor este sã reglementeze pe cale
paºnicã divergenþele de interese. În orice împrejurare, în context
asemãnãtor, toþi oamenii joacã dupã aceleaºi reguli, iar ceea ce
sunt ºi obþin depind de meritele lor. Cu alte cuvinte, dacã piaþa
liberã ar funcþiona în mod ideal (ceea ce liberalii oneºti nu susþin
cã se întâmplã), poziþia inferioarã a femeilor ºi salarizarea lor mai
scãzutã ar însemna cã atât au reuºit ele sã devinã ºi sã achiziþio-
neze prin acþiunilor lor.

Pentru gândirea politicã liberalã, unicitatea persoanei þine de
raþionalitate. Când faptul de a avea raþiune semnificã înþelegerea
principiilor morale, capacitatea de a avea discernãmânt, accentul
este pus pe autonomia personalã. Când sensul raþionalitãþii vizeazã
capacitatea de a folosi cele mai bune mijloace pentru atingerea
scopurilor, valoarea asupra cãreia cade accentul este împlinirea
personalã. Pentru liberali, o societate dreaptã este aceea care
permite indivizilor sã îºi exercite autonomia ºi sã îºi caute împli-
nirea personalã. În acest sens, dreptul primeazã asupra �binelui�.
Nici statul, nici comunitatea (neamul, de exemplu), nici tradiþia
nu pot ºi nu trebuie sã impunã indivizilor un bine supraindividual,
fiindcã acesta poate deveni totalitar. Drepturile individuale sunt
cele care conteazã ºi primeazã. Un cadru politic moral este cel ce
încurajeazã oamenii sã îºi creeze instituþii ce le oferã maximum
de libertãþi, maximum de acces la resurse, respectând drepturile
ºi libertãþile fiecãruia. Statul trebuie sã se þinã departe de sfera
privatã. Nu are ce cãuta în dormitoarele, bucãtãriile, prieteniile ºi
familiile oamenilor, nu trebuie sã fie un Big Brother (vezi Tong,
1989, p. 12).

Pentru liberalii clasici, statul ideal este cel care asigurã pro-
tecþia drepturilor civile ºi politice : dreptul la proprietate, la vot,
libertatea de exprimare, de asociere. El nu intervine în liberta-
tea pieþei, ci doar dã posibilitatea indivizilor sã intre într-o compe-
tiþie corectã (vezi, Hobbes protoliberalul, Locke, Smith, Voltaire,
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Montesquieu, Paine, Jefferson, Bentham, Mill). În prezent, libera-
lismul se dezvoltã pe un spectru larg, de la libertarianismul care
încurajeazã un stat minimal (vezi Robert Nozick), la liberalii mai
înclinaþi spre dreptate socialã (liberalismul bunãstãrii generale,
John Rawls, de exemplu). Pentru liberalii de astãzi, adepþi ai
politicii bunãstãrii generale, rolul statului este ºi acela de a asigura
un minimum de dreptate economicã, þinând cont de faptul cã
ºansele celor intraþi în competiþie nu sunt egale, iar unii indivizi
nu mai pot intra în nici un fel în competiþie. Sã luãm, de exemplu,
cazul femeilor sãrace din comunitatea rromã tradiþionalã : în con-
diþii normale, ele nu au nici o ºansã în faþa româncelor din familii
de intelectuali din oraºe mari ºi nici mãcar nu pot intra în compe-
tiþie cu acestea dacã statul nu face politici afirmative pentru
categoria defavorizatã, astfel încât membrele acesteia sã aibã acces
la educaþie ºi la locuri de muncã. Într-o agendã liberalã clasicã,
prima categorie de femei (rromele sãrace din comunitatea tradiþio-
nalã) trebuie sã se descurce, nici o lege nu le împiedicã ºi bene-
ficiazã de toate drepturile civile ºi politice. O astfel de abordare
este oarbã ºi la discriminãrile de gen din cadrul comunitãþii rrome,
ºi la totala inegalitate de ºanse. Despre ce competiþie liberã putem
vorbi într-un astfel de context ? În perspectiva liberalismului bunã-
stãrii generale, guvernul trebuie sã intervinã în favoarea catego-
riei defavorizate, oferind anumite servicii : de educaþie, acces la
justiþie, locuinþe sociale, acces la îngrijirea sãnãtãþii. Raþiunile
intervenþiei se justificã : a) din punct de vedere deontologist : tre-
buie reparatã o nedreptate trecutã faþã de comunitatea rromã
(discriminarea etnicã) ºi faþã de femeile din comunitatea rromã
(discriminarea de gen) ; b) prin consecinþele sale : aplicarea politi-
cilor afirmative creeazã mai multã echitate socialã decât neapli-
carea lor ; în mod particular, prin utilitatea lor, aplicarea politicilor
afirmative creeazã o bunãstare socialã mai mare decât în socie-
tatea în care nu se aplicã aceste politici.
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2. Evoluþia feminismului liberal

2.1. Feminismul liberal clasic

Liberalismul clasic nu a fost scutit de conservatorism în privinþa
genului. ªi în acest context, în ciuda dominanþei ideologiei eman-
cipãrii, au existat consecvent teoreticieni conservatori care au
admis egalitatea la naºtere, dar au susþinut cã aceasta se va
dezechilibra fatalmente în defavoarea femeilor datoritã rolului pe
care ele îl au în reproducere. În consecinþã, imaginea despre femei
nu se suprapune cu cea a individului raþional ºi autonom, prototipul
cãruia i se recunoºteau ºi protejau toate libertãþile ºi drepturile.
Femeile sunt mai emoþionale, mai legate de imanenþã, de naturã,
chiar dacã aceste caracteristici nu sunt înnãscute, ci educate.
Femeile sunt mai vulnerabile ºi mai dependente. Cu alte cuvinte,
libertãþile ºi drepturile depline au o barierã de sex : sunt accesibile
doar unuia, ºi anume celui care coincide cu imaginea despre omul
deplin � bãrbatul. În aceastã privinþã, multe ideologii ºi doctrine
îºi dau mâna. Faþã de tradiþia premodernã nu este nimic nou sub
soare. Atâta doar cã o ideologie a egalitãþii în drepturi, în baza
apartenenþei la o umanitate comunã, este un cadru de referinþã
foarte bun pentru o agendã care include extinderea drepturilor la
toate persoanele, indiferent de sexul, rasa, etnia, religia lor.

Feminismul liberal argumenteazã ºi pledeazã, la nivelul teoriei
ºi acþiunii politice, pentru egalitatea în drepturi între femei ºi
bãrbaþi, pentru recunoaºterea integralã a drepturilor femeilor ca
drepturi ale omului, inclusiv pentru extinderea exercitãrii acestor
drepturi ºi în viaþa privatã. Cele mai importante câºtiguri ale primu-
lui val de feminism s-au aºezat în cadrele miºcãrii feministe liberale.

Explicaþia dezvoltãrii feminismului liberal în secolul al XIX-lea
poate fi gãsitã în declinul serios al situaþiei femeilor în procesul
de industrializare, în faptul cã ele practic nu au avut acces la
muncile din care se putea obþine un venit. Industrializarea a creat
ceea ce înainte nu exista : femeia casnicã2. Înainte de aceastã

2. Þãrãncile nu erau �casnice�. La fel ca bãrbaþii lor, ele fãceau munci
considerate productive.



ORIENTÃRI CENTRALE ÎN TEORIILE POLITICE FEMINISTE92

etapã, ºi bãrbaþii, ºi femeile lucrau în gospodãrie sau prin preajma
acesteia. Industrializarea capitalistã a creat locul de muncã în
spaþiul public în locul celui privat (vezi ºi Eisenstein, 1987). Cele
douã sfere, cea publicã ºi cea privatã, au suferit o separaþie fãrã
precedent. Interesant este cã cel mai mult a decãzut condiþia
femeilor mãritate din familiile burgheze. Ele au devenit persoane
�neproductive�.

Debuturile ideilor liberale le întâlnim în contextul teoriilor
feministe de la sfârºitul secolului al XVIII-lea (Mary Wollstonecraft,
Condorcet, Theodore von Hippel, vezi Vogel, 1995).

2.1.1. Prima lucrare de teorie politicã feministã :
O revendicare a drepturilor femeii

Fondatoarea feminismului liberal este Mary Wollstonecraft, femi-
nistã britanicã. Ea este prima teoreticianã a feminismului ilumi-
nist, sub influenþa radicalismului democratic a lui Rousseau ºi a
întregii miºcãri teoretice pentru drepturile universale ale omului
ºi ale cetãþeanului. Este socotitã o veritabilã pionierã a feminis-
mului modern, în plan intelectual. Lucrarea sa de mare notorietate
ºi influenþã este A Vindication of the Rights of Woman (O revendicare
a drepturilor femeii), 1792. Aceastã lucrare a apãrut cu 50 de ani
înainte de miºcarea femeilor pentru sufragiu universal. Ideile
cuprinse în A Vindication se înscriu în tradiþia liberalã inauguratã
de John Locke, accentuând egalitatea în drepturi a femeilor cu
bãrbaþii la educaþie ºi în faþa legii. Femeile trebuie tratate ca
fiinþe pe deplin umane ºi educate ca viitoare cetãþene. Toatã opera
lui Wollstonecraft are accente amar-polemice împotriva modului
în care teoreticienii �luminaþi� ai iluminismului continuã sã contri-
buie la încarcerarea femeilor în funcþiile lor sexual-reproductive,
negându-le statutul de subiecþi politici. Mintea femeilor este, în
astfel de perspective sexiste, subordonatã corpului. Spiritului feme-
iesc îi este refuzatã libertatea. Mary Wollstonecraft numeºte femeile
burgheze �pãsãri închise în colivie�, lipsite de orice capacitate de
decizie, cu o limitare dramaticã în privinþa folosirii capacitãþii de
raþionare ºi, de accea, lipsite de virtute. Ea nu utilizeazã termenul
�roluri de gen construite�, dar se opune ideii conservatoare potrivit
cãreia aceste roluri sunt naturale. Femeile sunt emoþionale fiindcã
asta învaþã sã fie.
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Un subiect polemic important în A Vindication îl reprezintã
conþinutul lucrãrii lui Jean-Jacques Rousseau, Émile sau Despre
educaþie. În contextul acesteia, Rousseau este consecvent cu ideea
egalitãþii oamenilor de la naºtere, dar când este vorba despre
aspectele de tip normativ, ei nu mai trebuie sã fie egali, în funcþie
de sex. Respectiv, educaþia trebuie sã ghideze bãrbaþii spre raþio-
nalitate, cetãþenie, spaþiul public, iar femeile, spre intuiþie, emoþie,
familie, spaþiu privat. Cum iluminismul este o ideologie a emanci-
pãrii prin educaþie, este clar cã emanciparea se referã doar la
omul bãrbat. Aceastã abordare, relevã Wollstonecraft, este edifica-
toare în privinþa caracterul limitat al iluminismului. El se aplicã
doar la jumãtate din specia umanã. Dacã femeile trebuie învãþate
doar cu �poezii, romane ºi galanterie� ºi sã fie doar mame, soþii,
fiice, surori, ele nu vor fi subiecþi autonomi (vezi sensurile kantiene
ale autonomiei), prin urmare nu vor fi virtuoase nici în relaþiile
lor de familie.

Mary Wollstonecraft face o apologie a dezvoltãrii raþiunii ºi
trateazã emoþionalul, sensibilul ca valori inferioare de care feme-
ile ar trebui sã se poatã þine deoparte. Ea însã nu pledeazã la fel
de substanþial în privinþa drepturilor civile ºi politice. Argumenta-
þia ei este preponderent filosoficã : bãrbaþii ºi femeile au o naturã
raþionalã comunã ºi trebuie sã ºi-o dezvolte la întreaga capacitate.
Femeile pot sã fie raþionale ºi independente, nu sclave familiale
sau pãpuºi pentru amuzamentul bãrbaþilor. În spirit kantian (deºi
Kant neagã autonomia raþionalã a femeilor), Wollstonecraft ple-
deazã pentru faptul ca femeile, în calitate de fiinþe raþionale, sã
fie tratate ca scopuri în sine (vezi ºi Gatens, 2001).

Consideratã o radicalã periculoasã ºi acuzatã de subminarea
tradiþiei sãnãtoase, Mary Wollstonecraft a fost atacatã în repetate
rânduri de cãtre conservatori. În Parlament, ea a fost numitã
�hienã în fustã�. Din cauza proastei reputaþii create de cãtre
parlamentarii conservatori, precum ºi de apariþia Memoriilor soþu-
lui ei care o puneau într-o luminã proastã în contextul unei socie-
tãþi ipocrite3, lucrãrile ei au fost ignorate (ocolite) o lungã vreme

3. În general, bãrbaþii creativi au fost �iertaþi� datoritã operei lor. Pe femei,
biografia le marcheazã mult mai mult. Ele sunt mai greu sau deloc
iertate dacã nu sunt �respectabile� potrivit unor standarde contextuale.
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chiar de cãtre miºcarea feministã britanicã (pânã în jurul lui 1880)4.
Mary Wollstonecraft a fost cãsãtoritã cu filosoful anarhist William
Godwin ºi a fost mama lui Mary Shelley, autoarea romanului
Frankenstein. Destinul ei ºi al operei ei este o dovadã elocventã a
ºocului pe care îl produce doar faptul de a imagina lãrgirea drama-
ticã a fruntariilor libertãþii. Ceea ce astãzi ne pare banal, �natu-
ral� era la acea vreme un avangardism strident ºi un anarhism
periculos.

2.1.2. Aservire ºi emancipare : John Stuart Mill
ºi Harriet Taylor

În economia influenþei feminismului liberal, un rol crucial l-au jucat
John Stuart Mill, implicit prin lucrarea Despre libertate, dar mai
ales prin scrierea Subjection of Women (Aservirea femeilor, 1869)
ºi Harriet Taylor Mill, Enfranchisment of Woman (Emanciparea
politicã a femeii, 1851). Împreunã elaboraserã lucrarea Eseuri
despre cãsãtorie ºi divorþ, în 1832. Toate lucrãrile au fost de fapt
concepute în colaborare, prim autorul fiind cel care poartã semnã-
tura. Lucrãrile semnate de H. Taylor au o tentã mai pregnant
feministã. Ambii merg mai departe decât Wollstonecraft, cerând
nu doar educaþie egalã, ci ºi drepturi civile ºi politice egale.

Supoziþiile principale ale operei lui John Stuart Mill sunt con-
cordante cu utilitarismul sãu, cu ideea unui liberalism în cadrul
cãruia persoanele au datoria moralã sã îºi urmãreascã propria lor
fericire.

Pentru Mill, facultatea raþiunii este aceeaºi la ambele sexe, nu
existã nici o superioritate intelectualã alta decât cea datã de lipsa
de acces al femeilor la educaþie. Femeile, ca ºi bãrbaþii, sunt
capabile sã-ºi urmãreascã propriile interese, sã se autoguverneze,
sunt fiinþe autonome. Nu existã nici un motiv în afarã de obsta-
colele artificiale, create de cãtre societatea tradiþionalã, pentru ca

4. În schimb, s-au bucurat de mult mai multã popularitate în miºcarea
feministã americanã a secolului al XIX-lea. A Vindication a fost publicatã
în America în multe ediþii, începând chiar cu anul apariþiei, ºi a jucat
un rol major în dezvoltarea miºcãrii feministe americane ºi a argu-
mentelor pentru drepturile civile ºi politice ale femeilor (vezi Botting ºi
Carey, 2004).
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femeile sã acceadã la profesii ºi politicã. Ele sunt constrânse sã se
circumscrie sferei private a familiei ºi sã depindã de bãrbaþi ca
protectori. Pentru ca aceastã condiþie aservitã sã fie schimbatã,
este necesar ca femeile sã beneficieze de autonomie, drept la
proprietate, aceleaºi drepturi la divorþ, sã aibã drepturi egale la
educaþie ºi muncã, la reprezentare politicã ºi la vot.

Mill pãstreazã însã ideea diviziunii sexuale a muncii. Activi-
tãþile casnice revin femeilor, dar ele trebuie sã aibã posibilitatea
alegerii libere între competiþie profesionalã ºi rolul de soþii ºi
mame.

H. Taylor considerã o crimã izgonirea unei jumãtãþi dintre com-
petitori, o datã ce concurenþa este lege generalã a societãþii capi-
taliste. Opþiunea : sau competiþie liberã pe piaþa muncii ºi în
politicã sau cãsãtorie reprezintã un progres faþã de conservato-
rismul universal care a precedat-o, acesta din urmã predestinând
femeile doar pentru roluri casnice (vezi, de exemplu, J.-J. Rousseau
care considerã, în Émile sau Despre educaþie, cã, în ciuda egalitãþii
de la naºtere, femeile trebuie sã rãmânã în sfera privatã în roluri
de soþii ºi mame pentru a pãstra �legãtura între bãrbat ºi naturã�).

Pentru Taylor, ca ºi pentru Mill, egalitate înseamnã : a) accesul
egal la toate nivelurile ºi la toate formele de educaþie ; b) parte-
neriatul între femei ºi bãrbaþi, la muncã, la câºtiguri, pierderi,
riscuri ; c) împãrþirea egalã a responsabilitãþilor în crearea ºi
administrarea legilor, în guvernare la toate nivelurile. Accentul
mai special al lui Taylor faþã de Mill se referã la parteneriat5. Ea
considerã cã pentru femei este vital psihologic sã lucreze în afara
casei, sã aibã venituri proprii.

Menþinerea ideii cã femeilor le revine munca domesticã ºi de
creºtere a copiilor face ca strategia liberalã propusã de cãtre Mill
ºi Taylor sã fie valabilã doar pentru o elitã. Ea este prin excelenþã
o strategie excepþionalistã. La întrebarea : cine se ocupã de menaj
ºi de creºterea copiilor în familiile unde femeile aleg cariera,
rãspunsul liberal este : o altã femeie. Dilema : �sau carierã, sau
familie� creeazã în realitate o nouã discriminare pentru femei6.
Suntem încã departe de faptul de a pune problema cã bãrbaþii,

5. Vezi ºi Tong, 1989, p. 18.
6. Pentru o discuþie mai largã asupra problematicii egalitãþii ºi diferenþei,

vezi ºi Bãiaºu, 2002.
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la rândul lor, trebuie sã preia roluri feminine din sfera privatã,
aºa cum femeile învaþã roluri tradiþional masculine în sfera poli-
ticã. Nici acum, în multe societãþi în care drumul spre emancipare
a avut sincope serioase, cum este ºi cea româneascã, strategia
excepþionalistã nu a fost pãrãsitã fiindcã, dacã se admite faptul cã
femeile pot sã facã orice, tabuurile culturale împiedicã bãrbaþii sã
se implice în roluri casnice �degradante� pentru ideea de bãrbãþie7.

Harriet Taylor Mill ºi John Stuart Mill sunt ei înºiºi un exemplu
întrupat al libertãþii ºi parteneriatului atât în relaþiile de cuplu,
cât ºi în relaþiile intelectuale.

2.2. Feminismul liberal românesc clasic

2.2.1. Superioritate moralã, inferioritate politicã :
femeile în gândirea liberalã româneascã

Liberalii români influenþi nu s-au ocupat în mod explicit de proble-
mele legate de drepturile femeilor, iar atunci când au fãcut-o
implicit (femeile apãrând în periferia liberalismului), accentele
abordãrii au fost mai degrabã de naturã eticã decât politicã (vezi
Popa, 2002). Femeile apar ca agenþi morali caracterizaþi printr-o
�eticã a uitãrii de sine�, iar aceastã virtute nu are nimic liberal,
þinând cont cã în liberalism este complet legitim autointeresul.
Acest tip de eticã prescrie un devotament necondiþionat pentru
familie ºi pentru sprijinirea activitãþii publice bãrbãteºti. Într-un
fel, femeile sunt considerate superioare moral bãrbaþilor, fiindcã
etica lor transcende interesul egoist. Ele sunt agenþii educaþiei
morale (apud Bãlcescu), din cauza capacitãþii de jertfire. În cali-
tate de �mume de familie�, femeile educã moral naþiunea. Liberalii
români au omagiat �femeia Madonã� a cãrei putere vine din iubire :
�Ea este o «fiinþã îngereascã», o «zeitate care trãieºte numai din
veaþa noastrã, n-are altã bucurie decât bucuria noastrã, nici altã
fericire decât fericirea noastrã»� (a se citi : a soþilor ºi fiilor) (Bãlcescu,
Opere, tomul I, vezi Popa, 2002, pp. 32-33).

7. Existã societãþi, cum este ºi cea kosovarã actualã, în care faptul de a
îngriji fizic un copil mic este un tabu pentru bãrbaþi ºi un atentat la
identitatea lor �virilã�.
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Superioritatea moralã a femeilor are însã un preþ : ele nu pot
sã manifeste autointeres ºi, în consecinþã, nu pot sã fie incluse în
dezbaterile ºi negocierile din sfera publicã.

Abordarea eticist-romanticã a dominat major discursul liberal
despre femei. Pentru C.A. Rosetti, toþi oamenii sunt egali, dar
femeile au ceva special care le aºazã în rândul zeiþelor. Prin urmare,
solicitarea drepturilor pentru o astfel de categorie ambiguã este
inutilã (Rosetti, 1852, vezi Raluca Popa, în Bucur, Miroiu, ed.,
2002). La liberalii români, idealizarea moralã a femeilor merge
mânã în mânã cu excluderea lor politicã. Ambiguitatea atitudinii
lor este mare. Rosetti are realmente idei liberale, de exemplu în
privinþa cãsãtoriei. Discursul sãu este un omagiu adus familiei consti-
tuite prin liber consimþãmânt8 (ceea ce este profund liberal), dar o
familie în care femeia alege liber subordonarea, jertfa ºi devota-
mentul. Revoluþionarea relaþiilor de familie se opreºte la liber-
tatea de a alege o condiþie care înainte era impusã. Obligaþia de a
te cãsãtori ºi cãsãtoriile aranjate sunt înlocuite cu subordonarea
din dragoste. Femeile nu au autonomie, sunt cetãþene ca mame ºi
soþii, nu ca persoane, sunt ocrotitoare-îngrijitoare, sunt �eroine
ale spaþiului privat�. Exemplul familiei Rosetti stã viu în acest
sens : bãrbatul familiei se sacrificã pe altarul revoluþiei în mod
nemijlocit. Bãtãlia lui este schimbarea lumii. �Cauza� Mariei Rosetti
este cauza bãrbatului ei.

Un pas cu totul semnificativ îl face Cezar Bolliac (Scrieri II,
vezi Popa, ibidem), pronunþându-se pentru emanciparea femeii
prin dobândirea statutului de cetãþeanã ºi a libertãþii sexuale.
Bolliac este un militant al schimbãrii atitudinii faþã de femei, mai
ales faþã de cele pe care le socoteºte excepþionale. Coerent cu
gânditorii apuseni ai vremii sale, Bolliac considerã femeile ca
având un pregnant rol civilizator. El face elogiul sensibilitãþii

8. Consider cã în cultura noastrã ºi în tradiþia ortodoxã în mod particular,
avem o problemã cu internalizarea nevoii de consimþãmânt liber expri-
mat. La ceremonia ortodoxã de cãsãtorie nu este cerut în mod explicit
consimþãmântul celor doi. Ei sunt cãsãtoriþi de cãtre preot în absenþa
unei întrebãri ºi a unor rãspunsuri explicite, în cadrul ceremoniei, în
privinþa acordului la cãsãtorie. Familia este o instituþie fundaþionalã. În
acest sens, cred cã ea trebuie sã fie o experienþã a acordului liber ºi
explicit exprimat, chiar ºi în cutumele bisericii.
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feminine, pãstrând intactã dihotomia raþional-emoþional ca diho-
tomie masculin-feminin. Unele dintre textele sale sunt coerente
cu ideile unui alt mare feminist, John Stuart Mill : �Unde stã cea
dintâi inegalitate socialã ? În sclavia fãmeiei�. Cu alte cuvinte,
Bolliac conºtientizeazã faptul cã subjugarea de gen este cea mai
veche ºi mai rãspânditã formã de dominaþie, cã patriarhatul este
mai vechi ºi mai universal decât orice altã formã de aservire.
În anumite contexte, devine purtãtorul de cuvânt al intereselor
femeilor : solicitã pentru femei drept de vot, statutul de cetãþene
legiuitoare, judecãtoare ºi executoare (în 1866), în alte contexte
el se înscrie în corul general al opþiunii pentru votul universal
masculin.

Un aliat important, mai puþin al feminismului ºi mai mult al
antipatriarhalismului în relaþia stat-cetãþean, este Ion Ghica (vezi
Opere, vol. I), unul dintre prea puþinii gânditori ºi politicieni români
care insistã asupra nevoii de autoguvernare la nivel individual.
Lipsa autoguvernãrii merge în chiar inima ratãrilor tentativelor
de modernizare. Este greu de conceput cã un spaþiu politic ºi
cultural unde individualismul, autonomia ºi autoguvernarea au
fost teme politice ºi practice extrem de marginale se dezbarã uºor
de patriarhat în variile sale forme de manifestare, inclusiv cea de
gen. Mai mult, Ghica insistã asupra unei cauze de fond a auto-
nomiei scãzute a femeilor : dependenþa economicã faþã de bãrbaþi.
Încã din acea vreme, destinul lor ocupaþional (altul decât cel al
îngrijirii) se configura în calitate de þesãtoare ºi cusãtorese. El
remarcã ºi faptul cã femeile sunt voci informale în spaþiul public,
fãrã sã fie pãrtaºe la formarea opiniei publice (între altele, o
remarcã atât de valabilã ºi astãzi).

În aceeaºi linie se înscriu concepþiile neoliberale ale lui ªtefan
Zeletin (Neoliberalismul). Autonomia persoanei depinde mult de
cea economicã ºi aceasta vine o datã cu munca salariatã ºi procesul
de industrializare. Zeletin a criticat împroprietãrirea þãranilor ºi
datoritã nedreptãþii de gen pe care a produs-o : ea se face pe �capi
de familie�, ºi beneficiarii ei sunt bãrbaþii. Acest fapt exprimã
evident ºi dimensiunea economicã a patriarhatului românesc.

Cu toate limitele ºi ezitãrile sale, liberalismul românesc clasic
a reprezentat o deschidere marcantã în privinþa abordãrii relaþiilor
de gen în raport cu conservatorismul, care insistã asupra pãstrãrii
familiei tradiþionale, a moºtenirii legate de primogenitura masculinã,
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a tratãrii femeilor ca fiinþe vulnerabile care trebuie protejate. Pe
scurt, nici mãcar modernizãrile de tip organic, în paºi lenþi, nu
trebuie sã atingã condiþia tradiþionalã a femeilor (vezi Miroiu A.,
în Bucur, Miroiu, ed., 2002). Cu atât mai mult, liberalismul româ-
nesc a fost benefic în concepþia sa despre femei faþã de gândirea
naþionalistã ºi, mai ales, faþã de cea legionarã, cele din urmã
reprezentând un vârf de lance al sexismului. În contextul abor-
dãrii naþionaliste ºi, mai ales, a formei legionare a acesteia, din
femei nu mai rãmânea practic decât atributul de a naºte ºi creºte
bãrbaþi. Singurul lor sens coerent era cel de a fi �mume�, cãci þara
are nevoie de sentimente ºi atitudini virile, are nevoie de bãrbaþi
ca agenþi istorici9. Spirite talentate ale vremii, de talia lui Mircea
Eliade, de exemplu, s-au prins în concertul eliminãrii oricãror

9. �«Femeia legionarã», «femeia nouã» este cea pe care se sprijinã vajnicul
bãrbat legionar. Virilul legionar, dedicat cauzei, are nevoie de un sprijin
în femeia devotatã total cauzei bãrbatului ei, capabilã de suferinþã ºi
jertfã, þinutã în lumea micã a casei. În aceastã lume micã, femeia legio-
narã îngrijeºte luptãtorul atunci când acesta se primeneºte între douã
secvenþe ale misiunii sale istorice, îl scapã de grija trupului, ca sã îi
elibereze spiritul pentru înalta cauzã, îi face prunci ºtiind cã este «mamã
de soldaþi», este mai mult femelã, fiindcã de educaþia moralã ºi inte-
lectualã a bãieþilor ei nu se va ocupa decât ca portavoce a propagandei
nãscocite de bãrbaþii Legiunii. Astfel închipuitã, mama legionarã, produ-
cãtoarea de soldaþi ar putea sã fie ºi mutã, mai puþin în cazurile în care
foloseºte limbajul ca sã schimbe «reþete culinare legionare». Cu astfel de
reþete se implicã ºi în propaganda de la sate, învãþându-le pe þãrãnci
gãtitul, «legionar», desigur. Consideraþiile liberal-romantice despre femei
încep sã parã, comparativ, adevãrate oaze. Cãci bãrbatul legionar nu
iubeºte femeia, nu îºi risipeºte dragostea pentru o creaturã inferioarã ºi
muritoare. El îºi iubeºte patria, eventual cu fanatism. Patria este amanta,
iubita. În nici una dintre doctrinele anterior pomenite femeile nu sunt
tratate mai instrumental, iar patriarhatul nu ajunge pe culmi atât de
extreme. ªi este firesc. Nici bãrbatul legionar nu gândeºte cu capul
propriu, ci cu cel al Cãpitanului. Bãrbatul legionar este el însuºi instru-
mentul voinþei Bãrbatului cel mare, cel ce întruchipeazã o virilitate de
tip mesianic. În doctrina legionarã nu este vorba despre drepturi (afarã
de cel la autosacrificiu). În «cetãþuile» lor, doamnele legionare vegheazã
privind în tãcere ºi supunere la capii lor din «cuiburi». ªi ce pot sã-ºi
doreascã mai mult, când însuºi Cãpitanul le spune : «Ea (femeia � n. M.M.)
a cunoscut examenul durerii, al rãbdãrii ºi credinþei ºi n�a cunoscut
teama. Acum, pasul ei e energic, liniºtit ºi sigur� Eu consider cea mai
mare glorie la care poate sã aspire o femeie, gloria de a fi Mamã»�
(preluat din Miroiu M., �Prefaþã�, în Bucur, Miroiu, 2002).
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tentative de democratizare, inclusiv în relaþiile de gen. Dispreþul
strivitor faþã de tot ceea ce este feminin ºi, în genere, faþã de
democratizãri face ca în România orice alianþã a emancipãrii femei-
lor cu o astfel de orientare sã fie complet de neconceput (vezi
Nicolescu ºi Pircã, în Bucur M., Miroiu M., ed., 2002).

2.2.2. De la dreptul la sacrificiu pentru cauzã la dreptul
la afirmare personalã : gândirea feministã liberalã

Este greu sã vorbim în spaþiul nostru cultural despre o teorie
politicã feministã liberalã, ci mai degrabã despre elemente de
gândire politicã de acest tip, ceea ce nu înseamnã cã, mai ales
pentru cititorii români, aceste poziþionãri liberale în spaþiul femi-
nist românesc sunt lipsite de relevanþã. Uneori, feministele românce
nu sunt consecvent liberale sau, cel puþin, debuturile feminismului
politic românesc nu au fost liberale în sensul promovãrii dreptu-
rilor, libertãþilor ºi autonomiei persoanei, cu atât mai puþin a
legitimitãþii cãutãrii fericirii personale. Retorica generalã în cultura
româneascã a fost mai degrabã cea a sacrificiului pentru o cauzã
(în cazul femeilor, familia). Noi nu avem tradiþii individualiste ºi
cu atât mai puþin tradiþii hedoniste care sã trateze ca legitimã
cãutarea fericirii ºi împlinirii personale. Ce puteau sã facã femi-
nistele atunci era sã cearã sã mai aibã ºi ele altã cauzã în afara
familiei. Ele folosesc în pledoariile lor ºi idei naþionaliste ºi colecti-
viste în care primatul îl deþin alte considerente decât cele mai
sus-menþionate. Maria Bucur (2003) argumenteazã pe larg aceste
caracteristici istorice ale feminismului românesc. ªi, aº adãuga
eu, ale liberalismului clasic românesc, marcat la rândul sãu de
o gândire naþionalistã ºi colectivistã, fapt de înþeles o datã ce
marea mizã politicã a secolului al XIX-lea era unirea principatelor
ºi fãurirea statului român modern, iar la începutul secolului XX,
reîntregirea.

Maria Bucur a explorat sensurile date de cãtre feministele
românce cetãþeniei în perioada 1880-1918 ºi a demonstrat pe larg
faptul cã ele împãrtãºeau o concepþie paternalistã, punând accen-
tul mult mai mult asupra creºterii responsabilitãþilor civice decât
asupra drepturilor individuale. Concepþia lor despre cetãþenie era
mai degrabã una republicanã, de tip etnonaþionalist. Limbajul
naþionalist al sfârºitului de secol XIX, spre deosebire de cel de
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peste un veac, nu avea ceva fundamental negativ în el, ci urmãrea
un anume ideal politic, cel al întregirii. În plus, întregul mediu în
care s-a dezvoltat acel feminism era construit astfel încât avan-
garda emancipãrii era naþionalistã. Desigur, ne spune Maria Bucur,
conceptul liberal de cetãþenie, care implica sublinierea drepturilor
individuale ºi a libertãþilor civile, era atrãgãtor pentru feminism,
fiindcã femeile erau nonproprietare. Revoluþia de la 1848, Procla-
maþia de la Islaz pãreau promiþãtoare pentru femei. Transformã-
rile sociale via modernizare pe care le aºteptau implicau drepturi
civile ºi politice egale sau mãcar educaþie egalã. Unirea din 1859
redeschide aceastã aºteptare : o Românie care se modernizeazã
este (sau ar fi trebui sã fie) ºi o Românie pentru femei. Numai cã
femeile militante pentru emancipare în acea vreme constatã cu
dezolare cã, indiferent ce se petrece în plan politic, ce schimbare
majorã are loc, femeile sunt uitate. Sofia Chrisoscoleu remarcã
faptul cã femeile sunt tratate ca barbarii, condamnate la aºteptare
ºi uitare. Ele, femeile, trebuie sã nascã fiii þãrii, sã îi educe ºi sã
se îngrijeascã de un climat necorupt, sã fie gardienii morali ai
societãþii (Bucur, 2003 p. 7). Dar pentru aceasta, statul trebuie sã
sprijine educaþia lor, ca sã fie mai bune patrioate, pentru binele
naþiei (vezi Bucur, 2003, pp. 8-9). Codul Civil din 1865 reprezintã
un ºir de excluderi în privinþa drepturilor femeilor : ele nu au
drept de moºtenire în linie pãrinteascã, nu îºi pot exercita dreptul
de administrare asupra dotei proprii în timpul cãsãtoriei, sunt
aºezate sub tutela tatãlui, soþului, fratelui, chiar ºi a fiului. Cred
cã aceastã ultimã tutelã rotunjeºte perfect ideea cã pânã ºi fiul îþi
devine �cap�, iar statutul de copil, de minor îl ai ºi faþã de propriul
tãu copil. Constituþia din 1866 a fost una dintre cele mai liberale.
Dar în acea Constituþie, drepturile de proprietate ºi cele politice
erau substanþial legate unele de altele, iar statul proteja dreptul
la moºtenire ºi, în rest, lãsa proprietarii sã acþioneze liberi pe
piaþã. Constituþia de atunci circumscrie femeilor locul în rândul
minorilor, idioþilor ºi delincvenþilor, adicã, pe scurt, le aºazã în
categoria �incompetenþilor legali�. Constituþia consacrã �infanti-
lismul legal� al femeilor (Bucur, 2003, p. 2). Adicã, pe scurt, pentru
femei, modernizarea a însemnat o condiþie legalã mai proastã faþã
de cea a bãrbaþilor decât cea premodernã.

Cetãþenia republicanã invocatã de Maria Bucur drept crez al mili-
tantismului feminist al acelor vremuri este acea formã de cetãþenie
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în care individul este în slujba polisului, el este (ºi folosirea
masculinului aici e corectã, o datã ce femeile, de fapt, nu erau
cetãþene) o persoanã cu responsabilitãþi ºi datorii, trãieºte în slujba
comunitãþii, ºi nu a propriilor sale interese. Aceastã retoricã nu a
lipsit deloc în România, ºi a atins apogeul de extremã stângã în
comunism. Doar cei aflaþi în slujba binelui comun exercitau virtuþi
cetãþeneºti10. Efortul miºcãrii feministe s-a îndreptat spre reaºe-
zarea sensurilor conceptului de virtute, încât la capãtul unei astfel
de reaºezãri, sã aibã un loc ºi femeile. Maria Bucur atrage atenþia
asupra locului deosebit de important pe care îl ocupã naþiona-
lismul în acest context, mai ales în rãzboiul de independenþã, al
primului rãzboi mondial, ºi apoi în preajma unirii de la 1918.
Statutul de veteran de rãzboi îþi dãdea acces la cetãþenie (drepturi
depline civile ºi politice) fãrã celelalte ingrediente legate de proprie-
tate. Bucur atrage atenþia cã, în conjunctura istoricã datã, pe din
afara drepturilor au rãmas evreii din nordul Dobrogei ºi, evident,
�evreicele eterne� (expresia îmi aparþine), femeile. În acest context,
nu este de mirare cã maternitatea trebuia sã fie folositã de cãtre
feministe în sensul retoricii autosacrificiului ºi al suferinþei materne
pentru þarã. Bunãstarea femeilor a fost substanþial legatã, condi-
þionatã ºi justificatã de cea a naþiunii.

Atunci, susþine Maria Bucur (ca ºi acum, de altfel � n. M.M.),
�este foarte clar cã cele mai multe femei într-adevãr au reacþionat
foarte puþin la provocãrile feministelor referitoare la dreptatea
pentru femei� (Bucur, 2003, p. 9). Argumentului naþionalist i s-a
adãugat, în timp, cel economic : femeile trebuie sã poatã supravieþui
independent ºi dacã nu sunt mãritate ! Problema autonomiei econo-
mice, cel puþin la nivelul supravieþuirii, a fost ºi este încã foarte
acutã (vezi Pasti, 2003). O astfel de agendã a început sã fie genera-
lizatã pentru toate femeile în jurul lui 1894 de cãtre Liga Femeilor
Române. Se pare, ne spune Maria Bucur, cã deja dupã 1890 retorica
naþionalistã scade dramatic în abordãrile feministelor românce ºi,

10. Nici în 2004, limbajul individualist al drepturilor nu se bucurã de prea
mare succes. Tradiþia dreptei conservatoare, ca ºi a stângii conservatoare
opereazã mai degrabã cu idealuri ºi interese colective. Este politic mult
mai respectabil sã vorbeºti despre interesul României în integrarea euro-
-atlanticã decât despre drepturile indivizilor, despre libertatea ºi bunã-
starea personale.
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presupune ea (idee la care ader), cã feministele de acum 100 de
ani s-au lãmurit cã aºezarea naþiunii per se nu conduce la drepturi
pentru femei11. Retorica naþionalistã este, la nivel de politicã de
stat, perfect conservatoare în privinþa femeilor. Astfel, începe sã
capete pondere limbajul nonetnicist (toate femeile, indiferent de
naþionalitate), ºi dispare încet, încet (dar nu de tot12) ºi expresia
�doamnã�, care domina limbajul feminismului anterior. Chiar ºi
în aceste condiþii, retorica dominantã nu este una liberalã, ci una
paternalistã : statul trebuie sã asigure un venit minim pentru
supravieþuire. Este, ne spune Bucur, o pledoarie importantã a
Ligii, nu pentru drepturi ºi pentru libertatea de a-þi urma propriile
tale aspiraþii, ci mai degrabã pentru �acþiuni afirmative�. Dupã
aceastã etapã, cererile feministelor se radicalizeazã ºi capãtã limba-
jul liberal al drepturilor, pregãtind dezbaterea pentru cetãþenia
democraticã. Acest pas înseamnã cererea expresã de drepturi civile
ºi politice (pãstrând însã câteva ingrediente etnocentrice ºi pater-
naliste).

Naþionalismul a fost o componentã ideologicã de bazã a femi-
nismului românesc. Presupoziþia Mariei Bucur este aceea cã naþio-
nalismul începe sã se atrofieze o datã cu racordarea la feminismul
internaþional. Pe acest fond, feministele românce adoptã �limbajul
statelor civilizate�, organizaþiile de femei devin mai inclusiviste
din punct de vedere etnic. Totuºi, chiar ºi cu aceste evoluþii, femi-
nistele continuã sã apere statul paternalist13.

�Unele feministe se aratã cu adevãrat interesate de drepturile
femeilor ca indivizi, dar nu sunt îngrijorate de tirania statului� Ele
pledeazã mai degrabã pentru o protecþie mai mare a femeilor de
cãtre stat decât pentru libertãþile pe care acesta ar trebui sã le
asigure pentru femei.� (Bucur, 2003, p. 17)

11. Dupã cum nici împrumuturile de legi din Uniunea Europeanã nu conduc
per se spre autonomia femeilor din România (vezi ultimul capitol al
acestei cãrþi).

12. ªi acum, în cercuri româneºti foarte educate, o adunare de femei, inclusiv
în scopuri politice, este tratatã ca o adunare a �doamnelor�. Împotmolirea
vine în momentul în care agenda viitoarelor politici include mai ales
probleme cu care se confruntã femeile, departe de mediile clasei mijlocii
ºi ale celei foarte înstãrite.

13. O constantã copleºitor de rãspânditã a culturii politice româneºti, din
trecut ºi de astãzi, este o aderenþã crescutã la un stat maximalist.
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În cele ce urmeazã am selectat însã partea mai coerentã cu
liberalismul.

Termenul �feminism liberal românesc� este o etichetã ulte-
rioarã, respectiv actualã. Reprezentantele sale au ales sã nu se
înscrie net în altã orientare politicã, preferând sã fie, mai presus
de orice, feministe. Intenþia mea este aceea de a determina câteva
dintre tipurile de argumentãri liberale utilizate de cãtre femi-
nistele românce în pledoaria lor pentru drepturi civile ºi pentru
drepturi politice. Aceste argumente se circumscriu prioritar peri-
oadei premergãtoare elaborãrii ºi votãrii Constituþiei din 1923
(Constituþie în care femeilor iarãºi li se pãstreazã locul între minori,
idioþi ºi delincvenþi, respectiv între cei care nu au drept la vot).

Terenul argumentãrii pentru drepturi civile ºi politice era pre-
gãtit de o miºcare de femei care îºi are începuturile în 1815 ºi a
evoluat destul de sincron cu cele din vestul Europei. În 1886,
Adela Xenopol scrie în revista Dochia, nr. 3 :

�Fie un bãrbat destul de mãrginit, el în virtutea sexului cu niþicã
protecþie sau situaþie politicã, va ajunge departe, pe când o femeie,
fie ea un geniu ºi nu va dobândi decât profesoratul, ºi acela pânã la
ºcoli secundare [�] Femeile nu trebuie sã dea dovadã de invidie ºi
egoism, cum li se atribuie : când se va ridica o femeie vrednicã, sã o
susþinã� (Mihãilescu, 2002, p. 107).

�Ce spor putea avea mintea femeii ºi ce acþiune voinþa ei, când
toatã ziua nu era ocupatã decât sã fiarbã bucate, sã spele rufele, sã
vazã de copii. La toate acestea adãugatã frica care-i încreþea carnea
de câte ori nu-i plãcea la câte un satrap, stãpânul ei, un lucru sãvârºit
de femeia lui.� (subl. M.M.)

�În ce e de necontestat cã a întrecut-o bãrbatul pe femeie e forþa
muscularã, care ºi-o exercitã cu cea mai aprigã energie asupra femeii
ºi copiilor sãi.� (Adela Xenopol, Dochia, nr. 3, 1896, ibidem)

Xenopol argumenteazã tranºant în privinþa faptului cã sexis-
mul14 submineazã complet ideea de merit personal în accesul la
poziþii ºi funcþii, insistând ºi asupra prizonieratului femeilor în

14. Ea nu foloseºte termenul �sexism� ca atare, acesta fiind consacrat în
limbajul feminist mult mai târziu, în a doua jumãtate a secolului XX.
Dicþionarele actuale ale limbii române, ca ºi legislaþia româneascã nu îl
folosesc explicit nici mãcar în 2004.
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munci domestice, asociat cu prizonieratul în frica faþã de violenþa
domesticã ºi atitudinea arbitrar-despoticã a bãrbaþilor. Nu este de
neglijat nici apelul pe care ea îl face la solidaritatea între femei.
Acest apel este o caracteristicã generalã a gândirii feministe ºi
este derivatul faptului cã, în condiþii patriarhale, femeile au fost
þinute separat una de alta, eventual manifestând solidaritãþi pri-
vate, nu publice. Lozinca revoluþionarã comunã este : Libertate,
egalitate, fraternitate ! cu referire directã la solidaritatea mascu-
linã. Femeile au nevoie de solidaritate ca femei. Într-o expresie
ulterior încetãþenitã, ele au nevoie de suroritate.

Xenopol pledeazã pentru ca fiecare sã îºi gãseascã locul, inclusiv
�mediocritatea�, respectiv în profesii mai puþin calificate. Limbajul
elitist era o constantã generalã a acelei etape, inclusiv în gândirea
liberalã.

Cele mai radicale dintre pledantele emancipãrii vorbesc despre
genialitatea femeilor, încã nepusã în valoare în istoria patriarhalã,
ºi cã genialitatea se va actualiza atunci când femeile vor avea
conºtiinþa libertãþii ºi a drepturilor lor.

La aceastã etapã, ca ºi la toate cele ce urmau sã vinã, femi-
nistele s-au izbit de argumentele conservatorilor, între care, cel
mai vehiculat ºi mai înspãimântãtor (menit sã þinã marele public
la distanþã) se referã la posibilitatea dispariþiei familiei dacã femeile
au drepturi egale. Adela Xenopol, alãturi de alte feministe, consi-
derã cã dispariþia familiei este un argument complet greºit. Fami-
lia îºi transformã conþinutul în sensul cã nu vor mai fi inferiori
ºi superiori înãuntrul ei. Limbajul adoptat de cãtre feministele
românce este cel clasic : �casa ºi familia sunt sfinte�. Ca ºi în cazul
argumentului lui Wollestonecraft, pentru feministele acelor vre-
muri, femeia instruitã înnobileazã familia ºi e mai capabilã în tot
ceea ce întreprinde. Nu existã degradare ºi înãlþare decât de
naturã eticã. A fi o bunã cusãtoreasã este totuna cu a fi o bunã
profesoarã (aici accentele elitiste dispar). Orice aptitudine are
valoarea sa absolutã. Trebuie sã disparã prejudecata superioritãþii
unei activitãþi asupra altora.

În spirit liberal, Adela Xenopol (1896), Eugenia de Reuss-Iancu-
lescu (1913), Maria Buþureanu (1913) argumenteazã necesitatea
ca femeile sã aibã drepturi politice ºi sã facã politicã. Ele atacã
�imensa minciunã despre universalitatea votului� câtã vreme acesta
rãmâne doar masculin. În principal, ele susþin urmãtoarele :



ORIENTÃRI CENTRALE ÎN TEORIILE POLITICE FEMINISTE106

� Legislaþia româneascã configureazã incapacitatea politicã
generalizatã a femeilor ºi incapacitatea civilã a femeilor
mãritate.

� Este necesar sã se punã capãt desconsiderãrii femeilor, e vre-
mea ca ele sã îºi probeze capacitatea ºi judecata (raþiunea)
ºi sã �nu mai fie chestiunea lacrimilor care sã-i scalde confe-
rinþele ºi scrierile ca o cerºire a drepturilor lor� (Buþureanu,
1913), cu alte cuvinte, sã nu mai trebuiascã sã aibã postura
de cerºetoare umile ºi lacrimogene în faþa bãrbaþilor. Sã nu
mai recurgã la strategii emoþionale care le conduc într-un
cerc vicios : cu cât recurg mai mult la implorãri ºi lacrimi, cu
atât par mai inapte politic. Dacã nu recurg la asemenea
stratageme, nu sunt luate în seamã. Demnitatea cere verti-
calitate, raþiune ºi recunoaºterea drepturilor. Femeile îºi
pot forma caracterul ºi pot da seama de ce fac ele însele,
doar în condiþii de libertate ºi de egalitate în drepturi. Doar
prin libertate de gândire ºi acþiune, nu printr-o educaþie
care prosteºte, femeile îºi pot dezvolta mintea15.

� Drepturi politice înseamnã dreptul la o existenþã personalã,
demnitatea de individ, autonomizarea faþã de statutul de
anexã a bãrbatului, �un zero care nu are valoare decât pus
lângã altcineva� (Maria Buþureanu, 1919)16.

� Bãrbaþii au monopolizat toate drepturile. Drepturile femei-
lor sunt uzurpate de veacuri, iar în momentul în care cer
drepturi, bãrbaþii încep sã le cântãreascã creierul (trimite-
rea este la atitudinea lui Titu Maiorescu, acesta raliindu-se
unor argumente pe filiera unui autor francez, potrivit cãrora
femeile au creierul mai uºor, ºi aceasta le face inapte politic
ºi cultural). Sau, ºi mai stupid, susþin cã femeile respirã lateral,
dar acest fapt se datora corsetului pe care sunt obligate sã
îl poarte ca sã intre în canonul de siluetã impus doar femeilor.

15. Este foarte interesant de urmãrit retorica folositã de cãtre bãrbaþii pro-
-feminiºti ºi de cãtre feministe. Bãrbaþii recurg mult mai mult la o
retoricã emoþionalã, plinã de metafore. Femeile au un limbaj mai sobru
ºi mai argumentativ (vezi cele douã volume de antologii ale feminismului
românesc, Mihãilescu, 2000, 2002).

16. Vezi articolul : �Scopul asociaþiei�, Asociaþia pentru emanciparea civilã ºi
politicã a femeilor române. Buletin trimestrial, nr. I, ian. 1919 (Mihãilescu,
2002, p. 206).
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� Prin intermediul exercitãrii depline a drepturilor, femeile
vor sã se sustragã protecþiei bãrbaþilor. Protecþia �ne amor-
þeºte voinþa, ne paralizeazã creierul ºi ne micºoreazã perso-
nalitatea� (subl. M.M.) (Buþureanu, ibidem).

� Dacã femeile nu fac politicã în mod direct, ele o fac oricum
în culise, prin intrigi. Cert este cã e mult mai bine ca ele sã
îºi asume deschis responsabilitatea pentru deciziile lor17.

La acea orã, delimitarea feminismului în diferite orientãri trecea
drept riscantã, fiindcã prioritatea o reprezenta dobândirea dreptu-
rilor civile ºi politice (aici totuºi agenda lor este preponderent
liberalã) :

�Din punct de vedere al culorii politice, femeia înainte de a fi
conservatoare, liberalã, junimistã, democratã, naþionalistã, radicalã,
progresistã, socialistã, legitimistã, clericalã ea trebuie sã fie «Femi-
nistã». Femeile trebuie sã se uneascã sub un singur steag, steagul
revendicãrilor feministe� (Eugenia de Reuss-Ianculescu18).

�Chestiunea feminismului este o chestiune de umanitate ºi de civili-
zaþie, cãci e vorba de a ridica jumãtatea omenirii la cel mai înalt
grad de culturã moralã (subl. M.M.). Femeile ºi bãrbaþii pot sã
meargã alãturi � nu bãrbatul înainte, ºi femeia în urmã ; dupã cum
mergeau bunicile noastre, nici femeile sã meargã înainte, ºi bãrbaþii
în urmã, dupã cum merg azi � din nefericire : ci mânã în mânã,
pentru fericirea ºi binele comun.� (Ianculescu, apud Mihãilescu, 2002,
p. 153)

Cauza comunã a femeilor transcende alte tipuri de afilieri. În
acelaºi timp, evident este faptul cã, la nivel normativ, concepþia
despre relaþiile de gen este una partenerialã ºi nicidecum una
hegemonicã (matriarhalã), aºa cum susþine antifeminismul pre-
ventiv în România tuturor vremurilor.

Una dintre cele mai importante feministe de influenþã liberalã
este Calypso Botez. Numele ei se leagã direct de discursurile publice
prilejuite de dezbaterile asupra Constituþiei din 1923, dar, sub
anumite aspecte, perspectiva ei se apropie de o criticã de tip

17. Termenul consacrat pentru felul în care femeile fac politicã în �sub-
teranele� deciziei este cel de �politicã de alcov�.

18. În Drepturile femeii, anul II, ianuarie-februarie, 1913, p. 14.
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radical. Între cele douã sexe existã o competiþie în care, pânã
acum, unul a fãcut tot posibilul sã îl scoatã din joc pe celãlalt,
pãstrând pentru sine decizia despre resurse în mod integral. Botez
considerã cã sunt în spiritul bãrbatului (în �esenþa� lui) atât egois-
mul, cât ºi dorinþa de putere. Ca sã ºi le satisfacã, îºi va asigura
întreg arsenalul de ideologii ºi practici menite sã îi pãstreze statu-
-quo-ul.

�Spiritul de dominaþie, domnia forþei bãrbatului [�] au asigurat
bãrbatului partea leului (subl. M.M.) [�]. Îmbibat de spirit egoist ºi
preocupat de a nu avea în faþa sa un rival ºi un concurent înarmat cu
aptitudini egale, bãrbatul a îndepãrtat-o pe femeie de oriunde i-ar fi
putut face umbrã, sau, dacã a lãsat-o sã pãtrundã, a retribuit-o inegal
pentru a o descuraja ºi imobiliza, pentru a o þine veºnic în limitele de
inferioritate din care nu va trebui sã iasã. Pentru a þine frâiele
puterii, bãrbatul a ºtiut sã-ºi fãureascã întotdeauna o filosofie ºi o
moralã curentã, care sã îi îndreptãþeascã þinerea femeii într-o veºnicã
dependenþã.

Legislatorul bãrbat i-a acordat femeii o solicitudine ºi o protecþie
pe care ea nu a cerut-o (sic !), dar i-a rãpit în schimb o sumã de
drepturi [�] inclusiv pe cel natural la dezvoltare. Pe aceste drepturi
vrea azi femeia sã le revendice.� (Calypso Botez, 1919, apud Mihãilescu,
2002, p. 227)

Botez accentueazã asupra puterii normative a bãrbaþilor : atâta
vreme cât ei monopolizeazã decizia asupra a ceea ce e bine sau
rãu, drept sau nedrept, câtã vreme femeile vor fi tratate ca minorii
care au nevoie de protecþie, ºi cât timp bãrbaþii sunt interesaþi sã
dea la o parte jumãtate dintre competitori (vezi ºi argumentul
Harrietei Taylor), femeile nu vor avea pe deplin loc în societate.

Ea atacã pe rând prevederile legislative înrobitoare : cetãþenia
femeii depinde de cea a bãrbatului, cãsãtoriile se fac cu consim-
þãmântul fundamental al tatãlui, femeile sunt datoare sã urmeze
locativ bãrbaþii, oriunde merg ei, cercetarea paternitãþii este inter-
zisã, cea a maternitãþii este permisã, mama are drept restrâns
de tutelã, atunci când tatãl e decedat, doar soþul administreazã
averea dotalã ºi este proprietar al bunurilor imobiliare, femeia nu
îºi poate da în judecatã soþul pe motiv de bunuri, nu poate face
parte din comitetul unei bresle fiindcã nu are drepturi politice,
dar în schimb i se lãsau copiii când se despãrþea. Uneori însã,
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accentele lui Calypso Botez seamãnã cu cele pe care le vom întâlni
în valul al II-lea al feminismului.

�Valorile feminine nu s-au putut dezvolta. Ridiculizate sau combãtute
cu înverºunare, ori þinute sub o veºnicã tutelã, ele s-au putut dezvolta
cât se dezvoltã o plantã sub cupola de sticlã.� (Botez, ibidem, p. 232).

Calypso Botez este destul de scepticã faþã de solidaritatea bãr-
baþilor pentru egalitate de gen :

�Femeile trebuie sã lupte singure pentru libertatea lor, iar pânã
ce dânsele nu vor putea sã îºi spunã direct cuvântul asupra durerilor
lor, o îmbunãtãþire de soartã nu li se va face� (Botez, ibidem, p. 233).

Acest scepticism este foarte justificat o datã ce inclusiv cei mai
puþin conservatori dintre politicienii români, ba chiar cei declaraþi
profeminiºti, nu le-au sprijinit serios cererile pentru drepturi
depline în Constituþia din 1923, în general invocând argumentul
cã nu este încã �oportun�.

Principesa Alexandrina Cantacuzino a jucat un rol deosebit de
important în influenþarea opiniei publice ºi a politicii româneºti
pentru obþinerea drepturilor civile ºi politice pentru femei. În pre-
ambulul acþiunilor sale politice, ea elaboreazã un program complex
de cercetare a problemelor femeilor, în cadrul Institutului Social
Român. O parte impresionantã a biografiei civice ºi politice a
Alexandrinei Cantacuzino o reprezintã faptul cã a dat o dimen-
siune regionalã ºi internaþionalã feminismului românesc, ea creând
practic Mica Înþelegere Femininã din Centrul ºi Estul Europei
(1923) ºi devenind vicepreºedintã a Consiliului Internaþional al
Femeilor, ocazie cu care influenþeazã inclusiv politica Societãþii
Naþiunilor în privinþa drepturilor femeilor (1927).

În plan doctrinar, Alexandrina Cantacuzino a fost o liberalã cu
accente radicale. A pledat pentru un partid al femeilor, a atacat
substanþial monopolul masculin în politicã, a cerut drepturi civile
ºi politice integrale, fãrã etapizãri ºi compromisuri. Ideea ei esen-
þialã este aceea cã femeile nu au nevoie de protecþie, ci de drepturi
ºi cã, în general, ar trebui sã înceteze politicile caritãþii în favoarea
celor ale autonomiei :

�Amestecul politicianismului pânã ºi în ocrotirea nevoilor ºi dure-
rilor îl gãsim odios [�] asistenþa prin milã sã înceteze, singurã
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asistenþa prin muncã sã domneascã, asigurând celor ce pot munci câºti-
garea pâinii cele de toate zilele pe cãi cinstite.� (Cantacuzino, 1929).

Ea pledeazã pentru egalitatea în drepturi între soþi ºi pentru
tratarea muncii femeilor în gospodãrie ca o profesie ºi preþuitã ca
un venit.

La multele obiecþii potrivit cãrora feminismul politic va desta-
biliza din temelie societatea, zdruncinând familia, Alexandrina
Cantacuzino rãspunde, întrebându-se retoric dacã toate valorile
se rãstoarnã din pricina aceasta, dacã din aceastã cauzã clasa
conducãtoare este materialistã, esenþialmente mercantilã ºi fãrã
voinþã, dacã de aceea este societatea prinsã de lâncezealã colectivã.
Lipsite de drepturi, femeile sunt transformate în pãpuºi fãrã voinþã
fiindcã nu au preocupãri ºi rãspunderi înalte (1924).

Bãrbaþii români (ca ºi alþii, de altfel), dacã nu au respins cu
totul drepturile femeilor, au transmis mãcar un mesaj clar : veþi
avea drepturi dupã ce le vor primi toþi bãrbaþii, dupã principiul
nici cea mai educatã, mai inteligentã ºi mai înstãritã femeie nu
poate sã fie politic egala celui mai analfabet, mai prost ºi mai
sãrac dintre bãrbaþi19. Femeile au trebuit sã suporte umilinþa de
a fi mereu aºezate la coadã, în urma tuturor categoriilor de bãr-
baþi. Pe scurt, în istoria politicã, sexismul20 a surclasat substanþial

19. Aceastã problemã este sesizatã ºi de cãtre Nicolae Iorga (preºedintele
Camerei în acea vreme), care considerã cã, atâta vreme cât cei needucaþi
(þãranii, meºteºugarii) au acces la viaþa publicã, �cu atât mai mult trebuie
sã aibã femeia, care are atât de mari interese în aceastã viaþã publicã ºi
are educaþie egalã cu cea a bãrbaþilor educaþi�, dar suspecteazã cã raþiunea
de a le þine în afarã vine din limbajul foarte trivial folosit în ºedinþe ºi la
care bãrbaþii ar trebui sã renunþe. Mihãilescu citeazã mulþi conducãtori
politici ai acelei perioade care împãrtãºesc principial emanciparea femei-
lor, inclusiv ezitãrile : �Drepturile femeii nu se mai pot tãgãdui : rãmâne
însã a se judeca în ce modalitãþi se pot acorda�, susþine I.I.C. Brãtianu,
ºeful Partidului Naþional Liberal (în Mihãilescu, 2002, pp. 234-236, citaþi
în publicaþia Acþiunea feministã, nr. 17 din 1920).

20. Corectorul automat de limbã românã îmi înroºeºte imediat termenul
sexism ceea ce, de bunã seamã, nu se întâmplã cu antisemitism, rasism,
ºovinism, elitism. Este o limbã în care lingviºtii, în rând cu politicienii,
preferã sã nu recunoascã o problemã, ignorându-i pur ºi simplu numele.
Dacã mã mut în englezã, spelling and grammar îmi recunosc termenul.
Probabil cã nici pentru vocabularul limbii române �nu este încã momen-
tul� sã recunoascã sexismul.
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ºi elitismul, ºi rasismul. Politicienii români liberali, cei care puteau
influenþa substanþial soarta drepturilor femeilor, au fost foarte
duplicitari. Chiar dacã au acceptat în principiu egalitatea între
oameni, indiferent de sex, în privinþa recunoaºterii drepturilor
civile ºi mai ales a celor politice au rãspuns feministelor în general
cu magica formulã : Aveþi dreptate, dar nu este încã momentul !
Cum �momentul� femeilor nu a venit pe o cale democraticã, spre
jena tuturor partidelor democratice româneºti ale acelor vremuri,
cu atât mai mult a celui liberal, paradoxal el a trebuit sã vinã prin
dictatura carlistã, ºi apoi prin cea comunistã.

2.3. Feminismul liberal contemporan

2.3.1. Alianþe ºi distanþãri teoretice

Pentru a facilita înþelegerea a ce anume distinge feminismul liberal
în raport cu celelalte teorii politice feministe, voi rezuma caracte-
risticile fundamentale ale liberalismului ºi felul în care caracteris-
ticile concurã sau nu la un liberalism care asigurã ºi drepturile
femeilor, respectiv la criticile feministe ale liberalismului (vezi ºi
Rosemarie Tong, 1989, capitolul I, Barbara Arneil, 1999, capitolul V).

a. Individul este liber ºi raþional, capabil sã facã alegeri coe-
rente cu propriul interes. Capacitatea de raþionare distinge oamenii
de animale ºi este fundamentul exercitãrii cetãþeniei. Animalele
pot sã fie sociale, dar nu politice (omul este zoon politikon). Fãrã
raþiune nu ar putea exista nici consimþãmânt, nici contract, nici
guvernare. Rolul politicii este acela de a rezolva paºnic conflicte.
Societatea civilã este alcãtuitã dintr-o sumã de indivizi care au, de
regulã, interese conflictuale. Rolul guvernãrii este sã protejeze inte-
resele indivizilor, sã rezolve conflictele ivite între aceºtia. Raþiunea
este ºi condiþie pentru ca oamenii sã fie fericiþi (Mill, Utilitarismul),
pentru ca ei sã îºi exercite libertatea (Rousseau, Contractul social)
ºi sã ia decizii raþionale. Dar, fiindcã acest tip de comportament
nu este singurul posibil, pentru cã indivizii acþioneazã ºi iraþional,
sunt necesare crearea statului de drept ºi domnia legii. Indivizii
trebuie sã consimtã cã existã o autoritate (guvernãmânt) care se
îngrijeºte de aplicarea legilor.
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Critici feministe : Neutralitatea de gen a individului liberal nu
este altceva decât masculinitatea universalizatã (experienþa ºi
nevoile bãrbãteºti extinse la ambele sexe). Individul teoriei libe-
rale este gata crescut, este adult sãnãtos, dezlegat de obligaþii
faþã de îngrijirea altora21, este independent ºi autosuficient ºi, în
mare mãsurã, destrupat. Sarcina, naºterea ºi hrãnirea naturalã a
copiilor desigur cã nu sunt �neutre la gen� ºi nu pot fi încadrate în
conceptul universal de �concediu de boalã� fiindcã nu reprezintã o
dizabilitate. Ele sunt stãri de normalitate ºi experienþe femeieºti
pe care liberalismul nu le include în teoretizãrile sale. Liberalis-
mul se referã, atunci când pretinde neutralitate, doar la munca
productivã, nu ºi la cea reproductivã (vezi Carole Pateman, 1989).

b. Autoritatea politicã se bazeazã pe consimþãmântul de
a fi guvernat. Guvenarea legitimã nu poate fi formatã decât cu
consimþãmântul indivizilor liberi. Cu alte cuvinte, autoritatea poli-
ticã se naºte în urma unui contract între guvernaþi ºi guvernanþi
(Hobbes, Locke, Rawls). Contractul social determinã autoritatea
guvernãrii, precum ºi relaþiile între cetãþenii semnatari ai contrac-
tului. Drepturile fundamentale stipulate în contract sunt la viaþã,
libertate, proprietate. Contractul delimiteazã sfera publicã de cea
privatã. Indivizi precontractuali izolaþi (atomizaþi) devin capi de
gospodãrie care intrã în contract în baza faptului cã sunt proprie-
tari ºi îºi exercitã autoritatea asupra copiilor ºi soþiei.

Critici feministe : Condiþia intrãrii în contractul bazat pe înþele-
gerile voluntare ºi reciproce între cetãþeni raþionali este ca aceºtia
sã fie capi de familie. Pãrþile contractuale sunt tratate ca raþionale
ºi egale, dar în toate cazurile, contractanþi sunt socotiþi numai
bãrbaþii. Contractul social tradiþional înseamnã excluderi de gen,
de rasã, de clasã. Doar bãrbaþii înstãriþi, de rasã albã erau consi-
deraþi membri deplini ai societãþii civile ºi aveau putere contractualã.
O primã criticã feministã la adresa teoriei contractualiste andro-
centrice o reprezintã lucrarea lui M. Wollstonecraft, A Vindication
of The Rights of Woman. Carole Pateman va fi teoreticiana care
formuleazã cea mai semnificativã criticã la adresa construcþiilor

21. Cu excepþia celei legate de statutul de �câºtigãtor al pâinii� pentru
familie ºi de statutul de �cap al familiei�.
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clasice ale contractualismului, cu insistenþã asupra excluderii feme-
ilor ca pãrþi ale contractului. Actualmente, contractualismul s-a
revigorat sub influenþa lucrãrii lui J. Rawls, A Theory of Justice,
dar o datã cu aceastã revenire, criticile feministe vizeazã problema
dreptãþii de gen în viaþa privatã (Susan Moller Okin, Justice,
Gender and Family).

c. Statul de drept. Omenii nu trebuie sã depindã de voinþa
altor oameni, ci de legi. Puterea nu trebuie sã fie arbitrarã, ci ea
trebuie sã rezulte din faptul cã cetãþenii, indiferent de poziþia lor
socialã, se supun legilor ºi numai lor. Doar aºa poate fi împiedicatã
guvernarea nedemocraticã ºi supunerea la capriciile indivizilor
care conduc. Principiul fundamental este acela cã orice individ,
indiferent de statutul ºi relaþiile sale, trebuie sã fie condus ºi
judecat la fel ca toþi ceilalþi. Lipsa privilegiilor în faþa legii este
fundamentalã. Nu conteazã nici un context particular. Legea de
bazã este Constituþia, ºi din ea derivã toate celelalte. Acest fapt
este valabil mai degrabã pentru sfera publicã. Sfera privatã este
însã guvernatã de legile naturii ºi de moralitatea privatã a indi-
vizilor, nu de guvern, legi sau opinie publicã ºi aºa trebuie sã
rãmânã. A împiedica statul sã intervinã în viaþa privatã este un
principiu liberal central.

Critici feministe : Criticile feministe susþin cã neintruziunea
totalã a statului este o modalitate prin care statul ignorã abuzurile
ºi violenþa domesticã. În acest fel, statul nu protejeazã individul
ca atare, ci o colectivitate (familia) în care nu se mai aplicã dreptu-
rile individuale, nici ideea generalã de dreptate, iar inegalitãþile
sunt ignorate. Familia este, în genere, departe de a fi o ºcoalã a
dreptãþii. Ea este mai degrabã o ºcoalã în care copiii se sociali-
zeazã în ideea dependenþei ºi inferiorizãrii femeilor ºi a inechitãþii
de roluri în viaþa privatã (Susan Moller Okin, 1989).

d. Drepturile omului sunt universale ºi, adaugã adesea
clasicii liberalismului, naturale (oamenii s-au nãscut cu aceste
drepturi, considerã, de exemplu, Locke). Aceste drepturi sunt : la
viaþã, libertate ºi proprietate, uneori este adãugat ºi dreptul la cãu-
tarea fericirii personale. Drepturile pot sã fie divizate în drepturi
politice sau legale ºi drepturi sociale sau culturale (vezi perspectiva
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ONU care reflectã ambele categorii). Liberalismul pune accentul
asupra drepturilor politice.

Critici feministe : Drepturile ºi libertãþile formale nu au decât
un rol limitat în asigurarea libertãþii ºi afirmãrii femeilor. Omoge-
nitatea de tratament între bãrbaþi ºi femei, sub aspect juridic ºi
politic, duce într-o mãsurã semnificativã la orbirea faþã de dife-
renþele culturale ºi de roluri între cele douã sexe, mai ales în
privinþa diviziunii muncii. Nu este deloc corect ca drepturile omu-
lui sã se opreascã la uºa casei.

e. Credinþa în egalitatea dintre oameni. În starea prepoli-
ticã, oamenii erau cu toþii egali ºi liberi (Hobbes, Locke, Rousseau).
Apariþia familiei ºi a proprietãþii a generat inegalitatea (care, de
pildã pentru Locke, este rezultatul diferenþelor de folosire a raþiunii
ºi de hãrnicie). Dar starea de egalitate poate sã fie înlesnitã prin
politici de egalizare a ºanselor, în mod deosebit a ºanselor la
educaþie, care înseamnã un sprijin ca oamenii sã înveþe sã îºi
foloseascã bine raþiunea ºi sã îºi dezvolte capacitãþile (Mill). În
aceastã privinþã, între liberali nu existã un consens general dacã
guvernarea trebuie sã asigure doar egalitatea în faþa legii sau ºi
egalitatea de ºanse. Mulþi liberali contemporani au pledat pentru
prima variantã ºi pentru o intervenþie minimalã a statului (pre-
ponderent libertarienii : Friedrich Hayek, Robert Nozick, Milton
Friedman). Liberalismul bunãstãrii generale va opta pentru a
doua variantã, devenind cel mai important aliat al feminismului.

Critici feministe : Egalitatea legalã nu corecteazã cu nimic inega-
litatea realã în privinþa muncii casnice, a diferenþei de venituri ºi
inegalitãþii de acces la putere ºi resurse. Rãmânând gospodine ºi
mame în exerciþiu, femeile nu pot sã fie competitoare egale pe
piaþa muncii, au un handicap real în competiþie. Meritocraþia
invocatã ca principiu liberal se aplicã celor eliberaþi de activitãþile
de hrãnire ºi îngrijire. Sfera privatã a familiei nu are aceleaºi
înþelesuri pentru femei ºi bãrbaþi, nici timpul liber (viaþa de acasã
este tratatã ca relaxare ºi refacere dupã muncã în cazul bãrbaþilor,
pe când în cazul femeilor, aceasta reprezintã al doilea loc de muncã,
neplãtit).

În þãrile dezvoltate, mai ales în SUA, liberalismul bunãstãrii
generale este cel mai important aliat al feminismului, în ideea cã
rolul statului nu este doar acela de a asigura libertãþile de bazã, ci
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ºi bunãstarea cetãþenilor, mai ales a celor care sunt în situaþii de
marginalizare sau excludere ºi au acces redus la competiþie ºi
resurse. Egalitatea de ºanse nu înseamnã doar eliminarea obsta-
colelor în privinþa libertãþii de exprimare, ci ºi cã orice individ are
asiguratã satisfacerea nevoilor de bazã : adãpost, hranã, sãnãtate,
educaþie. În acest sens, cel mai aproape de o astfel de poziþie este
John Rawls (A Theory of Justice, 1972), dar ºi Keynes ºi Galbraith.
În Europa, o astfel de agendã este preponderent caracteristicã
orientãrilor social-democrate.

2.3.2. Mistica femininã, contractul sexual ºi sferele dreptãþii

Betty Friedan este consideratã prima feministã liberalã a valului
al II-lea, lucrarea ei, The Feminine Mystique (Mistica femininã)
(1963), fiind consideratã una esenþialã. �Mistica femininã� este
ideologia conservatoare dominantã în lumea dezvoltatã a capita-
lismului democratic al anilor �70 ºi constã în aceea cã femeile îºi
gãsesc împlinirea în rolurile tradiþionale de mamã ºi soþie pe care
le aleg liber, în raport cu cariera ºi viaþa publicã. Friedan între-
prinde o cercetare asupra realitãþii acestei �mitologii� ºi descoperã
mizeria ascunsã sub aceasta, mai ales în privinþa femeilor casnice,
albe, heterosexuale, din clasa de mijloc. Metaforic, ea descoperã ºi
dezvãluie public faptul cã �o femeie împlinitã este o femeie termi-
natã�. Aceste femei sunt private de o viaþã cu sens personal, ele
trãind viaþa soþului ºi a copiilor, dar nu ºi pe a lor ºi sunt adesea
în crizã existenþialã, care duce la alcoolism ºi depresii. Soluþia lui
Friedan este aceea cã ele au nevoie de educaþie ºi de muncã în
afara casei. Este o mare greºealã sã alegi între carierã ºi cãsãtorie,
fiecare dintre acestea nefiind decât o parte a vieþii unei persoane,
nu întreaga viaþã. Dar Friedan nu anticipeazã cât de grea este
aceastã combinaþie fãrã o serie de transformãri majore în planul
muncii ºi nici pentru cât de multe femei de carierã performantã
acest fapt va însemna condamnarea la singurãtate. Combinaþia
carierã-familie are adesea nevoie de o superfemeie22, capabilã sã

22. În analogie cu �supraomul� lui Nietzsche, termenul folosit ar putea sã fie
cel de �suprafemeie�, dar acesta din urmã nu are nimic de a face cu
�dorinþa de putere�, ci mai degrabã cu o multiplicitate a datoriilor faþã
de alþii.
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îºi menþinã rolul tradiþional alãturi de carierã. Friedan nu insistã
în acest stadiu asupra faptului cã toatã educaþia ar trebui refor-
matã, încât bãrbaþii sã devinã parteneri în viaþa privatã, cãci
familia trebuie sã devinã o responsabilitate comunã, iar statul
trebuie sã sprijine creºterea copiilor. Bãrbaþii nu pot rãmâne doar
�câºtigãtori ai pâinii� (vezi problema dublei zile de muncã în comu-
nism). În consecinþã, nu este corectã supoziþia liberalã cã legile
trebuie sã fie complet neutre la gen. Prima lucrare a lui Betty
Friedan, The Feminine Mystique, orienteazã femeile sã devinã
asemãnãtoare bãrbaþilor. În a doua lucrare de rãsunet a aceleiaºi
autoare, The Second Stage (A doua etapã), scrisã dupã aproape un
sfert de veac, ea recunoaºte faptul cã egalitatea visatã nu este cu
putinþã decât dacã cele douã sexe sunt educate androgin.

Carole Pateman îºi leagã substanþial numele de teoria politicã
feministã ºi îndeosebi de dezbaterile referitoare la problema obli-
gaþiilor ºi consimþãmântului în teoria contractului social. În lucra-
rea sa devenitã carte de referinþã, The Sexual Contract (Contractul
sexual23), 1988, Carole Pateman dezvoltã o analizã a dinamicii
puterii coercitive în contextul aparenþelor existenþei unui consim-
þãmânt.

Încercând sã reconstruiascã metaforic originile societãþii poli-
tice, Pateman considerã cã primul act politic a fost violul, el fiind
contracarat de contractul de cãsãtorie heterosexualã ºi de cãtre
prostituþie. Cele din urmã par sã se bazeze pe consimþãmânt, deºi
exprimã dorinþele bãrbãteºti. Pãrþile contractante nu au fost egale,
aºa cum pretinde modelul clasic al contractualismului. Când ne
referim la modernitate, considerãm drept caracteristicã a acesteia
trecerea de la societãþile tradiþional-patriarhale, societãþi de status,
la societãþi contractuale. Putem vorbi, în acest sens, despre moder-
nizarea relaþiilor din sfera familiei ? Vechea ordine, cea de status,
se modificã doar la nivelul societãþii civile situate în afara familiei.

Între contractul social (cel despre care se presupune cã a gene-
rat societatea modernã, conform teoreticienilor clasici ai contrac-
tualismului) ºi contractul sexual existã o legãturã semnificativã.
Cãsãtoria s-a fãcut ºi se face, în tradiþia Europei apusene, prin
consimþãmântul ambilor soþi. Cãsãtoria este necesarã ºi primã în

23. Traducerea mai corectã ar fi Contractul dintre sexe.
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raport cu contractul social. Contractul social se face între �capi de
familie�. Prin urmare, femeile intrã în mod liber într-un contract
sexual, ºi prin acest contract ele au consimþit sã se plaseze în pozi-
þie subordonatã faþã de soþ ºi sã renunþe la a fi parte a contractu-
lui social. �Construcþia diferenþei sexuale ca diferenþã politicã este
centralã societãþii civile� Dreptul patriarhal al bãrbaþilor asupra
femeilor este înfãþiºat ca reflectând ordinea naturalã.� (Pateman,
1988, p. 17). Este important, din perspectiva teoriilor feministe,
faptul cã nerecunoaºterea capacitãþii contractuale a femeilor a
condus la drepturi aproape absolute ale bãrbaþilor asupra aces-
tora. Distincþia public-privat, aºa cum a fost consacratã în teoriile
liberale clasice ºi contemporane, conduce în mod necesar la perpe-
tuarea patriarhatului în interiorul familiei. Aceastã ordine nu a
putut sã fie contracaratã decât accentuând pe strategii de accep-
tare ºi exersare a drepturilor femeilor. Contractul conjugal are
cel mai adesea semnificaþia cã femeile nasc copii, îi cresc ºi îºi
îngrijesc bãrbaþii, iar bãrbaþii câºtigã pâinea, intrã în relaþii cu
alþi �capi de familie�, ei având independenþã ºi disponibilitate sã
intre ºi sã acþioneze în sfera publicã. Astfel, bãrbaþii intrã în
�contract social fratern�. Inclusiv în abordãrile neocontractualiste
contemporane, cum ar fi cea rawlsianã, conceptul folosit în sensul
pãrþilor contractante se referã explicit la �capi de familie� ºi impli-
cit la bãrbaþi.

Contractul social fratern al modernitãþii a consacrat, pânã la
urmã, puterea unor bãrbaþi în contextul sferei publice, aservirea
femeilor în sfera privatã ºi excluderea lor din sfera publicã. Dihoto-
miile de gen se manifestã, susþine Pateman, în practica politicã,
precum ºi în teoria politicã, în lege ºi în politicile actuale ale statului
cu privire la bunãstarea generalã. Chiar ºi atunci când nu sunt pur
ºi simplu excluse din sfera publicã, femeile sunt practic absente ºi
marginalizate din cauza asocierii lor cu roluri reproductive. Prin
urmare, corporalitatea femeiascã trebuie sã capete o altã semnifi-
caþie politicã, astfel încât sã nu ducã nici la evitarea responsabili-
tãþilor de naºtere ºi creºtere a copiilor, dar nici la ieºirea femeilor
din statutul de subiect politic, dacã ele dau curs facultãþilor repro-
ductive. În baza acestui tip de teoretizare, Pateman criticã teoriile
liberale asupra prostituþiei. În teoriile nefeministe, prostituþia este
tratatã ca o formã de exercitare a dreptului de proprietate asupra
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propriei persoane24. Munca sexualã este o formã de muncã exact
ca ºi altele în care ne folosim corpul ca sã ne câºtigãm existenþa.
Pateman susþine cã analogia cu alte munci este greºitã, cãci rela-
þia trupului cu sinele este inseparabilã în contextul identitãþii
personale. Nu trupul meu se prostitueazã, ci eu ca persoanã.
Prostituata nu vinde clienþilor sãi un simplu serviciu ca sã le
satisfacã acestora nevoi biologice, ci mai degrabã o imagine : aceea
a dominãrii femeilor de cãtre bãrbaþi25. Prostituþia întãreºte ºi
reafirmã imaginea dominãrii de gen, contribuind la perpetuarea
ºi consolidarea patriarhatului. Pãrþile contractului sunt inegale ºi
în cãsãtorie, ºi în prostituþie. Prostituþia este, cel puþin simbolic,
o formã de sclavie civilã, datoratã diferenþelor de venituri care
conduc la dependenþa materialã a femeilor de bãrbaþi26. În acest
sens, operarea cu teoriile contractualiste ascunde de fapt o inegali-
tate ºi o asimetrie de proporþii între �pãrþile contractante�.

Criticând de pe poziþii feminist-liberale liberalismul rawlsian,
Susan Moller Okin (1989) socoteºte cã principiile dreptãþii trebuie
extinse atât în sfera privatã a familiei, prin asigurarea drepturilor
individuale ºi la acest nivel (protecþia faþã de abuzuri), cât ºi în
sfera publicã, prin asigurarea egalitãþii de ºanse.

Lucrãrile de referinþã ale lui Moller Okin sunt : Women in
Western Political Thought (Femeile în gândirea politicã apuseanã),
1979, ºi Justice, Gender and Family (Dreptate, gen ºi familie), 1989.
În prima lucrare, Okin analizezã operele clasice de filosofie politicã
ale lui Platon, Aristotel, Rousseau, Mill, relevând modul în care
sunt definite femeile, rolul lor funcþional ºi relaþiile de gen în context
patriarhal. Dat fiind acest mod de conceptualizare, faptul de a
corecta teoria politicã prin simpla includere a contribuþiei femeilor
este o acþiune superfluã. Prin urmare, abordarea feministã a teo-
riei politice înseamnã mai degrabã redefinirea radicalã a însãºi

24. Personal, nu sunt de acord cu o asemenea formulare care conduce la
paradoxuri, inclusiv la o posibilã legitimare a automutilãrii. Am discutat
mai pe larg aceste aspecte în Convenio (2002), capitolul �Etici feministe�.
Eu consider cã putem sã ne exercitãm dreptul la proprietate asupra
facultãþilor pe care le avem (reproducerea, inteligenþa, imaginaþia, agili-
tatea etc.), ºi nu asupra corpului ca întreg sau a pãrþilor lui.

25. Prostituþia masculinã heterosexualã este neglijabilã, iar cea homosexualã
vinde tot o imagine a dominãrii.

26. Vezi în acest sens ºi Anca Gheauº, în Scalat (ed.), 2000.
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teoriei politice. Justice, Gender and Family, lucrare semnificativã
în contextul teoriei politice ºi al eticii contemporane, analizeazã
dreptatea în familie ºi procedeazã la reevaluarea felului în care
sunt concepute cetãþenia, drepturile, relaþia între sfera publicã ºi
cea privatã în operele unor autori marcanþi contemporani : J. Rawls,
A. McIntyre ºi M. Walzer. De obicei, remarcã Okin, dreptatea este
un concept central al teoriei politice cu referire la sfera publicã.
Dar prima ºcoalã de socializare pentru dreptate este reprezentatã
de familie. Adesea, familia este locul abuzurilor ºi discriminãrilor
de gen. Prin urmare, a rezuma problema dreptãþii la sfera publicã
poate conduce la un risc major referitor la acþiuni de profunzime
în privinþa exercitãrii drepturilor. Indiferent de diversitatea abor-
dãrilor feministe ºi de diversitatea intereselor femeilor, problema
dreptãþii în sfera publicã ºi în cea privatã reprezintã un interes
general care transcende diferenþele.

Ideea intervenþiei statului este acceptatã doar de cãtre libera-
lismul bunãstãrii generale sau, cum mai este numit, de cãtre
liberalismul de stânga (vezi Isaac, 2003), inclusiv de cãtre acest
tip de feminism liberal. Feminiºtii ataºaþi acestui tip de liberalism
considerã cã femeile trebuie compensate pentru nedreptãþile sufe-
rite în trecut din cauza sexismului, iar impedimentele socioecono-
mice, ca ºi cele legale trebuie eliminate. De exemplu, când se fac
angajãri, este admisibil ca la calificare egalã cu un bãrbat alb sã
fie preferatã o femeie (angajare preferenþialã). Tratamentul prefe-
renþial ºi politicile afirmative sunt compatibile cu liberalismul în
valorile esenþiale ale acestuia, dar ele trebuie vãzute doar ca
mãsuri tranzitorii, pânã la asigurarea echilibrului de gen la anga-
jare ºi promovare, pânã când egalitatea de jure va deveni egalitate
de facto.

Educaþia preferatã de cãtre feminismul liberal este cea andro-
ginã. Patternul tradiþional (în þãrile anglo-saxone de exemplu,
vezi Tong, 1989, Arneil, 1999) este ca bãieþii sã fie educaþi spre
raþionalitate, ambiþie, independenþã, iar fetele, spre sensibilitate,
grijã ºi dependenþã. În România actualã, de exemplu, valorile
educaþionale actuale nu diferã prea mult în termeni de gen, dar
diferã de cele apusene în sensul cã sunt mai colectiviste (vezi
Barometrul de Gen, 2000). În educaþia bãieþilor, libertatea de ale-
gere ºi independenþa sunt de douã ori mai valorizate decât în
cazul educaþiei fetelor, care însã sunt preponderent orientate spre
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hãrnicie ºi ascultare. Nici unul dintre sexe nu este educat predilect
spre valorile liberale ale autoafirmãrii ºi independenþei, dar fetele
sunt ºi mai puþin educate în acest sens. În ambele cazuri, femi-
nismul liberal gãseºte necesar ca statul sã intervinã în contra-
cararea conservatorismului în educaþie, pentru cã acest tip de
stereotipuri limiteazã posibilitãþile individuale de dezvoltare. ªi
bãrbaþii, ºi femeile trebuie eliberaþi de barierele înguste ale unor
constructe culturale reducþioniste în favoarea unor identitãþi andro-
gine mai sãnãtoase. Personalitatea androginã combinã trãsãturi
feminine : grijã, cooperare, compasiune, tandreþe, sensibilitate, cu
trãsãturi masculine : agresivitate, spirit de conducere, iniþiativã,
orientare spre competiþie (Sandra Bem, 1976).

2.3.3. Limitele feminismului liberal

Mã voi referi, în cele ce urmeazã, nu la criticile conservatoare ale
acestui tip de feminism, ci la cele aparþinând altor orientãri în
teoriile politice feministe. Desigur, cele dintâi sunt ample. Unele
vizeazã chiar liberalismul, altele, doar componentele sale femi-
niste. În acest ultim caz, argumentele cel mai des invocate vizeazã
temeri pentru disoluþia familiei prin subminarea rolurilor tradi-
þionale ºi ieºirea masivã a femeilor din �gineceu�. Cea cu adevãrat
ameninþatã este familia tradiþionalã, dar nu este deloc amenin-
þatã familia ca uniune partenerialã.

Una dintre critici vizeazã tendinþa liberalismului feminist de a
pune accentul asupra libertãþii personale ca fiind mai presus de
binele comun ºi de a aprecia neutralitatea de gen ca fiind coerentã
cu umanismul. În sensul primei probleme, o criticã importantã
vine din perspectiva comunitarismului feminist reprezentat de
cãtre Jean Betke Elshtain (1981, 1982). Cele trei eºecuri majore
ale feminismului liberal, susþine ea în Public Man, Private Woman
(Bãrbatul public, femeia privatã), 1981, sunt urmãtoarele :

a) Ideea cã femeile pot sã fie ca bãrbaþii dacã îºi formeazã
mintea în acest sens. Enunþând aceastã idee, feministele
liberale au evitat realmente problema controversei biologic-
-cultural ºi relevanþa diferenþelor, de teamã cã acestea sunt
opresive pentru femei ºi, astfel, au crezut excesiv cã suntem
produsul strict al mediului ºi al socializãrii. Natura nu poate
fi total depãºitã.
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b) Ideea cã cele mai multe femei vor sã fie ca bãrbaþii. Existã
destule femei care realmente preferã sã aibã roluri tradiþio-
nale, ca alegere personalã, nu neapãrat din cauza îndoctri-
nãrii patriarhale. În acelaºi timp, este absurd sã susþinem
cã anii investiþi în rolul de soþie ºi mamã nu au realmente
valoare pentru identitatea personalã.

c) Ideea cã femeile ar trebui sã fie ca bãrbaþii ºi sã aspire la
valori masculine, sã se arate mai puþin emoþionale, mai
competitive, mai individualiste. Acceptarea unei astfel de
abordãri conduce la pierderea marii lor abilitãþi de a crea ºi
menþine comunitãþi. Rezumând aceste obiecþii, Tong scrie :

�Decât sã încurajezi pe fiecare sã imite comportamentul tradi-
þional al bãrbatului de succes, care petrece foarte puþin timp acasã
ºi foarte mult timp la birou, femeile ar trebui sã tindã sã educe
spre acel tip de societate în care bãrbaþii, ca ºi femeile au la fel de
mult timp pentru prieteni ºi familie, ca ºi pentru asociaþii lor din
afaceri ºi pentru colegii de serviciu� (Tong, 1989, p. 34).

O altã criticã importantã vine din partea feminismului socialist
ºi este formulatã de cãtre Alison Jaggar (1983). Argumentul ei,
dezvoltat în lucrarea Feminist Politics and Human Nature (Politica
feministã ºi natura umanã), este urmãtorul : liberalii, inclusiv cei
feminiºti, au o gândire caracterizatã prin �dualism normativ�. Ei
trateazã activitãþile mentale ca exclusiv umane ºi net superioare
celor legate de trup, pe acestea din urmã socotindu-le animalice.
Astfel s-a nãscut ºi diviziunea sexualã a muncii, bãrbaþii distanþân-
du-se de trupesc, pe care l-au lãsat, ca activitate, femeilor. Ei ºi-au
cultivat mai ales activitatea minþii. Liberalii, indiferent cã sunt sau
nu feminiºti, acceptã aceastã perspectivã. Astfel, ei ajung ºi la scepti-
cism (nu existã un rãspuns comun la întrebarea în ce constã bunã-
starea ºi împlinirea omeneascã), ºi la solipsism politic (individul este
izolat, singular). În consecinþã, marele accent este cel asupra libertã-
þii individuale. Liberalismul eºueazã în a recunoaºte faptul cã fiinþele
umane sunt produsul unei comunitãþi ºi alminteri decât în sens con-
tractualist. Solipsismul este o abordare esenþialmente masculinã27.

27. Vezi în acest sens amplele dezvoltãri feministe în privinþa eticii grijii,
inclusiv a aplicãrii acesteia în politicã, în mod deosebit în lucrãrile lui
Gilligan, 1982, ºi Tronto, 1993.
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Femeile trãiesc preponderent într-un nod de relaþii pe care le
perpetueazã ºi dezvoltã, se definesc în termeni relaþionali (ca soþii,
mame, fiice, surori). Copilul nenãscut nu este izolat, ci se dezvoltã
în altã persoanã, apoi, dupã ce se naºte, este complet neajutorat ºi
nicidecum independent. Fãrã îngrijire, nu poate supravieþui. Viaþa
oamenilor este mai curând un ºir de interdependenþe. Indivizii nu
sunt abstracþi, ci foarte concreþi. Suntem creaþii ale propriilor
noastre comunitãþi.

Experienþele femeilor din statele foste comuniste pot însã mai
degrabã sã argumenteze în favoarea feminismului liberal. Dacã
experienþa liberalã relevã cã, uneori, neintervenþia statului conduce
chiar la încãlcarea libertãþilor individuale, experienþa þãrilor comu-
niste relevã faptul opus : intervenþia statului în viaþa privatã
transformã patriarhatul clasic într-un patriarhat de stat. Familia
a fost utilizatã ca refugiu faþã de statul abuziv ºi omniprezent,
viaþa privatã între familie ºi prieteni a devenit sursã de auto-
expresie ºi menþinere a identitãþii personale. Din acest motiv, în
tranziþia postcomunistã a fost adesea îmbrãþiºat liberalismul ca
�soluþie unicã� la rãul social al comunismului (vezi ºi Miroiu, 1997,
1998, 1999).

2.3.4. Necesitatea ºi actualitatea feminismului liberal

Cu toate criticile care pot fi pe drept formulate, liberalismul rãmâne
o teorie ºi o politicã aflate într-o bunã alianþã cu feminismul
drepturilor, mai ales prin aceea cã insistã asupra depãºirii obsta-
colelor în autoafirmare ºi mai puþin pe victimism. Sprijinã, cu alte
cuvinte, mai accentuat strategiile de afirmare decât pe cele pro-
tective ºi conduce la politici care contribuie la autonomizarea mai
mare a indivizilor faþã de alþi indivizi ºi faþã de stat.

Liberalismul are resurse ºi virtuþi prin care poate sã slujeascã
multor scopuri feministe. Cu argumente liberale s-a pledat pentru
anumite drepturi ºi s-au putut obþine : dreptul la contracepþie ºi
avort (dreptul de proprietate asupra facultãþilor reproductive,
dreptul la liberã alegere, la planificare familialã), asistenþã pentru
creºterea ºi îngrijirea copiilor (condiþii egale în competiþie), restrân-
gerea sexismului în instituþii ºi în media (egalitate de tratament,
dreptul la o imagine demnã), legi antipornografie ºi antiprostituþie.
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Liberalismul însuºi poate fi tratat ca un instrument de eliberare
a femeilor de �patriarhatul capitalist� (vezi Zillah Eisenstein, 1981).

Liberalismul feminist pledeazã pentru reformarea sex-rolurilor,
eliminarea sexismului în educaþie ºi din practicile instituþionale,
accentueazã asupra integritãþii, reciprocitãþii ºi parteneriatului
de gen în viaþa publicã ºi privatã.

Actual, discuþiile asupra dreptului la viaþã privatã vizeazã în
mod deosebit dreptul femeilor la privatitate în interiorul familiei,
accentul pe asigurarea dreptului persoanei de a-ºi controla o parte
a vieþii proprii.

Influenþa femeilor în democraþiile liberale nu poate însã sã fie
izolatã de semnificaþia prezenþei ºi reprezentãrii intereselor lor ca
grup aflat în poziþia de a-ºi pune problemele pe agenda politicã.
O datã ce aceste probleme devin vizibile politic, pot conduce la
crearea de instituþii menite sã le rezolve ºi la adoptarea de acte
normative. Astfel, în privinþa drepturilor, distincþia rigidã public-
-privat se estompeazã în mod semnificativ (vezi Ann Phillips,
1991).

În þãrile est-europene, opacitatea la dimensiunea de gen a
politicii conduce la o înrãutãþire vizibilã a situaþiei femeilor în
raport cu bãrbaþii, la un acces mult mai scãzut la profesii cu
venituri ridicate, la poziþii marginale de influenþã ºi decizie. Cu
alte cuvinte, lipsa unui feminism liberal ca ofertã politicã asumatã
lezeazã promovarea principiului liberal al competiþiei egale (vezi
Funk ºi Muller, 1993, Gal ºi Kligman, 2000, PNUD, 2000, ºi
Barometrul de Gen, 2000) ºi faciliteazã tendinþa pregnantã spre
patriarhatul modern (vezi Pasti, 2003). Liberalismul este puþin
popular ca orientare. Un astfel de feminism în spaþiul rãsãritean
ar putea submina tendinþele spre dependenþã ºi victimism, spre
politici asistenþiale, dincolo de limitele unui anume sex. El ar
contracara ºi ceea ce socotesc eu cã este ideologia prevalentã,
anume conservatorismul de stânga28, încastrat inclusiv în politicile
social-democrate.

28. Vezi ultimul capitol.
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CAPITOLUL IV

Feminismul socialist ºi marxist

1. Feminismul socialist

1.1. Teoria socialistã clasicã : o utopie devenitã politicã

Doctrina socialistã se concentreazã asupra tipurilor de reforme care
pot conduce la scãderea ºi dispariþia inegalitãþii sociale. Aceasta o
deosebeºte de marxism, pentru care unica soluþie de instaurare a
unei societãþi drepte este revoluþia proletarã : dispariþia claselor
sociale o datã cu dispariþia proprietãþii private, a inegalitãþii econo-
mice ºi sociale.

Trãsãturile de bazã ale socialismului sunt urmãtoarele : 1) Pro-
prietatea asupra producþiei trebuie sã fie publicã (fie naþionalizatã,
fie cooperatistã) ; 2) Membrii societãþii aflaþi în nevoie trebuie
asistaþi printr-un sistem al bunãstãrii generale (o redistribuire a
banilor publici, astfel încât sã beneficieze ºi persoanele defavo-
rizate) ; 3) Prosperitatea, egalitatea, distribuirea echitabilã vor
elibera oamenii de nevoile materiale de bazã.

Originile ideatice ale socialismului se gãsesc în lucrãrile lui
Rousseau, care, chiar dacã nu poate fi socotit un gânditor socialist,
joacã un rol important în aºezarea principiilor teoretice ale unei
societãþi egalitare. I-au urmat îndeaproape Noel Babeuf (1760-1797)
ºi socialiºtii utopici. Dupã Babeuf, socialismul s-a divizat în socia-
lism umanist (utopiºtii, revizioniºtii, fabienii) ºi socialism ºtiinþific
(Marx, Engels, Lenin). O vreme, socialismul a fost aproape în
întregime confiscat de cãtre marxism. Se poate spune însã cã,
dacã e adevãrat cã toþi marxiºtii sunt socialiºti, nu este deloc
la fel de adevãrat cã toþi socialiºtii sunt marxiºti. La sfârºitul
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secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX, socialismul i-a avut
ca reprezentanþi de marcã pe Edward Bernstein ºi Jean Jaurès.
Ambii criticã excesul de determinism economic marxist ºi remarcã
falsele predicþii marxiste despre declinul capitalismului. Socialis-
mul poate sã fie realizat, susþin ei, pe cale politicã, paºnic, pe cale
electoralã, printr-o politicã pragmaticã, ºi nu prin revoluþie prole-
tarã. Ei sunt fondatorii miºcãrii socialiste democratice.

Un exemplu proeminent al faptului cã ideile socialiste pot rodi
pe un sol capitalist fãrã sã ducã la comunism este practicarea de
cãtre state profund liberale a unor politici de sorginte ideaticã
socialistã, respectiv cele ale bunãstãrii generale (inclusiv sau poate
mai ales SUA1). În acest mod, capitalismul clasic capãtã �o faþã
umanã�, în sensul unei redistribuiri mai echitabile a veniturilor, a
programelor de securitate socialã, sãnãtate publicã, educaþie. Pe
calea unor astfel de programe, Europa de Vest a redus substanþial
sãrãcia, þãrile scandinave reuºind chiar sã creeze societãþi cu un
grad foarte înalt de echitate ºi bunãstare. Existã însã ºi mari
dificultãþi (preponderent financiare) în menþinerea unor astfel de
politici, iar în anii �90, ca ºi la începutul mileniului al III-lea, mai
ales dupã colapsul comunismului, politicile socialiste sunt intens
chestionate (vezi Baradat, 2000, capitolul IX, �Socialismul�).

Feminismul socialist îºi are originea în socialismul utopic al lui
Saint Simon, Charles Fourier ºi Robert Owen (începutul secolului
al XIX-lea). Toþi trei teoretizeazã mijloacele prin care se poate
instaura o societate dreaptã, respectiv trecerea spre o societate în
care repartiþia dupã muncã se poate transforma în repartiþie dupã
nevoi. Ei împãrtãºesc credinþa cã o societate idealã se bazeazã pe
legi ºi instituþii care promoveazã ajutorarea reciprocã între oameni,
compasiunea, omenia. Calea de trecere spre o astfel de societate
nu este revoluþia, ci exemplaritatea unor experimente sociale asupra
unor comunitãþi care reuºesc sã trãiascã potrivit acestor principii
(falanstere). Societatea se poate schimba prin efort ºi bunãvoinþa
de a micºora nedreptatea. În contextul falansterelor s-au creat ºi
primele creºe ºi grãdiniþe ca soluþii instituþionale la creºterea
copiilor mici în condiþiile în care mamele lucreazã. Critica mar-
xistã a socialismului utopic a vizat faptul cã nu se renunþã la

1. Aceasta s-a întâmplat pentru prima datã în 1930 când Roosevelt, preºe-
dintele SUA, a lansat politica New Deal.
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privilegii de clasã prin bunãvoinþã. Feminiºtii au criticat la rândul
lor ideea cã bãrbaþii ar accepta sã renunþe la monopolul puterii ºi
privilegiilor de sex doar fiindcã sunt considerate nedrepte faþã de
femei.

1.2. Socialismul feminist românesc

În România, gândirea socialistã a fost reprezentatã de Constantin
Dobrogeanu-Gherea, Ion ºi Sofia Nãdejde, Constantin Mille etc.
Este de remarcat faptul cã atât teoreticienii, cât ºi politicienii
socialiºti au fost consecvenþi în pledoariile lor pentru egalitatea în
drepturi a femeilor cu bãrbaþii ºi pentru independenþa economicã
a femeilor, în acest sens depãºindu-i consistent pe liberalii români,
care au avut o atitudine mai ambiguã ºi uneori mult mai conser-
vatoare. Constantin Dobrogeanu-Gherea, în calitatea sa de socia-
list consecvent, pledeazã pentru votul universal ºi prevederea
egalitãþii femeilor cu bãrbaþii în legislaþie. Gherea lega eliberarea
femeilor de dezvoltarea muncii industriale salariate. Spre deo-
sebire de idilismul clasic în jurul �þãranului român� ºi �satului
românesc�, ca bastion mai general al patriarhatului, socialiºtii (ca
ºi liberalii, de altfel) leagã progresul social de munca salariatã.
Pentru Gherea, în condiþii de neoiobãgie, þãranii sunt lãsaþi în
ignoranþã, alimentaþi cu despotism sentimental-religios care poate
fi destructurat doar prin proletarizare. El este un critic proemi-
nent al instituþiilor patriarhale, al modelului autoritar pater fami-
lias. Gânditorul socialist dã ºi o interesantã explicaþie pentru
atracþia mare a oamenilor faþã de stat ca �patriarh general�, ºi
anume : caracterul bugetivor al statului, precum ºi faptul cã, întrucât
statul controleazã cele mai multe resurse, atrage românii sã-ºi
rezolve problemele prin intermediul acestuia (vezi Gherasim, Miroiu,
2002 ; vezi ºi atracþia unor feministe românce spre statul de tip
paternalist).

Gherea face apologia familiei socialiste întemeiate pe principii
echitabile ºi pe neatârnare economicã, fãrã însã sã ia în calcul
schimbarea naturii muncii domestice ºi parteneriatul în familie
(vezi Gherea, 1976, [1910]). În studiul Ce vor socialiºtii români ?
(1886), Gherea proiecteazã consecinþele idilico-utopice ale familiei
socialiste, îndepãrtatã de tarele celei burgheze :
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�În aceastã familie întemeiatã pe iubire, libertate ºi respect, în
aceastã familie din care vor dispãrea lupta de interese ºi atârnarea
economicã întocmai ca ºi din societatea întreagã� vor creºte ºi se vor
dezvolta oameni cu simpatii universale ; în asemenea familie ºi socie-
tate se vor forma cei ce vor alcãtui acea societate idealã pe care o
prevede chiar Spencer printre norii prezentului, acea societate în
care actele individului vor fi folositoare societãþii ºi ale societãþii, la
rândul lor, folositoare individului ; când orice cuget se va naºte în om,
orice sentiment va fi în armonie cu interesele omenirii� (Gherea,
Opere complete, vol. II, 1976, p. 58).

Nu doar teoreticienii, ci ºi politicienii socialiºti au avut un rol
semnificativ în promovarea ideilor politice feministe. Social-demo-
cratul C.V. Ficºinescu þine în 29 martie 1898, în Aula Universitãþii
ieºene, o conferinþã despre emanciparea femeii.

�Secolul acesta este, cel puþin aºa aud zicându-se, secolul celui
mai înaintat umanitarism. Umanitarism se cheamã când un sex
sugrumã pe celãlalt, când noi, cei tari, printr-un neiertat abuz de
putere, ne-am fãcut stãpânii celor mai slabi ?� (Ficºinescu, 1898, în
Mihãilescu, 2002, p. 123)

El apãrã, alãturi de alþi social-democraþi, cauza femeilor nemã-
ritate în privinþa accesului la instrucþiune ºi muncã. Femeile sãrace
sunt greu candidabile la mãritiº ºi trebuie sã aibã mijloace inde-
pendente de existenþã. Nu trebuie închise cãrãrile prin care femeile
pot câºtiga cinstit, spune el2. Ficºinescu face o frumoasã pledoarie
pentru drepturi civile, controlul averii, capacitatea femeilor de a
dispune de proprietate ºi de a o administra. El afirmã faptul cã
prevederile Codului Civil, în vigoare la acea vreme, dau femeile
complet pe mâna bãrbaþilor (toatã averea ºi toate veniturile sunt
controlate de bãrbaþi)3 ºi pledeazã pentru separaþia bunurilor în
cãsãtorie, nu pentru comunizarea lor, ca alternativã la monopolul
masculin.

2. Câºtigurile �necinstite� sunt cele rezultate din cãsãtoriile din interes ºi
din prostituþie.

3. Este interesant cum, dupã 105 ani, alt �colaboraþionist� al feministelor
românce, Vladimir Pasti, analizeazã asemãnãtor puterea bãrbaþilor asupra
resurselor economice (dar ºi a celor de decizie).
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Ficºinescu, pe de o parte, nu ezitã sã se numeascã feminist4, pe
de altã parte, are grijã sã nu lezeze ultima redutã a patriarhatului :
pãstrarea intactã a rolurilor de gen în viaþa privatã. În subtext,
aceastã teamã cã feminismul ar putea conduce la participarea
bãrbaþilor la munca domesticã ºi îngrijirea copiilor a dominat
mereu bãrbaþii simpatetici cu feminismul. Faptul de a renunþa la
îngrijirea unilateralã oferitã de cãtre femei pare mai greu de
acceptat decât împãrþirea resurselor de putere în viaþa publicã.

�Femeia � aud din toate pãrþile zicându-se � trebuie sã fie, înainte
de toate, soþie ºi mamã de familie, ca ºi când noi, feminiºtii (subl.
M.M.), am vrea sã o îndrumãm pe dânsa pe o altã cale ºi sã lãsãm
bãrbaþilor sarcina de a creºte copii ºi a cãuta de casã� Dar nu, nu
acest lucru îl voim noi. Din contrã, vrem ca femeile sã îºi pãstreze
locul pe care li l-a destinat natura.� (în Mihãilescu, 2002, p. 115)

Dimitrie Focºa publicã în Acþiunea feministã, nr. 8 din 1919
(vezi Mihãilescu, 2002), o pledoarie pentru votul femeilor ºi repre-
zentare proporþionalã în þara care tocmai îºi încãlcase principiile
unirii de la Alba Iulia. El criticã serios argumentul inoportunitãþii
acordãrii dreptului la vot, argument folosit fãrã ezitare ºi de cãtre
conservatori, ºi de cãtre liberali. Acest argument al inoportunitãþii
(�Nu este încã momentul !�) nu face decât sã întãreascã prejude-
cãþile despre inferioritatea femeilor. El însuºi este în consens cu
Vasile Goldiº ºi cu alþi fruntaºi social-democraþi, pledanþi pentru
dreptul de vot al femeilor în noua Constituþie, din 1923, deplân-
gând ratarea momentului 1918 ca moment al modernizãrii politice
a condiþiei femeilor.

Sofia Nãdejde a jucat un rol deosebit de important în femi-
nismul românesc ºi în lupta pentru drepturile femeilor. Ea a fost
nevoitã sã poarte în revista Contemporanul o durã polemicã împo-
triva conservatorului Titu Maiorescu, o personalitate deosebitã a
culturii române, dar foarte legat de o paradigmã retrogradã în
privinþa femeilor ºi occidentalizãrii. A devenit celebrã conferinþa
susþinutã de cãtre acesta la Ateneul Român în 18825, �Darvinismul

4. Nici un politician român bãrbat de dupã 1989 nu ºi-a asumat public o
astfel de identitate ideologicã.

5. Aceastã referire la polemica cu Maiorescu nu are o legãturã directã cu
feminismul socialist, în schimb relevã foarte elocvent lupta feministelor
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ºi progresul social�, în cadrul cãreia el acredita, pe urma altui
misogin francez6, cã nu poate fi încredinþatã �soarta popoarelor pe
mâna unor fiinþe a cãror capacitate cranianã este cu 10% mai
micã� (femeile � n. M.M.). �Abia ajung creierii cei mai dezvoltaþi
pentru a conduce o naþiune pe calea progresului ºi prosperitãþii
materiale�, prin urmare ideea emanicipãrii femeilor �e cam precipi-
tatã ºi� nerealizabilã�. Evident, Ateneul Român nu a mai gãzduit
ºi conferinþele în replicã ale feministelor românce în general, ale
Sofiei Nãdejde în particular. Pe scurt, ea demonstreazã utilizând
argumentele biologiei, anatomiei ºi antropologiei, cã raportat la
greutatea corpului, creierul femeilor întrece în greutate creierul
bãrbaþilor. În consecinþã, starea lor de inferioritate trebuie cãutatã
în mediul social saturat de prejudecãþi, în discriminãrile din legis-
laþie, în starea economicã precarã, în educaþia mai joasã ºi ana-
cronicã în raport cu cea a bãrbaþilor (Nãdejde, 1879, 1882, în
Mihãilescu, 2002).

Este semnificativ prin conþinutul ºi militantismul sãu împo-
triva infantilizãrii femeilor ºi a tratãrii lor ca marfã sexual-conju-
galã urmãtoarul paragraf :

�Ni se imputã cã nu cãutãm decât sã plãcem, decât sã ne facem
frumoase, fãrã a ne ocupa de lucruri serioase. Dar oare ce ne învaþã
din copilãrie : Cum sã ne împodobim ºi sã ne schimonosim spre a
putea tatãl sã gãseascã fetei un ginere mai bogat. Daþi-ne educaþiune
serioasã, faceþi sã disparã dinaintea noastrã ideea cã femeia trebuie
numai sã placã, sãdiþi prin educaþie demnitatea personalã în femeie,
într-un cuvânt : sfârºiþi odatã tratamentul copilãresc ce ne daþi (subl.
M.M.) � de a ne lãuda în prezenþã, de a ceda la orice capriciu sub
cuvânt cã suntem femei, de a ne sãruta mâna ºi de a ne compara cu
îngerii, iar în absenþã a ne trata ca paria !� Într-un cuvânt, ne-am
sãturat sã fim tratate ca femei, era sã zic, ca copii ºi voim sã ne
trataþi ca pe niºte oameni egali�

Oare e just ca unii bãrbaþi destul de neculþi sã se bucure de toate
drepturile, pe când femeile, fie cât de superioare în inteligenþã acestora,
sã nu aibã nici un drept ?� Aºadar, ce suntem noi decât niºte sclave
menite a perpetua genul omenesc ?� (Sofia Nãdejde, în Mihãilescu,
2002, p. 86).

românce cu un conservatorism care venea de la cele mai proeminente
figuri publice contemporane lor.

6. Este vorba de antropologul ºi chirurgul Paul Broca.
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Sofia Nãdejde urmãreºte preponderent, în alte contexte, starea
economicã a femeilor ºi se apleacã mai insistent asupra situaþiei
femeilor muncitoare. Sub influenþã marxistã, ea considera, alãturi
de alþi lideri social-democraþi, cã emanciparea femeii presupunea
înlãturarea dominaþiei capitalului ºi a proprietãþii private (Robirea
femeii ºi emanciparea ei, Azi totu-i marfã etc.). Cu timpul, �Radi-
calismul feminist al Sofiei Nãdejde va evolua spre un liberalism
democrat� (ªtefania Mihãilescu, Lexicon feminist, 2002).

Relaþiile între feminismul socialist ºi cel liberal au fost rareori
antagonice, datã fiind credinþa lor comunã cã a fi feministã înseamnã
asumarea unei identitãþi politice care transcende alte aparte-
nenþe. Un moment conflictual a intervenit totuºi între asociaþia
feministelor liberale Drepturile femeii (rezultatã în 1913 din trans-
formarea asociaþiei Emanciparea femeii, condusã de Eugenia de
Reuss-Ianculescu) ºi asociaþia feministelor socialiste, Cercului femi-
nin socialist. Prima asociaþie, cea de orientare liberalã, avea în
programul sãu toate marile revendicãri politice ºi economice : vot,
proprietate, egalitate de tratament, salarii egale la muncã egalã
ºi se racordase deplin la miºcarea sufragetelor. Ea a propus celei
de-a doua sã trimitã împreunã un memoriu Corpurilor legiuitoare
privind acceptarea votului ºi candidaturii femeilor mãcar la nivelul
alegerilor comunale, dacã nu ºi parlamentare. Dar socialistele au
refuzat fiindcã liberalele limitau cererile lor privind dreptul de
vot la femeile ºtiutoare de carte. În acest fel excludeau o bunã
parte din þãrãnci ºi din muncitoarele din uzine. Liberalele aveau
însã ºi ele dreptatea lor în context. Ele nu puteau sã fie maxi-
maliste o datã ce aceastã iniþiativã se petrecea în 1914, ºi votul
universal masculin era încã departe (Mihãilescu, 2002, p. 30). Încã
multe organizaþii purtau denumirea de asociaþii ale �doamnelor�,
adicã mai ales ale celor pe care azi le-am numi clasa de sus ºi
clasa de mijloc sau, mai larg, ale femeilor educate. Venirea comu-
nismului a acordat prevalenþã muncitoarelor ºi þãrãncilor (clasei
conducãtoare ºi principalei sale aliate). Femeile educate (inte-
lectualele) nu au putut avea proeminenþã. Comunismul a consfin-
þit politica datoriilor multiple pentru femei, devenite universal
�tovarãºe� pe fondul înmormântãrii drepturilor individuale, a indi-
vidualismului ºi a interesului personal. Istoria a evoluat astfel
încât �doamnele� au cerut drepturi pe care nu le-au primit pe
deplin, iar �tovarãºele� au intrat în era multiplelor îndatoriri.
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Socialistele începutului secolului XX voiau însã drepturi pentru
toate femeile. Aceste solicitãri erau foarte generoase, dar s-au dove-
dit premature pentru stadiul democratizãrii societãþii româneºti.

1.3. Feminismul socialist contemporan

Deºi au întreprins ºi întreprind o criticã accentuatã a organizãrii
de tip capitalist, socialiºtii nu au insistat asupra ideii cã aceasta
ar trebui sau ar urma sã disparã în mod fatal. Orientarea socia-
listã se dezvoltã fãrã probleme în perimetrul democraþiilor libe-
rale. Ea se orienteazã preponderent asupra problemelor legate
de dreptatea socialã, tinzând cãtre o repartizare mai echitabilã
a greutãþilor economice ºi cãtre aplicarea principiului solidari-
tãþii sociale. Aceastã dezvoltare permite o coexistenþã mai bunã
cu liberalismul ºi, în mod particular, cu liberalismul bunãstãrii
generale.

În ce priveºte socialismul feminist contemporan, el a avut în
principal urmãtoarea agendã politicã : a) crearea cadrelor legale ºi
instituþionale care sã permitã ºanse egale în educaþie ºi pe piaþa
muncii ; b) platã egalã pentru muncã de valoare egalã ; c) liberali-
zarea avorturilor ºi a legislaþiei în privinþa divorþului ; d) acces la
poziþii de putere ; e) sprijinul statului pentru creºterea copiilor
(creºe ºi grãdiniþe accesibile inclusiv femeilor cu venituri mici) ;
f) îmbunãtãþirea condiþiei mamelor, concedii de maternitate ºi de
îngrijire a copiilor, concedii parentale ; g) reducerea ºomajului.

Agenda teoreticã s-a referit preponderent la critica individua-
lismului liberal ºi au argumentat pentru ideea cã subiectul (femeia,
în acest caz) este un construct social-istoric cu sensuri variabile,
biologia neavând un rol în destinul social, care depinde de cu totul
alte determinãri. Tendinþele feministelor socialiste nu au fost nicio-
datã separatiste. Ele au militat alãturi de bãrbaþi împotriva dife-
ritelor forme de inechitate. Agenda teoreticã ºi politicã a fost
construitã pe baza cercetãrii istorice ºi empirice, prin intermediul
miºcãrii sindicale ºi a contribuþiilor teoretice ale feminismului
academic. Succesul cel mai important al feminismului socialist a
fost marcat îndeosebi în þãri cu guvernãri social-democrate (þãrile
nordice ating, în aceastã privinþã, cea mai ridicatã cotã de reali-
zare a agendei feministe ; în cazul lor, feminismul a devenit în cel
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mai înalt grad o politicã de stat, un �feminism de stat�, cum este
numit în volumul editat de Stenson ºi Mazur, 1995).

Fiind centrat pe problema egalitãþii, feminismul socialist a
rãspuns mai puþin nevoilor grupurilor diferite (rasiale, etnice, de
orientare sexualã).

În contextul acestei orientãri sunt de remarcat creaþii notabile,
cum ar fi tendinþele de sintezã între teoriile socialiste ºi psihana-
lizã (Juliet Mitchell, 1974), precum ºi analize ale alienãrii în forme
cum ar fi cele sexuale, materne ºi intelectuale, influenþate în bunã
mãsurã de valorile culturale în societate (Alison Jaggar, 1983).

O constantã importantã a feminismului socialist este aceea cã
a fãcut sistematic ºi o criticã a patriarhatului pe lângã cea a
capitalismului, abandonând explicaþiile monocauzale (cele legate
de determinismul economic) de tip marxist. Acest tip de abordare
este numit : teoria sistemelor duale, cu referire la dubla oprimare :
capitalistã ºi patriarhalã.

Juliet Mitchell (1971) considerã cã statusul femeilor ºi funcþiile
lor sunt determinate deopotrivã de rolul lor în producþie ºi repro-
ducere, de socializarea copiilor ºi de sexualitate. Dupã revoluþia
sexualã de la începutul anilor �70, femeile vestice au fãcut pro-
grese, dar numai legate de libertatea sexualã, iar acest progres
poate sã fie o simplã aparenþã. În rest, în producþie, ele continuã
sã lucreze în poziþii inferioare celor deþinute de bãrbaþi. Maternitatea
continuã sã rãmânã pentru femei o activitate completã (o normã
întreagã). Mitchell considerã cã nici politicile feministelor liberale
legate de reforme sociale care sã conducã la un loc egal pentru
femei în sfera publicã ºi educaþie androginã, nici agenda unor
radicale legatã de tehnologiile reproductive nu vor conduce la efecte
depline fiindcã nici o soluþie economicã, politicã sau biologicã nu
rezolvã complet o problemã psihologicã, anume dominarea incon-
ºtientului femeiesc de cãtre simbolul falic. Aceastã dominaþie nu
va dispãrea decât atunci când va fi eliminat patriarhatul. Acesta din
urmã este, prin excelenþã, o formã de dominare ideologicã, repre-
zentatã în inconºtientul fiecãrei persoane prin intermediul com-
plexului lui Oedip (vezi Psihanalizã ºi feminism [Psychoalanalysis
and Feminism], 1971).

Heidi Hartmann (1981) întreprinde o analizã materialistã a
patriarhatului, nefiind însã de acord cu perspectiva marxistã potri-
vit cãreia femeile pot sã fie analizate prin categoria de clasã
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muncitoare (proletariat). La fel, susþine ea, categoria de �clasã�
lasã neexplicat faptul cã femeile sunt subordonate bãrbaþilor în
viaþa publicã ºi în cea privatã. În consecinþã, este fundamentalã o
analizã feministã a patriarhatului, nu doar una în termeni de
capital ºi forþã de muncã. Patriarhatul reprezintã un set de relaþii
sociale care au o bazã materialã ºi conduc la o relaþie de inter-
dependenþã ºi solidaritate între bãrbaþi, relaþii care le permit sã
domine femeile. Controlul asupra femeilor înseamnã control asupra
facultãþilor lor productive (inclusiv restrângerea accesului aces-
tora la controlul asupra resurselor) ºi reproductive (prin cãsãtoria
monogamã heterosexualã, naºtere, creºterea copiilor, munca domes-
ticã). Femeile depind (economic) de bãrbaþi, de stat ºi de mulþimea
instituþiilor bazate pe relaþiile dintre bãrbaþi. Pentru Hartmann,
patriarhatul nu îmbracã o formã preponderent psihologicã7, ci mai
degrabã foarte concretã : femeile vor sã placã soþilor sau ºefilor ca
sã nu fie abandonate sau concediate, fiindcã nu au alte resurse de
subzistenþã pentru ele ºi copiii lor. Hartmann dã un exemplu
foarte elocvent de ajustare reciprocã între capitalism ºi patriarhat.
În SUA, la începutul industrializãrii, copiii munceau ºi câºtigau
bani. În aceste condiþii, dezvoltarea lor pãrea fundamental legatã
de tatã, iar custodia copiilor era prioritar acordatã tatãlui. Când
copiii au încetat sã munceascã ºi sã câºtige mult mai puþin sau
deloc, fiindcã a fost interzisã munca acestora ºi ei nu au mai avut
decât un rol de consumatori în familie (au devenit neproductivi),
custodia copiilor a fost prioritar încredinþatã mamei (Hartmann,
1981, p. 23). Faptul cã femeile au intrat masiv pe piaþa muncii nu
a desfiinþat patriarhatul. Cea mai bunã dovadã este aceea cã
veniturile femeilor sunt cu peste o treime mai mici, ºi poziþia lor
în ierarhia instituþionalã ºi salarialã, net mai scãzutã. Hartmann
considerã cã patriarhatul ºi capitalismul nu sunt douã �capete ale
aceleiaºi fiare�, ci douã �fiare� diferite, cu care lupta trebuie dusã
cu mijloace diferite (ibidem). Acest tip de abordare prin teoria
sistemelor duale (capitalism ºi patriarhat) delimiteazã net femi-
nismul socialist de cel marxist.

Iris Marion Young, în Beyond the unhappy marriage : a critique
of the dual-system theory (Dincolo de cãsãtoria nefericitã : o criticã
a teoriei sistemelor duale, 1981), la rândul ei, considerã cã teoria

7. A se citi �inconºtientã�, în sens psihanalitic.
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marxistã nu are nevoie de o abordare oarbã la gen, ci mai degrabã
de una profund genizatã, în contextul cãreia feminitatea ºi mascu-
linitatea sunt cu adevãrat ele însele surse ale oprimãrii sau
dominãrii. Categoria centralã care a putut totuºi conduce la un
feminism socialist a fost cea de diviziune de gen a muncii, mult
mai potrivitã decât cea de �clasã�. Diviziunea muncii ne conduce
spre probleme de tipul : femeile primesc, ºi nu dau ordine, sunt
plãtite mai puþin, fac munci mai rutiniere în raport cu bãrbaþii.
Ea considerã cã perioada precapitalistã a fost mult mai parte-
nerialã în sensul diviziunii muncii, capitalismul alungând femeile
în �armata de rezervã a capitalismului�, alãturi de alþi marginali.

Alison Jaggar, în lucrarea Feminist Politics and Human Nature
(Politica feministã ºi natura umanã), 1983, se axeazã în propria ei
teoretizare pe conceptul de alienare. Femeile sunt alienate sexual,
matern ºi intelectual, fiind alienate de corpul lor. Femeile sunt
alienate corporal (sexual). Ele þin cure de slãbire, se îmbracã, se
aranjeazã, ca sã placã (mai nou, cele mai înstãrite recurg la toate
ingredientele chirurgiei estetice � n. M.M.). O femeie este mereu
în competiþie cu altã femeie în privinþa câºtigãrii ºi pãstrãrii unui
bãrbat (ca pe piaþa muncii). De aceea, prieteniile între femei ca
femei sunt mai puternice între lesbiene, fiindcã ele nu sunt în
competiþie pentru bãrbaþi. Matern, femeile sunt alienate de pro-
dusul muncii lor reproductive când altcineva hotãrãºte câþi copii
sã aibã. În unele societãþi, femeile sunt silite sã aibã câþi copii pot,
fiziologic vorbind. În altele, sunt sterilizate forþat. Femeile sunt
înstrãinate ºi de procesul reproductiv, datoritã tehnologiilor repro-
ductive, obstetricienii preluând în totalitate controlul asupra naº-
terii, fãcând cezariene nenecesare sau anestezii nedorite. Un alt
exemplu important îl reprezintã fertilizarea in vitro. În oricare
dintre procese, atunci când nu e vorba de voinþa femeii, avem de-a
face cu alienare. O femeie poate fi alienatã ºi de propriul ei copil
când îl vede ca obiect de satisfacere a nevoilor ei psihologice de
dragoste ºi sens, ºi nu ºi ca pe o altã persoanã, cu nevoi proprii ºi
trãind într-o comunitate. Alienarea faþã de capacitãþile intelectu-
ale se produce de obicei prin faptul cã femeile sunt fãcute sã
se simtã nesigure, sã ezite sã se exprime public, sã parã mai
degrabã cã pretind cã ºtiu decât ºtiu. Aceasta le conduce la modes-
tie exageratã în privinþa meritelor proprii ºi la aspiraþii inte-
lectuale mai joase.
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Existã, susþine Jaggar, multiple surse de oprimare : unele sunt
chiar în mintea femeilor, dar altele sunt în instituþii, în structu-
rarea culturii. Procesul de ridicare a conºtiinþei femeilor este unul
necesar, dar nu suficient pentru eradicarea aservirii lor (Jaggar,
Feminist Politics and Human Nature, pp. 316-317).

În România, teoria socialistã feministã începe sã se contureze
dupã anul 2000, plecând de la problematica repartizãrii muncii ºi
veniturilor. Este însã mai greu ca o asemenea încadrare doctrinarã
sã fie posibilã. Cert este cã existã o oarecare afiliere a teoretizãrilor
lui Vladimir Pasti în privinþa patriarhatelor tranziþiei postcomuniste
la �teoria sistemelor duale� ºi, mai ales, la perspectiva de analizã
materialistã a lui Heidi Hartmann în privinþa patriarhatului, faþã de
care autorul român ia însã distanþã criticã, mai degrabã din perspec-
tivã radicalã, el socotind puterea patriarhalã drept una esenþialã
în raport cu celelalte, ºi inegalitatea de gen ca �ultimã inegalitate�.

În privinþa politicii, existã douã categorii de influenþe care fac
ca feminismul socialist sã aibã o trecere mai mare decât toate
celelalte orientãri. În primul rând, o parte din legislaþia europeanã
a egalitãþii de ºanse pe care noi o importãm în procesul de aderare
la Uniunea Europeanã este preponderent de sorginte socialistã.
În al doilea rând, viaþa politicã româneascã este fundamental
dominatã de orientãri socialiste, ºi principala preferinþã electoralã
de pânã acum a fost pentru o astfel de orientare în care statul
asistenþial8 (parental) joacã un rol foarte larg.

Din agenda politicã feministã de orientare socialistã s-au reali-
zat în România : crearea cadrelor legale ºi instituþionale care sã
permitã ºanse egale în educaþie ºi pe piaþa muncii ; îmbunãtãþirea
condiþiei mamelor, concedii de maternitate ºi de îngrijire a copiilor,
concedii parentale ; liberalizarea avorturilor ºi a legislaþiei în pri-
vinþa divorþului (cele douã din urmã, în comun cu agenda femi-
nismului liberal). Rãmân însã pe aceastã agendã, nerealizate :
plata egalã pentru muncã de valoare egalã ; accesul femeilor la poziþii
de putere ; sprijinul statului pentru creºterea copiilor (creºe ºi
grãdiniþe accesibile inclusiv femeilor cu venituri mici) ; reducerea
ºomajului. În aceste ultime privinþe, tranziþia a reprezentat un
recul faþã de comunism.

8. În condiþiile în care gradul de sãrãcie este ridicat (PIB-ul pe locuitor este
foarte scãzut), cred cã nu putem vorbi despre �stat al bunãstãrii generale�
în sens occidental, ci despre �stat asistenþial�.



ORIENTÃRI CENTRALE ÎN TEORIILE POLITICE FEMINISTE136

1.4. Critici ale feminismului socialist actual

Un merit important al feminismului socialist îl reprezintã transfe-
rarea accentului de la categoria de clasã, ºi tot ce implicã aceasta,
la categoria de diviziune a muncii ºi la ieºirea din patriarhat prin
transferarea femeilor din categoria secundarã în cea primarã (lupta
pentru valoarea comparabilã a muncii, Young, 1981). ªi socialistele
�au participat substanþial la miºcarea pentru o valoare compa-
rabilã a muncii, împotriva scandaloasei ierarhizãri a salariilor�
(Tong, 1989, p. 190). Acesta este un mod extrem de important de
a demarginaliza condiþia femeilor ºi de a slãbi structurile de gen
care inferiorizeazã femeile. (n. M.M. : În România, aceastã luptã
feministã nu a fost încã dusã). De asemenea, Young considerã cã
ºi lupta împotriva abuzãrii sexuale a femeilor este o luptã simul-
tanã împotriva capitalismului ºi patriarhatului. Comunismul s-a
dovedit la fel de tolerant cu abuzurile sexuale, interesul faþã
de aceste comportamente umilitoare nemanifestându-se decât în
mãsura în care ele puteau fi folosite ca instrumente de ºantaj în
diferite situaþii.

O criticã semnificativã a concepþiei lui Hartmann în privinþa
necesitãþii unei baze materiale a patriarhatului este fãcutã de
cãtre Vladimir Pasti. Heidi Hartmann susþine cã, dacã patriar-
hatul este o relaþie fundamentalã, atunci el trebuie sã aibã o
�bazã� fundamentalã ; dar cercetãrile infirmã acest fapt. Patri-
arhatul este �peste tot�, nu este produs de o relaþie prealabilã care
stabileºte cã diferenþa biologicã trebuie convertitã în inegalitate
socialã (Pasti, 2003, pp. 241-242).

Perspectiva lui Young este aceea cã femeilor le-a fost mai bine
în perioada precapitalistã ºi le va fi mai bine în cea postcapi-
talistã, dar aceastã idee este greu de susþinut. Tong susþine cã,
practic, nu avem de-a face decât cu o trecere de la un patriarhat
la altul : patriarhat precapitalist, capitalist, socialist (Tong, 1981,
p. 191). Nu avem temeiuri sã credem cã unele patriarhate erau
mai bune9 (vezi ºi Miroiu, 1999, ºi Pasti, 2003).

9. Este vorba aici de patriarhatele �europene� ca tradiþie culturalã. Comparãm,
în acest caz, patriarhatul precapitalist cu cel capitalist ºi cu cel socialist.
Aceste patriarhate se dovedesc însã mai bune decât cele de inspiraþie
fundamentalist-islamicã.
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Alison Jaggar propune, în locul relaþiilor alienante, alt tip de
relaþii, bazate pe egalitate, cooperare, împãrtãºire, angajare poli-
ticã, eliberare de stereotipuri sexuale, eliberare de posesiuni perso-
nale (Jaggar, op. cit., p. 337). Marea problemã a acestei abordãri
este aceea cã ea, iniþial, a ignorat perspectivismul : nu toate femeile
se aflã în aceeaºi situaþie, experienþele sunt foarte diferite (etnic,
rasial, individual). În afarã de aceasta, multe femei nu vor sã ia
parte la procesul de emancipare din condiþia subordonatã, ele
aflându-se în �captivitatea� unei reprezentãri patriarhale a realitãþii.
Perspectiva femeilor nu poate sã fie o lentilã, ci un �caleidoscop�
de adevãruri. Experienþa nici unui grup nu poate sã fie privi-
legiatã ca un caz paradigmatic (Tong, 1981, p. 193). Dar, aºa cum
spune Jaggar, vestea cea rea e cã �femeile abia au început sã
lupte�, iar vestea bunã este aceea cã �femeile abia au început sã
lupte� (Jaggar, ibidem, p. 386).

*
* *

Dincolo de particularitãþile sale, feminismul socialist cu greu
poate fi tratat în afara marxismului ºi în lipsa unei legãturi,
uneori simbiotice, cu acesta. Avem de a face adesea cu �o fiarã cu
douã capete�, în sensul primatului formei publice a proprietãþii, a
idealului de egalitate socialã. Decãderea comunismului a fãcut ºi
socialismul democratic ceva mai puþin popular decât era, cel puþin
decât era în secolul XX. Cred cã succesul mare al agendei socialiste
în Occident, inclusiv al celei feministe, nu poate sã fie separat de
Rãzboiul Rece. Ameninþarea comunismului a însemnat ºi nume-
roase concesii de tip socialist fãcute categoriilor defavorizate în
Occident. Este greu de prezis cum vor evolua aceste doctrine în
condiþiile dominaþiei corporaþiilor internaþionale în procesul de
globalizare. În acelaºi timp, globalizarea mai înseamnã ºi transfe-
rul rapid de idei ºi politici, inclusiv posibilitatea unei presiuni
internaþionale a grupurilor marginale, cum se ºi întâmplã în pre-
zent, mai ales cu grupurile protestatare antiglobalizare (vezi, de
exemplu, Steger, 2002).
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2. Feminismul marxist

Pentru teoria socialistã, conceptele centrale sunt cele de dreptate
ºi egalitate, pe când teoria marxistã accentueazã asupra conceptu-
lui de revoluþie proletarã. Doar revoluþia va pune capãt exploatãrii,
indiferent de sfera ei de manifestare. Între feminismul marxist ºi
cel socialist existã o deosebire pregnantã. Din perspectiva femi-
nismului socialist, genul ºi clasa joacã roluri relativ egale. Din
perspectiva feminismului marxist, clasa joacã rolul determinant.

Putem vorbi despre un feminism marxist, dar nu putem totuºi
vorbi despre un feminism marxian, cu alte cuvinte al ideilor lui
Karl Marx. El nu poate fi socotit un teoretician feminist, pentru cã
nu a tratat ºi nu a studiat aservirea femeilor. Pe Marx l-au inte-
resat mecanismele de exploatare ca mecanisme de producere a
plusvalorii (Capitalul, 1867)10, eliberarea proletariatului din for-
mele de exploatare de tip capitalist (Manifestul Comunist, 1848),
critica liberalismului, a teoriei despre natura umanã universalã, a
drepturilor universale (Ideologia germanã, 1846).

Marx, ca ºi Lenin mai târziu, a descurajat o separare a miºcãrii
femeilor, considerând cã revoluþia proletarã este soluþia universalã
pentru ambele sexe. Este faimoasã replica datã de cãtre Lenin11

Clarei Zetkin : �Nu-mi vine sã îmi cred ochilor cã, în timp ce noi
avem de luptat cu duºmanul de clasã de pretutindeni, voi vã
preocupaþi de probleme complet minore�.12

Existã însã câteva atuuri prin care marxismul ca metodã de
analizã a putut deveni aliat al feminismului : ideea cã �natura
umanã� nu este decât produsul influenþelor unui mediu social-
-istoric concret, omul este considerat �suma relaþiilor sale sociale�,
caracterul istoric al fiecãrei forme de organizare socialã, teoria
alienãrii (a muncii alienate). În diverse feluri, marxismul a fost
preluat în feminism ca mod de analizã.

10. Este vorba despre volumul I.
11. Voi face o trimitere mai extinsã la perspectiva lui Lenin în contextul

capitolului dedicat comunismului.
12. Cit. în Robert Tucker, The Lenin Anthology, 1975, p. 616.
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2.1. Idei centrale ale teoriei marxiste
ºi ale feminismului marxist

Între liberalism ºi marxism existã diferenþe de substanþã care
pleacã de la însãºi definirea naturii umane. Liberalismul defineºte
natura umanã printr-un set de capacitãþi, cum ar fi raþionalitatea,
de practici, cum ar fi religia, arta, ºtiinþa, ºi de pattern-uri de
comportament, cum ar fi autointeresul ºi spiritul de competiþie.
Marxismul respinge aceastã perspectivã asupra naturii umane,
considerând cã ceea ce ne face sã fim oameni este faptul cã ne
producem mijloacele de subzistenþã în mod intenþionat, conºtient,
transformând natura. Prin intermediul producþiei, oamenii acþio-
neazã colectiv ºi se creeazã pe ei înºiºi ca oameni. Aceastã concepþie
stã la baza filosofiei sociale marxiste, adicã la baza materialis-
mului istoric. Modul de producþie (forþele ºi relaþiile de producþie)
condiþioneazã întreaga viaþã politicã ºi intelectualã. Existenþa
determinã conºtiinþa. Din perspectiva feminismului marxist, aceasta
înseamnã înþelegerea relaþiei între statusul femeilor ºi imaginea
despre sine a acestora, munca femeilor fiind cea care le formeazã
un anumit tip de conºtiinþã (Tong, 1989, p. 40).

Capitalismul este un sistem de relaþii de exploatare bazat pe
profit. Valoarea fiecãrei mãrfi este determinatã nu de preþul de
pe piaþã (aºa cum susþin liberalii), ci de cantitatea de muncã
socialmente necesarã pentru producerea ei (Marx, Capitalul). Pro-
fitul capitalist este un furt din munca proletarului, partea neplã-
titã a muncii acestuia, ºi se datoreazã faptului cã mijloacele de
producþie sunt monopolizate de cãtre capitalist. Singura alegere a
muncitorului este aceea între a consimþi sã fie exploatat sau a nu
avea de lucru (a muri de foame). Relaþia angajator-angajat nu
este un contract liber, cum îl vãd liberalii, o datã ce o parte are
monopolul puterii. În analogie, feministele marxiste considerã cã
femeile care îºi vând capacitãþile sexuale (prostituatele) ºi repro-
ductive (mamele-surogat) o fac din acelaºi motiv ºi în condiþii
asemãnãtore de monopol asupra puterii ºi veniturilor. Problema
centralã a feminismului marxist este cã femeile sunt aservite în
condiþia de muncitori domestici. Modul în care feminismul marxist
dezbate condiþia femeilor se explicã prin funcþionarea relaþiilor
capitaliste : nu bãrbaþii, ci capitalul aserveºte femeile (Engels).
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Succesiunea modurilor de producþie, inclusiv dispariþia capita-
lismului, este posibilã prin lupta de clasã, dar aceasta nu poate
fi generatã fãrã o conºtiinþã de clasã. Pentru ca aceasta sã aibã
loc, proletariatul, lipsit iniþial de conºtiinþa intereselor de clasã,
trebuie sã devinã din clasã în sine o clasã pentru sine, având
conºtiinþa exploatãrii ºi a intereselor comune, ºi nu falsa con-
ºtiinþã asupra realitãþii inoculatã de ideologia oficialã a burgheziei
care deþine ºi mass-media (mijloacele de propagandã în favoarea
propriului status quo, Marx, Engels, Ideologia germanã, Manifestul
comunist).

Ideea falsei conºtiinþe a realitãþii a jucat un rol foarte impor-
tant în feminismul marxist. Femeile au fost concepute analog, ca
o clasã în sine care are nevoie sã se dezrobeascã de reþeaua ideolo-
gicã a falsei conºtiinþe. O astfel de luptã a fost dusã în feminismul
marxist pentru recunoaºterea muncii domestice (gospodãreºti ºi
materne) ca muncã plãtitã.

Teoria alienãrii, preluatã din filosofia hegelianã ºi utilizatã în
sensul materialismului istoric, joacã un rol crucial în marxism ºi
în feminismul marxist. Alienarea este o stare de nonsens. Per-
soana alienatã se simte fãrã rost ºi, adesea, fãrã valoare. Dupã
Marx, alienarea se datoreazã faptului cã proletarul este înstrãinat
de produsul muncii sale, cã munca este resimþitã ca ceva neplãcut
ºi dezumanizant (deºi �munca l-a creat pe om�, Engels), faptului
cã proletarul este înstrãinat de ceilalþi proletari care sunt trataþi
drept competitori, ºi nu drept aliaþi pentru interese comune, cã
este înstrãinat de naturã, din cauzã cã munca fizicã este privitã
ca sursã de frustrare ºi ca obstacol.

Ann Foreman argumenteazã cã procesul de alienare este mai
profund în privinþa femeilor. Bãrbaþii, susþine ea, trãiesc mãcar în
mai multe lumi, cea socialã, cea industrialã ºi cea a gospodãriei.
Femeile trãiesc doar în cea din urmã. Munca bãrbaþilor în industrie,
din cauza exploatãrii, conduce la alienare. Dar în cazul femeilor,
alienarea este mai opresivã fiindcã bãrbaþii îºi gãsesc totuºi un
refugiu ºi o eliberare în relaþiile cu femeile (în aceastã relaþie ei
sunt cei serviþi � n. M.M.). Pentru femei nu existã eliberare, fiindcã
aceste relaþii intime sunt chiar sursa oprimãrii lor. Alienarea are
în cazul femeilor aspecte ºi mai dramatice, fiindcã rostul lor tradi-
þional este acela de a împlini nevoile altor oameni. Mai mult, dacã
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nimeni nu mai are nevoie de ele, femeile se percep ca �pierdute�
ºi fãrã sens (Foreman, 1977, pp. 101-102).

Lupta de clasã este cea care imprimã caracteristica principalã
a oricãrei politici. Teoria marxistã este prin excelenþã o teorie a
eliberãrii de sub exploatare. Între patroni (angajatori) ºi muncitori
(angajaþi) existã un permanent conflict de interese, cei dintâi
dorind sã îi facã sã munceascã pe cei din urmã, cu un salariu cât
mai mic, ca sã obþinã un profit cât mai mare, chiar dacã asta
înseamnã sã recurgã la mijloace de înfricoºare ºi intimidare (hãr-
þuiri, violenþe, concedieri). Când lucrãtorii dobândesc conºtiinþã de
clasã, devin capabili sã lupte, dar au nevoie de o �avangardã revo-
luþionarã� care sã îi conducã (Marx, Engels, Ideologia germanã).
Finalul unei astfel de lupte îl reprezintã construirea societãþii
care întruneºte condiþiile dezalienãrii : comunismul, o societate în
care se presupune cã oamenii (bãrbaþii ºi femeile deopotrivã) sunt
liberi sã fie ºi sã facã ceea ce vor fiindcã iau în stãpânire mijloacele
de producþie ºi îºi pot folosi pe deplin capacitãþile ºi talentele.

Marxismul a inspirat pentru feminism o tratare analoagã în
privinþa schimbãrilor legate de producþia domesticã, gospodãrie ºi
sexualitate. Femeile vor fi eliberate de condiþiile materiale care
le þin în aservire domesticã ºi sexualã, putând sã îºi foloseascã
nealienat ºi în întregime toate capacitãþile ºi talentele.

Feminismul marxist a produs teorii explicative mai ales în
domeniul relaþiilor de muncã. Douã dintre cele mai influente teorii
elaborate de cãtre feminismul marxist explicã diferenþele de sala-
rizare dintre femei ºi bãrbaþi prin strategia capitalistã �dezbinã ºi
asupreºte�13 ºi, respectiv, prin teoria �forþei de muncã de rezervã�.
Strategia capitalistã �dezbinã ºi asupreºte� exprimã faptul cã inte-
resul patronilor este sã menþinã conflictul între bãrbaþi ºi femei
pentru a preveni o potenþialã miºcare solidarã a proletariatului.
Sintagma marxistã �forþã de muncã de rezervã� este preluatã în
feminismul marxist pentru a explica poziþia femeilor pe piaþa
muncii, mai ales în momente de crizã ale economiei capitaliste.
Femeile sunt un grup de angajaþi temporari, mai puþin stabili ºi
mai uºor de exploatat. Existenþa acestui grup mare de angajaþi cu
statut flexibil este, considerã unii teoreticieni marxiºti, o condiþie

13. Trimitere la Divide et impera ! (Dezbinã ºi stãpâneºte !).



ORIENTÃRI CENTRALE ÎN TEORIILE POLITICE FEMINISTE142

necesarã a funcþionãrii modului capitalist de producþie (Tanja van
der Lippe ºi Eva Fodor, 1998, p. 133).

2.2. Engels ºi feminismul marxist

Spre deosebire de Marx, Friedrich Engels s-a aplecat explicit
asupra genezei ºi evoluþiei relaþiilor de gen în Originea familiei,
proprietãþii private ºi statului (1884). În aceastã lucrare, Engels ia
în consideraþie existenþa a douã sfere : cea a producþiei (în cadrul
cãreia se produc mijloacele materiale de existenþã) ºi cea a repro-
ducerii (în cadrul cãreia sunt produºi cei care devin producãtori),
ambele cu importanþã egalã în reproducerea societãþii omeneºti.
Cele douã sfere se caracterizeazã prin exploatare ºi oprimare în
societatea împãrþitã în clase. Familia nu este �naturalã�, ci produs
al evoluþiei sociale ºi este influenþatã în evoluþia ei de cãtre rela-
þiile economice de producþie. Preluând ideile antropologului Morgan,
Engels analizeazã matriarhatul (femeile deþineau puterea econo-
micã, ele având tot ceea ce era necesar pentru gãtit, îmbrãcat,
adãpostit, gospodãria fiind primul centru al producþiei) ºi apariþia
monogamiei. Înainte de apariþia familiei, argumenteazã el, a existat
o stare primitivã, promiscuã sexual, dar în care bãrbaþii ºi femeile
erau complet liberi. În timp, au fost prohibite incesturile, apoi
bãrbaþii au fãcut reguli prin care au putut deþine femeile în pose-
sie personalã.

Familia monogamã, pe care Engels o considerã locusul aservirii
femeilor, a apãrut ºi s-a dezvoltat ca ºi consecinþã a apariþiei
surplusului de produse ºi a proprietãþii private. Engels presupune
cã a existat întotdeauna o diviziune sexualã naturalã a muncii,
prin care bãrbaþii desfãºoarã mai ales activitãþi productive (care
produc �lucruri�), iar femeile desfãºoarã mai ales activitãþi repro-
ductive (care perpetuezã ºi întreþin viaþa de zi cu zi). În contextul
acestei diviziuni, ceea ce produce bãrbatul începe sã fie acceptat ca
mai important ºi superior faþã de ceea ce produce femeia. O datã
cu aceasta, descreºte dramatic statusul femeilor în societate. În plus,
bãrbaþii doresc sã fie moºteniþi de propriii lor copii, ºi aceasta
prãbuºeºte succesiunea matriliniarã în favoarea celei patriliniare14.

14. Vezi Tong, 1989, pp. 47-50.
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Aceasta, susþine Engels, a eliminat drepturile mamei ºi a permis
monopolul bãrbãtesc asupra puterii, reducând femeile la statutul
de sclave ale dorinþelor sexuale bãrbãteºti ºi la mijloace de produs
ºi crescut copii.

Tranziþia la familia monogamã este în relaþie cu faptul cã tatãl
este mereu �nesigur� (sau cel puþin era, pânã recent când intro-
ducerea testului genetic face tatãl cert � n. M.M.) ºi cu faptul cã, în
acelaºi timp, bãrbaþii proprietari doresc sã asigure continuitatea
proprietãþii pe linie paternã. În asemenea circumstanþe, bãrbaþii
au impus femeilor o monogamie forþatã, ca sã fie siguri de faptul
cã progenitura este a lor. Femeilor li se cere fidelitate maritalã,
bãrbaþilor, nu în mod obligatoriu, iar în anumite culturi, chiar
deloc. Este pur ºi simplu o diviziune între bãrbat ca proprietar ºi
femeie ca nonproprietarã. Familia nu se naºte din motive �natu-
rale�, ci economice. Doar când condiþiile de exploatare ºi subjugare
ar dispãrea, am putea vorbi de o familie nãscutã din dragoste ºi
înþelegere. Femeile burgheze au chiar o condiþie inferioarã în
raport cu femeile proletare, fiindcã ele sunt supuse ºi mai mult
cãsãtoriilor de convenienþã, devenind de fapt o formã de prostitu-
þie în favoarea unui singur bãrbat. O astfel de femeie se vinde o
datã, unui singur bãrbat, dar definitiv, spre deosebire de curtezane,
care sunt mai libere. Câtã vreme vor trebui sã se vândã, femeile
vor fi umilite. Femeile proletare sunt pe o poziþie net avantajatã,
cãci au propriul salariu ºi îºi permit egalitatea cu soþul. În astfel
de familii, fundamentele materiale ale dominaþiei bãrbatului (pro-
prietatea privatã) înceteazã sã existe, Engels afirmând explicit cã
familiile proletare sunt egalitare în relaþiile între soþi.

În familiile monogame burgheze, bãrbatul conduce în virtutea
puterii sale economice (dreptul de proprietate), stabilind faþã de
soþie o relaþie analoagã cu cea dintre burghez ºi proletar. Prin
urmare, exploatarea femeilor se va sfârºi doar o datã cu dispariþia
proprietãþii private. Emanciparea faþã de bãrbaþi este condiþionatã
de : a) independenþa economicã a femeilor prin participarea lor
directã la munca productivã ; b) preluarea publicã (de cãtre stat)
a creºterii copiilor ; c) industrializarea muncii casnice.

Engels analizeazã exploatarea femeilor în fabrici, hãrþuirea
sexualã de cãtre patroni ºi descrie scene dramatice în care femeile
nasc lângã maºini.
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Dupã cum evidenþiazã importante autoare feministe (vezi Jane
Flax, 1981, ºi Alison Jaggar, 1983), multe dintre argumentele lui
Engels sunt greu de susþinut, sunt pur speculative, ºi nu au conse-
cinþe mai puþin patriarhale. Nu este clar de ce proprietatea privatã
este asociatã cu bãrbatul ºi de ce matriarhatul se asocia cu un mod
de producþie, ºi nu de reproducere, de ce el stipuleazã existenþa
unei diviziuni a muncii pe sexe, ca ºi când ar fi fost naturalã
(Flax, 1981, p. 176). Dacã acceptãm aceastã din urmã idee, atunci
o astfel de diviziune continuã, indiferent de modul de producþie.
ªi, admiþând existenþa unei astfel de diviziuni, de aici nu decurge
nicidecum în mod logic de ce munca femeilor, indiferent de dome-
niu, este tratatã ºi plãtitã inferior faþã de cea a bãrbaþilor (Jaggar,
1983, p. 69). În consecinþã, ideea cã revoluþia proletarã ºi crearea
societãþii comuniste vor pune capãt aservirii femeilor este complet
discutabilã ºi contestabilã. O asemenea soluþie a fost deja certi-
ficatã ca soluþie falsã, chiar în contextul experienþei comuniste.

2.3. Feminismul marxist contemporan

Dupã experienþa comunistã, feminismul marxist occidental îºi
asumã faptul �cãsãtoriei nefericite� (Heidi Hartmann, 1981) a
celor douã doctrine, dar relevã potenþialul emancipator al unor
idei marxiste. Demersul principal al feminismului marxist este
cel de a descrie bazele materiale ale aservirii femeilor ºi inega-
litatea economicã drept sursã a conºtiinþei inferioritãþii lor, relaþia
între statutul femeilor din diferite etape istorice ºi modurile de
producþie, utilizarea analogiilor posibile între femei ca grup ºi înþe-
lesurile marxiste ale claselor exploatate (Nancy Hartsock, 1979).
Sheila Rowbotham, de exemplu (1973), relevã faptul cã separaþia
sferelor de muncã ºi de recreere este valabilã doar pentru bãrbaþi.
Pentru ei, casa este un refugiu faþã de lume ºi o expresie a timpului
liber. Pentru femei, casa este loc de producþie (de muncã neplã-
titã), munca femeilor contribuie deopotrivã la reproducerea capita-
lismului ºi a patriarhatului.

Marxismul exceleazã în oferirea unor instrumente teoretice de
analizã în privinþa muncii. Are o contribuþie semnificativã în înþe-
legerea familiei în capitalism, a modului în care munca femeilor
în casã este trivializatã ca nonmuncã, modul în care femeilor li se
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distribuie cele mai plicticoase, mai necreative ºi mai prost plãtite
munci. Însã nu oferã prea mari instrumente relevante pentru
analiza problemelor legate de reproducere (contracepþie, sterili-
zare, avort, naºtere) ºi sexualitate (hetero- ºi homosexualitate,
pornografie, prostituþie, hãrþuire sexualã) ºi nici pentru înþele-
gerea violenþei împotriva femeilor. Dupã cum s-a dovedit istoric,
marxismul nu anticipeazã ºi nu contracareazã crearea unui patri-
arhat specific societãþii comuniste.

2.3.1. Familia ºi gospodãria în capitalism

Industrializarea a însemnat transferul unei mari pãrþi din pro-
ducþie în afara gospodãriei proprii. S-au dezvoltat o industrie
uºoarã, o industrie alimentarã, ale cãror produse au fost accesibile
la nivel de masã. Femeile nu au intrat iniþial pe piaþa muncii,
rãmânând într-o mare proporþie casnice, iar munca lor a fost
tratatã ca �neproductivã�, în opoziþie cu cea a bãrbaþilor, care era
muncã plãtitã, deci �productivã�. Femeile au intrat mai degrabã
în sfera reproducerii vieþii, o sferã pe care Engels o socotea tot
productivã (ibidem). În comunismul real însã, lucrurile nu s-au
schimbat. Munca de acasã a rãmas tratatã tot ca �muncã neproduc-
tivã�, iar banii destinaþi în bugetul de stat pentru munca domes-
ticã ºi îngrijirea copiilor au fost întotdeauna foarte puþini faþã de
cei destinaþi de exemplu industriei militare. De asemenea, ºi buge-
tele domeniilor asociate cu grija ºi îngrijirea în care lucrau ºi
lucreazã mai mult femeile (educaþia ºi sãnãtatea) au fost �cenu-
ºãrese ale bugetului� ºi nici în postcomunism nu ºi-au schimbat
poziþia (n. M.M.).

Marx ºi Engels nu au anticipat faptul cã potenþialul revoluþiei
proletare în capitalism va fi subminat de politici liberale care vor
interzice exploatarea muncii copiilor, vor acorda concedii pentru
femei însãrcinate ºi pentru mame, vor limita ziua ºi sãptãmâna
de lucru, vor imprima familiilor proletare un stil de viaþã consu-
merist. Sindicatele au acþionat pentru creºterea salariilor bãrba-
þilor de aºa manierã, încât multe femei pot rãmâne casnice. Dacã
însã ele vor sã lucreze, oferta este preponderent în ocupaþii femi-
nine : alimentaþie, textile, curãþãtorii, îngrijire medicalã, educaþie.
ªi capitalismul are interesul sã pãstreze femeile ca lucrãtoare
neplãtite acasã. Astfel, ele uºureazã presiunea de pe piaþa muncii,
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nefiind competitoare ºi prestând o muncã neplãtitã (Scott, 1984,
Tong, 1989).

2.3.2. Trivializarea muncii femeilor

O muncã este trivializatã atunci când este neplãtitã sau foarte
prost plãtitã ºi tratatã ca nemuncã sau ca muncã inferioarã. Ea
este asociatã mai ales cu femeile, adesea doar cu femeile. ªi alte
munci sunt neplãtite, de exemplu creaþia individualã în afara unui
contract sau militantismul civic ºi politic gratuit (voluntar, neremu-
nerat), dar ele nu sunt socotite nemunci.

În capitalism, imaginea precumpãnitoare a femeilor este aceea
de consumatoare. Bãrbaþii câºtigã bani, iar femeile îi cheltuiesc.
Dar, susþine Margaret Benson (1969), femeile sunt în primul rând
producãtoare ºi secundar consumatoare. Femeile produc �valori
de întrebuinþare simple�, ca de exemplu, cina familiei, care, dacã
ar fi fãcutã la un restaurant, ar costa destul de mult, sau au
grijã de copii, neplãtind pe altcineva sã o facã. Femeile mãritate
care au copii ºi lucreazã în afara casei au douã servicii, fapt care
este ºi mai evident în þãrile comuniste, în care pentru aproape
toate femeile dubla zi de muncã a fost ºi este (n. M.M.) o realitate
cotidianã. Dacã femeile intrã masiv în producþia salariatã fãrã o
socializare simultanã a muncii domestice (gãtit, curãþenie, îngriji-
rea copiilor), înseamnã cã oprimarea femeilor devine chiar mai
rea decât aceea pe care o aveau în condiþia de casnicã (Benson,
1969). Pe de altã parte, dacã o astfel de muncã este socializatã, e
de aºteptat sã fie fãcutã mai ales de cãtre femei, precum ºi ca
acestea sã fie prost plãtite ; dar este un progres în recunoaºterea
socialã a unor munci de obicei gratuit prestate de femei, nu vor mai
fi tratate ca nemuncã, iar femeile care le presteazã, ca persoane
parazitare pe veniturile bãrbaþilor. Socializarea muncii domestice
private este, dupã Benson, singura ºansã de a lichida aservirea
femeilor.

Alte autoare marxiste (Mariosa Dalla Costa ºi Selma James,
1972) considerã nu doar cã munca domesticã trebuie tratatã ca
productivã, dar mai mult, ea trebuie tratatã ca producãtoare de
plusvaloare, femeile lucrând pentru ca sã creeze condiþiile nece-
sare producerii plusvalorii : ele nasc, cresc, asigurã îngrijirea ºi
confortul emoþional pentru producãtorii de plusvaloare. Cele douã
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feministe marxiste au fost militante pentru salarizarea muncii
casnice de cãtre stat, deoarece capitalismul ca sistem social profitã
de pe urma exploatãrii muncii femeilor. Astfel de salarii pot ajunge
la mame pentru îngrijirea copiilor. Dacã statul refuzã o asemenea
platã, femeile ar trebui sã intre în grevã. Divorþul iniþiat de cãtre
o femeie trebuie interpretat cel mai adesea ca refuz de a mai
presta o muncã gratuitã pentru un bãrbat, iar contracepþia ºi
avortul trebuie vãzute ºi ca refuz al unei munci suplimentare
pentru încã un membru al familiei. Aºa-numita muncã �din dra-
goste� este de fapt munca gratuitã. Tot ce facem în afara unui
câºtig material este interpretat ca fiind fãcut din plãcere sau de
drag, sau din autosacrificiu voluntar.

Din perspectiva altor feministe marxiste (de exemplu, Barbara
Bergmann, 1986), salarizarea pentru munci casnice este ºi impo-
sibilã, ºi indezirabilã ca strategie de eliberare a femeilor, aceasta
neînsemnând decât o nouã taxã pe care statul ar percepe-o, inclu-
siv de la femeile angajate, ceea ce ar încuraja femeile sã rãmânã
casnice ºi ar împiedica abolirea diviziunii de gen a muncii. Trebuie
acceptat cã femeile ca femei alcãtuiesc o clasã socialã, deºi ele nu
sunt exploatate la fel, aparþinând ºi altor clase, în sens economic.
Cu cât poziþia lor e mai joasã la nivel de status economic, cu atât
ele sunt ºi mai mult victime ale sexismului, cãci au acces mai
redus inclusiv la controlul naºterilor.

Ceea ce se constatã acum în þãrile capitaliste dezvoltate este
faptul cã femeile sunt chiar semnificativ atrase pe piaþa muncii ºi
pentru cã sunt mai prost plãtite. De asemenea, lor li se aplicã
principiul : ultima venitã, prima concediatã. Fiindcã au salarii mai
mici, este previzibil ºi raþional ca ele sã pãrãseascã voluntar pri-
mele slujba în cazul în care între doi soþi se pune problema alegerii
pentru îngrijirea copilului (a concediului parental).

2.3.3. Recunoaºterea valorii muncii

Soluþia de detrivializare ºi de ieºire din marginalitate a muncilor
femeieºti este vãzutã mai degrabã ca fiind legatã de recunoaºterea
valorii muncii ca valoare comparabilã. În sensul politicii menþio-
nate înainte, feminiºtii ºi-au dat mâna indiferent cã sunt liberali
sau marxiºti.
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În lume se constatã o tendinþã ca munca femeilor sã fie plãtitã
mai puþin cu cel puþin o treime decât munca bãrbaþilor (vezi ºi
Pasti, 2003). Existã o segregare de gen a ocupaþiilor ºi o platã mai
micã a posturilor ocupate de femei. Rãmâne un �mister� de ce, de
exemplu, peste tot ºoferii de camioane sunt plãtiþi mai mult decât
asistentele medicale, gunoierii decât infirmierele, agenþii de circu-
laþie decât învãþãtoarele.

Ceea ce propun feminiºtii (marxiºti sau liberali, deopotrivã)
este ca munca sã fie apreciatã doar dupã : a) cunoºtinþe, calificare
ºi abilitãþi solicitate ; b) cerinþe mentale legate de creativitate ºi
decizie ; c) cât de solicitantã este munca în sensul atenþiei ; d) con-
diþiile de muncã : cât de sigurã este fizic, cât stres implicã. Chiar
ºi aceste criterii sunt în genere configurate încât avantajeazã
lucrãtorii albi, bãrbaþi, care au avut mai mult acces la calificãri.
În SUA, de exemplu, pe aceastã cale s-a descoperit cã sunt încãl-
cate drepturile civile referitoare la nediscriminarea în muncã ºi
cã statul trebuie sã elimine discrepanþele de salarizare. O salari-
zare egalã la valoare comparabilã creeazã femeilor posibilitatea
de a nu depinde de bãrbaþi ºi ar eradica sãrãcia femeilor salariate,
inclusiv în România actualã.

2.4. Critici ale marxismului ºi feminismului marxist

Meritul principal al feminismului marxist este cã a fãcut din
independenþa economicã a femeilor centrul principal al politicii
feministe.

Marxismul este criticat chiar în interiorul orientãrii feministe
marxiste, pentru incapacitatea de a se adresa altor forme de opre-
siune în afara celor de clasã, cum ar fie cele de sex ºi rasã, precum
ºi pentru faptul cã, pe fond, nu reprezintã ºi o soluþie antipatri-
arhalã. Rãmân însã pertinente analiza surselor alienãrii, discursul
asupra exploatãrii ºi materialismul, mai ales pentru þãrile aflate
în zone sãrace ale globului (vezi MacKinnon, 1989). Marxismul
a fost supus criticilor în analizele feministe ale anilor �60-�80 în
contextul stângii franceze ºi al psihanalizei, în special pentru
excesul de determinism economic în explicarea opresiunii. Dacã
este încã utilizat ca metodã criticã, el este complet abandonat ca
soluþie. În nici un context feminist influenþat de marxism nu se
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mai invocã revoluþia proletarã ca soluþie pentru sfârºitul aservirii
femeilor. Marxismul menþine diviziunea public-privat ºi ideea cã
sfera publicã este masculinã, el adresându-se fraternitãþii mascu-
line atunci când vorbeºte de revoluþia proletarã (vezi, de exemplu,
motoul la Manifestul Partidului Comunist : �Proletari din toate
þãrile, uniþi-vã !�). Vieþile femeilor sunt individualizate ºi circum-
scrise sferei politic neinteresante. Doar în teoria politicã feministã
marxistã este dezvoltatã ideea unui spirit de solidaritate între
femei, o suroritate femeiascã (vezi Arneil, 1999, p. 42).

Una dintre criticile pertinente ale marxismului feminist este
fãcutã din perspectivã comunitarianã de cãtre Jean Betke Elshtain
în lucrarea Public Man, Private Woman. Women in Social and
Political Thought. Ea susþine cã familia capitalistã este departe
de a fi o creaþie frankensteinianã15 ºi cã familia este totuºi un loc
în care o femeie poate gãsi dragoste, siguranþã ºi confort, în orice
caz, un loc în care nu iei decizii doar în temeiuri materiale. Familia
este o protecþie faþã de tendinþele totalitare ale statului (fapt
evident de altfel în condiþiile comunismului ºi statului patriarhal
creat de acesta � n. M.M.). Familia este, de asemenea, locul pãs-
trãrii diversitãþii. Aº adãuga cã, în statele comuniste, diversitatea
era complet inamicalã o datã ce politica era aceea de omogenizare
socialã. Este bine, susþine Elshtain, ca statul sã intervinã mai
puþin în creºterea copiilor, ºi ei sã fie pãstraþi într-un mediu mai
intim. Dar marxiºtii nu au condamnat familia ca unitate emoþio-
nalã, ci ca unitate economicã, opresivã în privinþa genului16. O altã
criticã posibilã, adresatã lui Elshtain de astã datã, ar putea veni
din perspectivã liberalã : ce facem cu modelul de socializare oferit
de familiile abuzive ºi violente ?

Feminismul marxist este criticat ºi din perspectiva feminis-
mului socialist, mai ales de cãtre Alison Jaggar (1981). Ea consi-
derã cã marxistele nu pun degetul pe ranã : anume, vorbind mereu
despre capital, ignorã faptul cã oprimarea femeilor este fãcutã de
cãtre bãrbaþi. Ea acuzã ignorarea de cãtre marxiste a aspectelor
legate de sex, adicã, pe scurt, cã exagereazã determinismul eco-
nomic. De pildã, ideea cã orice experienþã, chiar ºi cea de prosti-
tuatã, se trateazã în analogie cu relaþia burghez-proletar este o

15. Vezi ºi Tong, 1989.
16. Ibid., p. 62.
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schemã conceptualã relativ simplistã. Oprimarea de clasã trebuie
disociatã de cea de gen. Ea analizeazã situaþia femeilor sub comu-
nism ºi constatã cã, pe lângã dubla zi de muncã, nici legislaþia nu
este mai prietenoasã, neincluzând nimic specific despre violenþa
domesticã, nici mãcar cât este inclus în legislaþia þãrilor capita-
liste. Pe scurt, comunismului real nu îi pasã de femei ca femei.
Toate aceste experienþe ne fac sã vedem limpede cã femeile, indife-
rent de tipul de societate, sunt oprimate ca femei, de cãtre bãrbaþi.
Comunismul nu este deloc o soluþie la discriminarea de gen (vezi
ºi Pasti, 2003, capitolul �Moºtenirea socialistã�).

Cele mai semnificative critici vin însã din experienþele femei-
lor din þãrile comuniste (vezi capitolul destinat comunismului).
Departe de a fi fost o soluþie la alienare, comunismul a reprezentat
o alienare generalizatã. Familia partenerialã nu a existat. Femeile
au fost supuse dublei zile de muncã. Proiectul ideologic al �omului
nou�, lipsit de caracteristici de gen, a însemnat o educaþie omogenã
care neagã diversitatea, atacã valorile feminine ºi masculine ºi
alocã partidului-stat puterea patriarhalã discreþionarã în ambele
sfere. Existã însã ºi câºtiguri în privinþa tratãrii femeilor, relaþiilor
de gen ºi creºterii copiilor. Comunismul a încurajat un tip de
egalitarism, a implicat statul în creºterea copiilor generalizând
creºele ºi grãdiniþele, a scãzut dramatic discrepanþele de venit, a
încurajat participarea femeilor la organisme de decizie prin sistem
de cote, procedând însã prin contraselecþie (alegerea femeilor dupã
criteriul fidelitãþii faþã de partid, ºi nu al calitãþilor lor profesio-
nale, procedurã care a fost aplicatã de altfel ºi în cazul bãrbaþilor).
Dar, în acelaºi timp cu preluarea grijii ºi educaþiei copiilor, a impus
ºi monopolul cultural ºi ideologic. Lipsa de performanþã economicã
a produs o societate a penuriei, în care supravieþuirea, cu mijloace
paupere, a fost lãsatã mai ales în grija femeilor. În unele þãri,
controlul statului a cãpãtat aspecte aberante, de felul politicilor
pronataliste din România, unde femeile ºi-au pierdut libertatea de
decizie în privinþa sexualitãþii ºi a reproducerii (vezi Drakulic, 1991,
M. Miroiu, 1995, A. Bãban, 1996, Kligman, 2000).
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CAPITOLUL V

Feminismul radical, ecofeminismul
ºi feminismul comunitarian

1. Feminismul radical

1.1. Caracteristici generale

Trãind într-o þarã care se racordeazã la practicile ºi politicile
europene, ni se pare firesc sã avem o legislaþie care sancþioneazã
prostituþia, pornografia, hãrþuirea sexualã, bãtaia ºi abuzurile în
familie, violul marital. Cele mai multe dintre delictele de mai sus
nu au fost întotdeauna considerate delicte legale. Unele au trecut
cel mult drept delicte morale. Mitul popular în democraþiile libe-
rale, dar ºi în legislaþia comunistã (cu excepþia pornografiei ºi
prostituþiei) era acela cã problemele mai sus-pomenite sunt pri-
vate, þin de comportamentul de cuplu, ºi nici o putere externã
cuplului sau familiei nu trebuie sã intervinã în acest tip de con-
flicte, subsumabile generic prin termenul : violenþã împotriva femei-
lor. Dacã aceastã perspectivã s-a schimbat dramatic în privinþa
abordãrii violenþei ºi a politizãrii ei, aceasta se datoreazã prepon-
derent eforturilor teoretice ºi politice ale feministelor radicale.

Feminismul radical este produsul celui de-al doilea val al femi-
nismului ºi, în acelaºi timp, exponentul cel mai îndrãzneþ, mai
proeminent ºi mai mediatizat al acestuia. Feminismul radical
considerã cã celelalte orientãri au cãutat mai ales strategii de
egalitate ºi de conciliere cu bãrbaþii, care erau ºi strategii de
captatio benevolentiae. Formula radicalã are însã o altã agendã, în
care separatismul teoretic ºi politic faþã de bãrbaþi devine adesea
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o necesitate. Feministele celorlalte orientãri (reformiste) au lucrat
în paradigmele teoretice ºi politice preexistente, create de cãtre
bãrbaþi. Aspiraþia rãspânditã ºi adesea împlinitã a fost aceea ca
femeilor sã li se recunoascã drepturi egale, sã se diminueze exploa-
tarea, eventual sã disparã aservirea lor, sã fie abolitã diviziunea
de gen a muncii, atât în spaþiul public, cât ºi în cel privat, sã aibã
ºanse egale la educaþie, cariere, poziþii de decizie. Pe scurt, în cea
mai mare mãsurã, asemenea strategii vizeazã fie neutralitatea de
gen (�adãugaþi femeile la paradigmele sau structurile existente ºi
amestecaþi�), fie o strategie androginã : omul complet trebuie sã
aibã ºansa unei educaþii care sã includã ºi valorile masculine, ºi
pe cele feminine, iar aceste valori trebuie încorporate în practici ºi
instituþii. Particularitãþile ºi experienþele femeieºti pot fi valori-
ficate etic ºi politic1. Pentru radicale însã, astfel de strategii ar
trebui sã ne sugereze ideea (formulatã de Blaga, de altfel) : �cu
penele altuia te poþi împodobi, dar nu poþi zbura�. Cu alte cuvinte,
producþia de idei, norme, instituþii nu este doar masculinã, ci ºi
profund patriarhalã. Mai mult, pactizarea cu cei care au interesul
sã întreþinã asemenea valori, instituþii ºi practici (bãrbaþii) este
sistematic riscantã fiindcã, în acest caz, femeile însele contribuie
la �reprogramarea maºinãriei patriarhale�.

Feminismul radical s-a configurat în America de Nord din nemul-
þumire faþã de stânga radicalã a anilor �60-�70 ºi de marginalizarea
spre care tindeau sã fie împinse problemele femeilor, indiferent de
ideologia profesatã de cãtre diferite orientãri politice. Chiar ºi în
contextul unei stângi cu pretenþii universal eliberatoare, femeilor
din interiorul miºcãrii li s-au redistribuit roluri tradiþionale : sã
scrie lozinci, sã facã operaþiuni de secretariat ºi cafele, sã asigure
confortul bãrbaþii revoluþionari.

Feministele radicale socotesc cã antifeminismul, sexismul ºi forma
patriarhalã în relaþiile de gen sunt atât de înrãdãcinate în mintea
bãrbaþilor, încât ei nu pot coopera în mod veritabil pentru o aseme-
nea cauzã. Societatea trebuie schimbatã cu sau fãrã consimþãmântul,
susþinerea ºi cooperarea efectivã a bãrbaþilor. Este imposibilã o
societate neutrã la gen, cum vor multe feministe reformiste, fiindcã
patriarhatul este mult prea constitutiv psihismului masculin.

1. Vezi, de exemplu, etica grijii valorificatã public prin asistenþã socialã
sau asistenþã pentru dezvoltare.
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Emergenþa �esenþialismului� a produs o divizare a feminismului
radical : pe de-o parte, s-a dezvoltat feminismul radical liberta-
rian, pe de altã parte, s-a dezvoltat feminismul radical cultural.
Prima grupare (cea libertarianã) a urmat drumul iniþial al radi-
calismului : strategia de schimbare îmbrãþiºeazã idealul educaþiei
androgine, promovarea unor virtuþi de tipul îndrãznelii, aroganþei,
inclusiv al egoismului înþeles ca autointeres. Feminismul radical
cultural respinge strategia androginã în favoarea �femeitãþii�, a
femeiescului, a �ginomorfismului�, nu a combinaþiei între trãsãturi
masculine ºi feminine. Femeile nu trebuie sã preia ºi sã imite
valori bãrbãteºti, ci sã descopere în ele însele femeia autenticã
(vezi Daly, Pure Lust2). Cele douã orientãri radicale se separã ºi în
alte privinþe. În problema sexualitãþii, feminismul libertarian consi-
derã necesarã transgresarea tabuurilor legate de clasificarea bãrba-
þilor ºi femeilor în buni ºi rãi, în funcþie de statutul marital sau
de orientarea sexualã. Feministele cultural-radicale considerã
heterosexualitatea ca o formã de organizare a societãþii care pro-
duce ºi perpetueazã strategiile de dominare a femeilor de cãtre
bãrbaþi, fiindcã aceste relaþii sunt marcate de ordinea patriarhalã.
Existã dezacorduri ºi în privinþa problemei reproducerii. Liber-
tarienele admit posibilitatea substituirii modurilor naturale de
reproducere cu cele artificiale, rolul eliberator al posibilitãþilor
artificiale (în termeni de timp ºi energie), recomandã tehnologiile
de control al reproducerii, contracepþia, sterilizarea ºi avortul.
Radicalele culturaliste, dimpotrivã, considerã biologia femeilor
drept principala lor aliatã pentru o �esenþã� moral-politicã mai
bunã decât a bãrbaþilor.

1.2. Ideile centrale ale agendei radicale

Radicalismul feminist a pus accentul asupra unei problematici
deosebit de importante în evoluþia feminismului, mai ales asupra
patriarhatului ca formã endemicã de putere ºi asupra caracterului
politic al ierarhiilor ºi comportamentului de gen. Iatã câteva dintre
aceste idei :

2. Aceastã lucrare este una de etica virtuþilor, dar cu relevanþã ºi pentru
problema virtuþilor în politicã.
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� Femeile sunt aservite ca femei (pentru cã sunt femei), iar
opresorii lor sunt bãrbaþii. Puterea bãrbãteascã trebuie înþe-
leasã ºi analizatã ca ireductibilã în raport cu celelalte forme
(de clasã, de rasã). Conceptul care reflectã aceastã formã de
putere este cel de patriarhat.

� Întreaga ordine de gen în care oamenii gândesc, utilizeazã
limbajul, trãiesc, construiesc instituþii se clasificã în ter-
menii distincþiei feminin-masculin, este social construitã ºi
nu are nici o bazã naturalã (feminismul radical libertarian).
Din faptul cã femeile sunt dotate sã poarte viaþã nu putem
deduce câtuºi de puþin inferioritatea lor intelectualã ºi lipsa
lor de autonomie. Inferiorizarea este construitã de cãtre
bãrbaþi ºi se regãseºte în religie, politicã, economie, culturã.
Faptul de a purta ºi da viaþã este marele avantaj natural,
convertibil în avantaje morale ºi conferã femeilor o esenþã
biofilã, diferitã net de cea �necrofilã� masculinã, atrasã de
conflict ºi rãzboi, de ceea ce este mecanic ºi artificial (femi-
nismul cultural).

� Oprimarea de tip patriarhal este primarã în raport cu cele-
lalte forme de dominaþie ºi hegemonie, iar toate aceste forme
de dominaþie se vor perpetua atâta vreme cât cea patri-
arhalã nu este abolitã. Patriarhatul a fost, pe de o parte,
prima ºi cea mai veche formã de supunere a unei categorii
de oameni de cãtre alta (a femeilor de cãtre bãrbaþi) ºi, pe
de altã parte, este cea mai rãspânditã. O regãsim în aproape
toate tipurile de culturi, astfel încât chiar putem afirma cã
este �religia prevalentã a întregii planete� (M. Daly).

� Aceastã putere se exercitã atât în relaþiile publice, cât ºi în
relaþiile private. Puterea nu se opreºte la uºa casei, dimpo-
trivã, se manifestã în mod pregnant în relaþiile private. Dacã
puterea caracterizeazã ºi relaþiile interpersonale private,
înseamnã cã �ceea ce este personal e politic�, respectiv cã
probleme de tipul : violul marital ºi, în genere, în cuplu, bãtaia
în familie, abuzul, asaltul sexual, hãrþuirea sexualã, orien-
tarea sexualã forþatã nu pot fi privite doar ca probleme
private o datã ce implicã relaþii de putere. Ele trebuie sã
devinã probleme politice, iar reglementarea lor trebuie sã
conducã la eliminarea lor, cãci, alãturi de prostituþie ºi porno-
grafie, toate cele de mai sus servesc la umilirea femeilor ºi
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la menþinerea lor în fricã. Umilirea ºi înfricoºarea femeilor
sunt ingredientele necesare ale patriarhatului.

În afara acestor obiective strategice, legate de recunoaºterea,
explicarea ºi deconstrucþia patriarhatului, de gãsirea unui limbaj
plecat din experienþele particulare ºi din imaginarul femeilor,
feminismul radical activist a avut ºi are ºi o agendã practicã :
construirea unor centre de crizã ºi a unor refugii pentru femeile
bãtute, miºcãri pentru asigurarea libertãþii de circulaþie pentru
femei, desfãºurate sub lozinca �reclaiming the night� (�daþi-ne
noaptea înapoi� � în virtutea lipsei de siguranþã prin frecvenþa
atacurilor ºi violurilor), miºcarea �our bodies, ourselves� (�tru-
purile noastre ne aparþin�) pentru sãnãtatea femeilor, dezvoltarea
grupurilor de �trezire a conºtiinþei�. Aceste grupuri au avut un rol
major în stabilirea agendei feministe radicale. În interiorul lor,
femeile au prins curajul sã îºi facã publice experienþele private,
ascunse vederii, potrivit unor tabuuri despre ce se cuvine ºi nu se
cuvine sã fie fãcut public. Or, asupra violenþelor împotriva femei-
lor � iar violenþa este indiscutabil o formã de exercitare a puterii �
a violului, inclusiv asupra celui marital, prostituþiei forþate, bãtã-
ilor, hãrþuirii sexuale se pãstra o tãcere publicã. Era �indecent�
sã vorbeºti despre asemenea subiecte dincolo de cei patru pereþi
ai casei. Aceastã decenþã ºi discreþie erau forme de a ascunde
violenþa împotriva femeilor ºi de a o împiedica sã devinã problemã
publicã. În România, de exemplu, ºi actualmente discuþiile pe
astfel de teme se situeazã mai mult în zona faptului divers ºi a
legii, foarte puþine victime acceptând sã îºi facã publice expe-
rienþele, atât din teamã de consecinþe, cât ºi pentru cã discutarea
lor publicã trece drept �necuviincioasã�. Din acest motiv, continuã
sã domine încã ideea cã victima este vinovatã, a fãcut ea ceva sã
îºi provoace agresorul. Victima este culpabilizatã ºi redusã la
tãcere. De exemplu, datele Barometrului de gen, 2000, aratã cã, în
România, 53% dintre femei au fost bãtute de cãtre soþi sau concu-
bini, dar ºi cã 17% dintre bãrbaþi au fost bãtuþi de cãtre parte-
nerele lor.
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1.3. Dezvoltãri semnificative pentru teoria politicã feministã

1.3.1. Puterea, politica ºi patriarhatul

Tradiþional, conceptul de putere în sens politic viza relaþiile neutre,
cele din afara familiei ºi intimitãþii. Imaginea standard a relaþiilor
personale dintre bãrbaþi ºi femei era configuratã mai ales în sfera
emoþionalului. Sunt relaþii aflate sub dictatul sentimentelor, iar
aceastã sferã relaþionalã nu are nimic politic. Din acest motiv,
feminismul reformist a avut în centrul sãu, cu precãdere, relaþiile
din sfera publicã ºi mai puþin reformarea relaþiilor din sfera pri-
vatã3. Cu alte cuvinte, cu precãdere în afara feminismului radical,
zona privatã a fost prea puþin atinsã de teoria politicã, în general,
ºi de cea feministã, în particular. Dihotomia public-privat nu a fost
proprie doar teoriilor nefeministe, ci ºi celor feministe, distincþia
fiind vitalã, de exemplu, pentru liberalism ºi chiar pentru feminis-
mul liberal. De-abia sub influenþa feminismului radical celelalte
orientãri feministe ºi-au schimbat perspectiva asupra politicului
ºi politizãrii, admiþând cã analiza puterii trebuie extinsã în rela-
þiile private.

Lucrarea lui Kate Millett, Sexual Politics (1970), a avut o mare
însemnãtate pentru teoria politicã feministã ºi pentru activismul
politic radical. Cea mai însemnatã contribuþie a lui Millett o repre-
zintã teoretizarea ei asupra politicii, sensurile pe care ea le acordã
acesteia. O acþiune politicã are loc atunci când conflictele de inte-
rese între grupuri se rezolvã pe cale paºnicã, prin negociere. În
acest sens, politica este opusul violenþei, inclusiv al rãzboaielor, ca
mijloc de rezolvare a conflictelor. Rãzboiul se apropie mai degrabã,
aºa cum spune Hobbes, de o stare naturalã apoliticã, opusã socie-
tãþii civile, aceasta din urmã fiind, de altfel, un construct artificial.
Dar politica este, susþine Millett, exercitarea puterii indiferent de
forma pe care aceasta o ia. Patriarhatul este fundamentul tuturor
celorlalte forme de putere.

3. Dupã apariþia feminismului radical, celelalte orientãri politice feministe
ºi-au revizuit perspectiva asupra relaþiilor private ºi au trecut la analiza
dreptãþii în familie.
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�Prin introducerea termenului de «politicã sexualã», cineva trebuie
sã rãspundã în primul rând la problema inevitabilã : «Pot oare rela-
þiile dintre sexe sã fie vãzute în vreun fel într-o luminã politicã ?».
Rãspunsul depinde de felul în care cineva defineºte politica. Aceastã
lucrare nu defineºte politica drept domeniul relativ limitat al întru-
nirilor, ºefiei ºi partidelor. Termenul «politicã» se referã la relaþiile
structurate prin intermediul puterii, aranjamente prin care o per-
soanã sau un grup sunt controlate de alte persoane sau grupuri [�].
Societatea noastrã, ca multe altele de altfel în istorie, este un patriar-
hat.� (Millett, 1970, pp. 23-25)

Concepþia lui Millett se depãrteazã semnificativ de cea liberalã.
Politica nu este prezentã doar în sfera instituþiilor, a întrunirilor
publice, nu se referã doar la relaþiile de clasã, la cele economice,
etnice, ci chiar la relaþia de cea mai mare apropiere, cea privatã
dintre femei ºi bãrbaþi. Relaþia4 patriarhalã este cea fundamentalã
în raport cu cele de clasã, rasiale, etnice.

�Dominarea unui sex de cãtre altul este cea mai adânc înrãdã-
cinatã ideologie a culturii noastre ºi dã sensul fundamental al
conceptului de putere.� (Millett, 1970, p. 25). Dacã admitem cã
lucrurile stau astfel, înseamnã cã ºi conflictele violente dintre
bãrbaþi ºi femei, chiar dacã se petrec în relaþii private, trebuie
reglementate de cãtre puterea politicã, astfel încât sã se punã
capãt �rãzboiului generalizat împotriva femeilor�, umilirii lor ca
femei, inclusiv prin misoginism5, ºi, mai ales, rãzboiului mani-
festat prin molestãri, violenþe, violuri.

Acest tip de abordare dominã feminismul radical ºi pare sã
aibã coerenþã ºi credibilitate dacã ne gândim cã toate celelalte
relaþii � rasiale, etnice, de clasã, religioase � sunt între grupuri
sau persoane din grupuri, iar în interiorul fiecãrui grup existã
relaþii de subordonare de gen mai mult sau mai puþin tari. Dar
tocmai rolul acordat patriarhatului faþã de alte forme de domi-
naþie a fãcut ca diferitele orientãri feministe sã se dividã în
aceastã privinþã, mai ales pe motive de ignorare a rasismului

4. A se înþelege mai larg, ca �relaþii de gen�.
5. Pânã la abordarea radicalã, misoginismul a trecut drept un �rãu cultural�

care poate sã mai scadã în timp. Limbajul desconsideraþiei nu a fost
privit ca politic. Dupã argumentele abordãrii radicale, misoginismul ºi
sexismul în limbaj încep sã fie tratate politic mai aproape de felul în care
este abordat limbajul rasist.
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(vezi criticile lui bell hooks, de exemplu, în privinþa ignorãrii
problemelor rasiale).

Conceptul de patriarhat ºi analiza metamorfozelor sale în rela-
þiile de gen ocupã un loc central în feminismul radical. Analiza
patriarhatului pleacã de la constatarea unei evidenþe : femeile par
sã lipseascã din istorie aproape în întregime, ca ºi când singurul
lor rol ar fi fost acela de a naºte, creºte ºi îngriji pe cei care �fac
istorie�. Sensurile preponderente se leagã de istoria politicã, de
marile decizii ºi marile bãtãlii.

Femeile au fãcut istoria alãturi de bãrbaþi, dar o datã ce con-
semnarea istoriei se bazeazã pe documente scrise, iar la scris
femeile nu au avut acces pânã în trecutul recent, contribuþia lor
lipseºte, cu mici excepþii. Istoricii au fost bãrbaþi, ei au consemnat
ce li s-a pãrut lor relevant ca experienþã a bãrbaþilor, activitatea
femeilor fiind mai degrabã ignoratã sau neglijatã, adesea tratatã
ca nonmuncã. Mai mult, istoriografia consemneazã drept intere-
sante doar marile acte politice sau marile bãtãlii (de independenþã,
de clasã, aboliþioniste). La aceste categorii de acte, femeile au
participat foarte puþin ºi marginal ºi, în genere, nu le-au decis ele,
nefiindu-le îngãduit sã transgreseze rolul de gen6. Femeile par
astfel marginale în construirea civilizaþiei ºi neesenþiale în ceea
ce priveºte faptele cu semnificaþie istoricã. Istoria e povestitã de
jumãtatea bãrbãteascã a umanitãþii ºi din punctul ei de vedere.
Din jumãtatea aceasta lipsesc cei care nu au fãcut parte din elita
de rasã, clasã, etnie sau din acea parte a lumii care îºi poate
institui propria istorie ca istorie �universalã�. �Este adevãrat cã
femeile ºi bãrbaþii au suferit excluderi ºi discriminãri din cauza
clasei. Dar nici un bãrbat nu a fost exclus de la dosarul istoriei din
cauza sexului lui, în schimb, femeile, da.� (Lerner, 1986, p. 5).
Acest gen de excluderi se regãsesc ºi în construcþia religiei, filoso-
fiei, politicii.

Subordonarea femeilor este mai veche decât ceea ce numim
�istoria civilizaþiei�. Înþeleasã astfel, istoria începe o datã cu cea
scrisã, deci în mileniul IV î.Hr. Autoarele feministe considerã cã

6. Sã nu uitãm faptul cã atunci când au fãcut-o, riscul a fost absolut. Cazul
Jannei D�Arc este pilduitor. Prima acuzã în actul de condamnare a ei la
moarte a fost aceea cã ºi-a depãºit rolul pe care i l-a hãrãzit natura.
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patriarhatul este un fenomen istoric ºi, prin urmare, aºa cum el
are un început, poate avea ºi un sfârºit7.

G. Lerner configureazã astfel apariþia patriarhatului :
a) Prima formã de proprietate privatã a fost cea a bãrbaþilor

asupra capacitãþii reproductive a femeilor. Aceastã stãpâ-
nire începe înainte de apariþia proprietãþii ºi claselor ºi stã
la baza proprietãþii private.

b) Prima formã de dominare a fost cea a bãrbaþilor asupra
femeilor, ºi ea a folosit drept model-cadru pentru celelalte
forme.

c) Statul arhaic a fost primul organizat patriarhal. Indiferent
de evoluþie, statul a avut mereu un interes în menþinerea
familiei patriarhale.

d) Primele coduri de legi au pus bazele instituþionale ale subordo-
nãrii sexuale (cu acceptul ºi sub oblãduirea statului). Femeile
au cooperat cu acest sistem din diferite motive : frica, depen-
denþã economicã de capul familiei, apartenenþa la o clasã
superioarã, diviziunea între femei respectabile (conformiste)
ºi nerespectabile (nonconformiste), lipsa de mijloace econo-
mice pentru autonomie ºi o întreagã reþea ideologicã prin
care trebuiau sã îºi accepte poziþia inferioarã ºi aservitã.

e) Relaþia între bãrbaþi ºi mijloacele de producþie a fost directã ;
între femei ºi mijloacele de producþie, relaþia a fost mediatã
prin bãrbaþi.

f) Apartenenþa la un bãrbat sau la nici unul a fost marcatã
prin vãl sau alte forme de acoperire a capului8.

g) Chiar ºi subordonate sexual ºi economic, femeile tot au con-
tinuat sã joace rol de mediatoare între oameni ºi zei ca
preotese, profetese. Puterea de a da viaþã a fost valorizatã
metafizic ca putere divinã, în cadrul religiilor animiste ºi
politeiste.

7. Tratarea acestui concept a fost reluatã din Miroiu, Jugaru, Lexicon feminist,
2002.

8. Cazurile cele mai pregnante actual sunt cele ale femeilor din regimuri
fundamentaliste. Dar în cultura þãrãneascã din România, în special în
Oltenia, Maramureº, Moldova, �baticul� eventual diferit colorat, în funcþie
de statutul marital, este obligatoriu, mai ales pentru neveste. Bãrbaþii
nu poartã semne distinctive speciale care sã ateste cã sunt însuraþi, cu
excepþia verighetei, dar pe care o poartã ambii soþi.
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h) Detronarea zeiþelor ºi înlocuirea lor cu zeul unic a început
în Orientul Apropiat, funcþia procreativã a fost luatã sim-
bolic de la zeiþe, fertilitatea a fost confiscatã, Zeiþa-mamã
devenind mai degrabã consoarta marelui zeu.

i) Rãspândirea monoteismului evreiesc a atacat cultul zeiþelor
fertilitãþii. Marile monoteisme admit un Dumnezeu unic,
reprezentat popular ca imagine bãrbãteascã.

j) Puterea sexualã a femeii, folositã altfel decât în scopuri
procreative, a devenit un pãcat ºi un rãu. Existã nenumã-
rate tabuuri în privinþa femeilor ºi �necurãþeniei� lor9.

k) În comunitatea mãnãstireascã medievalã, femeile au fost
excluse de la aspectele metafizice ale comuniunii cu
Dumnezeu, singura lor comunitate sfântã cu Dumnezeu
nemaiputând fi decât funcþia de mamã.

l) Devalorizarea simbolicã a femeilor în relaþie cu divinitatea
a devenit metaforã fondatoare a filosofiei ºi a civilizaþiei
apusene. Subordonarea a devenit naturalã ºi divinã (deci
�invizibilã�). Astfel, patriarhatul s-a aºezat ferm ca fapt ºi
ca ideologie (vezi Lerner, 1986, pp. 8-10).

A ieºi din gândirea patriarhalã, susþine Lerner, înseamnã :

�Sã fim sceptice faþã de orice sistem de gândire cunoscut� sã ne
încredem în experienþa femeiascã� sã scãpãm de marii bãrbaþi pe
care îi avem în minte ºi sã-i înlocuim cu noi înºine, cu surorile
noastre, cu strãbunicile anonime� sã dezvoltãm curajul intelectual,
curajul de a trãi prin propriile forþe� sã riscãm eºecul� Poate cã cea
mai mare provocare în gândirea femeiascã este aceea de a trece de la
dorinþa femininã de siguranþã ºi aprobare la cea mai «nefemininã»
dintre toate însuºirile : aceea a aroganþei intelectuale, supremul
hybris de a-ºi revendica pentru sine dreptul de a reordona lumea.
Hybrisul creatorilor de zei, hybrisul bãrbaþilor creatori de sisteme�
(Lerner, 1986, p. 228).

A provoca gândirea ºi puterea patriarhale înseamnã încuraja-
rea gândirii, puterii, autonomiei femeilor ºi a interdependenþei

9. În religia ortodoxã, de exemplu, se menþin tabuurile legate de �necurã-
þenia femeilor� : în timpul ciclului menstrual sau în perioada de leuzie
ele sunt socotite necurate ºi nu au voie sã intre în bisericã.
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dintre sexe în locul supunerii ºi dependenþei. Patriarhatul ocupã
un loc însemnat în analizele lui Mary Daly, de la fundamentele
religioase (vezi The Church and the Second Sex [Biserica ºi al
doilea sex], 1968) la formele lui de manifestare în istoria trecutã
ºi actualã. Toate celelalte ideologii nu sunt altceva decât cazuri
particulare de patriarhat, cãci acesta din urmã este �o vastã pano-
plie� care le subordoneazã pe toate : marxismul, maoismul, nazis-
mul ºi celelalte ideologii, în diferite proporþii, nu sunt altceva
decât variile lui metamorfoze (Gyn/Ecology). Aceasta explicã de
ce, pentru radicale, concilierea cu ideologiile existente înseamnã o
conciliere cu gândirea ºi politica patriarhale.

În eºafodajul patriarhal, femeile au fost lobotomizate, îndobi-
tocite, au devenit marionete ale voinþei bãrbãteºti (Gyn/Ecology).
Pentru a depãºi un astfel de stadiu de invazie a minþii proprii,
femeile trebuie sã exorcizeze patriarhatul din mintea lor, sã-ºi
regãseascã �sinele originar�, sã înceteze sã comitã pãcatul capital
femeiesc, �lipsa stimei de sine� pentru faptul de a fi femeie (Pure
Lust), sã-ºi asume curajul autenticitãþii ºi hybrisul creatorilor.

Feminismul radical se adreseazã femeilor fiindcã patriarhatul
trebuie scos în primul rând din mintea acestora. Câtã vreme
femeile vor trãi în umbra bãrbaþilor ºi în modul lor de gândire, ele
nu vor �creºte� expresiv ºi nu se vor dezvolta mai mult decât
�arborii bonsai� (Mary Daly, Pure Lust, p. 206).

1.3.2. Reproducerea, maternitatea ºi sexualitatea ca probleme politice

a. Reproducerea ºi maternitatea

O parte dintre feministele radicale vor continua divorþul naturã-
-culturã, vãzând eliberarea femeilor legatã de preluarea tehno-
logicã a reproducerii. În 1970, Shulamit Firestone publicã Dialectic
of Sex. Biologia, susþinea ea, este inamica principalã a femeilor, în
sensul facultãþilor reproductive care sunt mereu politizate, încât
intrã sub controlul altora10. O femeie se va emancipa cu adevãrat
doar când îºi va putea controla tehnologic biologia. Scopul final al
feminismului nu este doar eliminarea privilegiilor bãrbãteºti, ci
chiar diferenþa între sexe. Doar aºa tirania familiei biologice va

10. Vezi, de exemplu, cazul politicii pronataliste în România lui Ceauºescu.
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putea avea un sfârºit. Cu alte cuvinte, atunci când fecundarea,
gestaþia ºi naºterea vor fi posibile în afara corpului femeilor, ele
vor fi cu adevãrat eliberate (Firestone, 1970, pp. 11-12, 47).

În genere, determinarea biologicã este centralã feminismului
radical, indiferent cã este privit ostil (cazul lui Firestone) sau,
dimpotrivã, cu simpatie (vezi Rich11, Daly). Dar în cazul femi-
nismului cultural, perspectiva asupra naºterii ºi maternitãþii este
cu totul schimbatã. Radicalele culturale (vezi mai ales O�Brian12,
Rich, Daly) socotesc maternitatea marele avantaj al femeilor. Orice
bãrbat este conºtient cã a depins de o femeie pentru însuºi faptul
de a exista (vezi Daly, 1978). Prima decizie întemeietoare este cea
luatã de o femeie în privinþa faptului de a deveni mamã. Indiferent
cât este sistemul de opresiv-patriarhal, în ultimã instanþã, hotã-
rârea cã orice persoanã se va naºte aparþine femeii. Femeia poate
sã aleagã sã avorteze sau, in extremis, existenþialist vorbind, ea
mai poate avea o alegere ºi când pare cã nu are nici una : aceea
de a se sinucide în loc sã dea curs unei sarcini. Maternitatea face
ca femeile sã aibã o esenþã diferitã de a bãrbaþilor. Datoritã ei,
femeile sunt esenþial biofile, pãstrãtoare ºi dãtãtoare de viaþã,
mai nonconflictuale, mai pacifiste.

Foarte importante sunt reflecþiile Sarei Ruddick în privinþa
importanþei gândirii materne în deciziile de rãzboi. Orice om nu
este doar un individ, aºa cum îl vãd statisticile de front, de exemplu,
ci ºi produsul unei practici materne. Înainte de a ajunge în stare
de fiinþã autonomã, fiecare dintre noi am trecut prin etapa neaju-
torãrii ºi am depins de protecþie ºi îngrijire de tip matern, indi-
ferent cine a exercitat acest rol, de obicei jucat însã de mame (vezi
ºi Sara Ruddick, 1984). Pentru o mamã, un soldat ucis este ºi
uciderea practicii materne, distrugerea anilor în care ea a muncit
sã-ºi aducã fiul în stadiul de a deveni �combatant�, deºi, desigur,
nu pentru un astfel de scop a investit ea suflet, inteligenþã, timp,
energie, nu pentru asta a muncit. Lipsa experienþei materne,
neparticiparea la creºterea copiilor conduce bãrbaþii mai degrabã
spre înclinaþii necrofile : spre conflict, violenþã, rãzboi, spre ceea
ce este mort, artificial, mecanic (Daly).

11. Adrienne Rich, Of Woman Born. Maternity as Experience and Institution,
Norton, New York, 1976.

12. În The Politics of Reproduction, 1981.
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Ruddick este mai conciliantã în privinþa colaborãrii cu bãrbaþii
ºi considerã cã pacifismul nu este o trãsãturã naturalã a mamelor
(ele putând sã fie ideologizate sã-ºi educe copiii spre sacrificii ºi
rãzboaie, sã nascã ºi sã creascã soldaþi13), ci a gândirii materne ºi
a creºterii copiilor potrivit virtuþilor materne : ocrotirea, umilinþa,
optimismul, pacifismul. Gândirea ºi practica maternã pot sã fie
îmbrãþiºate (ºi adesea sunt) ºi de cãtre bãrbaþi. Dacã bãrbaþii
contribuie la apariþia unei vieþi, ei trebuie sã participe ºi la menþi-
nerea ºi dezvoltarea acesteia.

În Of Woman Born (Nãscuþi din Femeie), 1976, Adrienne Rich
face apologia maternitãþii ca experienþã ºi critica maternitãþii ca
instituþie, aºa cum este ea configuratã în societatea patriarhalã.
Radicalele culturale considerã cã este în interesul femeilor sã
menþinã avantajele reale ºi simbolice ale procreãrii ºi naºterii.
Sursa esenþialã a forþei femeieºti se aflã chiar în putinþa de a da
viaþã. Nu sarcina ºi naºterea duc la inferiorizarea femeilor, ci
producþia ideologicã despre inferiorizare prin �biologie�, producþie
care a fost generatã de bãrbaþi din cauza invidiei pe capacitatea
generativã a femeilor ºi pe faptul cã au depins de ele pentru a se
naºte ºi depind de ele pentru a avea ei înºiºi urmaºi. Întregul
arsenal tehnologic în privinþa reproducerii exprimã voinþa bãrbã-
teascã de a lua sub control puterea femeilor de a da viaþã ºi de a
le aliena de procesul naºterii aºa cum sunt alienaþi ei înºiºi. Ei
vor sã devinã �taþi tehnologici� (Daly, 1978)14.

b. Sexualitatea

Nicãieri mai mult decât în feminismul radical, sexualitatea15 nu a
fost subiect mai politizat. În ultimã instanþã, departe de a fi pur
private, sexualitatea ºi reproducerea au fost ºi sunt mereu ºi
politic, nu doar cutumiar-informal reglementate. Heterosexuali-
tatea a fost ºi este norma relaþionalã standard, �normalitatea�. În

13. Vezi exemplele recente ale mamelor îndoctrinate de naþionalismele din
fosta Iugoslavie, precum ºi de rãspândirea ideologiei suicidar-teroriste.

14. Preluat ºi adaptat dupã Miroiu, în Dragomir, Miroiu, 2002.
15. Politizarea sexualitãþii continuã ºi dincolo de aceste graniþe. De exemplu,

în campania electoralã din SUA anului 2004, un punct-cheie l-a constituit
poziþia republicanilor ºi democraþilor în privinþa legalizãrii cãsãtoriei
homosexuale sau pãstrãrii formulei �uniune consensualã� pentru cuplu-
rile homosexuale.



ORIENTÃRI CENTRALE ÎN TEORIILE POLITICE FEMINISTE164

raport cu aceasta, relaþiile bisexuale ºi homosexuale au fost ºi, în
genere, mai sunt tratate nu doar imorale, ci politizate ca ilegale.
Au existat mereu reglementãri ale contracepþiei, avortului, naºterii,
maternitãþii, custodiei asupra copiilor, asupra cãsãtoriei, divorþului.

Lumea a fost ºi este dominatã, ne spun radicalele, de hetero-
sexualitate obligatorie (vezi A. Rich, S.L. Hoagland, M. Daly).
A accepta heterosexualitatea obligatorie, aºa cum a fost construitã
în societãþile patriarhale (ºi nici una nu face cu totul excepþie),
înseamnã de fapt a accepta sã intri într-o relaþie patriarhalã,
nu într-una partenerialã. Adrienne Rich a întreprins o criticã
serioasã a heterosexualitãþii forþate în lucrarea Of Woman Born ºi
a încurajat, alãturi de alte radicale, apariþia miºcãrii feministelor
lesbiene.

Grupurile de trezire a conºtiinþei, dezvoltate prin iniþiativa
radicalelor, au fost o metodã prin care femeile au depãºit senti-
mentul ºi starea de izolare, au început sã ia legãtura cu alte femei,
sã îºi împãrtãºeascã problemele. Fenomenul a fost totuºi nou.
Bãrbaþii ºi-au discutat problemele ºi interesele în partide, organi-
zaþii, cluburi, în spaþiul public. Femeile ºi-au discutat problemele
lor ca femei în spaþiul privat, locul predilect fiind bucãtãria16. În
noul spaþiu construit de astfel de grupuri, s-a creat identitatea
politicã a femeilor ca femei.

Radicalele au mers chiar mai departe ºi au creat grupuri lesbi-
ene, înþelegând lesbianismul ca alegere politicã. Aceastã alegere
este politicã fiindcã �relaþiile dintre bãrbaþi ºi femei sunt esenþial
politice�. Sunt relaþii bazate pe putere ºi dominare. Fiindcã lesbie-
nele resping activ aceste relaþii ºi aleg relaþiile cu alte femei, ele
sfideazã establishmentul politic. Feminismul este teoria ºi politica,
iar lesbianismul, considerã radicalele, este practica. O practicã a
separãrii, inclusiv în ºi de relaþiile de cuplu de tip opresiv17.

16. Tendinþa de a trimite femeile la bucãtãrie ca �Agora� pentru problemele
lor este prezentã ºi actual în atitudinea unor bãrbaþi români care au
putere academicã.

17. Vezi sinteza fãcutã de Arneil, 1999, pp. 180-181.
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1.3.3. Politizarea violenþei împotriva femeilor

Cele mai importante feministe care au avut contribuþii majore
la abordarea politicã feministã a violenþei împotriva femeilor au
fost Susan Brownmiller, Against our Will. Men, Women and Rape
(Împotriva voinþei noastre. Bãrbaþii, femeile ºi violul), Andreea
Dworkin, Pornography. Men Possesing Women (Pornografia. Femei
în posesia bãrbaþilor) ºi Catherine MacKinnon18, Feminism
Unmodified : Discourses on Life and Law (Feminismul neschim-
bat : Discursuri despre viaþã ºi lege). Prin pornografie, violenþã
domesticã, prostituþie ºi asalt sexual, femeile în totalitatea lor
trãiesc în fricã faþã de bãrbaþi. O astfel de violenþã este, de obicei,
privitã ca fiind complet în afara politicii, fiindcã în cea mai mare
mãsurã ea se petrece în casã ºi în cuplu (violenþa domesticã,
abuzul sexual în familie, violul marital) sau pe piaþa privatã :
pornografia ºi prostituþia. Statul nu are ce cãuta în dormitoarele
oamenilor, susþin abordãrile standard legate de separaþia public-
-privat. Însã din perspectiva feministelor radicale, violenþa trebuie
admisã drept violenþã, indiferent unde se produce.

�Dominarea masculinã a corpului feminin este realitatea funda-
mentalã a vieþii femeilor, ºi întreaga bãtãlie pentru demnitate ºi
autodeterminare îºi are rãdãcina în lupta pentru controlul asupra
propriului corp, în special controlul asupra accesului fizic la propriul
corp.� (Dworkin, 1995, p. 203)

�Fundamentarea metafizicã a acestui control rezidã în asumpþia
primordialã privind superioritatea bãrbatului ºi inferioritatea femeii
redusã la sex, mai exact la un obiect ce poate fi vândut, cumpãrat,
furat, respectiv : cãsãtorii aranjate, prostituþie, viol. În cultura mascu-
linã a posesiei ºi cuceririi, corpul femeii este ºi el luat sau posedat (a
se vedea frecvenþa violului etnic ca emblemã a umilirii, anihilãrii
grupului etnic respectiv). Într-o culturã a supremaþiei masculine,
violul ºi prostituþia sistematic practicate ºi ideologic susþinute gene-
reazã pornografie, iar perpetuarea pornografiei depinde de continua-
rea practicilor de prostituþie ºi viol.� (Dworkin, 1995, pp. 239-240)

Definind pornografia ca misoginism extrem, þinând de ideologia
dominaþiei masculine, reprezentatã de dreptul natural al bãrbaþilor

18. Catherine MacKinnon rãmâne însã prin excelenþã o feministã marxistã.
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de a utiliza corpul feminin în scop sexual ºi reproductiv, A. Dworkin
(1981) ºi Catherine MacKinnon (1987) militeazã pentru abolirea
pornografiei. De la începuturile sale, pornografia a justificat exclu-
derea femeilor, prezentând sexualitatea femininã ca sexualitate a
târfei de bordel.

�Bordelurile au fost lagãre de concentrare pentru femei. Femeile
au fost închise în ele ca animalele în cuºti, pentru a face o muncã de
sclav, o muncã potrivitã cu natura, funcþia ºi sexualitatea târfei.
Rãspândirea pornografiei care utilizeazã femei reale înseamnã rãspân-
direa bordelului, a lagãrului de concentrare pentru femei, a casei de
sclavie sexualã.� (A. Dworkin, 1995, p. 243)19

În prezent, multe studii din aceastã zonã se concentreazã asupra
traficului de femei, a sclaviei sexuale a femeilor în condiþii de
globalizare. Piaþa neagrã a prostituþiei forþate se extinde în toatã
lumea, iar victimele ei predilecte le reprezintã femeile din þãrile
sãrace, în tranziþie, cu mijloace de subzistenþã ºi protecþie slabe.
România, alãturi de alte þãri din estul Europei, este un stat din
care traficanþii recruteazã femei ºi le trimit cu forþa sau prin
înºelãciune pe piaþa internaþionalã a sexului.

Sub presiunile feministelor, mai ales ale celor radicale, în urmã
cu doar câþiva ani, ONU a trebuit sã admitã cã violul în condiþii
de rãzboi este crimã de rãzboi. Este mai ales cazul violului în grup,
întreprins deliberat pentru batjocorirea, umilirea reprezentanþilor
celuilalt grup etnic, cazurile de acest fel fiind deosebit de evidente
în contextul rãzboiului din fosta Iugoslavie. Bãrbaþii soldaþi s-au
folosit de femeile din grupul inamic ca sã îºi batjocoreascã adver-
sarii. Cu alte cuvinte, ceea ce conta într-un astfel de caz extrem
era tot confruntarea între bãrbaþi, iar violarea femeilor nu era
decât un alt mijloc de exaltare a bãrbãþiei rãzboinice.

1.3.4. Critici ale feminismului radical

Fiind deosebit de creativ ºi mergând fãrã reþineri în zonele critice
ale relaþiilor patriarhale, feminismul radical a avut o influenþã

19. Preluat dupã G.B. Nicolae, în Lexicon feminist, Dragomir, Miroiu (Editoare),
2002.
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foarte semnificativã asupra tuturor celorlalte orientãri : cea liberalã,
socialistã, marxistã, psihanaliticã, postmodernã.

Pentru cã a militat ºi a încercat sã construiascã o culturã
femeiascã distinctã, oferind femeilor o cale spre autenticitate ºi
pentru cã a fost ºi este un proiect politic ginocentric, feminismul
radical este acuzat de esenþialism. Radicalele culturale susþin cã
existã un sine femeiesc originar mai bun, înãbuºit de ideologia
patriarhalã. Acest mod de abordare contravine ideii cã femininul
ºi masculinul sunt doar constructe culturale, cã nu existã esenþã
bãrbãteascã sau femeiascã. Feminismul postmodern înseamnã o
deconstruire majorã a esenþialismelor, ºi de aceea feminismul
radical ºi-a avut în feministele postmoderne principalele critice.

Alte critici au venit din partea feministelor de culoare ºi au
vizat faptul cã feministele radicale (în speþã, Mary Daly) tind sã
colonizeze discursul despre femei, inclusiv despre cele de culoare,
ºi sã minimalizeze efectele rasismului în comparaþie cu cele ale
patriarhatului.

Feministele valului al III-lea ºi, mai ales, postfeministele criticã
relativa rigiditate a radicalelor în definirea uneori prea largã a
hãrþuirii sexuale, a prostituþiei ºi a pornografiei, ca ºi poziþia prea
tranºant negativã a radicalelor în privinþa caracterului forþat al
heterosexualitãþii. Feministele radicale au împins, spun unele
�postfeministe�, politizarea sexualitãþii spre o tratare prea victo-
rian-austerã a acesteia.

O criticã serioasã, ce priveºte separatismul teoretic ºi politic al
radicalelor, vine ºi din partea bãrbaþilor feminiºti ºi a feministelor
reformiste. Aceastã criticã a fost determinatã în special de trans-
laþia din deceniul nouã spre studii de gen ºi studii ale masculi-
nitãþii. Acestea din urmã au condus la ideea cã organizarea de tip
patriarhal ºi masculinitatea impusã constituie forme de oprimare
ºi de îngrãdire a libertãþii ºi pentru bãrbaþi. Prin urmare, ieºirea
din aceastã reþea de dominaþie trebuie fãcutã în colaborare.

Teoretizãrile feministelor radicale îºi asumã însã relativismul
ºi perspectivismul. Ele sunt elaborate relativ la o singurã cate-
gorie, cea a femeilor. Chiar acest fapt este la rândul lui criticat :
nici o orientare nu se poate pronunþa în numele femeilor în gene-
ral, ci doar în numele unui grup cu anumite experienþe ºi interese.

Ceea ce au învãþat însã celelalte orientãri feministe de la radicale
este extrem de fructuos : creativitatea fãrã îngrãdiri, îndrãzneala
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teoreticã, teoria patriarhatului, tratarea politizatã a conflictelor
violente din spaþiul privat, abolirea ideii cã dreptul de a nu fi
lezat se opreºte în pragul spaþiului privat. O altã bunã lecþie
radicalã este datã chiar de beneficiile teoretizãrii de tip separatist,
atestate în lucrãri remarcabile, precum ºi de metoda combinatã
de trezire a conºtiinþei ºi de cercetare �la firul ierbii� în privinþa
experienþelor femeilor ºi a relevanþei lor politice.

Abordãrile culturale ºi politice ginocentrice sunt propuse de
cãtre feminismul radical. Ele sunt coerente cu ideea de separatism
teoretic, cu refuzul radicalelor de a se aºeza sub panopliile teoriilor
fãcute de cãtre bãrbaþi, asumându-ºi �pãcatul neascultãrii tatãlui�,
repetând actul nesupunerii ca gest constitutiv al existenþei feme-
ieºti libere. Convingerea radicalelor este aceea cã eliberarea vine
de acolo de unde vine ºi servitutea : din interior, prin eliminarea
patriarhatului din mintea femeilor.

Radicalismul de tip feminist a fost dezvoltat la nivelul atitu-
dinii teoretice politice, mai ales în SUA. La nivel cultural (filosofic,
psihologic, literar), Franþa are, la rândul sãu, reprezentante de
marcã : Luce Irigaray (1974), Hélène Cixous (1975), Julia Kristeva
(1980). Ele îºi dezvoltã creaþia în jurul ideii de diferenþã ºi de
femeiesc genuin. Aceste din urmã creaþii nu sunt deloc lipsite de
consecinþe pentru teoria politicã, dar nu vizeazã direct conþinutul
acesteia.

În România, ca ºi în alte þãri central ºi est-europene, femi-
nismul radical nu s-a putut dezvolta. În vremea apariþiei ºi dezvol-
tãrii elaborãrilor radicale (anii �70), în România se intensifica
totalitarismul printr-un comunism naþionalist20. În acest context,
statul era, ºi pentru bãrbaþi, ºi pentru femei, patriarhul absolut,
care controla în detalii viaþa privatã a indivizilor ºi era mai opresiv
decât orice sexism. Pentru femei însã, desigur, statul era ºi mai
opresiv, o datã ce luase sub control sexualitatea ºi reproducerea. Nici
mãcar subteran nu se putea dezvolta un feminism radical în astfel
de condiþii. De-abia când totalitarismul a fost abolit, fenomenele
reclamate de feminismul radical au devenit vizibile ºi pentru spaþiul
nostru. Mai mult, sunt motive sã acceptãm cã este posibilã o analo-
gie între reacþiile femeilor care ies brusc dintr-un regim patriarhal

20. Potrivit lui Tismãneanu (2003), avem de-a face cu un comunism stalinist.
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ºi cele ale indivizilor ieºiþi din regimuri totalitare (vezi Miroiu,
1999, capitolul �O societate feminizatã�). Cu alte cuvinte, avem de
recuperat ºi acest mod de gândire asupra a ceea ce este politic.

2. Ecofeminismul

2.1. Caracteristici generale ale ecologiei

Ecologia este un termen folosit cu precãdere în Europa. În Statele
Unite, termenul mai frecvent este cel de Environmentalism (ambien-
talism). Principala caracteristicã a ecologismului este respingerea
antropocentrismului, anume a ideii cã doar oamenii au o valoare
în sine, ºi toate celelalte fiinþe au doar o valoare instrumentalã.
Oamenii, susþin ecologiºtii, sunt o parte a naturii. Atitudinea de
simplã folosire ºi stãpânire a naturii este produsul combinaþiei
între antropocentrism ºi modernizare. Comportamentul uman, în
aceste condiþii, a fost unul hegemonic ºi despotic, de stãpâni absoluþi
ai tuturor celorlalte specii ºi ai resurselor naturale. Ca rezultat al
aplicãrii ºtiinþei moderne sub auspicii antropocentrice, oamenii
au creat un univers artificial în care vãd natura ca pe o simplã
resursã de care pot profita indefinit. În consecinþã, pe lângã dispa-
riþia multor specii, am reuºit sã otrãvim aerul, apa, ceea ce conduce
la încãlzirea globalã. Populaþia însãºi are un ritm de creºtere care
este de aproape douã milioane de oameni pe sãptãmânã, iar în
35 de ani se prognozeazã cã se dubleazã (de la 5,6 miliarde în
2000 la 11 miliarde în 2035, vezi Baradat, 2000). Prin urmare,
suprapopularea devine ea însãºi o mare cauzã a epuizãrii resur-
selor ºi a poluãrii. În ziua de azi, o treime din populaþie suferã
deja de foamete endemicã.

Perspectivele ecologiste cele mai cunoscute sunt ecologia de
profunzime (deep ecology), ambientalismul (environmentalism) ºi
ecologia socialã. Ecologiºtii de profunzime teoretizeazã schimbarea
perspectivei antropocentrice într-una biocentricã. ªi celelalte fiinþe
au valoare în sine, nu numai oamenii. Ambientalismul este o
orientare mai holistã ºi are în vedere mai degrabã protecþia între-
gului, a speciilor ºi a formelor minerale naturale decât a indivi-
zilor. Cele mai multe dintre contribuþiile politice ºi legislative
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legate de protecþia mediului îi aparþin. Ecologia socialã accentueazã
asupra unei cauze de fond a hegemoniei, indiferent cã este vorba
de relaþiile dintre oameni sau dintre oameni ºi naturã21. Pânã când
hiperierarhizarea nu va fi abolitã ca mod de gândire, ca practicã
ºi din instituþii, susþin reprezentanþii ecologiei sociale, nu e posi-
bilã o relaþie echilibratã nici între oameni, nici între oameni ºi
naturã. Gândim ierarhic în toate relaþiile pe care le avem. Spe-
ciismul nu este decât una dintre feþele acestui fel de a concepe
lucrurile ca inferioare ºi superioare, nu doar ca diferite.

Ecologiºtii nonfeminiºti tind sã ignore dimensiunea de gen a
atitudinii faþã de mediu, precum ºi asemãnãrile culturale între
perspectiva antropocentricã ºi cea androcentricã.

2.2. Caracteristicile ecofeminismului22

Ecofeminismul a apãrut ca asumare a alianþei între feminism
ºi ecologie. Orientãrile feministe care l-au precedat (cu excepþia
feminismului radical) au tins mai degrabã spre un feminism raþio-
nalist, accentuând asupra universalitãþii raþiunii ºi a depãrtãrii
de �naturã�, tocmai pentru cã asocierea simbolicã femeie-naturã a
concurat la situarea în inferioritate a femeilor23. Sexismul ºi spe-
ciismul au baze comune ºi o logicã asemãnãtoare a dominãrii ºi a
aservirii, în primul caz a femeilor, în cel de al doilea, a naturii. Ele
se bazeazã pe androcentrism ºi antropocentrism (Plumwood, 1993).
Progresul a fost înþeles în tradiþia occidentalã ca luare în stãpânire
a �naturii� de cãtre �raþiune� (inclusiv în sensul colonizãrii �barba-
rilor� ºi �sãlbaticilor�, precum ºi a femeilor ca femei, candidate
predilecte la asocierea simbolicã cu natura).

Ecofeminismul asumã alianþa între feminism ºi ecologie tocmai
prin faptul cã socoteºte indisolubil legate ideologiile dominãrii
femeilor ºi a naturii. Natura a fost feminizatã, iar femeile au fost
naturalizate (Warren, 1997).

21. Vezi Bookchin, 1989.
22. Pentru o prezentare de detaliu a ecofeminismului, vezi lucrarea mea

Convenio. Despre naturã, femei ºi moralã (1996), Polirom, 2002.
23. Vezi criticile Rosemariei Reuther, 1975, ºi ale Carolynei Merchant, 1980.
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Mulþi teoreticieni (teologi, filosofi, politologi) au comparat adesea
femeile cu animalele, socotind cã ele sunt mai departe de raþiune
ºi mai aproape de condiþia animalã. Aceastã apropiere a fost fãcutã
în baza faptului cã femeile au mai multe experienþe naturale decât
bãrbaþii : sarcina, naºterea, alãptarea. Toate aceste experienþe,
într-o perspectivã misoginã, sunt vãzute ca dezavantaje pentru
femei, ca o piedicã în calea umanitãþii lor depline. Dacã sunt mai
aproape de naturã, atunci ele sunt mai �iraþionale�, susþin sexyºtii.
Experienþele naturale diferite ale femeilor au fost invocate ca
argumente pentru þinerea lor departe de accesul la puterea de a
face norme ºi legi, de cea de a teoretiza ºi crea discursul public.

�Aceste experienþe sunt tratate drept animalice ca sã se accentueze
nu asupra comunitãþii biotice, ci asupra semnificaþiei peiorative a
asocierii. Ce este animalic este înjositor, cine are mai multe expe-
rienþe animalice este mai jos decât cel care are mai puþine. Ca urmare,
dacã femeile au mai multe experienþe naturale decât bãrbaþii, ele
sunt mai jos decât aceºtia. Femeile nu sunt mai jos decât bãrbaþii
fiindcã sunt feminine, ci fiindcã atingerea lor cu alte specii este mai
extinsã : «femeia e un animal violent ºi incontrolabil» (Cato) ; «e un
animal, ºi nu chiar de cea mai înaltã ordine» (Burke) ; «e ceva de
acelaºi grad cu maimuþele» (Swift) etc. Aceste asemãnãri duc femeile
în situaþia de a fi feminine (a se citi «naturale», «emotive», «slabe» etc.).
Feminitatea devine puntea simbolicã de legãturã dintre noi ºi tãrâ-
mul celãlalt (de jos), în timp ce masculinitatea înþeleasã ca raþio-
nalitate devine puntea simbolicã de legãturã între noi ºi tãrâmul
celãlalt (de sus).� (Miroiu, 2002, p. 210)

Ceea ce îºi propun ecofeminismul, ca ºi feminismul radical
cultural este, dimpotrivã, revalorizarea experienþelor exclusiv feme-
ieºti. În cazul ecofeminismului, aceastã revalorizare este simbio-
ticã revalorizãrii naturii.

Asocierea femeilor cu natura (naturalizarea femeilor ºi, în mod
complementar, feminizarea naturii) a fost, cel mai adesea, înþeleasã
ca o aºezare a lor în afara culturii ºi politicii (mai ales sub aspectul
capacitãþii de a crea, de a legifera). Femeile au încã un tip de
experienþã, sistematic ignoratã în cele mai multe abordãri femi-
niste, ºi anume experienþa tratãrii lor ca fiinþe neajutorate, pe care
ele o împãrtãºesc împreunã cu copiii, bãtrânii, bolnavii, persoanele
cu handicap, cu natura însãºi care a devenit în ultimele decenii ºi
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ea obiect al protecþiei. Femeilor le sunt destinate mai degrabã
politici de protecþie decât politici de dezvoltare.

Feminismul, indiferent de orientare, este în principiu de acord
cã existã ceva în comun în �ismele� dominãrii : rasism, clasism,
etnocentrism, sexism etc. Feminismul ecologic a extins aceastã
analizã incluzând �naturismul� sau exploatarea nejustificatã a
mediului natural. Iau deci aici termenul �naturism� în acest sens :
de dominare a naturii, de tratare exclusiv instrumentalã a acesteia
(formularea trebuie înþeleasã în analogie cu rasismul). Termenul
speciism se referã la faptul de a domina ºi dispune de indivizii
altei specii, precum ºi de alte specii ca întreg.

Sexismul ºi naturismul sunt însã în mod particular importante
în acest context. Pentru a le releva, Karen Warren recurge la
definirea a douã concepte : cel de patriarhat ºi cel de patriar-
halism.

�Patriarhatul reprezintã dominarea sistematicã, structuralã ºi nejus-
tificatã a femeilor de cãtre bãrbaþi. El constã în acele instituþii (inclu-
siv � în sens rawlsian24 � acele politici, practici, poziþii, statute, roluri,
aºteptãri) ºi comportamente care dau privilegii (statut înalt, valoare,
prestigii ºi putere asupra puterii) bãrbaþilor sau în ceea ce istoriceºte
se identificã cu genul masculin ; precum ºi utilizarea cadrelor con-
ceptuale sexiste necesare ca sã-l susþinã ºi sã-l legitimeze. În inima
patriarhatului stau menþinerea ºi justificarea privilegiilor ºi puterii
bãrbãteºti (adicã a puterii asupra puterii).� (Warren, p. 181)

�Termenul patriarhalism se referã la orice ideologie, atitudine,
prejudecatã sau comportament care funcþioneazã ca sã întãreascã,
perpetueze sau justifice patriarhatul ºi cadrele sale conceptuale, precum
ºi relaþiile opresive de putere asupra puterii [�] Patriarhalismul
este simptomul, precum ºi manifestarea puterii ºi privilegiilor nejusti-
ficate ale bãrbaþilor asupra femeilor. Prin urmare, patriarhalismul
este totuna cu sexismul.� (Waren, p. 186)

Karen Warren trateazã cinci forme de putere25
 :

1) Putere asupra puterii : este exercitatã prin constrângere,
forþã, impunere, lezare, sancþiune, dezaprobare, neplãcere

24. Trimiterea este fãcutã la sensurile date de Rawls acestui termen, în
contextul lucrãrii A Theory of Justice, 1971.

25. Ea preia multe dintre ideile formulate de cãtre teoreticienii puterii : vezi,
de exemplu, Lukes, Bachrach ºi Baratz, Foucault.
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sau restrângerea libertãþilor celor de jos în raport cu cei
de sus.

2) Puterea împreunã cu puterea : reprezintã o împãrþire a puterii
cu alþii (coaliþie, solidarizare), uneori prin respectarea diferen-
þelor. Câteodatã are aspecte neopresive, alteori, dimpotrivã
(depinde de scopul coaliþiei).

3) Capacitarea (empowerment) : este putere în interiorul puterii,
presupune a da putere, forþã : se poate exercita afirmativ (de
exemplu, acest fel de putere este cea a practicilor materne
prin care copilul este crescut, educat, dezvoltat încât sã poatã
deveni autonom) sau, dimpotrivã, distructiv dacã scopul de
a da putere este folosirea acesteia pentru conflicte, rãzboaie,
autoritarism.

4) Putere cãtre putere : se manifestã atunci când persoanele
îºi schimbã modul de viaþã. Poate fi eliberatoare sau poate
fi neeliberatoare, depinde de sensul acestei schimbãri.

5) Putere contra puterii : este cea exersatã de cei de jos contra
celor de sus (Warren, 1994, pp. 182-183).

Cu excepþia primei forme, care este mereu exercitatã de cãtre
cei de sus contra celor de jos, celelalte pot fi utilizate pozitiv dacã
se are în vedere aspectul nonopresiv, afirmativ, eliberator. Singura
putere sistematic problematicã rãmâne cea de forma �putere asupra
puterii�. Caracterul opresiv al puterii este dat de cãtre : 1) valori-
zarea ierarhicã sus-jos (prin care apreciem sistematic ceva ca
valoros, mai puþin valoros sau fãrã valoare) ; 2) valorizãri de tip
dualist (sau-sau) prin care orânduim lumea în opoziþii, perechi
exclusive (de exemplu : minte/trup ; culturã/naturã) ; 3) puterea
asupra concepþiilor despre putere (care întãreºte ideea privilegierii
unei categorii care gândeºte ce e puterea) ; 4) logica dominaþiei,
cea prin care justificãm subordonarea, distribuþia inegalã a puterii
sau chiar lipsa de putere. Cred însã cã Warren ignorã partea
pozitivã a �puterii asupra puterii�. Existã forme autoritare, coerci-
tive de impunere a democraþiei în comunitãþi nedemocratice. În
acest sens, de exemplu, intervenþia trupelor ONU în þãri cu regi-
muri fundamentaliste este menitã sã aºeze bazele democratice,
inclusiv sã submineze regimul de oprimare a femeilor.

Acest tip de valorizãri (dualist-ierarhice) se regãsesc în calitate
de fundamente culturale pentru �naturism� ºi sexism (în forma
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patriarhalismului). Sintetic, raþionamentele cãrora le dau naºtere
capãtã urmãtorul conþinut :

1. Pentru sexism :
A1. Femeile sunt identificate cu natura ºi fizicul, bãrbaþii sunt

identificaþi cu umanitatea ºi mentalul.
A2. Orice e identificat cu natura ºi fizicul este inferior oricui

este identificat cu umanitatea ºi mentalul.
A3. Prin urmare, femeile sunt inferioare bãrbaþilor.
A4. Oricare ar fi X ºi Y, dacã X e superior lui Y, atunci X îl

subordoneazã pe Y în mod justificat.
A5. Deci, bãrbaþii îºi subordoneazã femeile în mod justificat.

2. Pentru naturism (în particular, pentru speciism) :
B1. Oamenii au posibilitatea de a-ºi schimba conºtient comu-

nitatea, pe când alte specii, nu.
B2. Cine are capacitatea de la B1 e superior moral oricui nu

o are.
B3. Prin urmare, oamenii sunt moral superiori altor specii.
B4. Oricare ar fi X ºi Y, dacã X e superior lui Y, el e moral

justificat sã-l subordoneze pe Y.
B5. Deci, oamenii au justificarea moralã sã subordoneze alte

specii (Warren, 1990, p. 130).

Un raþionament asemãnãtor formuleazã Val Plumwood în Femi-
nism and the Mastery of Nature (Feminismul ºi stãpânirea naturii),
1993 : femeile sunt identificate cu sfera fizicã ºi cea a naturii ;
aceste sfere sunt inferioare celei a spiritului ºi culturii ; femeia ºi
natura, bãrbatul ºi cultura sunt concepuþi în termenii contrastelor
dualiste26. Potrivit autoarei, logica dominaþiei este adânc înrãdã-
cinatã în logica dualismului pe care ea o mai numeºte ºi �logicã
a colonizãrii�. Acest tip de logicã duce la un mod de gândire
prin care X îl defineºte pe Y în funcþie de X, iar în practicã îl face
pe Y sã-ºi internalizeze inferioritatea ca pe o �ordine naturalã a
lucrurilor�27.

26. Plumwood, 1993, pp. 33-34.
27. Preluat ºi adaptat dupã Mihaela Miroiu, 2002, capitolul �Ecofeminismul

ºi problema «naturalizãrii»�.
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Pentru a depãºi acest mod de abordare, este necesar ca în
perspectiva eticã asupra fãpturilor nonumane sã se aplice concepte
centrale cum ar fi cele de agent, subiect, dreptate, recunoaºtere.
Asocierea femeie-naturã trebuie asumatã ºi fructificatã în virtutea
empatiei mai mari faþã de experienþa de a purta ºi a da viaþã. În
baza acesteia pot sã fie generate politici ecologiste mult mai puþin
marcate de maniheismul ºi dualismul care încã dominã gândirea
moral politicã în privinþa relaþiei om-naturã. În acest context, au
fost formulate propuneri teoretice de depãºire a abordãrilor antro-
pocentrice ale moralei ºi politicii, prin aplicarea unor concepte inclusi-
viste care sã permitã alianþa eticã între comunitatea umanã ºi cea
bioticã (vezi teoria convenabilitãþii, Mihaela Miroiu, 1996, reed.
2002, ºi cea privind dezvoltarea individualã �human flourishing�,
Cuomo, 1998).

Perspectivele ecofeministe s-au dovedit productive în analiza
efectelor colonizãrii ºi în abordarea problemelor suprapopulaþiei
(vezi Chris Cuomo, de exemplu). Teoreticienii clasici, cu precãdere
cei mai mult sau mai puþin apropiaþi de perspective malthusiene,
considerã cã suprapopularea este un sindrom pentru comunitãþile
subdezvoltate, mai puþin raþionale, incapabile de planning fami-
lial. Mai mult, responsabile de creºterea necontrolatã a populaþiei
par sã fie direct femeile, care �se înmulþesc� necontrolat. Un astfel
de argument este adesea însoþit de atitudini rasiste. În România,
o abordare de acest gen se referã cel mai adesea la comunitatea
rromã tradiþionalistã. Ceea ce ignorã teoreticienii ºi ideologii clasici
ai suprapopulaþiei, dar remarcã în mod pregnant ecofeminiºtii,
este faptul cã suprapopularea este un fenomen caracteristic celor
mai patriarhale comunitãþi. Înmulþirea necontrolatã se produce
acolo unde femeile nu dispun de controlul propriilor facultãþi
reproductive ºi sunt obligate sã se supunã unor reguli care le
interzic adesea ºi contracepþia, ºi avortul. În astfel de comunitãþi,
o datã ce femeile sunt excluse de la decizie, planificarea familialã
este nu doar nonsens, ci incitã chiar la o atitudine periculoasã ºi
ostilã (vezi mai ales comunitãþile dominate de o puternicã tradiþie
religioasã ºi de conservatorism politic, inclusiv în societãþile dezvol-
tate). Femeile care îndrãznesc sã îºi controleze sarcinile sunt dur
pedepsite, uneori chiar ucise. Cuomo remarcã, de exemplu, faptul
cã tendinþa apuseanã de a influenþa politicile de planificare în þãrile
slab dezvoltate se izbeºte de mecanismele patriarhale, adesea
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ignorate de cãtre politicienii bãrbaþi. Cu alte cuvinte, ecologia în
varianta limitãrii creºterii populaþiei prin politici reproductive
liberale pentru femei nu este cu putinþã fãrã feminism (eman-
ciparea femeilor ºi lichidarea patriarhatului).

Ecofeminismul se implicã actual în marile dezbateri contem-
porane asupra ingineriei genetice : fertilizarea in vitro, tehnicile
invazive în corpul femeilor, clonarea, poluarea ºi în privinþa efecte-
lor ecologice ºi de gen ale globalizãrii.

2.3. Critici ale ecofeminismului

Existã, din perspectiva altor abordãri feministe28, o serie de riscuri
ale ecofeminismului. Un risc important ar fi esenþialismul : femeile,
par sã susþinã ecofeminiºtii, au o anumitã naturã diferitã de a
bãrbaþilor (în virtutea diferenþelor reproductive), iar avantajele
acestor diferenþe trebuie valorificate etico-politic. Un alt risc, susþin
criticii feminiºti ai ecofeminismului, îl reprezintã perpetuarea
unei culturi care a condus la naturalizarea femeilor (ºi implicit la
poziþia lor de inferioritate). Cu alte cuvinte, ecofeminismul dã apã
la moarã asocierii femeie-naturã, asociere care a concurat siste-
matic la tratarea femeilor ca oameni de rangul al doilea, ºi politic,
la tratarea lor ca noncetãþeni sau cetãþeni de rangul al doilea.

Aceste obiecþii se apropie de ceea ce numeam �feminism miso-
gin�. Cu alte cuvinte, chiar dacã putem admite cã experienþele
suplimentare naturale ale femeilor au fost tratate clasic drept
argumente în favoarea poziþiei lor inferioare, nu putem admite cã
ele nu pot fi tratate actualmente ca �privilegii epistemice�. Femeile
cu experienþa sarcinii pot înþelege viul ca pe o percepþie interioarã.

Ecofeminismul se dovedeºte deosebit de creativ teoretic ºi are
un impact ridicat în activismul feminist ºi ecologic.

28. Cu precãdere a celor încadrabile generic în �feminism raþionalist�.
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3. Feminismul comunitarian

3.1. Caracteristici generale ale comunitarismului

Comunitarismul este un rãspuns teoretic, etic ºi politic deopotrivã
la criticile liberalismului ºi socialismului, o încercare de depãºire
a limitelor esenþiale ale acestora, respectiv ale liberalismului :
excesele individualismului ºi ale economiei de piaþã, precum ºi ale
socialismului : excesul birocraþiei de stat29.

Comunitarienii, aºa cum sugereazã ºi numele acestora, consi-
derã drept punct nodal al construcþiei lor normative comunitatea
umanã ºi pleacã de la criticile adresate unui mare autor al libera-
lismului contemporan : John Rawls (A Theory of Justice). Succint,
aceastã criticã vizeazã faptul cã individul ar trebui considerat din
punct de vedere politic în mod diferit, mult mai puþin ca un atom
singular, aºa cum se practicã adesea în teoria liberalã, inclusiv în
neocontractualismul rawlsian. Fiecare persoanã s-a nãscut într-o
comunitate, într-un context sociocultural ºi are o identitate rela-
þionalã. Suntem o parte a unei comunitãþi ºi, în anumite limite, îi
împãrtãºim scopurile (Sandel, 1984). Comunitatea trebuie înþe-
leasã, pe de o parte, descriptiv, în calitatea sa de context istorico-
-geografic în care trãieºte un individ, iar pe de altã parte, normativ,
în sensul cã fiecare comunitate are anumite scopuri comune ce
afecteazã vieþile indivizilor. De exemplu, pentru noi, în 2004, con-
textul istorico-geografic este cel al României postcomuniste, în
estul Europei având ca obiectiv comun public capitalismul demo-
cratic ºi integrarea europeanã.

Indivizii trebuie trataþi ºi ca membri ai comunitãþii, ºi ca per-
soane care au drepturi. Ei sunt �sine situat�, nu pur ºi simplu un
sine (ca în teoria liberalã), ºi nu pot sã fie concepuþi în afara
societãþii, nici mãcar în sensul experimentului mintal al �situaþiei
originare� în variantã rawlsianã.

29. Vezi în acest sens lucrãrile Brînduºei Palade, 2002, ºi ale lui Andrei
Þãranu, 2003, dedicate comunitarismului, inclusiv criticilor feministe ale
acestuia (Palade).



ORIENTÃRI CENTRALE ÎN TEORIILE POLITICE FEMINISTE178

Comunitarienii se întorc la o tradiþie mai veche din care descinde
cea republicanã (res publica) a binelui comun, pe urmele lui Aristotel
ºi Hegel. Aceastã tradiþie a fost multã vreme covârºitã de cea a
drepturilor individuale, proprie filosofiei liberale. În context comu-
nitarian, ca de altfel ºi în contextul ideii cetãþeniei republicane,
calitatea de membru al unei colectivitãþi devine foarte importantã.

Spre deosebire de liberalism, pentru care conceptul central ºi
primordial este cel de individ situat mai presus de alte determi-
naþii ºi scopuri, conceptul central al comunitarienilor este cel de
identitate, cãci, pentru ca un sine sã fie considerat uman, acestuia
îi este necesarã o identitate inteligibilã într-un context relaþional.
Pentru Alisdair McIntyre (1984), de exemplu, identitatea persoa-
nei nu este detaºatã de scopurile ei, ci e constituitã de acestea30.
Sinele existã într-o anumitã comunitate ºi tradiþie (localã, etnicã,
tribalã, religioasã), se naºte într-o �poveste colectivã�, iar povestea
fiecãruia, ca persoanã, este legatã de cea colectivã ºi greu de
conceput în afara acesteia31.

Comunitarienii cred cã nevoile indivizilor sunt mai bine înþe-
lese ºi respectate în comunitatea localã decât la nivelul statului ºi
considerã cã centrul de greutate al asistenþei pentru dezvoltare
trebuie sã fie aceastã comunitate, nu statul, indiferent cât de mult
încearcã politicienii sã facã din el un stat al �bunãstãrii generale�.
Comunitarienii resping concentrarea ºi centralizarea puterii de
cãtre marile corporaþii economice ºi de cãtre stat. Aceastã concen-
trare duce la erodarea comunitãþilor imediate, capabile sã se îngri-
jeascã de viaþa publicã (Sandel, 1984, pp. 6-7).

Comunitãþile vizate de cãtre comunitarieni sunt îndeosebi fami-
lia ºi cele culturale.

3.2. Feminismul comunitarian

Înclinaþia unor orientãri feministe spre comunitarism derivã, în
mare mãsurã, din criticile comune la adresa individualismului
liberal. Feminismul respinge atomismul individualist al libera-
lismului clasic. Criticã faptul cã individul este conceput în teoriile

30. Vezi Arneil, 1999, capitolul V.
31. Ibid.
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politice liberale în mod abstract, fãrã determinaþii. Feminiºtii
chestioneazã noþiunea liberalã de sine raþional ºi destrupat.

Ei împãrtãºesc, de asemenea, criticile la adresa libertarianis-
mului anilor �80 ºi a credinþei acestuia cã piaþa per se este un bun
mecanism de reglementare ºi are virtuþi �mesianice� în plan social.
Ca ºi comunitarienii nefeminiºti, feminiºtii acestei orientãri agreeazã
limitarea unor drepturi în privinþa libertãþii de exprimare în schim-
bul interzicerii pornografiei ºi prostituþiei. Aºa au fost posibile
�alianþe stranii�32 între feministe radicale de tipul Andreea Dworkin
ºi Catherine MacKinnon, comunitarieni ºi chiar dreapta creºtinã
în problema pornografiei. Argumentul unei asemenea alianþe este
acela cã, în cazul în speþã, libertatea de exprimare trebuie sã se
subordoneze binelui public, anume aceluia de a nu degrada ima-
ginea femeilor prin pornografie33.

Cea mai importantã reprezentantã a feminismului comuni-
tarian este Jean Bethke Elshtain (Public Man, Private Woman,
1981, Democracy on Trial, 1993). Potrivit lui Elshtain, drepturile
individuale nu pot fi considerate singular, fiindcã multe dintre
actele noastre nu sunt derivate din interese, ci pur ºi simplu din
grijã, compasiune, dintr-o anumitã înclinaþie faþã de un bine public,
faþã de un trai între semeni. În situaþii de îngrijire, la necazuri
sau calamitãþi, limbajul drepturilor nu spune mare lucru, însã cel
al înclinaþiei altruiste ºi comunitare, da. Elshtain are contribuþii
semnificative în privinþa concepþiilor feministe asupra puterii.
Ea considerã �puterea asupra� ºi �puterea sã� drept forme comple-
mentare ale puterii. Modul în care au fost vãzute cele douã forme
de putere în sens tradiþional, prima ca reprezentând ceea ce este
tipic bãrbãtesc (formal), ºi a doua ca reprezentând ceea ce este
tipic femeiesc (informal), aratã în mare mãsurã echilibrul necesar
între cele douã. Elshtain sugereazã cã înþelegerea sexualizatã a
celor douã forme de putere în sens nedominant, complementar
nu conduce automat la sexism. Complementaritatea celor douã
forme de putere s-a pierdut în societãþile moderne34. Ele sunt

32. Vezi Arneil, 1999, p. 149.
33. Pornografia nu afecteazã doar imaginea femeilor care o practicã, ci ºi pe

a celorlalte, întãrind ideea cã principala identitate a femeilor, dacã nu
este cea maternã, atunci este cea de obiect sexual.

34. Pentru o analizã mai de detaliu, vezi ºi Judith Squires, Gender in Political
Theory, Polity Press, Oxford, 1999.
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fundamental separate, astfel încât puterea bãrbãteascã este legatã
de stat, de aparatul politico-juridic, de birocratizare, iar cea feme-
iascã, de privat, de informal. În aceste condiþii de separare, femeile
sunt silite sã facã o �alegere nefericitã�, anume �fie sã manipuleze
rolul lor diminuat ca mame în interiorul unor familii tot mai
lipsite de putere, fie sã se alãture bãrbaþilor, asumându-ºi roluri
ºi identitãþi masculine, intrând în competiþia pentru putere în
termeni prestabiliþi ºi instituþionalizaþi� (Elshtain, 1992, p. 116).
Dar alegerea rãmâne �nefericitã�, fapt mai puþin explicat : de ce
femeile trãiesc �schisma� între formele puterii ºi între cele douã
sfere mai dramatic decât bãrbaþii ? Cert este însã cã o asemenea
abordare �cocheteazã� la limitã cu cea de tip conservator.

Elshtain criticã sensurile conflictuale ale politicii. Politica este
înþeleasã doar ca politicã de putere, este înþeleasã preponderent
conflictual ºi prea puþin consensual. Este de preferat sã înþelegem
politica mai degrabã ca un dialog între cetãþeni în privinþa comu-
nitãþii, ca �politicã eticã� (Elshtain, 1981, p. 168). Femeile sunt
ideal plasate sã promoveze o astfel de politicã, fiindcã ele au
internalizat mai mult legãturile de familie ºi au dezvoltat simþul
datoriei pentru ceilalþi (ibidem, p. 168). Ele pot �repolitiza politica�
ºi promova o �politicã comunicativã�, opusã celei de putere.

O problemã importantã a agendei feministe comunitariene este
plasarea îngrijirii parþial în sfera publicã. Tradiþional, îngrijirea a
fost o problemã strictã a vieþii private : copiii, vârstnicii, persoa-
nele cu handicap au fost consideraþi ca fiind în îngrijirea strictã a
familiilor lor, iar sfera publicã se ocupa de problemele de secu-
ritate ºi de bunãstare. Or, ceea ce doresc feministele comunita-
riene este ca îngrijirea sã fie recunoscutã ºi tratatã ºi ca problemã
publicã. Altfel, îngrijirea circumscrisã strict în sfera privatã înseamnã
de fapt, într-o societate patriarhalã, împovãrarea unilateralã ºi
gratuitã a femeilor cu aceastã problemã. Ceea ce s-a dovedit însã
în practicã este faptul cã, dacã guvernele lasã îngrijirea la latitu-
dinea comunitãþilor, fãrã sã creeze politici ºi fonduri guvernamen-
tale pentru aceasta, faptul echivaleazã cu expedierea îngrijirii în
familie (exemplele elocvente sunt, de obicei, extrase din adminis-
traþiile republicane în SUA ºi din cele conservatoare în Marea
Britanie). Împovãrarea femeilor cu muncile domestice, de îngrijire
are loc ºi în noile state democratice, aflate în tranziþie, unde din
cauza precaritãþii serviciilor sociale : spitale, creºe, grãdiniþe, ºcoli,



FEMINISMUL RADICAL, ECOFEMINISMUL ªI FEMINISMUL... 181

aceste activitãþi sunt prestate de cãtre membrii familiei, de cele
mai multe ori femeile, fie ele mame, surori, bunici, mãtuºi etc.
Analize feministe recente ale politicilor forurilor internaþionale
precum Banca Mondialã ºi Fondul Monetar Internaþional în sta-
tele aflate în tranziþie subliniazã faptul cã modul în care aceste
organisme îºi formuleazã politicile sau cerinþele nu face decât sã
defavorizeze structural femeile prin aceea cã ele sprijinã dezvol-
tarea unor activitãþi economice în cadrul cãrora bãrbaþii se afirmã
sau se pot afirma mai degrabã decât femeile35. Femeile sunt defavo-
rizate indirect, deoarece aceste societãþi sunt încã tributare unei
gândiri patriarhale în care grija copiilor ºi a celorlalþi semeni cade
preponderent �natural� în seama femeilor, iar statul nu mai oferã
sprijin36. Lipsa serviciilor eficiente de îngrijire are drept conse-
cinþã faptul cã femeile nu se pot afirma la fel de mult ca ºi bãrbaþii
în spaþiul public. Ele trebuie sã fie multiplu performante, iar
disponibilitãþile lor de timp ºi energie scad dramatic.

Retragerea statului din economie înseamnã, de multe ori, întoar-
cerea la o politicã ºi mai patriarhalã.

3.3. Critici ale feminismului comunitarian

Comunitarienii susþin cã sinele este mai degrabã produs decât
generator de realitate socialã. În acest caz, se întreabã Arneil
(1999, p. 148), cum poate cineva fãrã statut ontologic în afara
relaþiilor sociale care îl constituie sã critice ºi sã vrea sã schimbe
cultura în care s-a format ? Femeile nãscute într-o culturã sexistã
ºi patriarhalã ar fi pur ºi simplu lipsite de putere. Ar fi doar
victime neajutorate ale unei situaþii istorice care le-a precedat,
susþin Frazer, Lacey (1993, p. 151). Aceleaºi autoare apãrã argu-
mentele liberale în privinþa luptei contra discriminãrii în diferite

35. Pe de altã parte, în Europa de Est, de exemplu, Banca Mondialã susþine
politici în care accentul cade asupra opþiunii femeilor pentru cariere,
ceea ce sprijinã procesul de emancipare.

36. Întreprinderea socialistã, spre deosebire de firma capitalistã, avea nume-
roase roluri pe lângã cel economic, inclusiv roluri sociale, educative,
culturale, sportive. Întreprinderile aveau propriile creºe ºi grãdiniþe, care
au dispãrut în tranziþie (vezi în acest sens analizele întreprinse în volu-
mul Instituþii în tranziþie, ed. Adrian Miroiu, 2002).
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contexte. Feminismul liberal a operat cu adevãrat ca o criticã
puternicã a segregãrilor în privinþa accesului la locuri de muncã,
a plãþii scãzute, a hãrþuirii sexuale, a multor altor forme de discri-
minare. Plasarea binelui public deasupra celui individual este
sistematic riscant fiindcã poate conduce la autoritarism. Doar o
conducere autoritarã este capabilã sã creeze omogenitate socialã37.

Comunitarismul este vãzut ºi ca un pericol pentru feminism,
din cauza potenþialului conservator al acestuia38. Comunitarienii
au o perspectivã romanticã despre comunitatea tradiþionalã ; or,
femeile nu au de ce sã aibã asemenea nostalgii pentru o comuni-
tate în care ele aveau foarte puþine drepturi ºi erau relativ închise
în gineceu. Nostalgia pentru tradiþie înseamnã, în privinþa femei-
lor, nostalgia pentru �paradisul patriarhal�.

Comunitarismul cere unitate, solidaritate ºi estomparea dife-
renþelor. Dar în aceste condiþii, cum mai pot sã fie promovate
politici pentru femei de culoare, lesbiene sau alte grupuri pe care
�tradiþia� le-a marginalizat ? În plus, acþiunea colectivã poate sub-
mina faptul cã femeile pot acuza individual cazurile de discriminare
împotriva lor. De asemenea, sacrificarea unor drepturi individuale
are mereu un potenþial negativ. Rãmân însã valoroase criticile
referitoare la atomismul individualist al liberalismului, precum ºi
accentul asupra problematicii identitãþii ºi pe rolul comunitãþii
proxime în configurarea acesteia.

37. În aceastã privinþã, existã un precedent. Þãrile comuniste au experi-
mentat omogenizarea socialã, idealul lor fiind �societatea fãrã clase�.

38. Vezi Arneil, 1999.
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CAPITOLUL VI

Comunismul : emanciparea
prin muncã ºi patriarhatul

de stat

1. Existã un feminism comunist ?

O posibilã curiozitate pe care o pot manifesta cititoarele ºi
cititorii acestei cãrþi este de ce nu am tratat problematica referi-
toare la comunism în contextul mai larg al feminismului marxist,
ca o formã de feminism marxist aplicat, devenit politicã de stat ?
Ca sã rãspund coerent la o asemenea întrebare, ar trebui sã am
dovezile necesare sã argumentez în favoarea existenþei unui femi-
nism comunist1, a unei ideologii ºi politici feministe a comunis-
mului. Pe de o parte, deoarece tentativele de rãspuns la aceastã
problemã nu mã încurajeazã sã cred cã a existat un feminism
comunist în acelaºi sens în care am discutat despre orientãrile
anterioare, am preferat sã tratez separat tematica referitoare la
condiþia femeilor ºi la relaþiile de gen în comunism. Pe de altã
parte, toate teoriile feministe ºi ideologiile abordate în aceastã
carte au ceva în comun : anume faptul cã promoveazã drepturile
femeilor ca indivizi ºi aspirã sã contribuie la autonomia femeilor.
Cum drepturile individuale ºi autonomia personalã nu sunt valori
ale ideologiei comuniste, nu cred cã este posibil un feminism comu-
nist, oricâte exemple de politici în favoarea femeilor vom gãsi.
Aceasta nu înseamnã deloc cã nu a existat o gândire feministã în
comunism, inclusiv în cel românesc, gândire încã nedrept de puþin

1. Altfel decât complet insular.
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exploratã. ªi, de bunã seamã, a existat o concepþie despre emanci-
pare, legatã fundamental de munca productivã.

Mã voi referi în continuare în mod preponderent la modelul
stalinist ºi la cazul mai cunoscut ºi mai apropiat, cel al comu-
nismului românesc, chiar dacã uneori voi face trimiteri ºi la alte
regimuri comuniste, în special din Europa.

Din perspectiva teoriilor feministe, comunismul poate sã fie
înþeles nu doar prin macropolitici referitoare la economie, relaþii
de clasã, culturã, ci ºi prin categoriile de politici care au vizat
viaþa privatã, relaþiile de gen ºi femeile. Cei care au trãit în
comunism (ºi mai trãiesc ºi astãzi în totalitarismul Coreii de Nord,
în dictatura lui Fidel Castro în Cuba ºi într-un comunism �de
piaþã� în China) nu au fost pur ºi simplu �oameni�, ci oameni
bãrbaþi ºi oameni femei. De obicei, analizele tradiþionale ale specia-
liºtilor în ºtiinþe politice în privinþa comunismului vizeazã meca-
nismele puterii, reþelele de relaþii politice care au nãscut ºi dezvoltat
regimul, tipul de norme, politicile de omogenizare socialã, politicile
de exterminare sau anulare a opozanþilor. Pentru o perspectivã
feministã însã, sunt deosebit de importante ºi politicile vieþii coti-
diene, cãci ele dau seama de particularitãþile strategiilor de supra-
vieþuire ºi dezvoltare utilizate ºi controlate preponderent de cãtre
femei. Desigur, analiza de gen a politicilor de distribuire a resur-
selor este ºi ea deosebit de relevantã în înþelegerea complexã a
relaþiilor de putere.

Comunismul european a gãsit ºi trãsãturi fertile de aºezare.
Societãþile est-europene erau foarte puþin moderne, iar limbajul
drepturilor individule nu fãcea parte din cultura politicã generalã
a populaþiei. Mai mult, aºa cum am arãtat în capitolele anterioare,
nici mãcar liberalii ºi feminiºtii nu îl utilizau sistematic (Bucur,
2003)2. În societatea româneascã, de exemplu, a existat mereu (ºi
mai existã ºi acum) o cerere consistentã pentru un stat pater-
nalist3. Cu toate strãduinþele de modernizare ºi democratizare
întreprinse de cãtre politicienii democraþi, modernizarea pe scarã

2. Vezi excepþiile de la aceastã regulã în capitolul dedicat feminismului
liberal.

3. La aceastã concluzie conduc sondajele de opinie ºi accentuatele tendinþe
încadrabile conservatorismului de stânga (vezi ºi Miroiu, 1999, precum
ºi ultimul capitol al acestei cãrþi).
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largã a fost ratatã. România precomunistã era în plin patriarhat
tradiþional, nu doar în relaþiile de gen, ci ºi în cele dintre cetãþeni
ºi stat, având în vedere experienþa civicã foarte redusã pentru
majoritatea membrilor societãþii. Pe un asemenea fond, comunis-
mul trebuie tratat nuanþat. Aºa cum, în perioada când mai pãrea
încã viabil, aparatul de propagandã îl prezenta drept o soluþie
mesianicã, indiferent de conflictul între lozincile sale ºi realitatea
dramaticã ascunsã în spatele lor, în postcomunism a fost selectatã
predilect doar faþa diabolicã a acestuia. Formulele dihotomice nu
acoperã marele deºert gri dintre cei doi poli ºi, mai ales, faptul cã el
s-a fãcut cu oameni reali care au trebuit sã trãiascã ºi sã se adapteze,
ba chiar uneori sã încerce sã se simtã bine (vezi Drakulic, 1991).
Chiar ºi când s-a adaptat la maximum, devenind pe deplin �omul
nou�, în varianta propagandei româneºti, sau �homo sovieticus�,
în varianta mai generalã, aºa cum spune Sheila Fitzpatrick în
finalul cãrþii sale dedicate stalinismului de zi cu zi, acest om era
�un trãgãtor de sfori, un manipulator, un slujbaº al vremii sale,
un gurist de lozinci ºi chiar mai mult decât atât. Dar mai presus
de toate, el a fost un supravieþuitor.� (Fitzpatrick, 1999, p. 227).

Dincolo de �omul nou� în variantã esenþialistã, existau ºi mai
existã sute de milioane de oameni reali din estul Europei sau din
Asia ºi America Latinã. Pentru mulþi dintre ei, comunismul a
însemnat acces la educaþie, industrializare, urbanizare, muncã
salariatã, greu de conceput în starea de întârziere a modernizãrii
ºi în gradul de analfabetism sau în educaþia redusã din perioada
anterioarã. Comunismul a operat cu politici bazate pe acþiuni
afirmative pentru oamenii din clasele defavorizate ºi a reuºit sã îi
sprijine în privinþa accesului la educaþie, profesii, funcþii. Pentru
aceste categorii, comunismul a pãrut, cel puþin în primele douã
decenii, o soluþie de dezvoltare4. Pentru altele (þãrani înstãriþi,
proprietari de capital, persoane cu alte orientãri politice, intelectu-
ali neobedienþi, preoþi) a fost o �soluþie letalã� fizic sau/ºi moral.

În sensul politicilor de gen ºi al condiþiei femeilor, comunismul a
tins sã fie �emancipare prin muncã� ºi prin independenþã economicã

4. ªubrezenia modernizãrii prin comunism a apãrut însã în tranziþia post-
comunistã în care, din nou categoriile defavorizate ale populaþiei (majo-
ritare numeric), aproape aceleaºi ca înainte de comunism, au un acces
redus la educaþie, profesii, viaþã publicã.
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faþã de bãrbaþi. Dar combinaþia patriarhat de stat � patriarhat
tradiþional a transformat femeile în slugi la doi stãpâni : la par-
tidul-stat ºi la bãrbat, prin dubla zi de muncã ºi prin pãstrarea
intactã a rolurilor de gen în familie. Pe deasupra, bãrbaþii erau
doar supuºii statului ca �oameni� generici, femeile erau supuse ºi
ca femei, cãci nu facultãþile reproductive ale bãrbaþilor au fost
controlate de cãtre stat, ci cele ale femeilor. În comun, autonomia
ambilor a fost grav încãlcatã prin aceea cã nici unii, nici alþii nu
puteau sã îºi facã planuri personale de viaþã în afara politicii
oficiale. Doar cã femeile erau supuse unei �duble predestinãri�,
cea politicã ºi cea �naturalã�.

Rãspunsul cel mai simplu la întrebarea dacã existã un femi-
nism comunist este unul negativ, bazat pe faptul cã, în principiu,
regimurile totalitare nu tolereazã nici un alt �ism�, ele bazându-se
pe ideologii mesianice, considerate unice soluþii la toate proble-
mele. În cazul comunismului, el urma sã rezolve toate antago-
nismele de gen, rasã, naþionalitate, religie, cele politice prin aceea
cã rezolva antagonismul de clasã abolind proprietatea privatã.
Identitatea de clasã era singura relevantã. Pe când în Occident se
dezvolta feminismul diferenþelor, radicalismul era în floare, ºi femi-
nistele începuserã construcþia unor adevãrate ºcoli de gândire ºi
acþiune culturalã ºi politicã, în anii �70-�80 se dezvolta cu totul
altceva. România acelor ani construia �societatea socialistã multi-
lateral dezvoltatã�, lipsitã de diferenþe, topite toate într-o singurã
largã categorie : cea a �poporului unic muncitor�, ºi dezvolta la
femei cultul muncii ºi al maternitãþii în slujba idealului comunist.

În comunism nu se puteau dezvolta teorii feministe, deºi acestea
ar fi putut fi studiate mãcar critic, în calitate de �ideologii burgheze�
opuse �socialismului ºtiinþific�, aºa cum a fost cazul celorlalte
teorii ºi ideologii politice. În contextul izolaþionismului cultural,
intelectualii, cel puþin cei români, s-au format fãrã sã ºtie din
curricula învãþãmântului universitar ºi din publicaþiile vremii cã
existã teorii feministe ºi gândire politicã feministã5. La aceastã

5. De exemplu, în facultãþile de ªtiinþe Sociale din România anilor �70-�80
nu se fãcea nici mãcar o vagã trimitere la o astfel de alternativã teoreticã,
deºi erau studiate alte orientãri decât cea marxistã ºi neomarxistã. Eu,
de exemplu, am absolvit Filosofia în 1978 fãrã sã fi aflat, nu doar de
existenþa filosofiei feministe sau a feminismului ca teorie, dar nici mãcar
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stare de fapt presupun cã au concurat douã lucruri : accesul extrem
de dificil la bibliografia ºi informaþia occidentalã ºi interesele celor
care aveau acces, fie el ºi limitat. Lumea academicã era profund
masculinizatã, mai ales la vârf, chiar mai mult decât industriile.
Gândirea ºi politica academicã patriarhalã nu au fost niciodatã
puse în discuþie publicã. Ele trec drept �Gândirea� sau �Politica�
de inspiraþie ºtiinþificã, �obiectivã�. ªi promotorii marxism-leninis-
mului considerau cã acesta este �obiectiv�, �ºtiinþific� ºi cã, în raport
cu el, toate celelalte orientãri erau �ideologice� ºi, prin urmare,
exprimau, în termenii lui Marx, o �falsã conºtiinþã a realitãþii�.

Cum vom vedea însã, în comunism a fost posibilã o �agendã
politicã protofeministã� confiscatã de cãtre stat.

Þinând cont de situaþia aparte a României, am ales în tratarea
mea asocierea modelului stalinist ºi a comunismului românesc.
Alte þãri comuniste treceau printr-un proces serios de destali-
nizare, în timp ce, sub lozinca independenþei faþã de Uniunea
Sovieticã, România se staliniza în variantã autohtonã. Este expli-
cabilã astfel întârzierea noastrã istorico-politicã. În celelalte þãri
(cu excepþia Iugoslaviei, care a avut un parcurs diferit, ºi a Albaniei
mereu izolate ºi dictatoriale), perestroika a început în 1985 când
România era la apogeul dictaturii ºi al cultului personalitãþii
conducãtorului ºi al soþiei sale.

2. Modelul stalinist

2.1. Feminismul este deviaþionism

Dacã putem vorbi despre un feminism marxist, nu putem vorbi
despre un feminism leninist, stalinist sau despre unul sovietic.
Aceasta înseamnã un recul serios dupã ce gândirea marxistã ºi
socialistã a tratat problematica egalitãþii de gen (Engels6, Babel).

despre faptul cã femeile ar fi produs cea mai vagã urmã de teoretizare
în ºtiinþele sociale sau cã ele, ca femei, pot fi obiect de studiu pentru
aceste ºtiinþe. În aceste condiþii, �descoperirea�, în 1990, a unor biblioteci
întregi de teorie feministã a fost pentru mine ºi pentru alþi colegi un
veritabil ºoc cultural.

6. Vezi perspectiva lui Engels în capitolul destinat feminismului marxist.
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Babel, în lucrarea Femeia ºi socialismul (1879), relevã chiar faptul
cã, dincolo de existenþa proprietãþii private ca factor de aservire a
femeilor, este în interesul bãrbaþilor sã le þinã pe femei în stare de
inferioritate. O astfel de subjugare nu va fi cu putinþã dacã femeile
vor avea independenþã economicã faþã de bãrbaþi. Revoluþia prole-
tarã va conduce la abolirea tuturor formelor de exploatare o datã
cu dispariþia proprietãþii private ºi va crea premisele egalitãþii de
gen. Când toatã lumea va trãi din munca productivã proprie,
femeile nu vor mai depinde de bãrbaþi, ºi aceºtia nu vor mai putea
sã le aserveascã. Independenþa economicã este conceptul-cheie al
feminismului marxist ºi acoperã o problemã fundamentalã în eman-
ciparea femeilor. Rãmânea de demonstrat dacã realizarea ei, con-
diþie necesarã a autonomiei femeilor, este ºi o condiþie suficientã.

Dupã etapa clasicã ºi în contextul comunismului aplicat, ideo-
logii ºi ctitorii acestuia nu s-au mai interesat de problema exploa-
tãrii de gen. Motivul principal este acela al primatului luptei de
clasã asupra tuturor celorlalte categorii de probleme. Lui Lenin,
ligile feministe ruse i-au pãrut mereu suspecte prin caracterul lor
burghez. Reprezentantele lor, femei emancipate în sens occidental,
au cãzut victime ale politicii revoluþionare sau au reuºit sã emi-
greze. A prelua o agendã feministã reprezenta, potrivit lui Lenin,
o abatere de la problema revoluþiei proletare. În acest mod, proble-
mele femeilor încep sã disparã, topite în cele ale luptei revoluþio-
nare. În general, orice þinea de o politicã a diferenþelor (minus cele
de clasã) nu era încurajat ideologic sau politic. Este însã de remar-
cat faptul cã primul guvern provizoriu, cel din 1917, a recunoscut
femeilor dreptul la vot, Rusia devenind astfel prima þarã est-euro-
peanã în care femeile primesc formal drepturi politice egale cu
cele ale bãrbaþilor. Mai mult, guvernul bolºevic instalat la putere
recunoaºte femeilor (în acelaºi an, 1917) o serie de drepturi pânã
atunci inexistente inclusiv în þãri avansate politic ºi economic :
limitarea zilei de muncã la opt ore, pãstrarea locului de muncã
în perioada de sarcinã ºi de îngrijire a copilului, recunoaºterea
statutului de mamã singurã (vezi Gheonea, 2003, p. 67).

Atitudinea sovieticã faþã de cãsãtorie a oscilat. Iniþial a fost
încurajatã politic ºi prin legislaþie o liberalizare spre �uniune
liberã� într-un cuplu cu drepturi egale ale membrilor sãi ºi în care
copiii erau preluaþi de comunitate (Alexandra Kollontai, Anatoli
Lunacearski). Este o idee veche a gândirii comuniste ºi socialiste,
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dar încã mult mai veche în privinþa �statului ideal�, prezentã în
Republica lui Platon. Acest experiment s-a dovedit un dezastru,
încurajând comportamentul complet iresponsabil al bãrbaþilor faþã
de copii ºi soþii, a fãcut sã creascã exponenþial numãrul avorturilor
ºi al abandonurilor de copii. Stalin a schimbat radical aceastã
abordare a cãsãtoriei, el mutând emanciparea femeilor în �sânul
noii familii sovietice�. Doar munca, susþine el, le face pe femei
egalele bãrbaþilor. Stalin, ca ºi Lenin, a fost ostil ideilor feministe
ºi, în plus, un promotor al perspectivei maternalist-conservatoare
asupra femeilor, fapt care l-a determinat sã interzicã avortul :
�Femeia sovieticã are aceleaºi drepturi ca ºi bãrbatul sovietic, dar
egalitatea nu o excepteazã de la marea ºi nobila îndatorire pe
care i-a acordat-o natura : ea este mamã, ea dã viaþã�7. Aceeaºi
retoricã o vom întâlni mai încolo în discursurile pronataliste ale
lui Ceauºescu, menite sã încurajeze acceptarea controlului sta-
tului asupra facultãþilor reproductive ale femeilor. Pe scurt, Stalin
a suprimat micile resturi de protofeminism care mai rezistaserã
în vremea lui Lenin8. Apologia maternitãþii nu l-a fãcut pe Stalin
sã cruþe femeile de politica sa de curãþare generalã. În 1950,
gulagurile sovietice erau populate, în proporþie de 25%, cu femei
acuzate cã au furat produse de pe câmp sau din uzine9. Dupã
rãzboi, a fost nevoie acutã de munca femeilor ºi, corespunzãtor, a
început o intensã propagandã care promova �femeia stahanovistã�
emancipatã ºi eliberatã prin muncã (Gheonea, 2003, p. 73).

Figura proeminentã a minimului feminism a fost Alexandra
Kollontai, ministrã în primul guvern sovietic. Ea a organizat un
Departament pentru Femei în cadrul Secretariatului Comitetului
Central al PCUS (Jenotdel), care a avut o agendã susþinutã de
promovare a femeilor, de educare politicã a acestora ºi a contribuit
pe o scarã foarte largã la emanciparea femeilor sovietice. Cum, în
astfel de situaþii, femeile descoperã genuin cã au interese ºi solida-
ritãþi comune care pot �scãpa� ideologiei oficiale, Jenotdel a fost
desfiinþat din cauza �deviaþionismului feminist�, acuzaþie la fel de
gravã ca ºi cea de �deviaþionism burghez�. Aceastã lecþie relevã

7. Citat în Gheonea, p. 71.
8. Avorturile vor fi relegalizate în Uniunea Sovieticã în 1955.
9. Supravieþuirea familiei era în acei ani aproape imposibilã, din cauza mari-

lor lipsuri.
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pregnant cã partidele comuniste nu au tolerat nici o formã de
organizare necontrolatã sau care putea devia de la politica lor mãcar
prin diferenþã specificã, ºi cã feminismul a fost tratat ca periculos
chiar ºi în forma în care nu contravenea doctrinei oficiale.

2.2. Denaturarea familiei ºi vieþii private

Comunismul întreprinde asupra vieþii private un asediu sistema-
tic cãruia oamenii încearcã sã îi reziste. Lozinca �Nu am nimic de
ascuns în faþa colectivului !� implicã transparenþã, dar mai ales
delaþiune, inclusiv cu referire la rude ºi prieteni10. Cartea Sheilei
Fitzpatrick Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary
Times (Stalinismul de zi cu zi. Viaþa obiºnuitã în vremuri neobiº-
nuite), 1999, nu este nici o analizã feministã a stalinismului, nici
una orientatã spre relaþiile de gen din acea perioadã ; în schimb,
fiindcã acoperã problematica vieþii cotidiene în plin stalinism, ea
este o lucrare importantã în economia înþelegerii experienþelor
de gen în comunism, îndeosebi în mediul urban (pentru stali-
nismul politic românesc, vezi în mod special Vladimir Tismãneanu,
200311).

Ideologia autosacrificiului devine o ideologie generalã. Existã
un ideal mai înalt decât interesele �meschine� ale fiecãruia în
parte, ºi acestui ideal trebuie sã îi fie deplin sacrificate interesele
imediate. Idealul reprezintã �viitorul luminos�, comunismul.

Tot ce aminteºte de trecut ºi îndepãrteazã de acest �viitor
luminos� exprimã înapoiere ºi trebuie lichidat prin varii mijloace.
Un mijloc central, regãsibil ºi în celelalte þãri comuniste mai târziu,
este cel al marii purificãri de clasã. Au fost eliminaþi, în genere,
prin deportare în gulaguri, în mod special cei socotiþi �duºmanii
de clasã� : burghezii, chiaburii, intelectualii �ºovãielnici� (a se citi
nedogmatici ºi care nu doreau sã devinã colaboraþioniºti), preoþii.
Aceasta a însemnat adesea separarea ºi distrugerea familiilor

10. Vezi proporþiile grotesc-dureroase ale delaþiunilor în România, comise de
cãtre prieteni, rude, colegi, în contextul datelor oferite prin deschiderea
dosarelor personale din arhivele Securitãþii române.

11. În privinþa vieþii cotidiene în comunism, o deosebit de semnificativã lucrare
pentru România o reprezintã Politica duplicitãþii (Kligman, 2000).
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�duºmanilor de clasã�12. Relaþiile de rudenie cu persoane din aceste
categorii, mai ales cãsãtoriile, deveneau stigmate sociale ºi o patã
neagrã în propriul dosar de cadre. Tendinþa de a ascunde sau
falsifica trecutul era, în aceste condiþii, foarte ridicatã. Practi-
carea �cãsãtoriilor de faþadã� (ca metodã de camuflare a identitãþii
trecute) era foarte frecventã, ca ºi epidemia de divorþuri din motive
de corectitudine politicã (vezi Fitzpatrick, 1999, pp. 125-127, ºi
întregul capitol VI, �Family Problems�). Stalinismul a nãscut noi
drame personale, cum ar fi aceea a motivelor politice care se
opuneau unei cãsãtorii : de exemplu, între o utecistã (komsomo-
listã) ºi un fiu de chiabur. Existau ºi surse bizare de tragedii.
Fitzpatrick relateazã cazul unui tractorist care ºi-a tãiat gâtul cu
un brici fiindcã îºi consumase toatã raþia de benzinã ºi nu putea
sã-ºi îndeplineascã planul (ibidem, p. 136).

Începuturile comunismului, cele pe care simpatizanþii le numesc
perioada �entuziasmului revoluþionar�, iar opozanþii : perioada
�gulagurilor ºi deportãrilor� a abundat în demascãri ºi �înfierãri�,
inclusiv ale pãrinþilor de cãtre copii ºi ale soþilor între ei. Critica
ºi autocritica, substitut de demascãri ºi autoînfierãri (numite mai
târziu ºi în documentele programatice ale PCR : �forþa motrice a
societãþii noastre�), au devenit componente comportamentale coti-
diene. Demascarea ºi delaþiunea erau practici foarte frecvente.
Dictatura proletariatului este era marilor dezbinãri programate,
inclusiv între rude ºi prieteni. În aceste condiþii, atunci când
schismele nu erau de astfel de proporþii, solidaritatea între genuri
era fireascã în faþa unui inamic comun.

Aºa cum am relevat mai sus, politica sovieticã faþã de familie
ºi reproducere a fost relativ contradictorie. Conform doctrinei
marxiste, o vreme, familia a fost tratatã ca instituþie burghezã ºi,
chiar dacã nu a fost descurajatã, a lãsat mult loc uniunii libere ºi
divorþurilor neîngrãdite, ca ºi libertãþii reproducerii. Consecinþele
au fost însã grave. Au crescut exponenþial poligamia, adulterul,
neglijarea ºi abandonarea copiilor, creºterea numãrului de copii
vagabonzi ºi a delincvenþei minorilor. Cele mai multe plângeri împo-
triva acestei politici de laissez-faire în privinþa familiei au fost
fãcute de cãtre femei, cãci ele rãmâneau cu responsabilitatea faþã

12. Pentru descrierea ºi analiza acestei etape în contextul comunismului
românesc, vezi Boia (ed.), 1998, Constante, 1995, Ierunca, 1990.
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de copiii abandonaþi de cãtre taþi. În consecinþã, în 1937, politica
lui Stalin s-a schimbat. Divorþurile au devenit mult mai dificile,
iar avorturile au fost interzise. Mamele cu mulþi copii au devenit
�mame eroine�. În acest sens, este de remarcat cum �eroii muncii
socialiste� sunt prin excelenþã bãrbaþi, femeile devenind eroine
prin maternitate ca în toate doctrinele conservatoare sau în cele
reacþionare în privinþa rolului femeilor. Fitzpatrick remarcã o
constantã, de altfel, a regimurilor comuniste. Nici o discuþie publicã
despre avort nu se purta în termeni de drepturi, fie ale fãtului, fie
ale mamei, ci în termeni vizând obligaþiile faþã de stat sau sãrãcia
(discursul împotriva interzicerii avorturilor)13.

Lumea stalinismului era una a marilor lipsuri cu care erau silite
sã se confrunte prin excelenþã femeile. Statul la coadã a devenit
ocupaþie fundamentalã, iar raþionalizarea consumului, o politicã
de stat. România ultimului deceniu de comunism a reeditat acest
model printr-o politicã de umilire totalã prin lipsuri ºi raþionali-
zãri. S-au creat noi moduri de viaþã, inclusiv noi roluri în familie,
legate de omniprezenþa statului la coadã ºi de noile strategii de
supravieþuire prin diminuarea drasticã a raþiei de gaze, electri-
citate, benzinã.

Termenul �viaþã privatã� îºi pierde practic referenþialitatea.
Oamenii trãiau în timpul stalinismului în camere din apartamente
comune cu mai multe familii sau în barãci, împãrþind bãile ºi
bucãtãriile. Sensurile intimitãþii erau iremediabil pierdute. Veci-
nãtatea ajunsese la cote înalte de ostilitate, ºi fiecare metru pãtrat
în plus putea sã fie subiect de denunþ pe diferite motive. Nu era
nevoie de �inspectori� în dormitoarele oamenilor fiindcã existenþa
privatã dispãrea iremediabil (vezi Fitzpatrick, capitolul II). Toate
þãrile foste comuniste abundã de blocuri standard, adesea con-
struite pe locurile caselor distruse, semn al omogenitãþii sociale,
dar ºi al �transparenþei� vieþii personale. Nici în mediul rural
viaþa nu era fundamental diferitã, iar femeile au rãmas chiar ºi
mai singure sã rezolve problemele familiei lor, combinând în mod
mai paradoxal moduri de viaþã foarte diferite (vezi, de exemplu,
lucrarea lui David Ransel, 2000).

13. Perspectiva lui Fitzpatrick are adesea accente feministe. Ea blameazã feme-
ile pentru cã gândesc în termenii �obligaþiilor faþã de stat� (vezi p. 153).
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Comunismul a nãscut noi diviziuni sociale între muritorii de rând
ºi noii privilegiaþi : nomenclatura de partid ºi de stat, securitatea,
artiºtii ºi oamenii de ºtiinþã integraþi regimului, stahanoviºtii
(muncitorii excepþionali ca performanþã, socotiþi �eroi�). Aceºtia
din urmã aveau acces la alt nivel de consum ºi servicii. Noþiunea
de privilegiu îºi schimbã sensurile. De la acces la vacanþe ºi vile,
ea ajunge sã însemne acces la mai mulþi metri pãtraþi locuibili,
acces la haine, pantofi ºi mâncare.

În aceste bãtãlii cotidiene pentru supravieþuire, femeile au
jucat un rol central. Ideal, ele trebuiau sã întruchipeze stahano-
vismul productiv ºi reproductiv. Rolul lor în economia comunistã
de subzistenþã a fost incontestabil. Ele au fãcut faþã lipsurilor
cotidiene, au trecut la un tip de producþie în gospodãria proprie ca
sã poatã asigura supravieþuirea familiei. Au devenit �superfemei�,
adesea în mod involuntar, ca simplã formã de adaptare la o situa-
þie în care lipsurile erau uriaºe, ºi �protecþia� bãrbãteascã, aproape
inexistentã.

3. Comunismul românesc

3.1. Protofeminism ºi antifeminism : propaganda
emancipãrii ºi reculul acesteia în România

Comunismul românesc începe cu o ideologie a emancipãrii ºi sfâr-
ºeºte cu o ideologie conservator-maternalistã, încurajatã de comu-
nismul naþionalist. Imaginea femeilor, promovatã în propaganda
comunistã a anilor �50-�60, este de departe una de emancipare faþã
de cea a anilor �70-�80 (vezi analiza propagandei despre femei în
Gheonea ºi Gheonea, 2003). Stereotipul foarte rãspândit în aceste
ultime decenii de comunism14 era legãtura : �mamã-viaþã-pace�.
Munca a devenit soluþia emancipãrii ºi unica posibilitate de a
demonstra egalitatea cu bãrbaþii. Termenul �egalitate� îºi schimbã
sensurile. Nu este vorba atât despre egalitatea în drepturi, ci
despre egalitatea în îndatoriri. Avem de a face cu o societate în care

14. Despre care, desigur, nimeni nu ºtia cã sunt ultimele.
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individul trãieºte în slujba statului, partidului, �viitorului luminos�,
fãuririi societãþii socialiste multilateral dezvoltate (orizontul pro-
pagandistic de aºteptare în România comunistã a anilor �70 ºi �80).
Ideile de autointeres ºi autoafirmare erau complet înfierate ca
burgheze, în schimb cea de autosacrificiu ca datorie era ridicatã
la rang de virtute moralã fundamentalã (vezi Miroiu, în Renne15,
1997).

Debuturile comunismului au însemnat ºi în România o frenezie
stahanovistã, populatã propagandistic cu muncitoarele fruntaºe
rãsplãtite cã depãºesc planul : �Femeile pot contribui la îndepli-
nirea ºi depãºirea planului, la înflorirea socialismului ºi patriei�,
dar acestea nu muncesc pentru ele, ci pentru partid. Multe femei
au poveºti fascinante care încearcã sã convingã asupra marilor
realizãri posibile prin comunism : una dintre ele era preºedinta
unui CAP aflat pe moºia pe care lucrase la chiabur.

�Principala funcþie a femeii era pe atunci cea de muncitoare, în
fabricã sau pe ogor ; urmau apoi meseria de mamã, cea de gospodinã
ºi ultima � atât în ordinea enumeraþiei, cât ºi în cea a importanþei �
calitatea de intelectualã.� (Gheonea, 2003, p. 127)

Aºa cum reiese din analiza propagandei16, dupã acea perioadã
ºi, mai ales, începând cu etapa inauguratã de Decretul antiavort
al lui Nicolae Ceauºescu, moment esenþial în schimbarea politicii
anterioare, construcþia femeii noi, cu dimensiuni preponderent
profesionale ºi angajatã politic, se estompeazã în favoarea celei
materne, respectiv a maternitãþii în slujba statului. De la imagi-
nea femeilor direct implicate în schimbarea vieþii proprii, volun-
tare ºi puternice, femei care au iniþiativã, �îºi croiesc destinul�, îºi
construiesc singure cele necesare, inclusiv locuinþe sau creºe pentru

15. Tanya Renne a dat volumului numele Ana�s Land, preluat parþial din
titlul articolului meu referitor la autosacrificiu ca datorie : �Ana�s Land.
The right to be sacrificed�. La rândul meu, am preluat ideea din Balada
Mãnãstirii Argeºului, cu referire la condiþia de Ana, femeia ziditã împo-
triva voinþei ei de soþ ºi pentru o operã despre fãurirea cãreia nimeni nu
i-a cerut pãrerea.

16. Vezi Gheonea, 2003, cu referire particularã la filmul documentar. Acesta
preceda vizionarea filmului artistic în cinematografe ºi avea un puternic
rol educativ-propagandistic.
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copiii, se ajunge la una cu accente paternaliste. Statul17 devine,
din perspectiva propagandei oficiale, cel care produce, dã, prote-
jeazã, are grijã. El este �marele patriarh�. Mitul pasivitãþii feme-
ieºti revine, dar prin intermediul patriarhatului de stat. Acest mit
devine cu totul pregnant în �Epoca de aur� sau era stalinismului
naþionalist a lui Nicolae Ceauºescu18.

În pofida controlului agendei publice de cãtre partid, au existat
ºi tentative de emancipare de facturã asumat feministã, aparþi-
nând unui numãr limitat de intelectuale public influente19. Aceste
abordãri sunt încã foarte puþin analizate. Figurile proeminente
feministe ale perioadei comuniste româneºti sunt Ecaterina Oproiu20

ºi Stana Buzatu.
Ecaterina Oproiu a fãcut veritabile tentative publicistice21 ºi

televizate în privinþa unei agende a emancipãrii, cu referire prepon-
derentã la nedreptatea din sfera domesticã. Prefer sã adopt ter-
menul de �sferã domesticã� în privinþa comunismului (aºa cum îl
foloseºte ºi Ecaterina Oproiu), fiindcã cel de sferã privatã este
impropriu în condiþiile ubicuitãþii statului, ale amestecului acestuia
în viaþa indivizilor, la proporþiile conferite în comunism. Autoarea
menþionatã mai înainte a militat deschis împotriva prejudecãþilor
în privinþa femeilor. Simpatiile ei nu se îndreaptã înspre femi-
nismul liberal, al drepturilor individuale, ci spre justificãri ale
emancipãrii de dragul dezvoltãrii societãþii. Fiindcã nu crede în
schimbãri unilaterale, ea pledeazã pentru �emanciparea bãrbatului�,

17. A se înþelege partidul-stat.
18. În sensul unei asemenea caracterizãri, vezi în mod special Tismãneanu,

2003.
19. În anii �80, influenþa intelectualilor a fost programatic ºi dramatic redusã

pe fondul creºterii exponenþiale a cultului celor doi Ceauºescu, Nicolae ºi
Elena.

20. Ecaterina Oproiu este critic de film ºi a condus în perioada comunistã
revista �Cinema�. Personal, consider cã apariþiile ei televizate din anii
�70, înainte de decãderea completã a televiziunii, au avut un puternic
impact asupra mea ºi a altor femei din generaþia mea. Era singura
femeie care vorbea într-un limbaj cultivat feminist despre �eliberarea�
femeilor.

21. Sub îngrijirea ei a fost tradusã ºi a apãrut, în 1974, la Editura Politicã,
singura carte de feminism militant din perioada comunismului. Este
vorba despre cartea Mathildei Neil, Drama eliberãrii femeii, la ºase ani
dupã lansarea sa parizianã.
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fiind adepta ideii dupã care, atâta vreme cât femeile deþin mono-
polul muncilor domestice, nu poate sã fie vorba despre egalitate
între sexe. Existã muncã la domiciliu, dar nu emancipare la domi-
ciliu22. Oproiu întreprinde o criticã sistematicã adresatã dublei zile
de muncã a femeilor23. Polemizând cu concepþiile patriarhal-roman-
tice despre necesitatea de a þine femeile departe de politicã, pentru
a le putea iubi, ea criticã ideologia �adoraþiei� faþã de femei, precum
ºi strategia excepþionalistã implicatã într-o astfel de ideologie.
Cât de adorate, se întreabã ea, au fost þãrãncile ºi femeile munci-
toare ? Ea face apologia muncii ca metodã de emancipare, conside-
rând cã bãrbaþii ºi femeile trebuie sã fie legaþi între ei sentimental,
nu economic, sã fie în situaþia de a dori sã vieþuiascã împreunã,
nu de a fi nevoiþi sã o facã fiindcã altfel nu au mijloace de trai
(ibidem, p. 112). Ea accentueazã asupra dublului standard folosit
în mass-media, faptul cã bãrbaþilor cu funcþii de decizie li se cer
opinii despre economie, producþie, ceea ce se întâmplã ºi cu femeile,
dar acestea din urmã sunt sistematic chestionate asupra împãcãrii
celor douã roluri, de conducãtoare pe de-o parte, de gospodinã ºi
mamã, pe de altã parte24.

Fiind aproape de timpul ºi contextul acelei vremi, Ecaterina
Oproiu considerã cã solidaritatea de clasã este mai puternicã decât
cea feministã, cã prãpãstiile care le despart pe femei, din raþiuni
de clasã socialã, nu pot sã fie pe deplin trecute prin interese care
le-ar unifica, dincolo de alte diferenþe.

În Condiþia femeii, dimensiune a progresului contemporan, 1977,
Stana Buzatu criticã mitul potrivit cãruia familia este unicã sursã
de împlinire pentru femei. Este un mit, susþine ea, care conduce
la subdezvoltare. Autoarea relevã nedreptatea existenþei diferen-
þelor de venituri între ramuri, dupã genul celor care lucreazã
preponderent în cadrul lor, precum ºi starea de inferioritate a
femeilor, determinatã de plasarea lor în poziþii subordonate în
cele mai multe foruri de decizie. Mai mult, acestor surse de inferio-
ritate li se adaugã ºi concepþia dupã care nivelul de înþelegere al

22. Cit. Gheonea, 2003, p. 112.
23. Vezi prefaþa Ecaterinei Oproiu la cartea Mathildei Neil, precum ºi capi-

tolul ei din Cartea fetelor, Editura Politicã, Bucureºti, 1977.
24. Vezi volumul Cartea fetelor, Carol Roman, Sofia Pãun, Sanda Faur, Ursula

ªchiopu, Ecaterina Oproiu, Editura Politicã, Bucureºti, 1977.
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femeilor, inclusiv în privinþa politicii partidului, este mai redus.
Ca ºi în cazul Ecaterinei Oproiu, pledoaria Stanei Buzatu se concen-
treazã în jurul independenþei economice, singura de altfel admisã
ºi de cãtre ideologia comunistã oficialã ºi, de altfel, cu adevãrat
necesarã, dar deloc ºi suficientã pentru autonomia femeilor25.

Ambele feministe au fost fiicele timpului lor, ceea ce este expli-
cabil. Gândind în context, ele promovau fãrã îndoialã ideea de
emancipare a femeilor în comunism, ºi nu de comunism. Foarte
puþinã lume, la acea orã, putea sã creadã cã acest regim se va
prãbuºi, încercând sã convieþuiascã prin compromisuri ºi compli-
citãþi de diverse grade. Opozanþii ºi disidenþii deschiºi ai regimului
au fost puþini, iar vocea lor nu s-a putut auzi direct pe canalele
româneºti de comunicare, ci mediat de mass-media strãine. Între
disidenþii regimului comunist ai ultimului deceniu, un rol deosebit
de proeminent l-a avut Doina Cornea. Astãzi, ea este o figurã
publicã nemediatizatã ºi trecutã într-un con de umbrã în raport
cu puþinii bãrbaþi aflaþi în aceeaºi situaþie. Protestele faþã de
politica în privinþa femeilor au fost însã izolate ºi mai degrabã
exprimate în formã poeticã. Un exemplu relevant este poeta Ana
Blandiana, cu referire la politica pronatalistã, dar ºi a celei de tip
totalitar, fapt care i-a atras retragerea dreptului de publicare.

3.2. Politicile de gen : între ideologia egalitãþii
ºi patriarhatul de stat

Comunismul a însemnat o schimbare semnificativã în relaþiile de
gen în þãrile central ºi est-europene, în România, în particular. La
nivel ideologic, aceasta însemna cel puþin : independenþa econo-
micã a femeilor faþã de bãrbaþi, dezvoltarea statutului de �tovarãºi
de muncã ºi de viaþã� pentru bãrbaþi ºi femei, sprijinul statului în
creºterea copiilor, industrializarea muncii casnice, educaþie egalã,
participarea deplinã a femeilor la viaþa politicã. Dupã cum vom
vedea însã, aceste politici au reprezentat de fapt �o uzurpare de
cãtre stat a unei agende parafeministe, prin care acesta a consti-
tuit o miºcare de femei neocorporatistã�, realizatã în colaborare

25. Stana Buzatu, Condiþia femeii, dimensiune a progresului contemporan,
Editura Politicã, Bucureºti, 1977.
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cu organizaþiile de femei, toate controlate de cãtre stat26 (Jean
Robinson, 1995, p. 205).

Principalele achiziþii ale comunismului pentru ridicarea condi-
þiei femeilor au fost la nivel de principiu (fiindcã vom vedea cum
diferã realitatea de principii) egalitatea economicã, egalitatea poli-
ticã, educaþia egalã, egalitatea în viaþa privatã.

3.2.1. Egalitatea politicã

În timpul regimului comunist din România au fost emise patru
Constituþii. Dreptul de a alege la toate nivelurile a fost acordat
pentru femei în Constituþia lui Carol al II-lea, din 1939, dar
aceasta nu prevedea ºi eligibilitatea femeilor pentru Camera
Deputaþilor. Femeile au votat prima oarã în 1946, alegerile fiind
falsificate.

Constituþia din 1948 este prima care prevede în mod expres
interzicerea discriminãrii de gen (nenumitã ca atare). Egalitatea
între bãrbaþi ºi femei devine principiu constituþional alãturi de
cele de naþionalitate, religie, culturã, existente ºi înainte. Totuºi,
spre deosebire de propaganda rasialã ºi naþionalist ºovinã despre
care se stipuleazã cã vor fi pedepsite, sexismul ºi misoginismul nu
sunt pedepsite, ceea ce face ca apãrarea împotriva lor sã fie nulã
ca posibilitate legalã. Aceasta a fãcut ca patriarhatul tradiþional
sã nu poatã fi cu nimic tulburat în România, ºi ca relaþiile de gen,
dincolo de cele oficiale, formale, tovãrãºeºti, sã rãmânã foarte
tradiþionale. Emanciparea a �zgâriat doar suprafaþa�, aºa cum
remarcã Krassimira Daskalova (2000) ºi pentru cazul Bulgariei,
precum ºi alte cercetãtoare ale condiþiei femeilor în comunism.

Organizaþiile de femei erau socotite drept reprezentantele legi-
time ale intereselor ºi nevoilor femeilor. Organizaþia-cadru era
Consiliul Naþional al Femeilor, menit sã promoveze politica parti-
dului în rândul femeilor ºi politica pentru femei în cadrul celei
generale a partidului.

26. Existã ºi un motiv subiectiv al preferinþei mele pentru cazul românesc.
Pentru mine, comunismul a fost o experienþã care coincide cu primii 34
de ani din viaþã. Departe de a putea fi pur livrescã, o asemenea abordare
reprezintã practic ºi o reflecþie teoreticã asupra experienþei personale ºi
a celor din proximitate.
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Formal vorbind, accesul femeilor la poziþii de putere era neîngrã-
dit. Mai mult decât atât, comunismul a operat cu un sistem de
promovare pe bazã de cote, dupã principii relativ asemãnãtoare
celor pe care astãzi le-am încadra în discriminãri pozitive. Acestea
ofereau acces dupã principiul proporþionalitãþii (relativ aplicat).
Structurile de conducere la nivel de partid ºi stat trebuiau sã
reflecte proporþional : compoziþia socialã (muncitori, þãrani, inte-
lectuali), compoziþia etnicã, reprezentarea pe sexe. Acest fapt a
dat realmente naºtere unei emulaþii în etapa �entuziasmului revo-
luþionar�.

Prezenþa femeilor în organele de conducere ale partidului a
crescut constant, ajungând pânã la 40%. În anul 1989, Comitetul
Central al PCR avea 24% membri plini femei ºi 40% membri
supleanþi, iar Comitetul Politic executiv avea 10% membri plini
femei ºi 8% supleanþi (în Olteanu, ed., 2003, Anexa 1). Din punct
de vedere ierarhic, femeile erau mai prezente la nivelurile infe-
rioare ale deciziei politice decât la cele de vârf, însã este de remar-
cat faptul cã, din pãcate, femeile apar în prim-planul politicii
româneºti de abia în regimul comunist, cã nu existã o tradiþie nici
mãcar excepþionalistã a prezenþei femeilor în politicã pânã atunci,
altfel decât ca soþii, amante sau fiice, în întreaga istorie a României.

Propaganda iniþialã a regimului era de aºa manierã, încât accen-
tul cãdea asupra femeilor care muncesc, îºi fac o carierã, mai ales
în producþia directã, de tip industrial, care se implicã politic.
Ulterior, aceastã propagandã a egalitãþii politice ºi a emancipãrii
femeilor s-a diminuat, lãsând locul, în România, propagandei
comunist-naþionaliste ºi cultului personalitãþii Elenei Ceauºescu,
în tandem cu cel al soþului ei, conducãtorul partidului ºi al statu-
lui. Argumentele principale în promovarea femeilor nu mai erau
legate de capacitãþile lor profesionale, de muncã, ci de maternitate
ºi devotament faþã de þarã (vezi Petre, 1998, Cioroianu, 1998,
Kligman, 2000, Olteanu, Gheonea, 2003).

Cultul personalitãþii Elenei Ceauºescu, precum ºi rolul ei în
politica româneascã au avut un impact nefast pentru femei în
tranziþia postcomunistã fiindcã au fost folosite ca argument sexist
de legitimare a îndepãrtãrii femeilor de prim-planul politicii româ-
neºti. S-a dezvoltat un veritabil complex de culpabilitate �Elena
Ceauºescu�, cãruia i s-au adãugat ca argument rolul altor figuri
politice : Ana Pauker, Suzana Gâdea, Aneta Spornic, Alexandrina
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Gãinuºe. Simetrica unui astfel de complex nu a fost niciodatã
dezvoltat în legãturã cu bãrbaþii în politicã (vezi ºi Miroiu, 1998).

Femeile au avut acces la putere în etapa în care puterea era goalã
de sens, respectiv în comunismul totalitar. Puterea nu exprima
capacitatea de a-þi impune interesele pe o agendã politicã ºi de a
avea acces la resursele care îþi permit rezolvarea intereselor proprii,
în primul rând fiindcã autointeresul era delegitimat. Femeile din
comunism aveau interesele impuse de politica partidului, fiindcã
partidul-stat a uzurpat agenda miºcãrii de femei, a anexat-o la
scopurile sale. Chiar ºi organizaþiile naþionale ale femeilor, menite
sã reprezinte femeile ºi sã recruteze viitoare lidere, erau anexate
de cãtre partidele comuniste, iar programele lor erau foarte puþin
emancipatoare, ele urmãrind mai degrabã sã sprijine femeile în
gãsirea unui echilibru pentru dubla zi de muncã (vezi ºi Robinson,
1995, pentru cazul Poloniei).

3.2.2. Egalitatea economicã

Comunismul a stipulat în Constituþie ºi legi egalitatea în drepturi
ºi îndatoriri între toþi cetãþenii. Constituþia din 1948 prevedea
explicit una dintre cerinþele fundamentale ale feminismului socia-
list : �La muncã egalã, femeia are drept de salarizare egalã cu
bãrbatul� (art. 21). A abolit proprietatea privatã asupra mijloacelor
de producþie ºi exploatarea de clasã. A stipulat ca drepturi centrale
pe cele la viaþã, muncã ºi pace. Dreptul la muncã atrãgea datoria
de a munci. O importanþã mare a avut-o faptul cã toate veniturile
trebuiau sã provinã fie din salarii, fie din pensii (nu era admis un
venit care nu provenea din muncã). Fiecare cetãþean ºi cetãþeanã
aveau dreptul ºi datoria sã munceascã, dacã aveau capacitatea sã
o facã. Cine nu presta o muncã ce putea sã fie controlatã de cãtre
stat era socotit un parazit (mai puþin casnicele, mame cu copii
mici). Acest fapt era un delict care atrãgea, în România ºi în
multe alte þãri comuniste, pedeapsa cu închisoarea. Statutul gene-
ral egal, indiferent de sex, rasã, etnie, religie, era cel de �om al
muncii�. Aceastã ideologie deschidea femeilor, cel puþin teoretic, o
largã posibilitate spre lichidarea aservirii economice, respectiv de
dobândire a independenþei economice. Femeile au reprezentat
aproape o jumãtate din forþa de muncã. Statutul lor era cel de
�tovarãºe de muncã ºi viaþã ale bãrbaþilor�. Ponderea femeilor
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casnice era nesemnificativã. Munca devine elementul nivelator al
diferenþelor de gen : �Sã îi tratãm pe toþi oamenii nu ca bãrbaþi
ºi femei, ci în calitatea lor de membri de partid, de cetãþeni pe
care îi judecãm exclusiv dupã munca pe care o depun� (Nicolae
Ceauºescu, 197327).

Principiul de salarizare pãrea foarte convenabil femeilor : la
muncã egalã, salarii egale. Aparent, condiþiile egalitãþii economice
erau asigurate. Vladimir Pasti (2003) argumenteazã însã cã lucru-
rile nu stãteau aºa cum par.

�Politicile de gen ale comunismului au fost politici de reproducere
a dominaþiei bãrbaþilor în societate începând cu steagul care avea
bãrbat cu ciocan ºi femeie cu secerã, iar cele douã munci erau deja
ierarhizate.� (Pasti, 2003, p. 102)

Socialismul care proclama egalitarismul de gen ºi-a creat pro-
priul patriarhat pe cale politicã prin ierarhizarea ramurilor econo-
mice în baza importanþei sociale a muncii. Ierarhizarea era politic
determinatã ºi coerentã cu ideologia dupã care industria grea este
superioarã celei uºoare, iar producerea mijloacelor de producþie
este superioarã celei a bunurilor de consum. Ierarhizarea însemna
o distribuire a resurselor, a banilor, a prestigiului ºi avantajelor
pentru acele ramuri tratate ca vârfuri economice, nu fiindcã aduceau
venituri mari, ci fiindcã aºa impunea Partidul Comunist. Ramurile
�importante social� erau ocupate preponderent de bãrbaþi, iar cele
mai puþin importante erau ramuri cu forþa de muncã preponderent
femininã. Chiar ºi în cele cu femei numeric dominante, condu-
cãtorii la nivel de echipã, secþie, întreprindere erau mai ales bãr-
baþi. Managerii nu erau recrutaþi dintre economiºti (specializare
preponderent femininã în România), ci dintre ingineri (învã-
þãmântul politehnic fiind puternic masculinizat). În consecinþã,
socialismul real a consacrat dominaþia economicã a bãrbatului
comunist asupra femeii comuniste prin decalajul de venituri, în
baza genului reflectat în ierarhizarea importanþei muncii (vezi
Pasti, 2003, capitolul �Moºtenirea socialistã�, ºi Miroiu M., 2003 b).
La capãtul comunismului (despre care nimeni nu ºtia cu certi-
tudine cã va fi ºi când va fi), decalajele de venit existau, dar într-o

27. Este vorba despre cuvântarea de la Plenara din iunie 1973, citatã în
Olteanu, 2003, p. 41.
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proporþie temperatã. În general, veniturile proprii nu erau suficiente
pentru supravieþuire, ºi relaþia economicã în cuplu era mai degrabã
de interdependenþã.

3.2.3. Educaþia egalã

Articolul 22 din Constituþia comunistã din 1948 prevede dreptul
egal la învãþãturã. Educaþia a urmãrit fãurirea �omului nou, con-
structor devotat al comunismului�. Acest om nu avea gen, rasã,
clasã. Învãþãmântul era mixt ºi general accesibil, indiferent de
sex. Femeile au avut acces în principiu la orice formã de educaþie,
reuºind sã recupereze masiv decalajul anterior. În 1987, de exemplu,
50% dintre elevi ºi 47% dintre studenþi erau fete. Aceasta le-a
permis un acces larg la profesii calificate. Accesul s-a lãrgit consi-
derabil pentru copiii proveniþi din medii muncitoreºti ºi de la
þarã, implicit pentru fetele din aceste medii. Formal, întregul
învãþãmânt era gratuit, astfel încât nu se punea problema tradi-
þionalã cã pãrinþii investesc mai mult în educaþia bãieþilor28. Au
dispãrut cu totul ºcolile de menaj interbelice care pregãteau fetele
pentru cariera de gospodine, mame ºi soþii, dupã cum a dispãrut
educaþia pentru viaþa privatã. Deºi a dispãrut obiectivul educãrii
femeilor în calitate de gospodine, nu a dispãrut ºi segregarea pe
sexe la orele de �practicã� în învãþãmântul gimnazial, în care fetele
învãþau sã coasã ºi sã gãteascã, iar bãieþii, sã facã tâmplãrie.

Învãþãmântul a devenit tot mai abstract, mai tehnicizat ºi mai
rupt de problemele de viaþã ale oamenilor, inclusiv de feminitatea
sau masculinitatea acestora, dar mai ales de experienþele feme-
ieºti ºi feminine. Totuºi, orientarea femeilor se fãcea spre specia-
lizãri în profesii mai prost plãtite. Învãþãmântul tehnic din care
se recrutau managerii era prin excelenþã dominat de bãrbaþi. Carie-
rele universitare ale femeilor erau mult mai rare ºi de nivel mai
jos. Cu alte cuvinte, a existat o feminizarea la bazã ºi o mascu-
linizare la vârf a învãþãmântului (vezi ºi studiile din Grünberg,
2001, ed.).

Omul nou, ca ideal educaþional, era lipsit de gen. Determinaþiile
sale vizau mai degrabã o combinaþie între tenacitate ºi obedienþã,

28. Poate doar în sistemul informal al meditaþiilor, dar acest lucru este greu
de demonstrat.
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colectivism, simþul datoriei necondiþionate faþã de stat ºi partid,
autosacrificiu, o eticã a grijii nedublatã de o eticã a drepturilor.
Unele dintre aceste trãsãturi vizeazã �feminizarea negativã� a
omului nou (Miroiu, 1999). Educaþia pentru libertate, competiþie
ºi autonomie (valori ataºate liberalismului) a lipsit ca ofertã pentru
ambele sexe.

3.2.4. Egalitatea în viaþa privatã

Constituþia de la 1948 prevedea faptul cã statul protejeazã cãsã-
toria, familia ºi copiii minori. Acest fapt este, în ciuda aparenþelor,
relativ dubios fiindcã, în mod normal, aceastã problematicã þinea
de dreptul privat. Respectiva prevedere a anticipat însã ingerinþa
statului în viaþa privatã, dar nu în sensul de a proteja drepturile
individuale ale membrilor acesteia, dupã cum vom vedea mai jos.
Aceastã prevedere este coerentã cu politica paternalistã ºi cu
instaurarea patriarhatului de stat.

Tovarãºii de muncã, de idei ºi de revoluþie erau adesea ºi
tovarãºi de viaþã. Problema creºterii copiilor a fost în parte pre-
luatã de cãtre stat, care a finanþat creºele de întreprindere ºi
grãdiniþele, astfel încât un copil putea fi dus chiar de la 3 luni la
o creºã zilnicã sau sãptãmânalã, ºi pãrinþii îºi puteau continua
munca. În afara raþiunii sprijinirii creºterii copiilor mai erau ºi
alte raþiuni : era mai bine ca pãrinþii sã fie ocupaþi în producþie,
inclusiv în sensul posibilitãþii statului de a-i controla, iar educaþia
copiilor trebuia influenþatã de timpuriu de cãtre stat29. În acest
fel, încã una dintre promisiunile doctrinare ale lui Engels s-a
împlinit.

Conceptul în sine de sferã privatã este dubios, ca ºi cel de sferã
publicã (vezi ºi Nanette Funk care foloseºte expresia : �an ersatz
public sphere�, în Funck, 1993, p. 323, precum ºi preferinþa mea,
mai sus exprimatã, pentru termenul de �sferã domesticã�). Statul
intervenea în viaþa privatã a indivizilor. Spre deosebire de statele
capitaliste democratice, fondate pe neamestec în existenþa privatã
a persoanei (cu toate neajunsurile semnalate de feministele liberale,

29. Nu discut aici condiþiile din ce în ce mai precare din creºe ºi grãdiniþe,
pe fondul declinului economic general al comunismului anilor �80.
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respectiv acceptarea tacitã a abuzurilor ºi a violenþei domestice),
comunismul intervenea în viaþa privatã prin diferite mijloace (dar
nu în caz de abuzuri ºi violenþã). De exemplu, în România ulti-
mului deceniu de comunism, statul stabilea în mod generalizat
nevoile de consum ale indivizilor, precum ºi drepturile acestora la
consum30. Intervenþia mult mai generalã era în privinþa cãsãto-
riilor ºi divorþurilor, care nu erau tratate neutru din punct de
vedere politic ºi puteau afecta cariera ºi promovarea unei persoane
dacã erau privite ca nepotrivite (în sensul apartenenþei de clasã a
partenerului sau partenerei, al trecutului politic, inclusiv al pãrin-
þilor, al relaþiilor cu strãinãtatea � rude, corespondenþã, relaþii
profesionale).

Aparent, familia socialistã era partenerialã, dar numai aparent
(în ideologia oficialã). Patriarhatul socialist a consacrat dominaþia
tatãlui în familie (lui i se dãdea alocaþia pentru copii, mamei îi
rãmânea responsabilitatea în creºterea copiilor), a consacrat poli-
tici protective �mama ºi copilul�, nu politici de responsabilitate
parentalã, �pãrintele ºi copilul�, nu a intervenit în patriarhatul
tradiþional (Pasti, 2003, pp. 99-112).

Una dintre cele mai dure experienþe pentru femeile din comu-
nism a fost cea a dublei zile de muncã, în lipsa parteneriatului
domestic. În acest mod, femeile au trãit de fapt experienþa dublei
exploatãri : în sfera producþiei au fost exploatate de cãtre statul
patriarh, iar în sfera familiei, de cãtre bãrbaþi.

O expresie foarte elocventã a dezinteresului pentru tot ce nu
avea relevanþã politicã directã o constituie neintervenþia statului
tocmai în privinþa violenþei împotriva femeilor ºi copiilor. Nici
bãtaia în familie, nici abuzurile, nici violul marital, nici hãrþuirea
sexualã nu erau interzise prin lege. Prostituþia ºi pornografia, da.
În aceste condiþii, publicul românesc nu a fost realmente obiºnuit
sã considere astfel de violenþe probleme de interes politic. Aceastã
problematicã a fost impusã pe agenda publicã tocmai în contextul

30. De exemplu, în anii �80, în România erau normaþi kilowaþii, erau alocaþi
20 de litri de benzinã pentru un automobil, 1 kg de zahãr de persoanã
pe lunã, 1 l de ulei, 10 ouã. Nimeni nu garanta cã acestea vor fi livrate,
dacã era posibil, raþiile nu puteau fi depãºite. Mai mult, termenul popu-
lar pentru raþiile alimentare era cel de �drepturi�. Noi am intrat în
postcomunism cu sensuri distorsionate pentru conceptul de drepturi.
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feminismului valului al II-lea, ratat în þãrile comuniste. Cu alte
cuvinte, în astfel de state, doar partidul unic putea sã decidã ce
înseamnã o problemã politicã.

Dincolo de aceste aspecte critice ale pseudoegalitãþii în sfera
domesticã a familiei, este important sã privim ºi cealaltã faþã a
lucrurilor : familia ºi viaþa privatã deveniserã singurele cadre de
autoexpresie mai puþin cenzuratã, un loc de refugiu faþã de invazia
propagandei oficiale, locul predilect în care, de fapt, au fost pregãtiþi
cei mai mulþi oameni în ideea unei posibile alternative la totali-
tarismul comunist, unde a fost cultivatã o �intelighenþie scepticã�.
Existau, e adevãrat, ºi spaþii publice care treceau drept locuri mai
protejate, mai private : anumite cercuri culturale, sãlile de clasã
ºi cursuri31. Dar viaþa privatã a jucat, pentru mulþi oameni, rolul
de avanpost ridicat împotriva anomaliei politicii oficiale.

3.2.5. Politicile reproductive sau maternitatea
patriotic-revoluþionarã

În România, intervenþia statului, cu cele mai dramatice conse-
cinþe în viaþa privatã, a luat forma politicii pronataliste. Prin
Decretul 770 din 1966, avorturile au fost interzise. Femeile, mai
ales cele din fabrici, erau duse la controale ginecologice periodice
forþate (la un interval de trei luni), ca sã fie descoperite sarcinile
ascunse. A fost introdusã o normã minimã de copii pentru o femeie
pentru ca avortul sã fie permis, iar femeile au început sã fie
substanþial percepute mai degrabã ca fiinþe reproducãtoare. În
China, politica a fost, din contra, antinatalistã. Multe femei au
fost sterilizate forþat. Alte þãri comuniste (Ungaria, Cehoslovacia,
Polonia, Germania de Est, Iugoslavia) au fost mult mai permisive
în privinþa avorturilor. Dupã cãderea comunismului, Polonia a
fost singura care a interzis avortul, pe fondul puterii ºi influenþei
politice a Bisericii Catolice. În România postcomunistã, cel de-al
doilea act normativ a fost cel care anula decretul antiavort.

31. Nu putem vorbi însã despre �curãþenia moralã� a vieþii private decât
într-o mãsurã limitatã. Dupã cum a demonstrat deschiderea unor dosare
personale de urmãrire de cãtre Securitate în contextul CNSAS, existau
persoane în cercul proxim, prieteni sau rude, care fãceau note informative
referitoare la viaþa privatã ºi opiniile oamenilor, exprimate privat.
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Pe lângã datoria de a construi societatea socialistã multilateral
dezvoltatã, femeile mai aveau ºi �datoria patrioticã� de a naºte ºi
creºte copii. Comunismul românesc nu a operat cu o eticã a dreptu-
rilor individuale ºi nu a folosit niciodatã o astfel de retoricã decât
cu referire la dreptul la viaþã, muncã ºi pace. În schimb, a propagat
retorica autosacrificiului, etica �uitãrii de sine�32.

Imaginea femeilor era, ne reaminteºte Gail Kligman în Politica
duplicitãþii, 2000, aceea a unor fiinþe robuste, �cu o mânã pe strung
ºi alta pe steag�, capabile de o îmbinare armonioasã ºi fericitã a
celor douã roluri, de mamã ºi muncitoare, propaganda fãcând
apologia ºansei de a avea dublã zi de muncã. Ele puteau ºi trebu-
iau sã munceascã, sã nascã, sã creascã ºi sã educe copii, �construc-
torii de mâine ai societãþii socialiste multilateral dezvoltate�.

Propaganda pronatalistã a debutat în România imediat dupã
Decretul 770 din 1966 ºi este îmbibatã de caracteristici naþio-
nalist-comuniste, ca întreaga retoricã a acelei perioade în care, în
elanurile sale stalinist-naþionaliste, Ceauºescu însuºi era socotit
expresia chintesenþialã a �fiinþei naþionale�, iar Elena Ceauºescu,
prototipul matern al patriei. Grija politicii oficiale era pentru
�genele purtãtoare de neam�, nu pentru oamenii reali. Decretul
prevedea un minimum de patru copii pentru fiecare femeie fertilã
mai tânãrã de 45 de ani, dupã care o femeie avea dreptul legal la
avort. Nici �nenãscuþii� nu aveau drepturi ca indivizi. Ei erau
luaþi în seamã doar ca o potenþialã statisticã într-o creºtere demo-
graficã. Existau practici ale maternitãþilor de a fi declaraþi copiii
nãscuþi doar dupã 3 zile de la naºtere pentru ca, în cazul în care
mureau pânã atunci, sã fie înregistraþi la avorturi. Naºterile prin
cezarianã erau dramatic diminuate, fiindcã permiteau avortul în
primii doi ani ºi dupã a doua cezarianã. Spitalele aveau plan de
cezariene, ºi femeile care intrau în �depãºire de plan� îºi riscau
viaþa dacã aveau complicaþii la naºtere.

Analiza intervenþiei statului, a mecanismelor duplicitãþii ºi
complicitãþii între anii �66-�89, întreprinsã de cãtre Gail Kligman,
trateazã politica pronatalistã ca pe un caz paradigmatic ce dã
seama de totalitarismul comunist. Autoarea Politicii duplicitãþii
întreprinde o radiografie a societãþii ºi a funcþiilor statului tota-
litar, considerând pe baza unei cercetãri ample cã înþelegerea

32. Este de remarcat similaritatea cu eticile pentru femei.
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politicilor reproductive joacã un rol deosebit de important în înþe-
legerea totalitarismului însuºi, a felului în care statul reuºeºte sã
ia în posesie vieþile cetãþenilor, pãtrunzându-le pânã ºi în intimi-
tatea sexualitãþii. În România celor 23 de ani de decret prona-
talist, femeile erau supuse forþat controalelor ginecologice, fie în
grup (cazul femeilor din fabricile �feminizate� ca forþã de muncã),
fie individual, ca o obligaþie în privinþa controlului periodic medical
sau pentru performarea altor acte medicale (vezi intervenþiile
chirurgicale care trebuiau precedate de un certificat care sã ateste
starea de negraviditate a femeii)33.

�Reproducerea slujeºte ca localizare idealã prin care poate sã fie
iluminatã complexitatea relaþiilor formale ºi informale între stat ºi
cetãþeni sau noncetãþeni, cum este cazul situaþiei de faþã.� (Kligman,
2000 p. 3).

�Statul paternalist a uzurpat «dreptul» patriarhal ºi patriliniar al
bãrbatului de a «proteja» sexualitatea ºi pântecele femeilor, desfiin-
þând atât controlul legal al bãrbaþilor, cât ºi pe cel al femeilor asupra
fertilitãþii femeieºti.� (Kligman, ibidem, p. 245).

În ideologia pronatalistã, avortul apare ca �masacru intrauterin�,
�inamic perfid al viitorului biologic al poporului�, duce la �declinul
mâinii de lucru�, submineazã independenþa patriei, denatureazã
�împlinirea destinului femeiesc�, este un atac la �patria mumã� ºi la
�plaiul strãmoºesc�, împuþineazã patrimoniul �partidului pãrinte�
(Kligman, ibidem, pp. 124-130). Avorturile în spital se fãceau cu
aprobarea procuraturii, eventual cu un procuror prezent în astfel
de cazuri. Medicii ºi moaºele riscau închisoarea ºi retragerea dreptu-
lui de a profesa dacã nu procedau la denunþarea femeilor care
voiau sã avorteze. Cum avorturile s-au practicat totuºi pe ascuns,
cei mai mulþi ginecologi, ca ºi cele mai multe femei de vârstã
fertilã intrau deja în situaþii de culpã ºi de vulnerabilitate, indi-
ferent dacã erau prinºi sau nu. Sentimentul de vinovãþie a jucat
un rol major în anihilarea rezistenþei împotriva politicii oficiale.

Uzurpând controlul femeiesc, dar ºi pe cel bãrbãtesc asupra
facultãþilor reproductive (existent în contextul patriarhatului tradi-
þional), statul totalitar îºi putea manifesta ubicuitatea, precum ºi

33. Personal, fac parte dintre femeile care au experimentat în comunism
aceastã experienþã, ca ºi pe cea legatã de planul la cezariene.
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parentalitatea represivã. Acest mod de acþiune din partea statului
a generat mecanismele cotidiene ale duplicitãþii (schizofrenia între
discursul oficial ºi cel particular), o prefãcãtorie generalizatã de
tipul : �Zi ca ei ºi fã ca tine�34. Aceste mecanisme ale supravieþuirii
prin duplicitate, argumenteazã Kligman, au transformat populaþia
într-una de complici ai partidului-stat. Traiul în condiþiile respectãrii
tuturor legilor nu era posibil. În consecinþã, oamenii aveau diferite
grade de culpabilitate ºi, o datã cu acestea, diferite doze de laºi-
tate. �Cetãþenii� unui stat totalitar devin victime colaboraþioniste
ale propriului opresor35 (adesea ºi torþionar, vezi vasta bibliografie
despre comunismul gulagurilor).

�Prin intermediul strategiilor disciplinare instituþionalizate ºi al
retoricii despre acestea, statul a definit parametrii permisibilului ºi
tolerabilului (a construit o � n. M.M.) ordine simbolicã ce se slujea pe
ea însãºi, prin intermediul cãreia alte interese decât cele ale statului
au fost complet subjugate.� (Kligman, ibidem, p. 4)

Consecinþele politicii prontaliste româneºti au fost ºi mai sunt
încã deosebit de dure ºi de vizibile : femei moarte de septicemii
sau hemoragii, femei mutilate genital, femei ºi medici închiºi
pentru avorturi, copii orfani sau abandonaþi, traume sexuale ºi
teama de sexualitate36. Lipsa planificãrii familiale, imposibilitatea
controlului propriei reproduceri distorsioneazã dramatic ºi rela-
þiile parentale. Maternitatea ºi paternitatea, din alegeri personale,
devin obligaþii politice. În aceste condiþii, unii oameni realmente
ajung sã delege celui care e ales problema responsabilitãþii pentru
creºterea copiilor37. Concluziile analizei rezultatelor unei aseme-
nea politici transcend graniþele unei societãþi anumite :

34. Am vãzut, în ultimii ani, acest comportament duplicitar în privinþa
avorturilor la femei rrome din comunitãþi tradiþionale. Unele dintre ele
merg sã facã avorturi, dar fiindcã soþii ºi bulibaºele joacã rolul statului
totalitar, îºi asumã riscul sã ascundã ceea ce au fãcut, de teamã cã vor
fi omorâte în bãtaie.

35. Acelaºi lucru îl remarcã feministele radicale în legãturã cu femeile din
regimuri intens patriarhale.

36. În problemele legate de denaturarea vieþii sexuale ºi transformarea ei
mai degrabã în experienþã a fricii, vezi studiul Adrianei Bãban, 1996.

37. Ca o ironie tristã, copiii strãzii din Bucureºti cântã adesea o melodie care
exprimã consecinþele acestui fapt : �M-a crescut orfelinatul/ Nu pãrinþii
mei, ci statul�.
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�Lecþia fundamentalã a politicii demografice româneºti, a cãrei
piesã centralã a alcãtuit-o recriminalizarea avortului, este aceea cã
legea trebuie sã protejeze avorturile sigure. Dosarele istorice compa-
rative ale mortalitãþii materne în þãrile în care avortul este interzis
indicã limpede faptul cã femeile cautã în astfel de situaþii cãi ilegale
sã avorteze atunci când opþiunile de a preveni sau de a elimina o
sarcinã nedoritã nu le sunt accesibile. Pe scurt, femeile îºi riscã viaþa
ca sã poatã obþine controlul fertilitãþii proprii. Accesul la cunoaºterea
metodelor contraceptive, atât de cãtre femei, cât ºi de cãtre bãrbaþi,
este aspectul critic al practicilor sexuale ºi reproductive ºi, desigur,
al controlului fertilitãþii� (Kligman, 2000, p. 246).

Kligman relevã amplu ºi formele de rezistenþã în reþeaua de
solidaritate privatã, riscurile la care s-au supus mulþi oameni ca
sã îºi ajute semenii, de la sprijin în privinþa avorturilor la redistri-
buirea hranei, hainelor, la construirea unor sisteme improvizate
de iluminat ºi încãlzit în condiþiile �raþionalizãrii� drastice a consu-
mului, inclusiv disidenþele faþã de educaþia oficialã.

�Emanciparea politicã ºi socialã a femeilor, care a avut loc sub
regimul comunist, a însemnat de fapt o capturare a femeii, cu tot
potenþialul ei productiv ºi reproductiv, de cãtre stat.� (Elena Gheonea
ºi Valentin Gheonea, 2003, p. 143)

Parte componentã a comunismului stalinist (în variantã naþio-
nalist-comunistã)38, prelungit prin politica lui Ceauºescu, mult
dupã extincþia stalinismului în þãrile comuniste, politica pronata-
listã a fãcut ca România sã devinã un caz special, inclusiv în
politicile de gen. De aceea, desprinderea de patriarhatul de stat
este mai grea decât în multe alte state postcomuniste.

4. Concluzii

Multe dintre cerinþele feminismului marxist au apãrut ºi au
evoluat în comunism în forma unui protofeminism de stat. Femeile
au câºtigat în comunism acces la politicã, locuri de muncã, statut
social, relativã independenþã economicã faþã de bãrbaþi, asistenþa

38. Vezi amplele argumentãri în acest sens ale lui Tismãneanu, 2003.
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statului în creºterea copiilor, promovarea în poziþii de conducere,
acces la toate nivelurile ºi tipurile de educaþie, coeducaþie în ter-
meni de gen. Aceste câºtiguri nu au fost însã rezultatul unor
politici feministe care sã exprime agenda unei miºcãri autonome
de femei, fiindcã o astfel de miºcare nu putea exista independent
de structurile partidului-stat. Comunismul nu ºi-a permis �detalii�,
�mãrunþiºuri� cum ar fi acela de a se ocupa de problemele femeilor
(aºa cum le-a numit ºi Lenin) ºi nici politici ale identitãþilor mul-
tiple când trebuia sã facã omogenizare socialã ºi sã formeze �omul
nou�. În sensul modelului ideal, politica a fost ºi neutrã, ºi oarbã
la gen.

În comunism a fost posibilã dezvoltarea unei gândiri feministe,
în graniþele doctrinei oficiale, cu insistenþã asupra independenþei
economice a femeilor ca soluþie emancipatoare ºi cu atitudine
criticã faþã de dubla zi de muncã, dar, cel puþin în cazul României,
o astfel de gândire nu a putut avea influenþã publicã, strivitã
fiind, ca ºi alte �devieri�, de cãtre propaganda naþionalist comu-
nistã.

Sensurile politicii au fost denaturate, astfel încât probleme poli-
tice au fost socotite nu cele pe care le aveau cetãþenii, ci cele pe
care le trasa partidul. Într-un astfel de context, ceea ce era perso-
nal nu avea cum deveni politic. Este greu de folosit termenul
�sferã publicã�, de aceea unii cercetãtori (vezi, de exemplu, Lynne
Haney, 2002) preferã sã utilizeze termenul �sfera statului�, cãci,
cu adevãrat, era o sferã controlatã de stat, ºi nu ºi de cetãþeni.
Chiar sensurile cetãþeniei au fost dramatic denaturate. Femeile
nu puteau avea o agendã politicã proprie. Ele nu puteau sã aibã
nici o agendã apropiatã de cea occidentalã. De exemplu, ele nu
puteau sã poarte un rãzboi împotriva �mitului frumuseþii�, fiindcã
acest mit nu exista în propaganda oficialã, ºi nici împotriva valo-
rilor �familiei republicane�, care ascundeau femei deprimate de
nonsensul unei vieþi confortabile, dar închise în gineceu, ca anexe
matern-maritale39 (vezi Friedan).

Comunismul a produs un �patriarhat fãrã taþi� (vezi Miroiu,
1998), cu alte cuvinte, un patriarhat tradiþional în familie, în care

39. O dovadã foarte interesantã a faptului cã emanciparea are sensuri foarte
diferite este datã de experienþa femeilor afgane în regimul taliban. Una
dintre formele lor de rezistenþã a fost aceea de a folosi în secret cosmetice.
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bãrbatul ºi-a pãstrat rolul simbolic de �cap al familiei�, iar femeile
s-au integrat în dubla zi de muncã. Statul patriarhal a �feminizat
negativ� ºi bãrbaþii, ei fiind, la rândul lor, privaþi de autonomie,
de participare realã la viaþa publicã ºi, de bunã seamã, de un
control real asupra propriei lor vieþi (vezi Verdery, 1994, Miroiu,
1999, capitolul �O societate «feminizatã»�).

Neîndoielnic, comunismul a produs o emancipare a femeilor
prin muncã, în sensul în care profesia era o componentã identitarã
fundamentalã, cel puþin pentru primul stadiu. Individual, femeile
nu au mai fost definite funcþional ca mame, soþii, fiice, ci ca
electriciene, tractoriste, juriste, medici, profesoare, þesãtoare º.a.
Faptul de a fi soþii, mame ºi membre ale familiei urma dupã
identitatea profesionalã. Aceastã emancipare a identitãþii proprii
faþã de bãrbaþi a fost însã însoþitã de dependenþa faþã de patriar-
hul absolut : statul. În a doua etapã a comunismului, identificarea
s-a schimbat, centrându-se din nou pe �diada mamã-copil�, iar
profesia juca un rol secund, aºa cum remarca ºi Haney cu privire
la Ungaria (2002, p. 244).

Dacã ºtim sigur în virtutea istoriei trecute ºi prezente cã dru-
mul femeilor spre autonomie este cu adevãrat lung, acum ºtim
sigur cã el nu trece prin comunism. Cel al independenþei econo-
mice faþã de bãrbaþi, da.
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CAPITOLUL VII

Patriarhatele tranziþiei
postcomuniste

�Dincolo de actuala emancipare democraticã
generalã se ascunde faptul cã emanciparea
unor categorii specifice nici mãcar nu a
început. Mai mult, problema devine vizi-
bilã de-abia acum. În mintea multor oameni,
nu doar bãrbaþi, ci surprinzãtor, chiar ºi
femei, aceastã problemã nici mãcar nu
existã.� (Richard Matland ºi Kathleen
Montgomery1).

1. Reculuri ale modernizãrii în politizarea
relaþiilor de gen în Europa de Est2

1.1. Consideraþii generale

Tranziþia postcomunistã înseamnã o transformare a relaþiilor de
gen atât la nivelul public, cât ºi la cel privat. Structura relaþiilor
de gen în societatea comunistã era configuratã mai ales de presiuni
politice, vizând participarea femeilor ºi a bãrbaþilor în mod egal
la muncã, egalitarismul public ºi privat, integrarea femeilor în
structurile politice, desexualizarea femeilor ºi bãrbaþilor, toate
afirmate în ideologia oficialã. O datã cu schimbãrile regimului

1. Este vorba despre lucrarea lor din 2003, Women�s Access to Political
Power in Post-communist Europe, p. 9.

2. Voi folosi acest termen generic pentru þãrile postcomuniste din Europa.
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politic ºi ale relaþiilor economice, multe dintre aceste presiuni au
dispãrut, fiind înlocuite de alte mecanisme de configurare a rela-
þiilor de gen, cum ar fi cele introduse explicit prin legislaþie, în
procesul de implementare a acquis-ului comunitar, sau implicit
prin diferite politici ale organismelor internaþionale ºi prin diferi-
tele transformãri generate de trecerea spre o economie de piaþã.

Existã suficiente date (vezi Corrin, 1992, Einhorn, 1993, Funk,
Muller, 1993, Verdery, 1994, 1996, Nicolaescu, 1996, Renne, 1997,
Miroiu, 1998, 1999, Popescu, 1999, Gal ºi Kligman, 2000, Weber
ºi Watson, 2000, Grünberg, 2001, Haney, 2002, Cosma, Magyari-
-Vincze, Pecican, 2002, Pasti, 2001, 2003, Matland ºi Montgomery,
2003, Johnson ºi Robinson, 2004) sã putem considera cã relaþiile
de gen au suferit, în tranziþie, un recul al modernizãrii în zona
statelor central ºi est-europene care au avut experienþa comunistã,
iar posibilele cauze ale acestui recul sunt mai multe :

� Comunismul nu a avut o agendã feministã, ci omogenizatoare
ºi egalitaristã. În România, de exemplu, în mod particular
în perioada comunismului naþionalist ºi dictaturii personale
a lui Ceauºescu, femeilor li s-a impus modelul maternitãþii
pentru interesele statului, modelul de producãtoare ºi repro-
ducãtoare. Prãbuºirea ideologiei egalitariste a afectat ºi poli-
ticile egalitarismului de gen.

� �Diviziunea muncii în gospodãrie nu a fost niciodatã trans-
formatã esenþialmente de statul socialist. Socializarea
muncii gospodãreºti nu a fost realizatã în totalitate : munca
în gospodãrie a rãmas public invizibilã ºi devalorizatã.� (Gal
ºi Kligman, 2003, p. 67)

� Comunismul nu a condus la redistribuirea echilibratã a puterii
în relaþiile de gen, ci ºi-a creat propriul patriarhat. Nu a
schimbat relaþiile dintre bãrbaþi ºi femei, ci a diminuat
diferenþele. Nemodificând distribuþia puterii, a condus la
reproducerea patriarhatului, �a dominaþiei bãrbatului socia-
list asupra femeii socialiste� (Pasti, 2003). Ca rezultat, moºte-
nirea postcomunistã include : 1) un patriarhat tradiþional în
sfera familiei ; 2) un egalitarism de gen în ideologia oficialã ;
3) un patriarhat de stat în relaþia stat-cetãþean.

� În cele mai multe þãri, �salvarea� din îndoctrinarea de tip
comunist a însemnat întoarcere la tradiþie. Pentru zona
ruralã, aceastã reîntoarcere este cea mai evidentã. Singurul
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reper moral ºi cultural solid direct al ruralului est-european
este biserica, iar biserica are un model fundamental patriar-
hal pentru relaþiile de gen ºi rolul femeilor. Pentru cercurile
urbane mai educate, pe lângã bisericã, o influenþã impor-
tantã au avut-o tradiþia interbelicã, partidele ºi intelectualii
dreptei conservatoare. Oricare dintre aceºtia au fost inamicali
faþã de parteneriatul de gen ºi au produs un �antifeminism
preventiv3�. În Polonia, de exemplu, sub influenþa Bisericii
Catolice a fost interzis avortul.

� Saturaþia faþã de îndoctrinarea comunistã a produs o respin-
gere masivã explicitã a ideologiilor, în special a acelora care
în perioada anterioarã comunismului nu existaserã deloc
sau nu au fost rãspândite (cazul feminismului ºi al ecolo-
giei). Existã însã o atracþie larg manifestã faþã de populism
ºi naþionalism, ambele mai puþin compatibile cu feminismul.

� Statele central ºi est-europene ºi-au retras tot mai mult din
sprijinul pe care îl acordau în creºterea copiilor �închizând
uºa unui numãr mare de femei ºi oferind o asistenþã minimã
celor încã lãsate înãuntru, statul a forþat realmente femeile
sã se întoarcã la reþele private, ca de pildã familia nuclearã
ºi piaþa.� (Haney, 2002, p. 234).

� Partidele politice au ele însele o incoerenþã doctrinarã ºi o
identitate ideologicã fluctuantã. În cadrul lor existã în genere
organizaþii de femei, dar care, în multe cazuri, nu promo-
veazã politici feministe. Cea mai mare lipsã în reprezen-
tarea femeilor se aflã în partidele care se autoeticheteazã ca
liberale. Existã chiar partide nefeministe ale femeilor.

� Feminismul s-a dezvoltat preponderent în zona academicã
ºi a organizaþiilor nonguvernamentale, fãrã sã fie încã absor-
bit politic sau sã devinã o miºcare de masã. Tendinþa est-
-europenelor este mai degrabã de a adopta un comportament
apolitic. De aceea, unele teoretizãri susþin cã femeile din
regiune nu îºi înþeleg nici interesele, nici propria oprimare
ºi cã mobilizarea lor într-o miºcare feministã este deosebit
de dificilã (vezi Gal ºi Kligman, 2000, 2003).

3. Vezi definirea acestuia în primul capitol.
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� Cele mai semnificative modernizãri în relaþiile de gen prin
decizie politicã se petrec prin influenþa ºi intervenþia orga-
nismelor internaþionale, în mod deosebit în contextul proce-
sului de aderare la Uniunea Europeanã. Cum aceste noi
norme privind echitatea de gen adesea nu sunt rezultatul
unei miºcãri active politic a femeilor sau a unor politici
motivate explicit de rezolvarea unor nedreptãþi interne, feno-
menul frecvent este cel de divorþ între parteneriatul norme-
lor legale ºi patriarhatul instituþiilor ºi practicilor. Avem
de-a face cu ceea ce voi numi în capitolul urmãtor un �femi-
nism room-service�.

� Evoluþia realã a relaþiilor de gen este profund afectatã de
tendinþa politicã pe care o consider cea mai pregnantã în
perioada postcomunistã : conservatorismul de stânga (Miroiu,
1999). Datoritã monopolului intern asupra puterii, deþinut
de cãtre conservatorismul de stânga în România (partidele
sprijinite de marile sindicate din fosta industrie socialistã),
femeile au fost orientate cãtre economia de piaþã, iar bãrbaþii
au tins sã îºi pãstreze poziþiile în fosta industrie socialistã.
Numesc acest fenomen : �bãrbaþii statului, femeile pieþei�.

Slaba relaþie cu mediul politic ºi rara reflecþie feministã asupra
politicilor în tranziþie face deocamdatã dificilã conturarea unor
teorii politice feministe inspirate din experienþa tranziþiei. Existã
un debut în teoretizare foarte util în dezvoltarea teoriilor politice
feministe4. Ambele exemple cu care voi opera sunt din zona socio-
logiei politice feministe. Lynne Haney, în Inventing the Needy.
Gender and the Politics of Welfare in Hungary (Inventarea nevoiaºilor.
Genul ºi politicile asistenþiale în Ungaria), 2002, utilizeazã con-
ceptul de �manevrabilitate a clientului� (client manevrability) pentru
a teoretiza evoluþia relaþiilor dintre femei ºi statul asistenþial

4. Existã multe lucrãri de circulaþie internaþionalã în privinþa femeilor ºi
relaþiilor de gen în Europa de Est. Probabil, unele dintre cele mai intere-
sante reflecþii teoretice pe aceastã temã existã în bibliografia localã, în
limbile fiecãrei þãri la care, din pãcate, nu avem acces. Aceasta limiteazã
mult inclusiv validitatea afirmaþiilor pe care le fac eu. Presupun cã, aºa
cum în România s-a conturat deja o cercetare proprie în privinþa genului,
tot aºa în alte þãri din regiune existã cercetãri publicate în limbile
statelor respective, dar despre care ºtim prea puþin.
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(welfare) în Ungaria, relevând felul în care accentul pe diferite
identitãþi ale femeilor schimbã rolul politic al acestora în relaþie
cu statul. Clienþilor femei, statul le-a permis sã vorbeascã un
�idiom limitat� (p. 245). În tranziþie, femeile au fost identificate
preponderent drept �categorie defavorizatã�, drept persoane nevo-
iaºe (needy individuals), pentru ele devenind aproape imposibil sã
mai punã ºi alte categorii de probleme pe agenda politicã. Într-un
regim cu multiple identitãþi de gen, recunoscute oficial (public),
femeilor le este mai uºor sã aibã masã de manevrã mai puþin
limitatã în negocierea cu statul. În momentul de faþã, imaginea
femeilor în politicile liberale de tip asistenþial (welfare) sunt con-
centrate, cum am menþionat mai sus, înspre femei ca �defavo-
rizate� (p. 247). Politic vorbind, ele sunt preferabile ca victime
decât în calitate de clienþi pentru redistribuire, aºa cum voi releva
în capitolul urmãtor. Aceste concluzii se apropie foarte mult de
cele ale cãrþii lui Vladimir Pasti, Ultima inegalitate, 2003. Ca ºi
cartea Lynnei Haney, Ultima inegalitate este o lucrare de sociologie
politicã feministã5. În privinþa abordãrii din perspectiva teoriilor
feministe, este o lucrare de influenþã combinatã : este radicalã în
privinþa teoretizãrii patriarhatului, este liberalã în privinþa deslu-
ºirii mecanismelor de subminare a patriarhatului ºi este o lucrare
de feminism socialist prin accentul mare pus asupra inegalitãþii
economice ºi a diviziunii de gen a muncii. Aceastã origine �hibridã�
este coerentã, pe de o parte cu multiplele �lumi� din societãþile
postcomuniste, pe de altã parte, cu faptul cã la ora actualã, în
context teoretic postmodern, delimitãrile tranºante sunt mai greu
de fãcut.

5. Este, cred, foarte explicabil de ce teoria politicã feministã pleacã din
zona sociologiei politice feministe. Teoretizarea politicului nu poate bene-
ficia doar de instrumente teoretice. Este nevoie de ample cercetãri empi-
rice, în mod special pentru societãþile insuficient cunoscute. Societatea
româneascã, de exemplu, a beneficiat de o autocunoaºtere foarte redusã
din perspectivã sociologicã. Cercetarea sociologicã a fost practic aproape
interzisã ºi avea o libertate extrem de limitatã în primele decenii ale
comunismului ºi între 1977-1989.
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1.2. Reprezentarea politicã a femeilor ºi feminismul

1.2.1. Neotradiþionalismul

Un fenomen frecvent semnalat de cãtre cercetãtori este invazia
modelelor neotradiþionale despre femei, o datã cu prãbuºirea ori-
cãrei cenzuri ideologice în presã. România, ca ºi celelalte þãri (vezi
ºi Daskalova, 2000), este un astfel de spectacol, evident ºi dincolo
de analize specializate, dar ºi în cadrul lor (vezi Nicolaescu, 1996,
Brãdeanu et al., 2002).

În lucrarea editatã de Janet Johnson ºi Jean Robinson, Living
with Gender and Contradiction (2004), dramatismul hibridului de
experienþe de tranziþie îºi gãseºte o sintezã foarte elocventã :

�Aceste ideologii neotradiþionale cu privire la gen delegitimeazã
reþeaua de siguranþã ºi protecþie socialã, excluzând femeile de la
putere ºi ignorând multe probleme noi ale femeilor (sau mai nou
recunoscute). Aceste probleme oscileazã între faptul cã femeile sunt
neangajate în muncã fiindcã sunt tratate ca mame pânã la faptul cã
sunt angajate ca lucrãtoare sexuale fiindcã sunt tratate ca târfe. În
tranziþie, femeile sunt adulate ca simbol al naþiei. Simbol al naþiei
fiind, sunt violate în cazul conflictelor etnice. Trãiesc în societãþi în
care accesul la controlul naºterilor ºi avortul sunt deopotrivã proble-
matice. Ele au nevoie de serviciile sociale ale statului fiindcã lor le
revine de fapt responsabilitatea creºterii copiilor. Aºteaptã ca pentru
grija lor sã primeascã dragoste ºi siguranþã ºi primesc uneori în
schimb violenþã din partea membrilor familiei, fapt adesea nerecu-
noscut public. În postcomunism � ca de altfel oricând ºi oriunde � o
femeie nu poate scãpa de genizarea corpului ºi sinelui propriu ; nu
conteazã unde este ea : pe stradã, în spaþiul domestic, în întregime
imaginatã sau trupeºte atinsã, ea este construitã ca femeie genizatã�
(Johnson, Robinson, 2004, p. 1).

Pentru þãrile foste comuniste, importurile de imagini despre
femei fac parte exact din categoria celor respinse de cãtre femi-
niste, fiind socotite imagini care reificã sexual femeile. În aceastã
regiune însã, cultul frumuseþii tip sexy a devenit �cheia noii econo-
mii de piaþã�. În acelaºi timp, s-a reîntors imaginea tradiþionalã
despre sanctitatea maternitãþii. Aºa cum susþin Johnson ºi Robinson
(2004),
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�ceea ce face ca aceste douã ideologii aparent incompatibile sã reziste
împreunã este faptul cã, indiferent dacã sunt tratate ca îngeri sau ca
târfe, femeile nu sunt privite pur ºi simplu ca niºte oameni care au
aceleaºi impulsuri ºi aptitudini ca ºi bãrbaþii6�.

Ele nu au nici aceeaºi relaþie cu politica, mai ales în calitate de
subiect al acesteia. Reprezentantele femeilor în politicã par sã se
concilieze într-o anumitã mãsurã ºi cu dreapta conservatoare.
Krassimira Daskalova dã exemplul Bulgariei ºi al succesului pe
care l-a avut retorica neotradiþionalistã la femeile din partidele
naþionaliste ºi creºtin-patriarhaliste. Ele au plecat de la ideea
generic-conservatoare : �biologia este destinul�, considerând cã
faptul de a fi doar soþie este foarte onorabil ºi cã utilitatea socialã
a muncii materne este calea de �umanizare a societãþii�. Dar
aceleaºi femei7 se pronunþau în favoarea avorturilor ºi a prosti-
tuþiei restrânse (Daskalova, 2000, p. 355).

Lumea postcomunistã este o lume a renegocierilor masive ale
identitãþii de gen. Femeile îºi joacã ºansele respingând femini-
tatea sau folosindu-se de una înºelãtoare, cum relateazã Svetlana
Taraban8 în studiul ei despre miresele ucrainene de pe internet.
Ideologia pusã în scenã face parte din arsenalul foarte tradiþional
ºi flatant pentru bãrbaþii cu gândire patriarhalã. Aceste femei îºi
construiesc imagini în care se îmbinã feminitatea cu maternitatea,
construcþia unor fantezii despre �adevãrata dragoste� ºi �soþia
perfectã�, în timp ce fotografiile aratã imagini de femei foarte
sexy ºi foarte disponibile. Lupta pentru supravieþuire într-o lume
în care locurile de muncã s-au prãbuºit numeric îmbracã forme
greu de anticipat. Multe femei migreazã în diferite forme : pentru
munci de menaj, în calitate de �neveste docile� pentru soþi vestici9,

6. Ele preiau ideea Olgãi Lipovskaya, �The Mythology of Womanhood in
Contemporary «Soviet» Culture�, în Women in Russia : A New Era in
Russian Feminism (ed.) Posadskaya, Anastasia, Verso, New York, 1994.

7. Ea a intervievat membrele Parlamentului bulgar.
8. În capitolul �The internet bride : Ukrainian women in virtual space�,

Johnson ºi Robinson, 2004.
9. În anul 1997, am vizitat un adãpost pentru femei bãtute în Copenhaga. Nu

era nici o femeie danezã, ci doar est-europene ºi asiatice. Acestea din urmã
pãreau iniþial mai docile decât cele daneze, dupã care se adaptau modului
de viaþã ºi noilor valori ºi refuzau sã mai trãiascã lângã soþi abuzivi.
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sãtui de �femei emancipate�, sau migreazã pentru pornografie ºi
prostituþie (voluntarã sau forþatã).

Existã însã ºi o ideologie complementarã ºi divergentã faþã de
cea neoconservatoare, feminism nãscut prin influenþã occidentalã.
Este cel care a fost practicat pe scarã largã, dar care, aºa cum vom
vedea în capitolul urmãtor, nu a condus încã ºi spre formarea
unui feminism politic est-european.

1.2.2. Partide ºi reprezentare

Accesul femeilor la spaþiul public este limitat prin aceea cã ele
sunt menþinute cât mai mult în spaþiul privat, se extinde statutul
de casnicã, precum ºi socializarea ca mamã ºi gospodinã. Femeilor
li se asigurã un statut inferior în viaþa publicã sau li se creeazã
spaþii separate, eventual un gineceu alcãtuit din rezervaþii pentru
femei, de la coafor ºi cluburi la organizaþii de femei. În spaþiul
public comun, ele au un rol periferic, iar din punct de vedere
ideologic, femeile sunt îndoctrinate sã nu îi concureze pe bãrbaþi.

Politica solicitã tot timpul (cel puþin aparent ºi ca pretext), deci
este mai greu pentru femei sã pãtrundã ºi sã se menþinã acolo,
cãci aceasta intrã în contradicþie cu celelalte roluri. Barometrul de
gen, 2000, dã drept prime cauze principale ale depãrtãrii femeilor
de politicã dubla zi de muncã ºi faptul cã bãrbaþii sunt interesaþi
sã elimine femeile drept competitori.

Femeile intrate în politicã adoptã, voit sau nu, ideologia patri-
arhalã ºi stilul masculin sau sunt desconsiderate ca parteneri
politici. În aceste condiþii, ele tind sã se supunã ca sã fie acceptate
ºi menþinute (mai ales când sunt la guvernare), inclusiv sã meargã
pe pattern-urile conservatoare acceptate în privinþa femeilor.

Femeile sunt alegãtoare. Dar absenteismul lor la vot este mai
mare decât cel al bãrbaþilor. De exemplu, la alegerile din 2000,
din România, s-au prezentat la vot 60% dintre femei, faþã de 71%
dintre bãrbaþi. Existã câteva explicaþii pentru care femeile se þin
departe, nu doar de funcþii politice (de acestea sunt mai degrabã
þinute deoparte), ci ºi de gestul elementar de participare politicã :
acela de a vota în ciuda eforturilor miºcãrii feministe internaþio-
nale ºi a celei româneºti pentru ca femeilor sã li se recunoascã
acest drept. Una dintre explicaþii o reprezintã lipsa problemelor
care le afecteazã pe femei de pe agenda partidelor politice. O altã
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posibilã explicaþie, pentru România, de exemplu, þine de �ritualizarea
masculinã a politicii�, cum o numeºte Pasti (2003, capitolul destinat
patriarhatului clasei conducãtoare). Pasti subliniazã faptul cã
mediul politic românesc la începutul tranziþiei a fost hiperagresiv,
primitiv ºi patriarhal, calchiat dupã modelul eroului masculin
popular, cel puþin pânã la alegerile din 2000. Femeile preferã
organizãrile tip reþea ºi mai puþin pe cele hiperierarhizate, iar
politica româneascã este excesiv centratã în jurul ierarhizãrilor.
Vladimir Pasti argumenteazã cã imaginea standard este cea a
baronilor partidelor, conduºi de generalul preºedinte de partid la
o confruntare în care femeile îi sprijinã, îi susþin, fac cafele ºi
asigurã confortul bãrbaþilor întorºi de pe câmpul de bãtaie. A fost
o politicã de asmuþire a unui grup de bãrbaþi contra altuia, ca un
câmp de rãzboi intern : manifestaþii, contramanifestaþii, mine-
riade, blocade. Nu a fost o competiþie pentru cucerirea unor adepþi
pentru proiectele lor politice, ci pentru cucerirea puterii. Ritua-
lizarea masculinã a politicii conduce la acelaºi rezultat. Ritualul
politic este militar ºi el, compunându-se prin excelenþã din parade
militare ºi comemorãri. Cred cã acest model pseudoviril (cãci nu
exaltã nici virtuþi bãrbãteºti de tipul : integritate, curaj, îndrãz-
nealã, competiþie, spirit de risc) nu se potriveºte educaþiei spre
valori feminine : empatie, cooperare, grijã, responsabilitate. Viaþa
politicã pare mai degrabã manifestarea unui autoritarism cu mai
mulþi competitori pentru putere decât a unui pluralism demo-
cratic în care se înmulþesc cei interesaþi de binele public ºi de
relaþia sa cu interesele personale. Toate acestea explicã, alãturi
de ceilalþi factori, distanþarea femeilor de politicã.

Ce se întâmplã însã cu reprezentarea politicã a intereselor
femeilor de cãtre partidele politice din regiune ? Cercetãrile ample
fãcute asupra reprezentãrii politice a femeilor în estul Europei ºi
publicate în volumul editat de Richard Matland ºi Kathleen A.
Montgomery, Women�s Access to Political Power in Post-communist
Europe (Accesul femeilor la puterea politicã în Europa postcomu-
nistã), în 200310, au o relevanþã ridicatã în înþelegerea explicitã a
problemelor referitoare la prezenþa femeilor în politicã ºi implicit a

10. Volumul conþine studii despre multe þãri din centrul ºi estul Europei.
Nu existã încã un studiu explicit despre România, ci doar date statistice
comparative privind reprezentarea.
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principalelor ideologii cãrora prezenþa politicã a femeilor le este
asociatã. Matland11 relevã slaba susþinere pentru feminismul de
tip occidental tocmai din cauza gradului înalt al patriarhatului în
þãrile postcomuniste. Cele mai multe femei înrolate în politicã
sunt fie ataºate politicilor de stânga, fie celor naþionaliste. Aº
întãri aceastã idee fiindcã, aºa cum voi releva în capitolul urmãtor,
opþiunile mai sus-pomenite sunt coerente cu cele douã conservato-
risme de succes ale scenei politice postcomuniste : conservato-
rismul de dreapta ºi cel de stânga. Ele nu sunt ostile prezenþei
femeilor, ci sunt ostile feminismului. Partidele social-democrate
au fost mai prietenoase faþã de femei ºi fiindcã ele încurajeazã un
feminism mai tolerabil, pe cel victimist, dar ºi pentru cã ele au
fost permanent consiliate de cãtre partide omoloage vest-europene
sã promoveze femei în politicã (Matland, 2003, p. 338). Partidele
naþionalist-tradiþionaliste acceptã femei ºi au femei în numãr
relevant, inclusiv în parlamente, dar aceste femei duc o politicã
de tip conservator, o politicã maternalist-naþionalistã. În acelaºi
spirit, argumentând nuanþat relaþia între femei ºi naþionalism în
Serbia ºi Croaþia anilor de rãzboi, Lilly ºi Irvine fac o remarcã
demnã de reþinut :

�Când nu se confruntã direct cu un comportament care poate conduce
la lezarea concepþiei naþionaliste despre rolul public al femeilor,
regimurile pur ºi simplu ignorã femeile. Prin urmare, problemele
femeilor lipsesc din cuvântãrile ºi materialele destinate campaniilor
electorale ale celor mai proeminente forþe politice din Serbia ºi Croaþia�
(Lilly ºi Irvine, 2002, p. 143).

Ampla cercetare a reprezentãrii femeilor conduce la o imagine
dezastruoasã în privinþa relaþiei între reprezentarea femeilor ºi
partidele care au titulatura de liberale. Matland susþine cã aceasta
se întâmplã fiindcã partidele liberale au altã agendã decât cea a
statului bunãstãrii generale12, anume reforma economicã radicalã,

11. În capitolul �Women�s Representation in Post-communist Europe� (capitol
de concluzii).

12. Termenul de stat al bunãstãrii generale, aºa cum am mai menþionat, nu
mi se pare potrivit pentru estul Europei, în care majoritatea populaþiei
este relativ sãracã, ºi o parte consistentã, absolut sãracã. Statul are rol
asistenþial pentru categoriile defavorizate, ºi nu de redistribuire mai
echitabilã a bunãstãrii.
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limitarea rolului statului. Liberalii reprezintã interesele mediilor
de afaceri, ºi în aceste medii femeile sunt foarte slab reprezentate
(ibidem, p. 339). Pãrerea mea este cã aici avem de-a face cu o
greºealã strategicã radicalã a liberalilor, atât în privinþa susþi-
nãtorilor, cât ºi a ideologiei. De exemplu, cei care lucreazã în
sectorul capitalist al economiei (în România, prin excelenþã femei)
au interese divergente faþã de cei care lucreazã în sectorul socialist
al economiei (prin excelenþã bãrbaþi). Femeile au intrat mai masiv
pe piaþã în raport cu bãrbaþii ºi s-au desindicalizat mai repede.
Interesele multora dintre ele se leagã de reducerea fiscalitãþii
prin restrângerea finanþãrii industriilor de stat. Opacitatea parti-
delor liberale vine nu atât din opacitatea faþã de femei, cât din cea
faþã de feminism (liberal sau, mai larg, de un feminism al autono-
miei personale). Acesta din urmã, în formele sale liberale, poate
sã aibã un rol remarcabil în dezvoltarea unui liberalism mult mai
extins ºi mai cu prizã la un public larg. Este acel liberalism femi-
nist de care au nevoie categoriile noi, nãscute în ceea ce vreau sã
numesc societatea de competiþie (societãþi competiþionale) : persoane
care sunt competitive profesional, au propensiune spre autoafir-
mare, joacã dupã reguli, sunt contribuabile mai degrabã decât
beneficiare de asistenþã. Dar orbirea multor partide liberale din
Est le împiedicã sã vadã aceastã categorie de interese din care
femeile fac masiv parte. În acest context, femeile sunt lãsate
politic în perimetrul societãþilor de asistare (societãþi asistenþiale).

Kathleen Montgomery remarcã faptul cã femeile în politicã
împãrtãºesc în comun o orientare spre familie ºi creºterea copiilor,
precum ºi un interes mai mare faþã de egalitatea de gen. Dacã fac
o masã criticã, pot ajuta ca aceste probleme sã ajungã pe agenda
politicã.

�Partidele dominate ierarhic de bãrbaþi reduc problemele femeilor
la un set de cereri de consum. În consecinþã, ele cer femeilor sã
aºtepte succesele economiei de piaþã ca sã li se mai uºureze din dubla
povarã� sprijinul statului a dat mult înapoi, femeile sunt uitate în
urmã sau pe undeva pe la periferia creºterii economice.� (Montgomery,
2003, p. 4).

Excluderea politicã duce la infantilizarea femeilor, face ca stereo-
tipurile de gen sã domine, dar, în acelaºi timp, ridicã probleme
în privinþa angajãrii partidelor spre democraþie. Într-un spirit
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asemãnãtor, accentuând asupra falocraþiei lumii politice româneºti,
Sorin Alexandrescu se întreba : �pentru cine sunt democratice�
partidele politice româneºti ? � ºi adãuga necesitatea ºi legitimi-
tatea feminismului, dincolo de orice atitudini încadrabile în �anti-
feminismul preventiv� al deceniului nouã13.

Cei mai mulþi cercetãtori14 sunt consensuali în câteva privinþe :
� Comunismul a uzurpat limbajul feminist al emancipãrii femei-

lor, dar practic femeile au fost marginalizate în sferele poli-
ticã, economicã ºi socialã.

� Politicile de gen ale comunismului nu au reuºit sã submi-
neze ierarhiile tradiþionale de gen.

� Feminiºtii au eºuat în privinþa interdependenþelor : politic-cul-
tural-economic, atât în planul cercetãrii, cât ºi în cel activist.

� Femeile nu au profitat de �fereastra de oportunitate�15 pro-
dusã de colapsul vechii ordini.

� Femeile s-au retras adesea voluntar din sfera publicã.
� Electoratul le priveºte pe femei ca neavând timp, înclinaþii

ºi experienþã ca sã facã politicã (Montgomery, 2003, pp. 6-7).
� Presiunile politice externe înspre aceastã regiune nu au fost

legate de echitatea de gen ca o componentã a democraþiei ;
electoratul din regiune este de departe mai puþin egalitar
decât cel din Vest (Montgomery, ibidem, p. 9).

2. Organizarea politicã a femeilor

Reculul modernizãrii relaþiilor de gen a fost dramatic resimþit
de cãtre femei atât în privinþa statusului, cât ºi a locurilor de
muncã, a poziþiei politice, a sprijinului statului în creºterea copii-
lor. Femeile au fost masiv date la o parte în calitate de compe-
titoare. Partidele politice au în majoritatea lor organizaþii de femei

13. Sorin Alexandrescu, Secolul 20, nr. 7-9, 1997. Întregul numãr al acelui
Secol 20 a fost dedicat feminismului.

14. Este vorba despre cercetãrile cuprinse în volumul editat de Matland ºi
Montgomery, 2003.

15. Aceeaºi criticã o va face pe larg Vladimir Pasti, cu referire la feminismul
românesc, dar în privinþa unui fenomen nesesizat de cãtre alþi cercetã-
tori : avantajele femeilor din Est în economia de piaþã.
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care sunt tolerate mai ales dacã rãmân într-o agendã politicã
obedientã faþã de cea a bãrbaþilor, la care adaugã probleme care le
afecteazã preponderent pe femei, dar pe care le trateazã mai ales
într-o grilã conservator-protecþionistã.

Dacã tratãm puterea dupã canoanele teoriei politice clasice,
putem defini problema relaþiei bãrbaþi-femei ca problemã a relaþiei
de putere, adicã politic. În consecinþã, avem de-a face cu douã
grupuri aflate în competiþie pentru resurse : femeile ºi bãrbaþii. O
primã condiþie ca dezechilibrul de gen al accesului la putere sã fie
chestionat este acela ca femeile sã îºi conºtientizeze interesele ca
interese politice. Acest lucru nu s-a întâmplat pânã acum pentru
cã nu existã o miºcare de femei propriu-zisã, cu atât mai puþin o
miºcare de masã.

Contestarea are loc predilect în spaþiul public, fiindcã acolo
relaþiile sunt depersonalizate ºi se pot practica analiza de gen ºi
politicile de gen pentru relaþii între necunoscuþi. Dar relaþia (ca
relaþie de dominare) nu este contestatã, ci sunt contestate mai
degrabã manifestãrile ºi consecinþele ei.

Tendinþele de organizare politicã sunt relativ asemãnãtoare,
dupã cum am vãzut mai sus. În România, de exemplu, existã
organizaþii puternice de femei în Partidul Democrat ºi Partidul
Social Democrat, ambele organizaþii promovând politici de pro-
tecþie a femeilor ºi de egalitate de ºanse. Partidul Naþional Liberal
a acceptat înfiinþarea unei organizaþii de femei de-abia în 2003, cu
argumentul nonsegregãrii ºi competiþiei libere. Dar aceastã com-
petiþie în termeni de gen nu este liberã, femeile continuând sã se
afle în relaþie cu partidele ºi în interiorul lor sub un �clopot de
sticlã� prin care le este adesea imposibil sã treacã, deºi accesul lor
este în principiu asigurat.

Partidele româneºti nu au agendã feministã afirmativã asu-
matã. Dacã fac politici pentru femei, ele sunt politici de protecþie
ºi, uneori, politici care vizeazã democraþia paritarã sau mãcar
reprezentarea printr-un numerus clausus pe liste (vezi în acest
sens tentative în interiorul partidelor social-democrate din România,
dar mai nou, inclusiv ale femeilor liberale ºi ale unui bãrbat din
UDMR). Organizaþiile de femei, acolo unde existã ºi funcþioneazã,
sunt tratate ca marginale (ca ºi cele de tineret, de altfel). Lor nu
le corespund �organizaþii de bãrbaþi�. Rolul organizaþiilor de femei
se �resusciteazã� mai ales când partidele intrã în crizã ºi îºi pun
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problema atragerii electoratului feminin. Aceste organizaþii au
avut relevanþã în propunerea ºi adoptarea legislaþiei profemei
(Legea concediului parental, Legea egalitãþii de ºanse între femei
ºi bãrbaþi, Legea pentru prevenirea ºi combaterea tuturor forme-
lor de discriminare, schimbãri în Codul Penal în privinþa violenþei
domestice, Legea privind prevenirea ºi combaterea violenþei în
familie16), deºi, adesea, aceste propuneri nu au fost semnate de
organizaþii, ci de persoane individuale ºi grupuri de persoane. În
fiecare dintre aceste partide au existat, în ultimii ani, ºi câteva
persoane proeminente de orientare profeministã nu doar profemei.
Partidul România Mare are o organizaþie de femei care face mai
degrabã acte de caritate cu nuanþe electorale decât politici pentru
femei. Asocierea femei-caritate-maternitate este un pattern frecvent
al naþionalismului. PRM a propus în 2002 un proiect de legiferare
a prostituþiei, formulat în termeni conservatori.

Nici una dintre organizaþii nu a lovit însã în politicile depen-
denþei femeilor faþã de bãrbaþi, adicã în inima patriarhatului
politic. Este semnificativ faptul cã marea ratare este cea a unei
politici feministe liberale. Indiferent de partid, politicile de pânã
acum au fost mai degrabã de orientare socialistã ºi social-demo-
cratã ºi au încurajat tacit conservatorismul de stânga : reducerea
ºomajului feminin, protecþie socialã, dar cu respectarea status
quo-ului sindicatelor marilor industrii bãrbãteºti ºi a forþei lor de
a impune politici salariale ºi protective în favoarea bãrbaþilor.
Femeile sunt, pe de o parte, discriminate în competiþia pentru
resurse, pe de altã parte, lucreazã în ramuri care produc ºi nu
consumã PIB (cum face industria grea). Partidele nu au preluat
adecvat problema dreptãþii de gen, ci au încurajat politici pro-
tective. La fel, ele nu au introdus încã nici o moþiune privind plata
egalã la muncã egalã ºi nici nu au corelat nedreptatea de gen cu
dezechilibrele majore în repartizarea bugetului public între ramu-
rile în care lucreazã mai ales femei sau mai ales bãrbaþi.

Femeile din þãrile postcomuniste s-au organizat în anii tranzi-
þiei în partide ale femeilor. John Ishiyama (2003), analizând apari-
þia ºi evoluþia partidelor de femei în aceastã zonã, relevã faptul cã

16. Fiecare proiect de lege în parte a fost mult mai convingãtor dacã iniþia-
tiva a venit din partea Uniunii Europene decât la sugestia organizaþiilor
nonguvernamenatale din þarã.
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acest fenomen de construcþie segregatã a partidelor s-a manifestat
la începutul deceniului nouã, din cauzã cã în aceste societãþi existã
�o largã susþinere popularã a inegalitãþii de gen�, mãsuratã de
obicei prin barometre de opinie politicã ºi circumscrise acordului
larg majoritar al populaþiei, potrivit cãruia bãrbaþii sunt mai
îndreptãþiþi decât femeile sã ocupe locuri de muncã ºi poziþii poli-
tice (Inglehart, 2000). Aceastã susþinere popularã se recunoaºte ºi
în faptul cã ponderea femeilor în parlamentele þãrilor foste comu-
niste a scãzut dupã 1990 sub 5%, uneori ºi la 2%, scãderi uneori
mai dramatice înregistrându-se la alegerile locale.

Partidele femeilor au fost, ca multe altele în tranziþie, partide
de lideri (de astã datã lidere). Ele s-au constituit, în mod particular,
în þãrile în care exista vot uninominal, o repartizare puternicã a
voturilor pe regiuni ºi un regim prezidenþial. În istoria construcþiei
tranziþiei est-europene de pânã acum s-au remarcat trei partide ale
femeilor : Femeile Rusiei, Shamiram (Armenia) ºi Partidul Femeilor
din Lituania. În Rusia, partidul a provenit din trei puternice
organizaþii anterioare. Liderele lor erau, în genere, foste aparatcik
(foste membre ale nomenclaturii sovietice). Nu proveneau din
miºcarea feministã, ci din cea sovieticã de femei, aveau resurse
organizatorice preexistente, doreau protecþie faþã de economia de
piaþã ºi acþionau mai ales ca mame. În 1993 au intrat în Dumã,
având peste 8% din voturi. În timp, au fost criticate dur, inclusiv
de cãtre feministe, au suferit un proces de divizare ºi au scãzut
dramatic în reprezentare (Ishiyama, pp. 283-285).

În Armenia, partidul femeilor : Shamiram are origini mai inde-
pendente : a fost mai ales partid de personalitãþi (inclusiv cu lidere
vedete), a apãrut ºi a câºtigat peste 16% din voturi în alegerile din
1995. Partidul nu a fãcut opoziþie propriu-zisã, a inclus doar probleme
referitoare la femei pe agenda politicã. În prezent, este pe cale de
a dispãrea complet de pe scena politicã (ibidem, pp. 289-291).

În Lituania, Partidul Femeilor a fost fondat de fosta prim-
-ministrã Kazmiera Pruskiene ºi a fost mai independent. A atras
voturile femeilor ºi prin ideea cã ele nu au participat la distruge-
rea economiei17 (ibidem, p. 292). A accentuat asupra problemelor

17. În toatã regiunea, mai puþin în centrul Europei, a avut loc un proces
masiv de dezindustrializare care a afectat nu doar economic, dar ºi social
ºi identitar majoritatea lucrãtorilor salariaþi.



PATRIARHATELE TRANZIÞIEI POSTCOMUNISTE 229

tradiþionale ale femeilor : copii, educaþie, familie, stat asistenþial.
S-a orientat spre integrarea europeanã. Dupã 1996, doar Prunskiene
a mai câºtigat un loc în Seim. În 1998, partidul ºi-a schimbat
numele în Noua Democraþie. Pruskiene îºi pãstreazã poziþia de
liderã ºi atrage ºi votanþi bãrbaþi tineri, inclusiv în conducere.
Doctrinar, s-a orientat spre stânga. Dintre toate cele trei partide,
a fost cel mai puþin criticat de cãtre feministe (pp. 291-293).

În toate aceste trei cazurile existã câteva mari asemãnãri :
� Au agendã pentru femei, dar nefeministã, nu urmãresc stra-

tegii de emancipare, ci de ameliorare a condiþiei femeilor
prin implicarea statului în creºterea copiilor, sprijinul mater-
nitãþii, al familiei, al sãnãtãþii femeilor.

� Susþinãtorii lor sunt femei (92 % în Rusia, 88% în Armenia).
Majoritatea acestor femei sunt în jurul vârstei de 40 de ani.

� Au mai puþine susþinãtoare cu educaþie universitarã (16%
în Rusia, 29% în Armenia ºi Lituania) decât partidele libe-
rale ºi de centru.

� Experienþa lor a relevat cã astfel de partide nu se bazeazã
nici pe femei cu educaþie înaltã, nici pe accesul femeilor la
muncã, nici pe problema dreptãþii de gen, ci pe lidere ºi
tipul de vot.

� Sunt în momentul de faþã dramatic diminuate sau trans-
formate, douã tinzând sã disparã.

� Au fost partide de lideri, sindrom mai general în regiune.
� Au prezentat marele avantaj cã au obligat parlamentele sã

aibã pe agendã ºi problemele femeilor ca femei, chiar dacã
agenda acestor partide a fost una a ameliorãrii, nu ºi a
emancipãrii (Ishiyama, pp. 295-300).

Lecþia acestor partide este importantã. Ea aratã o mare depen-
denþã a agendei feministe de dezvoltarea clasei de mijloc ºi de
atragerea femeilor foarte educate în politicã. Femeile de carierã
nu par atrase de limbajul ºi agendele materno-centrice ºi nici nu
voteazã dupã criterii de gen dacã femeile nu sunt politic repre-
zentative pentru ele. De asemenea, aceastã categorie de femei par
sã prefere partide programatice, ºi nu carismatice sau clientelare.
Cu alte cuvinte, pentru ele ar fi mai atrãgãtoare o agendã politicã
feministã.
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3. Patriarhatele tranziþiei româneºti18

3.1. Crearea patriarhatului modern

�În societatea româneascã de acum ºi din totdeauna este mai conve-
nabil sã fii bãrbat decât sã fii femeie. Ca bãrbat, veniturile sunt mai
mari, munceºti mai puþin în gospodãrie, ai o poziþie privilegiatã în
familie, ai mai puþine responsabilitãþi faþã de familie, mai ales faþã
de copii, eºti mai bine vãzut ºi apreciat în societate, ai mai mult timp
liber, eºti mai prezent în viaþa publicã, te poþi ocupa de politicã
ºi participa la deciziile referitoare la ce se întâmplã în societate în
mai mare mãsurã decât femeile ºi, mai ales, eºti deservit de femei.�
(Vladimir Pasti, 2003).

În lucrarea Ultima inegalitate. Relaþiile de gen în România
(2003), Vladimir Pasti argumenteazã existenþa a trei forme de
patriarhat : rural, socialist ºi capitalist, pe care le-am numit : þãrã-
nesc, de stat ºi capitalist (vezi Miroiu, 2003 b). Avantajul acestei
lucrãri este acela cã prezintã mecanismele mai mult sau mai puþin
subtile prin care se consacrã politic relaþia patriarhalã de putere
în relaþiile de gen în tranziþia româneascã. Aceasta se întâmplã,
paradoxal, tocmai în momentul în care se adoptã cele mai multe
legi antidiscriminare, inclusiv Legea egalitãþii de ºanse, iar noua
Constituþie stipuleazã egalitatea de ºanse între bãrbaþi ºi femei
ca o corecþie necesarã adusã egalitãþii formale, �oarbe� la dife-
renþe.

Din perspectiva de gen, cãderea comunismului a fost însoþitã
de respingerea egalitarismului (ca politicã de stat). Aceastã respin-
gere a fãcut ca urmãtoarea tendinþã de evoluþie sã fie combinaþia
între patriarhatul tradiþional ºi, în premierã ca fenomen general,
dezvoltarea patriarhatului modern. Tranziþia a însemnat trecerea
masivã a femeilor în situaþie de dependenþã economicã de bãrbaþi,
fie fiindcã multe au devenit casnice, fie fiindcã au venituri mult
mai mici, sub limita de supravieþuire.

18. Aceastã parte reprezintã o prelucrare a textului meu �Despre politica
ultimei inegalitãþi� care prefaþeazã cartea lui Vladimir Pasti, Ultima
inegalitate. Relaþiile de gen în România, Polirom, Iaºi, 2003.
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Într-o economie tot mai puþin salarialã, bãrbaþii dominã zonele
veniturilor mari. Câºtigul mai mic al femeilor este regula. Veni-
turile lor sunt, în medie, cu o treime mai mici faþã de cele ale
bãrbaþilor. Proporþia femeilor fãrã nici un fel de venituri este de 4
ori mai mare decât a bãrbaþilor în aceeaºi situaþie. 48% dintre
femei ori nu au nici un venit, ori câºtigã sub limita de supra-
vieþuire (cf. Barometrul de gen). În aceastã categorie pauperã, ele
sunt de douã ori mai multe decât bãrbaþii. În celelalte categorii,
femeile sunt la jumãtatea inferioarã a scalei ºi practic nu au acces
la grupa superioarã : doar 2% dintre femei au salarii din categoria
celor mari. Ele nu au luat nici salarii compensatorii când le-au
dispãrut locurile de muncã. În acest caz, avem clar de a face cu o
politicã de stat.

Femeile câºtigã mai puþin ºi dacã au aceleaºi surse de venituri
ca ºi bãrbaþii. În cazul salariilor ºi pensiilor, acestea sunt mai mici
ºi din cauza vechimii (cu o treime mai mici fiindcã întrerup servi-
ciul pentru creºterea copiilor ºi se pensioneazã mai timpuriu cu
5 ani) sau a ramurii (unde nici nu primesc sporuri ºi premii sau le
primesc rar ºi în cuantum mic). Aceste inegalitãþi de venituri sunt
create prin decizie politicã. Statul stimuleazã femeile sã iasã din
competiþie atunci când au copii mici ºi, deºi trãiesc în medie cu
7 ani mai mult decât bãrbaþii, le exclude prin pensionare mai
devreme cu 5 ani decât pe bãrbaþi de pe piaþa muncii. Legitimarea
unei astfel de politici este protecþia, fie a mamei ºi copilului, fie a
femeii �muncite� mai mult. Consecinþa este însã aceea cã femeile
pierd în competiþia profesionalã ºi devin tot mai dependente de
veniturile bãrbaþilor. În aceste condiþii, aºa cum au remarcat Pasti
ºi Ilinca (2001), inegalitatea devine dependenþã. Situaþia privilegi-
atã financiar a bãrbaþilor încurajeazã tratarea femeilor tinere ca
marfã în contextul prostituþiei (voluntare sau forþate) ºi strategiile
umilitoare de supravieþuire, de la faptul de a accepta traiul într-un
cuplu violent ºi nepartenerial în care femeile suportã violenþe ºi
îngrijesc unilateral soþi sau concubini pânã la faptul de a-ºi vinde
de bunãvoie serviciile sexuale mai multor bãrbaþi. Sau, în cazul
traficului de femei, pot fi vândute ca sclave pe piaþa sexului.

Elita ocupaþionalã reprezintã 10%, iar în cadrul ei, bãrbaþii
sunt o datã ºi jumãtate mai mulþi din cauza funcþiilor de condu-
cere (femeile au o ºansã de cel puþin douã ori mai redusã de acces
la astfel de funcþii), a statutului de întreprinzãtori, a participãrii la
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conducerea economicã ºi apartenenþei la categoria funcþionarilor
superiori (domenii în care femeile reprezintã sub 25%) ºi mai puþin
a studiilor, unde femeile capãtã avans consistent. Avansul în stu-
diile superioare nu se reflectã proporþional în independenþa lor
economicã19.

În aceste moduri, pentru prima oarã femeile din România ajung
sã fie dependente masiv de veniturile bãrbaþilor. Cu alte cuvinte,
patriarhatul modern se creeazã atunci când femeile ajung econo-
mic dependente de bãrbaþi, când inegalitatea, constantã de altmin-
teri, devine dependenþã. Aceastã situaþie reprezintã un recul faþã
de perioada precomunistã ºi de cea comunistã.

3.2. Teoria patriarhatului

Cercetãrile din România ultimilor ani au dus la concluzia explicitã
sau implicitã cã patriarhatul modern este o creaþie a tranziþiei
postcomuniste (vezi Mihaela Miroiu, Laura Grünberg, ªtefania
Mihãilescu, Doina-Olga ªtefãnescu, Daniela Rovenþa-Frumuºani,
Liliana Popescu, Otilia Dragomir, Cristina Mihai, Elena Bãlan,
Vladimir Pasti, Cristina Ilinca, Enikö Magyari-Vincze, Olivia
Toderean, Valentina Marinescu º.a)20. În diferite contexte de argu-
mentare, a devenit foarte evident faptul cã, în comunism, lumea
nu a fost cea a egalitãþii de gen decât în documentele oficiale ale
Partidului Comunist. Înainte de comunism, România, ca ºi alte
þãri central ºi est-europene, nu a experimentat pe scarã largã
patriarhatul modern (dependenþa femeilor de bãrbaþi ca venituri),
un fenomen specific societãþilor industriale care separã munca
din gospodãrie (reproductivã) de cea productivã, din spaþiul public.
Þãrile din acest spaþiu au experimentat patriarhatul tradiþional,

19. Aproape 50% dintre firme au femei ca acþionari ºi administratori, dar în
92% dintre ele femeile sunt doar acþionare ºi în 8% sunt administratoare.
Sunt de 3,5 ori mai mulþi patroni bãrbaþi ºi doar 1 din 5 lucrãtori pe cont
propriu sunt femei. În ONG-uri sunt mai multe femei, dar conduc doar
11%, la fel ca ºi în mass-media. În managementul universitar sunt 6,45%
femei (vezi Pasti, 2003, pp. 164-166).

20. Cele mai multe dintre aceste cercetãri au fost fãcute în cadrul progra-
melor Facultãþii de ªtiinþe Politice din ªcoala Naþionalã de Studii Politice
ºi Administrative, Bucureºti.
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cãruia i l-au adãugat, în timpul comunismului, pe cel de stat.
Practic, experienþele estului Europei infirmã complet iluzia mar-
xistã a eliminãrii patriarhatului ca relaþie de putere între femei
ºi bãrbaþi prin care aceºtia din urmã dominã alegerile ºi resur-
sele fundamentale în societate ºi þin în relaþie de subordonare ºi
aservire femeile fiindcã sunt femei, dacã se aboleºte exploatarea
de clasã.

Caracterul ubicuu, endemic, special al patriarhatului face obiectul
unei teoretizãri largi, mai ales în tradiþia feminismului radical.
Dacã feminismul liberal îl vede preponderent în aceea cã femeile
ori nu au drepturi, ori nu au ºanse sã îºi exercite pe deplin dreptu-
rile, feminismul socialist îl sesizeazã mai ales în existenþa divi-
ziunii sexuale a muncii ºi a discriminãrii importanþei acesteia în
funcþie de sex, iar feminismul radical îi relevã ubicuitatea.

Relaþiile dintre femei ºi bãrbaþi, susþine Pasti, sunt puternic
impregnate ºi determinate politic. În felul în care s-au configurat
politicile româneºti, ele conduc spre politici ale �inegalitãþii prin
naºtere�. O parte dintre noi, partea femeiascã, este dominatã ºi
dependentã datoritã apartenenþei la un sex. Inegalitatea de gen
este cu adevãrat ultima inegalitate. Ne-am obiºnuit cu ordine în
cadrul cãrora pe locul întâi figureazã rasismul, apoi ºovinismul,
intoleranþa religioasã, dar indiferent de grupul care suferã discri-
minãri : rasial, etnic, religios, femeile din interiorul grupului discrimi-
nat sau chiar al celui discriminant sunt tratate explicit sau implicit
ca inferioare, ca mai puþin importante, pentru cã sunt femei. Oricât
progreseazã politicile antirasiste sau antiºoviniste, rãmâne mereu
o ultimã redutã, o �ultimã frontierã�, sexismul cu forma sa patri-
arhalã de putere.

Patriarhatul este tratat de autorul Ultimei inegalitãþi ca set de
relaþii ierarhice ºi de solidaritate între bãrbaþi, relaþii care au
bazã materialã variabilã21 ºi permit controlul asupra femeilor.
Oricât s-a transformat societatea, tot spre patriarhat a condus :
orice modificare a relaþiilor economice ºi sociale lasã patriarhatul,
ca formã de dominaþie de gen, intact. Acceptarea violenþei fizice ºi
simbolice îl menþine, iar combaterea lor îl lezeazã, dar nu-l desfiin-
þeazã. Poate fi identificat statistic, dar nu în fiecare caz în parte.

21. Aceasta îl desparte net de abordarea marxistã ºi, în parte, ºi de femi-
nismul socialist.
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Patriarhatul nu intrã în competiþie cu alte relaþii de dominare, ci
este una care le transcende ºi intersecteazã pe toate, chiar ºi
democraþia politicã. Chiar ºi atunci când ajung în politicã, femeile
reproduc de obicei modelul, îl perpetueazã ºi îl legitimeazã. Modelul
se reproduce, devine componentã a tuturor ideologiilor, convieþu-
ieºte cu societatea tradiþionalã, cu capitalismul ºi comunismul.
Face paºi înapoi doar în faþa feminismului.

3.2.1. Patriarhatul ca relaþie de putere

� Stabileºte inegalitatea prin naºtere, convertind diferenþele bio-
logice în inegalitãþi (raporturi de dominare) ºi, ca urmare, este
în mod fundamental relaþie de putere arbitrarã.

� Patriarhatul relaþiilor de gen nu este temporar, ca în cazul
relaþiilor adulþi-minori, ci este pe viaþã (vezi ºi Miroiu, 2003 b).

� Este simultan peste tot ºi modeleazã relaþiile ºi realitãþile din
societate.

� Funcþioneazã statistic, lãsând loc excepþiilor.
� Vieþuieºte ºi în capitalismul democratic care a abolit inegali-

tãþile prin naºtere, permiþându-le pe cele prin traseul parcurs
în viaþã.

� Este o relaþie de putere primitivã ºi foarte veche, are ºi meca-
nisme primitive de instituire ºi reproducere. Este simplã ºi
grosierã tocmai fiindcã se stabileºte prin naºtere. Celelalte
relaþii au un institutor mai abstract ºi mai sofisticat : piaþa,
negocierea, competiþia. Mi se pare demn de remarcat faptul cã
în aceastã relaþie nu este de obicei recunoscutã nici competiþia.
Contestarea patriarhatului este tratatã drept �gãlãgie�, �isterie
agresivã�, �cârtealã�, nu drept formã de negare a unor relaþii
de putere ºi protest împotriva nedreptãþii de gen. �Bãtãlia� sau
�rãzboiul sexelor� sunt metafore ridicole care camufleazã nerecu-
noaºterea competitorului sau negocierii.

� Supravieþuieºte tuturor sistemelor economice de producþie (cele-
lalte inegalitãþi se schimbã). Orice sistem de producþie are o
ierarhie suplimentarã de tip patriarhal

� Se asociazã cel mai bine cu rasismul ºi speciismul (acesta din
urmã, necontestat decât de ecologie ºi ecofeminism).
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3.2.2. Contestarea patriarhatului

� Definirea relaþiei de gen ca relaþie politicã este vitalã pentru
politicile de emancipare.

� Patriarhatul supravieþuieºte fiindcã nu este contestat politic.
� Este un apartheid politic. Condiþiile contestãrii lui nu au deo-

camdatã succesul contestãrii apartheidului rasial.
� Sursa contestãrii nu trebuie cãutatã în sistemele de producþie

ºi distribuþie, ci în gradele suplimentare de libertate achizi-
þionate de societate.

� Strategia de contestare axatã pe atenuarea inegalitãþilor are
consecinþe minore fiindcã patriarhatul este endemic încastrat
în relaþiile dintre femei ºi bãrbaþi, diferenþele fiind doar vârf
de aisberg.

� Forma de contestare directã a patriarhatului este feminismul.
Când avem de-a face cu diferenþe instituþionalizate, cu privare de
drepturi, sarcina feminismului este mai uºoarã, fiindcã cere aboli-
rea discriminãrilor ºi tratament egal. Când avem de-a face cu
formele sale endemice, încastrate în moduri de viaþã, contestarea
este mai grea, iar strategia de destructurare este pe termen lung.

Diferenþa de sex devine diferenþã socialã, iar în perioade de
crizã, cum este cea actualã, genul devine ºi mai important. Aceastã
din urmã idee ne trimite implicit la predicþia eternei sacrificate :
femeile vor suporta în mai mare mãsurã consecinþele tranziþiei
pentru simplul fapt cã sunt femei.

Piatra unghiularã a dominaþiei bãrbaþilor este dominaþia politicii,
prin aceea cã ei impun criteriile dupã care se fac alegerile funda-
mentale în societate. Indiferent de felul în care merge economia,
supremaþia masculinã se menþine prin decizie politicã (Pasti, 2003).

3.3. Tipurile de patriarhat

3.3.1. Patriarhatul þãrãnesc

Mediul rural românesc este prin excelenþã preindustrial, de tip
þãrãnesc. Cuprinde peste 45% din populaþie, iar procesul de rura-
lizare a populaþiei creºte anual. Modul de viaþã din rural, inclusiv
patriarhatul aferent acestuia, se transferã ºi la oraº, prin modele
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culturale. Este o civilizaþie a proprietarilor, a muncii nesalariate
ºi nereglementate. În ea se dezvoltã o producþie nespecializatã
(dupã principiul : �noi facem de toate�) ºi de autoconsum (dupã
principiul : �noi avem de toate�). În lumea ruralã nu sunt proteste
de anvergurã publicã, regulile se fac ad-hoc, statutul de contri-
buabil este minimal, schimburile în bani sunt asezonate cu cele în
naturã. Este o lume slab orientatã spre piaþã, este sãracã, opusã
dezvoltãrii tehnologice ºi educaþiei evoluate (vezi analizele din
volumul ªcoala la rãscruce, 2002), este încãrcatã de paternalism
politic ºi sprijinã acest tip de paternalism. ªcoala este mai redusã,
modelele de socializare de acelaºi sex sunt mai puternice, fetele se
mãritã mai repede.

Din cercetãrile Valentinei Marinescu (2002) reiese cã, pentru
bãrbaþii de la þarã, munca este centralã în autodefinire în raport
cu familia, pentru femei este invers, dar �femeile care muncesc
salarizat au ºi identitate personalã, ºi profesionalã, au standarde,
au idealuri� (p. 63). Altfel, drumul lor este circular, între �þarnã ºi
casã�. Când intrã în munca plãtitã, femeile �gândesc masculin�.
�Deschiderea bãrbaþilor e simultan spaþialã ºi ocupaþionalã� (p. 75),
cea a femeilor casnice este blocatã inclusiv spaþial : �femeile sunt
centrul nutritiv al familiei� (p. 102). Asocierile muncii bãrbaþilor
în gospodãrie sunt cu proprietatea, cu însemnele ei externe, casa,
maºina, drumul (p. 118) ºi reprezintã materializarea unor relaþii
de putere ; bãrbaþii sunt mereu în miºcare, mereu pe drum, în
timp ce femeile au un drum circular, între �þarnã ºi casã�, glie ºi
gineceu. O deschidere spre modernizare este improbabilã în aceste
condiþii. Comportamentele în aceastã lume sunt departe de politi-
zarea propriilor probleme22.

În mediul rural, cãsãtoriile se încheie mai devreme, mai ales
pentru fete. Cãsãtoria prematurã a fetelor este ºi mai frecventã în
comunitatea rromã tradiþionalã (în jurul vârstei de 12 ani). Lumea
rromilor tradiþionali, ca ºi cea þãrãneascã sunt paradigmatic patriar-
hale. Combinaþia între tradiþia comunitãþii ºi influenþa patriarhalã,
directã a bisericii, minima dezvoltare a societãþii civile ºi a vieþii
publice fac puþin probabilã implantarea unor politici de emancipare.

22. La secetã, þãranii din comuna Mironu (cercetatã de Marinescu), aseme-
nea multor altora, în loc sã cearã subvenþii pentru irigaþii sau sã îºi facã
asigurãri, au fãcut slujbe de ploaie cu 5 preoþi (p. 138).
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La reproducerea acestui model contribuie ºi autoritãþile, atunci
când þin cont doar de capul gospodãriei în demersurile lor. Terme-
nul �cap� este polisemic : desemneazã ºeful, dar ºi �mintea� unei
gospodãrii. Femeile devin �cap� al gospodãriei doar dacã bãrbaþii
lor pleacã sau mor (vezi ºi rezultatele Barometrului de gen care
relevã gradul înalt de recunoaºtere a bãrbatului drept cap incon-
testabil al familiei în România).

Patriarhatul þãrãnesc, susþine Pasti, nu se mai întemeiazã pe
proprietate, ci pe gospodãrie, prin separarea muncii (preponderent
muncã fizicã ºi manualã) pe sexe. Bãrbatul devine ºef de echipã la
atelaje ºi femei, iar femeia îngrijeºte fiinþele vii : oameni, animale,
plante (vezi ºi Marinescu, 2002). De obicei, se considerã cã acest
fel de relaþii sunt rezultatul protejãrii femeilor de muncile grele.
Dar, aºa cum spune G. Greer (p. 151),

�greutatea unei munci nu a fost niciodatã un motiv ca femeile sã nu
o facã ; mai degrabã, femeile nu au fost admise la munci care cer
forþa creierului sau aptitudini de conducere, chiar dacã singurul lucru
de condus este un mãgãruº�.

Sãrãcia ºi tendinþa spre ruralizare zdruncinã fundamentele
modernizãrii sociale ºi reprezintã un pas înapoi în comparaþie cu
egalitarismul comunist în relaþiile de gen, deºi ºi acesta fusese, la
rândul lui, unul al sãrãciei ºi al anonimatului. În România. Starea
de fapt (Pasti, Miroiu, Codiþã, 1997), am caracterizat acest fel de
lume drept o �societate de supravieþuire�, opusã celor de dezvol-
tare. Este evident faptul cã o asemenea societate nu poate genera
feminism politic sau ideologii feministe, dar ºi cã, fãrã astfel de
politici, este greu de imaginat schimbarea stãrii de fapt.

3.3.2. Patriarhatul �de stat�

Patriarhatul de stat se referã ºi la relaþiile de gen, dar le transcende
fiindcã relevã în chip substanþial ºi relaþia stat-cetãþean. Bãrbaþii
s-au dovedit �fii favoriþi� ai statului în etapa de tranziþie. Industria
de stat, redusã la câteva mari companii naþionale, precum ºi
administraþia, dã forma patriarhatului de stat : cel din sectoarele
�strategice�. Economia este astfel organizatã, încât orice sector în
care lucreazã bãrbaþi este tratat ca superior salarial celor în care
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lucreazã femei, la fel ºi când este vorba despre domeniul public
(vezi o tratare extinsã a acestei problematici în capitolul urmãtor).
Tranziþia nu a înlãturat ierarhizãrile politicilor anterioare de tip
comunist :

�Politicile socialiste patriarhale ale ierahizãrii salariale ºi a ocu-
paþiilor au fost principalele instrumente ale recreãrii unui patriarhat
de stat� (Pasti, 2003, p. 197).

În acest context, în România etapei urmãtoare de dezvoltare a
politicilor feministe, cred cã devine vitalã lupta pentru platã com-
parabilã la muncã comparabilã (luptã comunã a feminiºtilor liberali
ºi social-democraþi). Feminiºtii sunt interesaþi chiar ºi în agenda
direct liberalã legatã de merit, o datã ce nu meritul dicteazã
poziþia salarialã, adesea nici piaþa în sensul cererii produselor sau
serviciilor respective, ci politizarea importanþei muncii în favoarea
ramurilor bãrbãteºti. Dreptatea de gen este un concept pur teo-
retic în condiþiile în care cei care stabilesc ce este important ºi
meritã rãsplãtit sunt aproape exclusiv bãrbaþii.

În oraºele industriale mici (în proces de dezindustrializare în
momentul de faþã), patriarhatul socialist este înlocuit cu cel rural
(societatea semiruralã/semiurbanã a micilor negustori improvi-
zaþi, mici meseriaºi, dependenþi de producþia agricolã). Ruina
industrialã, adesea ºi cea locativã ºi sãrãcia au accentuat patriar-
hatul, pe fondul moºtenirii socialiste ºi al sãrãciei din tranziþie. În
oraºele mici, bãrbaþii nu mai sunt principalii câºtigãtori ai pâinii,
dar aceasta nu a schimbat relaþia de putere, datoritã faptului cã
politicienii nu au încercat acest lucru : interesele femeilor nu au
fost reprezentate politic, ºi nici ele însele nu au cerut o astfel de
schimbare. În acest caz a prevalat factorul cultural. Un patriarhat
poate eºua doar dacã nu este bine încastrat în mintea femeilor.
Aºa cum aratã însã Barometrul de gen, 2000, patriarhatul este
internalizat ºi acceptat ºi de cãtre femei, într-o proporþie aproape
egalã cu cea a bãrbaþilor. Aceasta le determinã sã recunoascã
superioritatea ºi ºefia masculinã, chiar atunci când acestea nu au
nici o acoperire realã. Acestui fapt i se adaugã solidaritatea de
cuplu în sãrãcie ºi faptul cã relaþia bãrbaþi-femei este tratatã doar
ca relaþie privatã, nu ºi ca una publicã ºi politicã (vezi Pasti, 2003,
pp. 196-201, ºi Miroiu, 2003 b).
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3.3.3. Patriarhatul capitalist

Þãrile central ºi est-europene au plecat în 1990 de la egalitarismul
comunist. Dupã peste un deceniu, ele se aflã într-un proces evident
de polarizare socialã, de puternice ierarhizãri sociale dupã status
ºi venituri. S-au creat elite care, în genere, cuprind 10% din popu-
laþie (de exemplu, în România). Elitele monopolizeazã puterea,
deþin capital economic, social sau simbolic. Aceste elite dominã
întreaga viaþã publicã : politica, profesiile ºi poziþiile înalte, au
influenþã civicã, marcheazã sau dicteazã agenda publicã (inclusiv
faptul dacã pe aceastã agendã trebuie sã se afle sau nu probleme
de gen).

Civilizaþia tranziþiei capitaliste româneºti cuprinde noii pro-
prietari de capital, bancheri, manageri, vârfurile din conducerea
mass-media, administraþie ºi politicã, liderii marilor sindicate,
intelectualii : persoane cu venituri mari sau/ºi prestigiu ridicat,
trãind într-o lume asemãnãtoare cu cea occidentalã, la intersecþia
ei ºi la asocierea banului cu puterea. Dar aceastã �lume nouã� se
formeazã în condiþiile unui capitalism clientelar, cu o piaþã încã
neliberã, cu statul ca principal client ºi furnizor, cu relaþii profund
inegalitare. În aceastã lume, susþine Vladimir Pasti (pp. 199-201),
se contureazã nucleul dur al patriarhatului viitorului : este lumea
unei elite a oligarhiilor masculine care aproape exclude femeile ºi
este inaccesibilã pentru cei mai mulþi bãrbaþi. La acest nivel,
patriarhatul se manifestã prin blocarea accesului femeilor la deþi-
nerea ºi managementul capitalului ; un loc subordonat al femeilor
în ierarhia capitalului, cu puþine excepþii care întãresc ºi legitimeazã
regula ; condiþionarea ascensiunii femeilor de masculinizare, acest
fapt reprezentând o victorie importantã a patriarhatului.

Vladimir Pasti considerã cã tot în aceastã zonã se naºte ºi contes-
tarea patriarhatului. Argumentul sãu este, dupã pãrerea mea, criti-
cabil. Clasa conducãtoare (politic ºi financiar) a României nu poate ºi
nici nu pare sã intenþioneze aplicarea unor politici de emancipare.
Acest rol îl joacã (sau ar trebui sã îl joace) clasa de mijloc (iar ea
este de bunã seamã un vector important al capitalismului). Este
categoria care a avut ºanse sã se dezvolte ºi dupã regulile com-
petiþiei ºi meritului. E cea mai puþin dezvoltatã categorie, dar ºi
cea cu mai multe tendinþe de emancipare. �Capitaliºtii�, în sensul
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celor ce fac parte din oligarhii de bani ºi putere, tind sã-ºi conserve
avantajele, nu sã facã reforme sociale, în general, în relaþiile de
gen, în particular. Mai mult, aºa cum aratã experienþa altor þãri,
reprezentanþii marilor afaceri au tot interesul sã stimuleze modele,
în cel mai bun caz, postfeministe (tip pãpuºa Barbie), mereu gata
spre consum nelimitat, adesea ingredient dezirabil al �bãrbatului
de succes�. Un argument ajutãtor în acest sens este acela cã piaþa
liberã a sexului, cu tot arsenalul ei, inclusiv bordeluri, reviste, sex-
-shopuri, s-a dezvoltat mai repede decât capitalismul în România,
regula fiind aceea cã bãrbaþii deþin ºi administreazã industria ºi
piaþa sexului pentru clienþi bãrbaþi, cu prestatoare femei23.

Dupã cum reiese din alte studii pe care le-am fãcut, nu doar
statul (prin politici de redistribuire) ºi noii capitaliºti se asigurã
sã pãstreze ordinea de gen intactã, ci ºi intelectualii public influ-
enþi care întreþin prin ideologii legitimatoare dominaþia mascu-
linã, dând la o parte, alãturi de primele douã categorii, femeile în
calitate de competitoare pentru venituri, putere ºi prestigiu. Piaþa
intelectualã a fost mai dominatã de misoginism ºi antifeminism
preventiv decât de feminism, o datã ce persoanele care stabilesc
ce este important în cercetare ºi mediatizare sunt prin excelenþã
conservatoare în privinþa genului (vezi Miroiu, 1997, 1998, 2003 a).
Acesta se întâmplã inclusiv când este vorba despre reviste pentru
femei. Subiectul generic al multora dintre ele ar putea sã fie
rezumat la : cum sã cucereºti ºi sã pãstrezi un bãrbat (patron,
ºef, soþ, amant) folosind toate ingredientele : de la modã ºi cos-
metice la design ºi arta gãtitului (Brãdeanu et al., 2002, Bulai,
Stãnciugelu, 2004).

3.4. Dependenþele din sfera privatã

Pentru teoria politicã feministã asupra tranziþiei, relaþiile de putere
din viaþa privatã au o importanþã majorã. Dacã ar fi sã dãm curs
ideii-cadru a acestei lucrãri, anume cea a drumului femeilor spre
autonomie, cred cã trebuie sã þinem seama ºi de cât de autonomi
sau de dependenþi sunt membrii adulþi ai familiei ºi de ce fel
de model oferã socializarea în familie pentru relaþiile de putere

23. Autorul discutat recurge el însuºi la o astfel de caracterizare.
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(vezi ºi Grünberg, 2003). În acelaºi timp, faptul cã familiile sunt
neparteneriale este principalul argument al participãrii slabe a
femeilor la viaþa politicã, implicit la reprezentarea politicã a pro-
priilor lor interese (vezi Barometrul de gen, 2000). Dubla zi de
muncã este în continuare un mod de existenþã pentru femeile din
România. În tradiþia gândirii politice liberale, politica se face cu
agenþi autonomi. Dar sensurile autonomiei personale se dovedesc
slabe în întreaga tranziþie ºi în relaþiile de gen. �Capul de familie�
pare sã fie autonom în decizie, în alegeri. Dacã însã considerãm ºi
alt sens al autonomiei, persoana care îºi poartã singurã de grijã,
cultura noastrã este cea a îngrijirii bãrbaþilor adulþi de cãtre
femei. Aceasta creeazã o dependenþã a bãrbaþilor de femei ºi
este ideologic camuflatã în sintagma : îngrijirea copiilor. Cei mai
mulþi bãrbaþi adulþi sunt implicit trataþi ºi se lasã trataþi drept
�copii eterni� (vezi în acest sens multiplele analize întreprinse cu
privire la dimensiunea de gen a educaþiei : Grünberg, Miroiu,
1997, Grünberg, 2001, ªtefãnescu, 2001, 2003, Dragomir, Bãlan,
ªtefan, 2002, Miroiu, 2003). Aceastã culturã a îngrijirii unilaterale
între adulþi perpetueazã dubla zi de muncã ºi scade competitivi-
tatea profesionalã ºi politicã a femeilor. Tocmai de aceea patriar-
hatul este ºi mai greu de eliminat. El nu se menþine doar ca
orgoliu al dominaþiei de sex, ci ºi din teamã de a pierde privilegiul
de a fi îngrijit necondiþionat de cãtre o femeie, precum ºi de teama
ca numãrul de competitori sã creascã atunci când femeile au
tratament egal24. Aceastã muncã reproductivã prin care femeile
îºi consumã parte bunã din viaþã este neglijatã de exemplu în
analizele lui Pasti25. Relaþiile de putere par, în acest context, sã
fie acceptate ca relaþii caracteristice sferei publice.

Insistenþa exclusiv asupra politicii protecþiei femeilor în poli-
tica româneascã relevã o slabã internalizare a valorilor liberale ºi
social-democrate de orientare feministã. Aceste politici camufleazã

24. Din rezultatele Barometrului de gen, 2000 reiese faptul cã bãrbaþii sunt
mult mai conºtienþi de faptul cã încearcã sã scape apriori de o anumitã
categorie de competitori.

25. Nu este foarte neaºteptat. Cercetãtorii feminiºti bãrbaþi au o preferinþã
pentru a se miºca în zona relaþiilor de gen în sfera publicã ºi fiindcã
acolo puterea este mai evidentã ºi pentru cã percepþia multora dintre ei
este cã relaþiile din sfera privatã nu au relevanþã epistemicã, inclusiv în
privinþa puterii.
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faptul cã bãrbaþii sunt zilnic îngrijiþi în contul unei protecþii care
are ocazii mult mai rare de manifestare. În aceste condiþii, orice
miºcare de femei care vizeazã autonomia, autoafirmarea ºi parte-
neriatul trebuie sã menþinã mereu un echilibru între contestarea
patriarhatului în viaþa privatã ºi în cea publicã. Acest lucru este
necesar pentru a pune capãt autogenerãrii dependenþelor. Parte-
neriatul în sfera privatã este o strategie pe termen lung, ºi nu
poate sã fie legiferat. În mare mãsurã, el se datoreazã analfabe-
tismului funcþional cultivat de politicile educaþiei în privinþa vieþii
private ºi a relaþiilor de gen (vezi studiile mai sus-numite despre
educaþie, precum ºi cele referitoare la mass-media, Brãdeanu et al.,
2002, ºi relaþiile de gen din comunitatea ruralã, Marinescu, 2002).

O altã modalitate frecventã de menþinere a dominaþiei masculine
în viaþa privatã o reprezintã violenþa împotriva femeilor, fenomen
foarte des întâlnit ºi încã puþin cercetat la scarã naþionalã (vezi
Barometrul de gen, 2000, Gallup, 2003). Cea mai rãspânditã formã
de violenþã împotriva femeilor pare sã fie bãtaia : proporþia femei-
lor bãtute faþã de bãrbaþi bãtuþi de femei fiind 18 :1, iar femeile
declarã cã au fost bãtute, cel puþin în cercetãrile de pânã acum, în
proporþie de 53%. Împotriva violenþei se intervine politic, prin legi
ºi bugete destinate prevenirii ºi protecþiei victimelor, dar ºi prin
strategii de educare. Politizarea violenþei a fost foarte redusã în
plan intern. Proiectul Legii pentru prevenirea ºi combaterea violen-
þei în familie a fost sistematic amânat în discuþiile parlamentare
fiindcã, potrivit paradigmei clasic-patriarhale, era o problemã poli-
ticã �minorã�.

3.5. Dezvoltarea miºcãrii feministe în România

Din ignoranþã sau din teamã de disidenþã, multe organizaþii de
femei, inclusiv din partide, nu ºi-au asumat feminismul ca ideo-
logie ºi politicã, ºi uneori nici nu îl acceptã (vezi ºi L. Grünberg,
2000). Cu alte cuvinte, nu erau interesate de afirmarea politicã,
civicã ºi culturalã a femeilor, ci mai degrabã de opere de caritate
ºi de politici de protecþie, utile, dupã cum am vãzut, dar neeman-
cipatoare. În ultimii ani, sub influenþa a ceea ce voi numi �femi-
nism room-service�, ºi într-o oarecare mãsurã datoritã cercetãrilor
despre relaþiile de gen în spaþiul autohton, atitudinea femeilor în
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politicã a suferit mari transformãri. Cu sau fãrã sã îºi asume
feminismul în mod explicit, ele se fac purtãtoare ale intereselor
politice ale femeilor.

Avangarda miºcãrii feministe, care însã nu poate sã se substi-
tuie miºcãrii de masã a femeilor ºi nici feminismului politic, constã
în România în câteva ONG-uri active mai ales în cercetare, educarea
ºi pregãtirea femeilor pentru poziþii de conducere sau împotriva
violenþei ºi în cercuri academice : Societatea de Analize Feministe
AnA, Centrul �Parteneriat pentru Egalitate� (Fundaþia pentru o
Societate Deschisã), Centrul de Dezvoltare Curricularã ºi Studii
de Gen FILIA, Bucureºti ; Fundaþia �ªanse Egale pentru Femei�,
Iaºi ; Grupul Interdisciplinar pentru Studii de Gen, Cluj. Cele mai
multe organizaþii sunt plasate preponderent în mediul academic,
ºi activitatea lor se reflectã într-un numãr tot mai mare de volume
de studii autohtone ºi o revistã asumat feministã, AnaLize. Acestor
organizaþii li se datoreazã în mare mãsurã cunoaºterea actualã
teoreticã ºi empiricã a relaþiilor de gen ºi a situaþiei femeilor din
România. Agenda feministã s-a conturat mai degrabã ca o agendã
civic culturalã. Legãturile între mediul academic ºi ONG-uri au
fost net mai semnificative decât între acestea douã ºi mediul
politic. Dar nu putem vorbi încã despre o avangardã politicã femi-
nistã (ideologii, programe, politici de gen).

Existã ºi în cercetare limite considerabile, printre care foarte
semnificative sunt acelea referitoare la copii ºi la masculinitate (vezi
Pasti, 2003, pp. 67-70). Cu rare excepþii (vezi ªtefan, 2001), cerceta-
rea feministã nu a acoperit o serie de teme dramatice referitoare
la familiile monoparentale, abandonul de copii, pruncuciderea, res-
ponsabilitatea parentalã. Mediul academic, la fel ca ºi ONG-urile
au manifestat dezinteres pentru studiul masculinitãþii în tranziþie.
În afara modelului macho ºi al celui de success, tranziþia este
foarte provocatoare ºi pentru identitãþile masculine. Mulþi bãrbaþi
trec prin crize identitare foarte severe o datã cu pierderea locurilor
de muncã ºi schimbãrile dramatice de status. O parte dintre ei se
adapteazã mai greu decât femeile, îºi pierd sensul, ºi unii devin
chiar victimele �mortalitãþii în exces�, mult mai mult decât femeile.
Educaþia patriarhalã îi obligã sã se perceapã ca având o datorie
prioritarã sã fie principalii câºtigãtori ai pâinii. Imposibilitatea de
a se conforma modelului produce frustraþii foarte mari ºi conduce
adesea la sentimente de ratare, la alcoolism, furie, agresivitate.
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Puþinele grupãri care alcãtuiesc astãzi o avangardã feministã
sunt într-o situaþie destul de dificilã (trecând peste descurajãrile
externe ºi peste ignorarea lor mediaticã). Cred cã ele trebuie sã
aibã o agendã asemãnãtoare cu cea a feminismului valului al
doilea (sau chiar a valului I în privinþa drepturilor civile pentru
comunitatea rromã tradiþionalã), cel al diferenþelor, neconsumat
în România din cauza comunismului, într-o lume extrem de etero-
genã (þãrãneascã, postcomunistã, capitalistã), în vreme ce þãrile
dezvoltate, cu democraþii avansate, se aflã în plin feminism al
valului al treilea (al autonomiei ºi politicilor bazate pe comunitãþi
de experienþe). Mass-media internaþionale ºi interne infuzeazã
publicul cu mesaje postfeministe bine susþinute de corporaþiile
internaþionale ºi de producãtorii interni de bunuri de consum ºi
servicii de înfrumuseþare. Mai ales televiziunile tind sã adopte o
agendã postfeministã, drept consecinþã a globalizãrii spontane
(tipul pãpuºa Barbie : femeia independentã, de succes, cu sex-appeal,
carierã, acces la standard înalt de consum ºi la tehnici de înfrumu-
seþare). Acest mesaj, net dominant, contrapus celeilalte imagini
extreme : �femeia amãrâtã� (nevoiaºa, cum spunea Haney, 2002),
îngreuneazã mult discursul feminist ºi agendele politice coerente
în privinþa genului. Femeia �Barbie� pare sã nu mai aibã nevoie
de feminism, iar femeia �amãrâtã� (femeia sãracã, sub limita minimã
de supravieþuire materialã) pare sã nu aibã încã nevoie de femi-
nism. Pentru cea dintâi pare prea târziu, pentru ultima, prea
devreme.

În estul Europei, aºteptarea a fost foarte mare în privinþa inte-
lectualilor publici. Ei au fost constrânºi de context sã joace roluri
multiple : cercetãtori, publiciºti, creatori de organizaþii nonguver-
namentale, politicieni. Lipsa unei diviziuni a muncii în acest sens
a avut repercusiuni în privinþa evoluþiei tuturor domeniilor menþio-
nate, în mod special al celui politic, mult mai uºor de ocupat cu
alte categorii.

Este de aºteptat ca urmãtoarea etapã în evoluþia feminismului
românesc sã fie mai pregnant politicã, având în vedere dezvoltarea
clasei de mijloc ºi întãrirea relaþiilor lor între mediul academic ºi
cel politic, precum ºi presiunea spre europenizare a politicilor
româneºti.
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CAPITOLUL VIII

Bãrbaþii statului, femeile pieþei1.
Efectele conservatorismului

de stânga asupra politicilor de gen
în tranziþia româneascã

�Spiritul de dominaþie, domnia forþei [�]
au asigurat bãrbatului partea leului [�].
Îmbibat de spirit egoist ºi preocupat de a
nu avea în faþa sa un rival ºi un concurent
înarmat cu aptitudini egale, bãrbatul a înde-
pãrtat-o pe femeie de oriunde i-ar fi putut
face umbrã sau, dacã a lãsat-o sã pãtrundã,
a retribuit-o inegal, pentru a o descuraja ºi
imobiliza, pentru a o þine veºnic în limitele
de inferioritate din care nu va trebui sã
iasã.� (Calypso Botez)

Ubicuitatea patriarhatului, încurajatã de lipsa feminismului
politic, face ca povestea �pãrþii leului�, despre care scria Calypso
Botez (pe vremea când încerca sã îi convingã pe politicienii români
sã ne recunoascã dreptul de vot), sã parã o poveste fãrã de sfârºit.
Interesant este cã, de obicei, sfârºiturile fericite se referã la o
femeie ºi un bãrbat care �au trãit fericiþi pânã la adânci bãtrâneþi�.
Din perspectiva teoriilor politice feministe, oamenii nu pot trãi
fericiþi atâta vreme cât o parte este etern dependentã de alta, în

1. Titlul acestui capitol este inspirat din cel al cãrþii lui Jeane Bethke
Elshtain, Public Man, Private Woman.



COMUNISM, POSTCOMUNISM246

varii moduri : politic, economic, cultural. Condiþia fericirii este
autonomia. ªi aceastã autonomie este profund lezatã de politica
patriarhalã a �pãrþii leului�, indiferent cã este una de dreapta,
de centru sau de stânga, una capitalistã, comunistã sau post-
comunistã.

Ceea ce îmi propun este sã relev felul în care, în tranziþia
româneascã, bãrbaþii au rãmas ai statului via conservatismul de
stânga, iar femeile au fost transferate bãrbaþilor via piaþã. La
dezvoltarea capitalismul românesc lucreazã mult mai multe femei,
iar la pãstrarea socialismului lucreazã mult mai mulþi bãrbaþi. Voi
arãta pe larg, în cele ce urmeazã, sensul în care folosesc aceºti
termeni. În þãri foste socialiste precum România, trãsãturile prin-
cipale ale patriarhatului modern se creeazã în tranziþie, neexistând
în perioada anterioarã. În acest proces, ideologia feministã � orien-
tatã asupra formulei �ceea ce este personal este politic� ºi prea
puþin asupra faptului cã ºi ceea ce este politic este personal � a
jucat, dupã pãrerea mea, un rol favorizator, deºi, evident, neinten-
þionat. Punctul de vedere de la care plec este acela cã, pentru ca
femeile sã impunã particularitãþi feminine ale înþelesurilor puterii,
de tipul �capacitãrii� (empowerment) ca mod de guvernare, coerent
cu particularitãþile experienþei lor, ele trebuie sã aibã puterea
asupra puterii. Aceasta înseamnã puterea asupra alegerilor funda-
mentale în societate, asupra legiferãrii, asupra bugetului public,
asupra macropoliticii. Problema societãþilor postcomuniste precum
România este aceea cã, prin politicile adoptate pânã la ora actualã,
femeile par mult mai acceptabile în calitate de victime decât de
competitoare.

În contextul internaþional actual, de aderare la Uniunea Euro-
peanã a þãrilor central ºi est-europene, în cadrul acestora, tinde
sã se dezvolte un feminism de un tip special, pe care îl voi numi
�feminism room-service�. Acesta, în opinia mea, devine un substi-
tut de suprafaþã pentru dezvoltarea unui feminism politic local.
Contraofensiva împotriva feminismului în Vest, precum ºi post-
feminismul promovat de mass-media afecteazã negativ, la rândul
lor, dezvoltarea unui feminism politic în estul Europei.
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1. Înapoi la : ceea ce este politic este personal

1.1. Rostul feminismului politic

Sunt adepta unor abordãri angajate politic în privinþa problematicii
femeilor, ºi nu consider feminismul doar o teorie2, ci în mod esen-
þial ºi o ideologie a emancipãrii femeilor dintr-un statut inferior.
Ideologia feministã nu poate sã fie substituitã de nici o alta, deoa-
rece, prin dimensiunea sa antipatriarhalã, transcende agenda
directã a liberalismului sau social-democraþiei. Chiar dacã femi-
nismul îºi asumã uneori liberalismul3 sau socialismul4, inamicul
sãu rãmâne prin excelenþã patriarhatul, aºa cum pentru liberali (de
stânga, centru sau dreapta), inamicii comuni sunt colectivismul,
dirijismul, autoritarismul, planificarea centralizatã. Or, deocam-
datã, patriarhatul este forma de putere care modeleazã relaþiile
de gen, mai ales în comunitãþile nedemocratice ºi în cele în care
feminismul nu l-a contestat cu succes.

Voi defini schematic patriarhatul ca ideologie (tacitã sau expli-
citã) potrivit cãreia ceea ce gândesc, exprimã ºi produc în genere
bãrbaþii este mai important, mai apreciat ºi mai bine plãtit decât
ceea ce gândesc, exprimã ºi produc în genere femeile. Or, acest
�mai�, care aratã o diferenþã structuralã de putere, nu a dispãrut
nici în societãþile capitaliste cu democraþie liberalã, nici în cele
predominant social-democrate (în cele scandinave, campioanele
�feminismului de stat�5, în care bãrbaþii migreazã din politicã în
afaceri). El nu a dispãrut nici în cele comuniste ºi este recreat, aºa
cum voi argumenta pe larg mai jos, indiferent de circumstanþe, în
þãrile postcomuniste. Aceastã postulare a superioritãþii de gen
poate sã conducã fie numai la diverse moduri de ierarhizãri sociale

2. De altfel, eu cred cã un criteriu fundamental de a mãsura succesul
feminismului ca teorie este cel al creºterii gradului de autonomie a
femeilor.

3. Vezi în România precomunistã, Xenopol, (1896), Botez, (1923), iar în
teoria politicã feministã liberalã actualã : Eisenstein (1981), Okin (1989).

4. Vezi în România precomunistã, Nãdejde (1879), ºi în teoria politicã femi-
nistã socialistã, Hartmann (1981), Jaggar (1983), Young (1990).

5. Expresia este preluatã din titlul volumului editat de McBride Stentson
ºi Mazur (1995).
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în defavoarea femeilor, fie, mai grav, la dependenþa politicã, juri-
dicã, economicã, simbolicã a femeilor de bãrbaþi.

Patriarhatul este un apartheid politic6. Chiar dacã nu creeazã
o segregare politicã de jure, el creeazã una de facto. Aceastã segregare
poate sã conducã în cazuri fericite la faptul cã femeilor li se
îngãduie sã introducã problemele lor pe agenda politicã (vezi întreaga
agendã inspiratã din valul al II-lea : avortul, concediul parental,
violul marital, violenþa domesticã, pornografia, prostituþia, legile
antidiscriminare ºi pentru egalitate de ºanse). Dar ºi când aceste
reuºite sunt reale, între femei ºi �puterea asupra puterii�, puterea
asupra alegerilor fundamentale în societate, continuã sã se men-
þinã zidurile �clopotului de sticlã� între care se pot zbate, dar din
care nu pot ieºi. Cu alte cuvinte, acolo unde acest lucru s-a întâm-
plat, succesul agendei feministe este marcat de drepturi politice ºi
civile, de politici ºi legi care corecteazã nedreptãþi la adresa situa-
þiei femeilor, cel mai adesea ca alegãtoare, femei ºi mame, cel mai
puþin ca cetãþene participante la �puterea asupra puterii�.

Una din tezele mele de bazã este aceea cã, în contexte sociale
diferite, feminismul ca ideologie este diferit. Problema mea ºi a
multor autori feminiºti din estul Europei sau interesaþi de aceastã
zonã este ce fel de ideologii ºi politici feministe se pot promova
ºi, eventual, pot avea succes într-o þarã postcomunistã (în cazul
acesta, România), plecând de la contextul care afecteazã în mod
specific femeile din estul Europei.

Contextul internaþional joacã un rol dual : pe de o parte, ne
ajutã (cum este cazul cu ceea ce voi numi mai jos �feminism
room-service�), pe de altã parte, ne împiedicã. Aceastã piedicã în
opinia mea se leagã fundamental de postfeminismul promovat de
mass-media occidentale ºi de retragerea în privat a agendei femi-
niste, uneori chiar cu un accent preponderent asupra problematicii
legate de sexualitate ºi orientare sexualã. Acest tip de agendã
este coerentã cu sloganul valului al II-lea : �ceea ce este personal
este politic� ºi scoate de sub chepengul �privatitãþii� problematica
sexualitãþii, dându-i demnitatea de discurs public ºi obiect de
studiu. Dar, pe de altã parte, un astfel de tip de abordare are

6. Metafora uzualã pentru acest �apartheid de facto� este cea a �clopotului
de sticlã�. Femeile sunt alãturi de bãrbaþi în viaþa publicã, îi vãd, dar nu
pot trece de peretele transparent.
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ºi consecinþa cã restrânge mult demersul feminist ºi, mai ales,
impactul sãu politic. Practic, acest demers înceteazã sã mai râvneascã
la reprezentarea publicã (ºi în principal politicã) a intereselor
femeilor (peste 51% din populaþia mondialã) ; dimpotrivã, în numele
postmodernismului ºi în spiritul acestuia a lichidat �metanarati-
vele�, retrãgându-se ca sã fie asociat preponderent cu problema-
tica sexualitãþii (mai generalã, e drept) ºi a minoritãþilor sexuale
(aproximativ 10% din populaþie). Este foarte bine cã problemele
private au devenit publice ºi cãpãtã soluþii legale convenabile.
Dar este foarte problematic faptul cã alegerile politice fundamentale :
conþinutul legilor, distribuirea bugetului public, politica fiscalã,
asigurãrile sociale, politica de educaþie, apãrarea, aproape toate
exclud femeile ca participare directã la decizii majore. ªi este, de
asemenea, foarte problematic cã acest lucru este tot mai puþin
prezent în agenda feministã. Eu cred cã s-a creat un �gineceu
politic� pentru femei, coerent cu ideea cã �ceea ce este personal
este politic�. Or, eu susþin cã a þine agenda feministã cantonatã
aproape exclusiv în micropolitici ºi în �ceea ce este personal este
politic� înseamnã sã consimþim la amnezie în privinþa faptului cã
ºi �ceea ce este politic este personal�, cã orice politicã afecteazã
vieþile femeilor ºi bãrbaþilor. Originar, demersul feminist a fost
tocmai cel al scoaterii femeilor din gineceu, în sensul participãrii
lor publice depline. Iar ideile acestea devin, în opinia mea, ºi mai
relevante atunci când avem în vedere situaþia din þãrile central ºi
est-europene ºi, de bunã seamã, cu atât mai mult a celor din
lumea arabã, asiaticã, africanã.

Probleme care nu par deloc �ale femeilor� sunt totuºi complet
legate de feminism sau de lipsa acestuia. De exemplu, redistri-
buirea puterii ºi resurselor în tranziþia postcomunistã nu apare
deloc pe agenda publicã din aceste þãri ca fiind o �problemã a
femeilor� ºi, în consecinþã, nu-ºi gãseºte loc în abordãrile standard
ale problematicii de gen. Cu toate acestea, aºa cum argumenteazã
Vladimir Pasti (2003), tema fundamentalã a tranziþiei postcomu-
niste � cum se redistribuie resursele ºi puterea � este fundamental
legatã de relaþiile de gen. Cu politicile pentru femei sunt probleme ºi
în cazul �feminismului de stat� (cel al þãrilor scandinave) (vezi
Borchorst, 1995, pp. 67-72), cãci un astfel de feminism reuºeºte
sã elimine doar discriminãrile cele mai evidente. Cooptarea lide-
relor feministe la guvernare conduce la deradicalizarea miºcãrii
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feministe. Dincolo de aceasta însã, nici mãcar în þãrile scandinave
�politicile care au o semnificaþie vitalã pentru femei nu sunt recu-
noscute formal ca politici de gen de cãtre sistemul politic.� (Borchorst,
1995, p. 69).

În estul Europei, existã o fricã aproape paralizantã de ideologii
în mediile academice ºi chiar la intelectualii publici7. Foarte puþini
îºi asumã deschis apartenenþa ideologicã, preferând cel mult sã se
declare adepþi ai democraþiei ºi ai pieþei libere. Unii considerã în
mod greºit cã ataºamentul faþã de democraþie ºi piaþa liberã nu
intrã în categoria ataºamentelor ideologice. Dar, indiferent cã
recunosc sau nu diferite aderenþe ideologice, teama de feminism o
întrece pe cea faþã de oricare altã ideologie. Feminismul întâmpinã
o rezistenþã mare. O serie de studii atestã cã ºi femei militante
pentru drepturile femeilor au o anumitã jenã în a ºi-l asuma,
inclusiv prin negarea oportunitãþii feminismului dupã experienþa
comunistã. Cele mai multe astfel de poziþii relevã prejudecata
cã emanciparea femeilor este o �relicvã a regimului comunist�.
Unele dintre contraofensivele împotriva feminismului au fost între-
prinse chiar de cãtre iniþiatoarele est-europene ale studiilor de
gen. Jirina Siklova, o reputatã disidentã, militantã pentru Charta
77 în Cehoslovacia, ulterior fondatoare a Gender Studies Center
în Praga, declara :

�Suntem sceptici în privinþa oricãrei forme de mesianism, iar acest
scepticism se referã în aceeaºi mãsurã ºi la feminism. Lozinci de
felul : «Suroritatea este globalã !» ne sunã în urechi foarte asemãnãtor
cu lozinca marxistã : «Proletari din toate þãrile, uniþi-vã !» ºi, pur ºi
simplu, ne par suspecte� (Siklova, în Einhorn, 1993, p. 182).

În afara acestor analogii, existã ºi o jenã cultivatã ºi în ideea cã
feminismul este un atentat la puterea ºi autoritatea bãrbãteascã,
iar femeile, adevãratele femei (cele care îºi asumã diferenþa), nu
vor puterea în chipurile ei masculine. Feminismul nu mai trebuie
sã fie �politic� în sensul marilor revendicãri, ci cel mult sã vizeze
micropolitici (vezi Mann, 1994).

7. Aceasta exprimã temeri de mesianisme, de ideologii ale salvãrii ; or, feminis-
mul fie este asociat de cãtre necunoscãtori cu comunismul, fie cu radicalis-
mul, fie cu lesbianismul. În toate cazurile, nuanþa presupusã este peiorativã.
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În acest context, prin feminism înþeleg toate tipurile de idei,
teorii ºi politici care promoveazã ºi conduc la exercitarea dreptu-
rilor femeilor la autonomie, autoafirmare, precum ºi la creºterea
influenþei ºi puterii publice a femeilor. Feminismul este, prin
excelenþã, o strategie emancipatoare. Politicile de gen pot sã fie
feministe sau doar politici profemei. Nu este deloc obligatoriu ca
ele sã fie feministe fiindcã se adreseazã problemei femeilor. Ele pot
ajuta femeile sã se descurce mai bine cu problemele lor tradiþio-
nale, dându-le, de exemplu, concedii de maternitate mai tentante
(cum se întâmplã acum în România)8. Dar în urma unor astfel de
politici, femeile nu au deloc mai mult acces nici la producerea
cunoaºterii, nici la principalele decizii politice din societate. Poli-
ticile protective nu sunt în mod necesar feministe. De exemplu, la
începutul comunismului a fost promovatã o �agendã de stat proto-
feministã� ºi o agendã emancipatoare9. Dupã 1970, aceastã abordare
a suferit schimbãri dramatice, devenind o politicã maternalist-
-conservatoare, orientatã spre reconcilierea poverilor multiple ale
femeilor, ce treceau drept datorii (vezi, de exemplu, Funk, 1993,
Robinson10, 1995, Kligman, 1998, Gheonea, 2003).

În acest sens, teoriile ºi politicile care conduc la corectarea
abuzurilor împotriva femeilor ºi nedreptãþilor suferite de cãtre ele
sunt preponderent protective, dar nu neapãrat emancipatoare.
Ele sunt condiþii necesare, dar nu ºi suficiente pentru emanci-
parea femeilor din poziþii subordonate ºi inferioare.

8. Un grup de lobby iniþiat de cãtre Monica Tatoiu vrea sã contracareze
efectele negative ale concediilor de maternitate lungi asupra femeilor de
carierã prin intermediul unui proiect al �Legii tichetelor de creºã�.

9. În multe texte ºi discuþii, imaginea femeii emancipate în comunism a
fost ironic identificatã cu imaginea tractoristei. Mie îmi este greu sã
înþeleg ironia legatã de aceastã imagine, fiindcã faptul de a fi tractoristã
reprezenta, pentru acele femei, o creºtere semnificativã a statutului lor
social ; cãci pentru ele alternativa era munca manualã a câmpului, de
departe una mai dificilã ºi cu un statut mai scãzut.

10. Jean Robinson, de exemplu, explicã foarte elocvent trecerea de la �heroic
socialist tractor driver� (�eroica tractoristã�) a anilor �60 la Matka Polka
(Mama Polonia), reprezentând procrearea ºi reproducerea în anii �80. În
tranziþie, acest ultim statut s-a întãrit. �Ideea cã genul este construit
social nu se aflã încã în discuþie�, iar Solidaritatea ºi Biserica Catolicã
ºi-au dat mâna ca accentul sã cadã pe Matka Polka, cu atât mai mult în
tranziþie (Robinson, 1995, p. 217).
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Feminismul nu se opune capitalismului sau comunismului, ci
patriarhatului, indiferent de metamorfozele acestuia. Feminismul
ca ideologie este necesar, iar expresia radicalã : �voi fi postfemi-
nistã într-o erã postpatriarhalã� este deplin actualã. Femeile pot
sã se miºte oricât în cadrele teoretice ºi practice ale capacitãrii, de
exemplu. Dar, în absenþa feminismului politic, ele nu se pot solida-
riza ºi nu pot acþiona ca un grup de interese ; nu au fost pregãtite
sã utilizeze oportunitãþile create de restructurarea raporturilor
de forþe care a avut loc în perioada tranziþiei în þãrile postcomu-
niste. Cu atât mai mult cu cât, în aceastã perioadã, bãrbaþii au
dispus de patriarhat, au utilizat (fie ºi implicit, neintenþionat)
mecanismele lui pentru a-ºi impune dominaþia asupra distribuirii
resurselor societãþii (a se vedea în acest sens rezultatele edifica-
toare ale Barometrului de Gen, România, 2000, ºi interpretãrile
date acestora în Pasti, Ilinca, 2001). Într-un asemenea context,
împrumutarea talle quale a postfeminismului ºi a contraofensivei
împotriva feminismului din Vest (vezi Faludi, 1991, Greer, 2000,
Superson and Cudd, 2002) sunt la fel de inadecvate ca ºi antifemi-
nismul preventiv din Est. Antifeminismul preventiv este un tip de
atitudine politicã sau intelectualã prin care grupurile sau personali-
tãþile influente încearcã sã denigreze feminismul, încât sã creeze
anticorpi faþã de acesta, sã conducã la respingerea lui a priori. De
altfel, �împlinirea tuturor viselor� în postfeminism este un enunþ
fals chiar ºi pentru þãrile care au parcurs în întregime istoria
feminismului ºi pot susþine cã agenda feministã este un succes,
stilul de viaþã postfeminist este produsul independenþei economice
ºi sexuale a femeilor (vezi Arneil, 1999, capitolul 7).

Motivul principal pentru care cred cã un asemenea împrumut
este inadecvat este cã, în þãri postcomuniste precum România,
abia acum se creeazã structurile specifice patriarhatului modern.
Un procent tot mai semnificativ de femei (mai ales dintre cele tinere)
experimenteazã acum dependenþa economicã ºi de status faþã
de bãrbaþi (vezi Barometrul de Gen, 2000). Introducerea într-un
asemenea context a tematicii postfeministe este lipsitã de orice
legãturã cu fenomenele sociale reale ; postfeminismul nu are o
bazã de conturare altfel decât ca opþiune culturalã. El devine însã
riscant ca opþiune politicã, deoarece obstrucþioneazã demersurile
pentru echitate de gen. Este promovat implicit ºi de cãtre revistele
comerciale pentru femei, ºi de multe emisiuni pentru femei (vezi
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Dragomir, coord., 2002, Bulai, Stãnciugelu, 2004). În mare mãsurã,
abordarea conservatoare, ca ºi cea postfeministã sunt importate
chiar cu mai multã uºurinþã, pentru cã opoziþia în mass-media
româneºti, est-europene în general, faþã de sexism este mult dimi-
nuatã faþã de cea din þãrile de origine.

1.2. Problema puterii

Tranziþia postcomunistã a reprezentat un uriaº experiment social în
privinþa reaºezãrii dramatice a puterii. Totul s-a renegociat. În sens
tare, avem de-a face cu o competiþie între grupuri de putere pentru
ceea ce poate fi redistribuit în societate. A opera doar cu abordãri
calitative, neconflictuale ale sensurilor puterii într-un asemenea
context nu este relevant. În tranziþie, ºi situaþia femeilor pe piaþa
forþei de muncã s-a înrãutãþit, dar nu în aceeaºi mãsurã ca ºi cea
a bãrbaþilor. Nefiind însã organizate sã îºi apere interesele, ele nu
au acþionat ca grup ; deºi au avut un avantaj �competiþional�, ele
nu s-au prevalat de acesta. Singura formã de putere care a rãmas
neatinsã a fost patriarhatul în relaþiile de gen. Aºa cum voi argu-
menta în continuare, existã o consecinþã semnificativã a acestui
fapt. Bãrbaþii au reuºit sã-ºi aproprie statul, iar femeile au fost
livrate spre piaþã. Chiar dacã toate formele de putere au fost rene-
gociate, femeile nu au participat cu adevãrat ca parte contractualã.
Iar dacã feminismul a fost cât de cât reprezentat în politicile de
stat, aceasta s-a întâmplat via organizaþii internaþionale.

Pe fundalul tranziþiei, feminismul est-european a plonjat în
pline vremuri postmoderne : vremuri ale diferenþelor, localismului,
multiculturalismului, micropoliticilor. Cu alte cuvinte, a ajuns
direct în etapa consecinþelor adoptãrii agendei aflate sub lozinca
�ceea ce este personal este politic�. Când teoreticienele est-euro-
pene au revizitat abordãrile actuale ale puterii, nimic nu le-a
încurajat sã vadã conflictul ºi competiþia între grupuri de interese,
fiindcã accentele puse în teoriile postmoderne, în general, ºi în
cele feministe, în particular, sunt cu precãdere legate de sensurile
feminine ale puterii (o perspectivã normativã derivatã dintr-un
mod de viaþã � vezi Hartsock, 1996). Într-adevãr, sensul conflictual,
cel de putere asupra puterii ºi asupra unui grup, este mult margi-
nalizat în discursul teoretic actual. Femeile, susþin cercetãrile
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feministe, nu au acelaºi acces la resursele de putere, ºi adesea nu
dau acelaºi sens puterii (vezi Squires 1999, p. 39).

Ideea de la care pleacã adeptele teoriei perspectivelor (diferen-
þele conteazã substanþial) este aceea cã, întrucât experienþele
femeilor sunt diferite, ºi perspectiva lor asupra puterii pare sã fie
diferitã. Aceastã idee, care poate fi corectã din punct de vedere
descriptiv, nu ne conduce însã în plan normativ la cultivarea în
mod exclusiv a diferenþei, fiindcã aceasta ar însemna riscuri în
privinþa asumãrii ideii �ce este politic e personal�. Orice persoanã
tributarã gândirii patriarhale nu poate decât sã se bucure cã
femeile dau un sens diferit puterii ºi cã ele se simt vinovate dacã
exercitã puterea ca dominaþie, ºi nu doar în calitate de capacitare.
Prin capacitare (empowerment) înþeleg puterea de a da putere, de
a investi în dezvoltarea altora, precum ºi în cea proprie, ºi trecerea
lor de la dependenþã la autonomie (ceea ce fac de obicei mamele
pentru trecerea copiilor de la stadiul dependenþei totale la cel al
traiului prin forþe proprii sau femeile una pentru alta, în sensul
eliberãrii de reflexele dependenþei patriarhale). Ideea cã femeile
folosesc mereu puterea, dar în beneficiul altora (al copiilor, al
familiei) este cu totul benignã pentru patriarhat. Jene Miller, de
exemplu, teoretizeazã plecând de la studii de caz în contextul
cãrora femeile se descriu pe ele însele depreciativ atunci când
exercitã cu succes puterea : �Ce am fãcut eu este nimica toatã� ;
sau, dacã se apreciazã, aceasta se întâmplã doar în condiþii de
practicare a capacitãrii : unicul sens demn de apreciat al puterii
este sã dezvolþi resursele altora, nu sã revendici resurse pentru
tine. Voinþa de putere este feminin tratatã ca egoism, iar exerci-
tarea puterii este sursã de depresie ºi manifestãri autodistructive.
Feminitatea nu poate sã fie conciliatã cu puterea înþeleasã ca
dominare (Miller, 1992, pp. 224, 247). Dacã la o astfel de concepere
a relaþiei femeilor cu puterea adãugãm colectivismul ºi ideologia
comunistã a autosacrificiului, avem întregul tablou al �cãsãtoriei
nefericite între femei ºi putere�. Cultivarea specificitãþii dã însã
apã la moarã lipsei �puterii asupra puterii�. Dar fãrã o astfel de
putere, femeile sunt iarãºi neputincioase ºi cu adevãrat nu pot
obþine nimic� (Miller, 1992, p. 243). Poate cã, într-adevãr, puterea
este mai greu de conciliat cu feminitatea ; dar ea este deplin
conciliabilã cu feminismul.
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Demersul de mai jos aratã, cred, în mod concludent, necesitatea
feminismului macropolitic. Pentru ca acest lucru sã fie posibil,
o sã mã întorc la sensuri mai vechi ale puterii decât cele date
de �capacitare� (vezi sensurile date de Hannah Arendt : energie,
potenþial, capacitate, precum ºi poziþia realismului critic, Isaac,
1992, p. 47), nu fiindcã nu le respect pe cele din urmã, ci fiindcã
este riscant sã se piardã sensul conflictual în anumite contexte,
mai ales în condiþiile în care întreaga putere este reformatã. Mã
voi referi prioritar la accesul la decizie ºi la accesul la resurse
economice ºi sociale, la sensurile conflictuale ºi la putere ca evi-
tarea conflictului (vezi Lukes, 1974), la putere ca nondecizie, nu
doar ca decizie (Bachrach ºi Baratz, 1970). Voi reveni în principal
la �puterea asupra puterii�, chiar dacã abordãrile �sfioase� de
tipul : a cere putere nu înseamnã sã vrei sã o iei de la unii, ci sã
o dai sunt deosebit de morale (vezi ºi tentativele de extindere a
eticii grijii în politicã � Tronto, 1993). Cred cã o limitare a abor-
dãrii feministe la �capacitare� menþine statu-quo-ul în relaþiile
de gen. În democraþie, nici sensul �subteran� al puterii femeilor
(vezi ideea de �politicã de alcov�) nu este corect, fiindcã este
o putere netransparentã, un pseudolobby ºi legitimeazã modul
clientelar de distribuire a puterii11.

Cum se exprimã aceste consideraþii dacã ne referim la þãrile
postcomuniste ? În iluzia cã micropoliticile �capacitãrii� sunt calea
cea mai semnificativã pentru feminism, am ratat exact reprezen-
tarea intereselor femeilor în marile redistribuiri (reîmpãrþeli) care
au avut loc în tranziþie. Am dezvoltat un feminism al societãþii
civile, cu rol preponderent cultural ºi etic. Pe lângã faptul cã din
punct de vedere mediatic o astfel de abordare a însemnat o aruncare
în marginalitate, acest tip de feminism nu a devenit politic, nu a
devenit ideologie de masã. Am fost prizoniere ale vremii noastre,

11. Mãrturisesc faptul cã ºi eu m-am lãsat sedusã de sensurile �sfioase� ale
puterii. Mi se pãreau mai morale, iar eu lucrez mult în zona eticilor
feministe ºi a eticii politice. Experienþa muncii cu un sociolog al politicii
(Pasti) m-a fãcut sã înþeleg faptul cã, în condiþiile �marilor reîmpãrþeli�,
un sens mai slab (neconflictual) al puterii te aruncã de fapt în afara ei
ºi cã avem de-a face mai degrabã cu o �politicã de pradã� decât cu una
de proiecte publice. Cu alte cuvinte, cã operarea cu sensuri etice ale
puterii este din punct de vedere normativ minunatã, dar din cel politic
este o cale perdantã.
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cãzând în capcana �post� a lipsei de identitate politicã (vezi ºi
Grünberg, 2000 ; Vasilescu, 2002).

Dacã am reveni la sensurile primare, genuine ale feminismului,
am vedea cã acest demers a fost ºi este menit sã scoatã femeile ºi
femininul din gineceu ºi sã le dea loc în spaþiul public, inclusiv în
cel politic. Cãci sensul genuin al feminismului se lega de faptul cã
�ceea ce este politic e personal�. Marile decizii, cele ale macropoli-
ticii, influenþeazã deopotrivã viaþa femeilor ºi a bãrbaþilor. Într-o
democraþie, ºi unii, ºi alþii trebuie sã poatã determina agenda
politicã. Femeile din estul Europei au nevoie de o ideologie care sã
le creeze un orizont de aºteptare. O astfel de ideologie nu apare ex
nihilo din mintea intelectualilor feminiºti, ci este expresia proce-
selor care se petrec în societate (în mãsura în care aceste procese
sunt cercetate12).

1.3. Feminismul �room-service�

Pentru femeile din þãrile care se aflã în procesul de aderare la
Uniunea Europeanã (România în particular), sursa de inspiraþie
în ideologiile liberale ale emancipãrii se aflã în Occident. Tradiþia
feministã româneascã este necunoscutã marelui public (în parti-
cular, nu este consemnatã în manualele de istorie) ºi a fost între-
ruptã timp de 50 de ani. România este un caz mai rar în Europa
de Est, care ºi-a revitalizat partidele istorice, încercând ieºirea din
comunism prin apel la tradiþia politicã precomunistã. Consider cã,
în multe cazuri, aceastã particularitate a însemnat pur ºi simplu
cã politica româneascã a fost o confruntare între conservatorismul
de stânga (încastrat în tradiþia comunistã) ºi conservatorismul de
dreapta (încastrat în tradiþia interbelicã), respectiv o politicã aºezatã
în diferite �vârste de aur�, o �politicã retro�. În aceastã politicã nu
a încãput însã ºi tradiþia feministã, care îºi are începuturile la 1815

12. Cercetãrile în privinþa relaþiilor de gen au debutat târziu, îngreunând
apariþia unei ideologii feministe, ca ºi a unei agende politice feministe.
În afara unor cercetãri punctule desfãºurate în primul deceniu de tranzi-
þie, în România, anvergura investigãrii relaþiilor de gen a crescut începând
cu 2000, când a fost aplicat primul barometru de gen la scarã naþionalã,
ºi a continuat cu cercetãri sociologice semnificative (menþionate în biblio-
grafie), legate mai ales de grupul de cercetare din cadrul SNSPA.
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ºi era foarte asemãnãtoare ca abordare celor apusene, în perioada
premergãtoare comunismului, îndeosebi celor anglo-americane,
australiene, neo-zeelandeze13. Peste aceastã politicã s-a aºezat cea
impusã de procesul de aderare la Uniunea Europeanã. Feminis-
mul românesc al tranziþiei a demarat lipsit de rãdãcini (cãci le
regãseºte doar recent, dupã un lung ºi anevoios proces de reconsti-
tuire). Acest feminism s-a orientat foarte occidental ºi adesea
nerealist. Prevalenþa importului a fãcut ca, de exemplu, agenda
cercetãrii sã semene mulþi ani cu cea din Vest, ºi sã nu includã
nimic despre, de exemplu, patriarhatul þãrãnesc sau cel dur al
comunitãþilor rrome, în cadrul cãrora ºi feminismul valului I al
egalitãþii formale ar pãrea o îndrãznealã greu de acceptat. Impor-
tul nu zdruncinã patriarhatul est-european, ci doar îl îmblânzeºte.

Prin feminism �room-service� înþeleg impunerea unei legislaþii
sensibile la problematica de gen în þãrile central ºi est-europene
prin autoritatea unui actor politic internaþional14, în particular
european, înainte de recunoaºterea publicã ºi de prezenþa în progra-
mele politice interne a unei asemenea necesitãþi ºi problematici.
Actorii politici internaþionali sunt de obicei : Uniunea Europeanã,
ONU (Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare), Fondul
Monetar Internaþional, Banca Mondialã15, chiar ºi NATO (în pri-
vinþa accesului femeilor la învãþãmântul militar ºi la cariere în
armatã). Este o strategie de emancipare de sus în jos care, de fapt,
acoperã slãbiciunile unei societãþi de tip postcomunist : respin-
gerea ideologiilor, acceptarea �integrãrilor� ca soluþii mesianice
ale tuturor relelor ºi nedreptãþilor sociale (integrarea în NATO ºi
UE sunt �Soluþia�), predominanþa unui nedeclarat ca atare, dar

13. Vezi reconstituirea abordãrilor centrale ale feminismului politic românesc
în Mihãilescu, 2002.

14. România a semnat convenþiile internaþionale în privinþa drepturilor femei-
lor : Convenþia pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare
Împotriva Femeilor (CEDAW), Platforma de la Bejing, Convenþia Inter-
naþionalã pentru Drepturile Civile ºi Politice, Convenþia Internaþionalã
a Drepturilor Economice, Sociale ºi Culturale.

15. Vezi cazul Ungariei, menþionat de Goven (2000). Proiectul Legii conce-
diului parental a fost abordat într-o manierã conservatoare de cãtre
Parlamentul ungar ºi într-o manierã feministã, de cãtre reprezentanþii
Bãncii Mondiale. Parlamentul a încurajat femeile sã fie mai degrabã
mame, iar Banca Mondialã, sã îºi continue cariera.



COMUNISM, POSTCOMUNISM258

foarte popular conservatorism de stânga. În sens mai general,
chiar ºi liberalismul este o ofertã tip �room-service�, sub chipul
neoliberalismului orientat spre piaþã, datorat procesului de globa-
lizare (vezi Held, 1995, Eschle, 2001, Steger, 2002).

Multe femei ºi organizaþii feministe au solicitat de-a lungul
anilor de tranziþie schimbãri legislative în favoarea femeilor, dar
nu au avut suficientã �autoritate publicã� sã schimbe agenda poli-
ticã (vezi, de exemplu, Grünberg, Fuszara, Daskalova, în Gal ºi
Kligman, 2000). Astfel de solicitãri nu au fost incluse pe agenda
politicã. În mod curios, deºi de înþeles, având în vedere reticenþa
faþã de feminism, chiar ºi partidele femeilor din aceste þãri16 nu au
fost ºi nu sunt feministe în sens emancipator (vezi Ishiyama, 2003).
Feminismul est-european a fost tolerat, susþine Laura Grünberg
(2000), mai degrabã ca un exotism civic decât ca o miºcare politicã
relevantã. Þãrile central ºi est-europene par sã accepte mai degrabã
un paternalism, chiar ºi un liberalism impus în mod paternalist,
dacã Pater este Uniunea Europeanã sau Statele Unite. Dar aceste
state au dat o importanþã foarte redusã vocilor interne, mai puþin
celor ale marilor sindicate din industria ex-socialistã, care au
ocupat în genere spaþiul vast ºi popular al conservatorismului de
stânga (vezi Miroiu, 1999). În aceastã privinþã, legislaþia promo-
vatã prin presiune internaþionalã a fost, de bunã seamã, un femi-
nism �room-service�, care a suplinit lipsa de receptivitate politicã
faþã de feminismul local, fie el ºi în faza de minorat ca repre-
zentare17.

Estul însuºi este adânc �feminizat� în sens negativ în privinþa
recunoaºterii discernãmântului normativ (Miroiu, 1999). Rezistenþa
la valorile pieþei ºi la abordãrile neoliberale este luatã, de multe ori,
drept expresia incapacitãþii de autoguvernare. Relaþia între þãrile
est-europene, Uniunea Europeanã ºi organizaþiile internaþionale

16. O altã creaþie interesantã a tranziþiei (vezi capitolul anterior), în Rusia,
Armenia ºi Lituania. Aceste partide seamãnã mult cu unele muncitoreºti
care nu au descoperit niciodatã marxismul sau socialismul utopic, chiar
dupã declinul acestora. E greu sã recunoºti o agendã feministã în progra-
mele lor.

17. Pentru cã în privinþa prostituþiei, de exemplu, UE nu are o legislaþie uni-
tarã, susþinerea legiferãrii prostituþiei orientatã spre drepturile prosti-
tuatelor sau a încriminãrii tuturor pãrþilor, inclusiv a clienþilor, fãcutã
recent de cãtre o deputatã cu vederi feministe, nu a avut nici un succes.
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este construitã patriarhal : ca sã poatã avea drepturi egale, o þarã
aflatã în process de aderare trebuie sã se supunã regulilor comu-
nitare (prin negociere a capitolelor aquis-ului comunitar18), mai
puþin sã le conceapã. Este un patriarhat cu �faþã umanã�, chiar ºi
cu un conþinut feminist. Este aceasta un rãu în sine ? De bunã
seamã, nu este. Cred cã trebuie sã distingem între putere (în sens
de dominaþie) democraticã ºi putere nedemocraticã. Dominaþia
poate sã fie folositã ºi ca sã-i subjugi pe alþii, dar ºi ca sã iniþiezi sau
sã menþii democraþia, inclusiv miºcãrile de emancipare (Yeatman,
1997, p. 199). În acest sens, intervenþia UE în procesul de aderare
înseamnã adoptarea legilor antidiscriminare, pentru egalitatea
de ºanse, împotriva violenþei domestice, dezincriminarea homo-
sexualitãþii. Altfel, unii legiuitori români aveau alte propuneri :
inclusiv privind interzicerea contracepþiei ºi avortului19 ºi, evi-
dent, menþinerea incriminãrii homosexualitãþii.

Procesul de aderare la UE înseamnã adoptarea de cãtre fiecare
stat candidat a legislaþiei europene (acquis-ul comunitar). Statele
CEE au legi care sunt orientate spre echitatea de gen ºi emanci-
parea de sus în jos. Marile realizãri ale feminismului apusean din
perioada comunismului estic (agenda valului al II-lea) devin bunuri
publice în þãrile postcomuniste chiar înaintea unei cereri public ºi
politic recunoscute, înainte ca un program politic sã exprime un
asemenea interes. România, de exemplu, a adoptat începând cu
1997, dar preponderent dupã 2000, Legea concediului parental,
Legea cu privire la prevenirea ºi combaterea tuturor formelor de
discriminare (2002), Legea privind egalitatea de ºanse între femei
ºi bãrbaþi (2002), Legea pentru prevenirea ºi combaterea violenþei
în familie (2003). În ultimii ani, violul marital ºi hãrþuirea sexualã
au fost recunoscute ca delicte. La sfârºitul lui 2003, România a
adoptat o Constituþie nouã, care recunoaºte principiul egalitãþii de

18. Negocierea nu înseamnã schimbarea politicii sau normei generale, ci
particularizarea ºi încadrarea în termene.

19. Un proiect de lege privind interzicerea contracepþiei ºi avortului mai
draconic decât Decretul lui Ceauºescu din 1966 a fost depus în Parlament
de cãtre senatorul creºtin-democrat Moisin, în 1998. El s-a izbit însã ºi de
o opoziþie parlamentarã foarte serioasã, nu atât cu argumentul dreptului
femeii de a dispune de facultãþile ei reproductive, ci cu cel al trecutului
sumbru prin politica pronatalistã a lui Ceauºescu (vezi Kligman, 1998)
ºi al sãrãciei.
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ºanse pentru bãrbaþi ºi femei. S-au creat douã agenþii : Consiliul
Naþional pentru Prevenirea ºi Combaterea tuturor Formelor de
Discriminare (2002) ºi Agenþia Naþionalã pentru Egalitatea de
ªanse pentru Femei ºi Bãrbaþi (2003).

Percepþia generalã a publicului din þãrile aflate în procesul de
aderare este aceea cã, la nivel normativ, protecþia ºi capacitarea
femeilor sunt rezultatul �europenizãrii�, nu al feminismului. Ca ºi
când Parlamentul European ºi Comisia Europeanã beneficiazã de
o înþelepciune transideologicã ce nu ar fi rezultatul unor decenii de
eforturi feministe pentru recunoaºterea publicã a necesitãþii legilor
menþionate mai sus (vezi, între altele, Dworkin, 1981, Pateman,
1985, MacKinnon, 1989).

2. Conservatorismul de stânga
ºi victimele privilegiate

Dupã pãrerea mea, conservatorismul de stânga este, în România,
ideologia cu cea mai mare susþinere de masã20 dupã cãderea comu-
nismului (vezi Miroiu, 1999). Faptul cã acest lucru nu este sufi-
cient de conºtientizat în discursul public este firesc : în teoriile ºi
ideologiile politice consacrate în Vest, tradiþia este cea a unui
singur tip de conservatorism, cel de dreapta, menit sã contracareze
progresismul, atât pe cel liberal, cât ºi pe cel socialist. În demo-
craþiile liberale dezvoltate, inamicul principal al feminismului este
conservatorismul : cel de dreapta. În tranziþia postcomunistã, ina-
micul principal se dovedeºte a fi tot conservatorismul, dar de
aceastã datã cel de stânga21.

Este greu de susþinut ideea cã existã conservatorism în sine (ca
ºi liberalism sau feminism în sine). Mai degrabã, o anumitã ati-
tudine sau abordare politicã este conservatoare în context. Cel
est-european actual este tributar unei tradiþii aparþinând stângii

20. Populismul naþionalist are ºi el aderenþã, dar într-o mãsurã mai micã.
Liberalismul capãtã aderenþã în timp, opþiunea pentru conservatorismul
de stânga rãmâne încã majoritarã.

21. În virtutea revigorãrii tradiþiei interbelice, în multe cercuri, dezvoltarea
feminismului este contracaratã cu argumentele conservatorismului de
dreapta. Gândirea politicã româneascã, în ciuda breºelor feministe, a
rãmas una profund patriarhalã (vezi Bucur, Miroiu, ed., 2002).
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radicale (comuniste). Este mai mult o stare de spirit decât o ideologie.
Conservatorismul este o parte a vieþii, o dispoziþie adversarã schim-
bãrii, izvorãºte din neîncrederea în necunoscut ºi o mai mare încre-
dere în experienþã decât în proiecþii teoretice (Cecil, 1992, p. 9).

Partidele est-europene adversare reformelor radicale ºi strate-
giilor de emancipare nu îºi iau denumirea de partide conser-
vatoare. Ele sunt mai degrabã aºezate sub o vastã ºi diversã
panoplie socialistã ºi social-democratã. Ele apãrã interesele acelui
electorat care vrea sã conserve câte ceva din trãsãturile unei lumi
familiare, un mod de viaþã, inclusiv cel specific unei societãþi
neconcurenþiale sau prea puþin concurenþiale. Candidaþii cei mai
importanþi pentru conservatorism sunt cei din sate, oraºe mici,
vârstnicii, cei needucaþi. De obicei, aceste categorii nu empati-
zeazã cu un mod de viaþã diferit ºi se opun schimbãrii (Macridis ºi
Hulliung, 1996, p. 79).

Colectivismul este o trãsãturã importantã a acestui tip de con-
servatorism ºi reflectã acea credinþã care susþine proprietatea de
stat sau controlul statului asupra proprietãþii în interesul unui
grup sau unor grupuri ºi cã aceasta este în avantajul material al
celor mai dezavantajaþi. În cazul nostru, este vorba despre ceea ce
am numit �victimele privilegiate� ale tranziþiei, Este legat mai
ales de valorile rurale decât industriale ºi postindustriale, este
greu sã conducã la creºtere economicã. Statul conservator este
orientat mai mult spre nevoi decât spre libertãþi, promoveazã
o legislaþie asistenþialã ºi patronajul politic, este încurajat de
propaganda populistã, încurajeazã o tiranie a majoritãþii, caritatea
ºi clientelismul (vezi consideraþiile lui Vincent, 1992, p. 56). Pro-
cesul de liberalizare este condiþionat de cel de decolectivizare (vezi
Verdery, 1996).

Postcomunismul22 reprezintã pentru mulþi oameni o schimbare
dramaticã. Ne adaptãm spontan la schimbãrile în bine, dar greu la
cele care ne cer efort de reînvãþare (vezi Quinton, 1993, pp. 245-246).
Este de înþeles cã cei mai mulþi oameni vor mijloace materiale
pentru o viaþã decentã, pentru ei ºi cei apropiaþi, un anume control
al propriei vieþi, o identitate, respect de sine ºi de alþii (Honderich,
1991, p. 15). Deocamdatã însã, cei mai mulþi oameni sunt �loserii�,

22. Chiar prefixul �post� denotã o crizã de identitate. ªtim ce nu mai este
ceva ºi nu ceea ce este.
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rataþii tranziþiei23. Sfârºitul comunismului a fost însoþit de mari
prãbuºiri identitare pe care bãrbaþii le-au trãit mai dramatic decât
femeile24.

Conservatorii sunt mari susþinãtori ai statu-quo-ului ºi foarte
reþinuþi faþã de schimbãri. Aceasta nu înseamnã cã sunt fericiþi cu
societatea aºa cum este ea ºi nici cã nu au viziune. Diferenþa
dintre ei ºi liberali nu constã în faptul cã ultimii viseazã la o lume
mai bunã, iar cei dintâi, mulþumindu-se cu prezentul. Conserva-
torii pot sã doreascã un viitor la fel de bun ca ºi liberalii (fãrã
conflicte ºi suferinþe majore). Cu alte cuvinte, ei ºtiu ce nu vor,
dar nu ºtiu ce vor, ºi cred cã lumea actualã este ceea ce se putea
mai bun pentru moment. Se opun schimbãrii fiindcã nu cred cã ar
duce la ceva mai bun, nu fiindcã nu vor dezvoltare. Pe scurt, ei
susþin schimbãri încete, uºoare, în cazul în care acceptã unele.
Energia lor merge în apãrarea sistemului, nu în schimbarea lui.
Justificã instituþiile ºi tradiþiile de azi prin valoarea lor trecutã.
Aceastã tendinþã este fireascã o datã ce cei mai mulþi oameni au
un prag foarte scãzut în a suporta dezordinea, nu sunt alergãtori
de cursã lungã (vezi Baradat, 2000, pp. 24-27) :

�Ei sunt dispuºi sã îndure un sistem care într-un fel le lezeazã
interesele mai degrabã decât sã se îndrepte spre orice formã de
dislocare abruptã a obiºnuinþelor vieþii de zi cu zi. În acest fel, ordinea
devine termenul cel mai popular al filosofiei conservatoare� (Baradat,
2000, p. 28).

Conservatorismul de stânga nu se opune direct ºi explicit capi-
talismului ºi democraþiei, ci se opune acelor categorii de schimbãri
care zdruncinã adânc siguranþa ºi stabilitatea. Este rutinã institu-
þionalizatã. De aceea, orice ideologie a emancipãrii îi este ostilã25

23. Mã refer cu precãdere la cei din zonele rurale, cei din oraºe mici dezindus-
trializate, la cei din oraºe mari obligaþi sã iasã prematur la pensie sau
aflaþi în ºomaj cronic, adicã la majoritatea covârºitoare a populaþiei. Vezi
în acest sens Pasti, Miroiu, Codiþã, 1997, ºi rapoartele în privinþa sãrãciei
(Diculescu, Chircã, 1998, ºi Zamfir, 1999)

24. Vezi cercetãrile care atestã acest lucru, inclusiv în privinþa comportamen-
telor distructive ºi autodistructive prin pierderea sensului vieþii o datã cu
pierderea locului de muncã ºi al unui status (Diculescu, Chircã, 1998).

25. Oakeshott (1962) teoretizeazã pe larg riscurile proiectelor intelectuale
impuse evoluþiei sociale. Într-un mod asemãnãtor, existã o largã împotrivire
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(feminismul cu atât mai mult). Fiind orientat prioritar spre supravie-
þuire, conservatorismul de stânga promoveazã creºterea organicã
a economiei de piaþã ºi a democraþiei din economia centralizatã ºi
autoritarismul. E un conservatorism paternalist, întreþinut de
dirijismul statal. Nu reprezintã o strategie axatã pe individ ºi
drepturi, ci pe colectivitãþi ºi redistribuiri. Aderenþa la o astfel de
ideologie este atestatã de barometrele de opinie întreprinse în
tranziþie26, de alegerea sistematicã a partidelor care au mesaje de
acest tip ºi de conþinutul protestelor de-a lungul anilor. Aºa cum
vom vedea, colectivitãþile care au contat în redistribuire au fost
prin excelenþã alcãtuite din bãrbaþi.

În regimurile democratice, partidele care vor reprezentativitate
trebuie sã þinã seama de preferinþele electoratului. Aºa se face cã,
în absenþa unei opoziþii externe ferme27, în România, câºtig de
cauzã a avut strategia unei reforme economice foarte lente care a
favorizat un fenomen pe care îl voi numi simplu : �bãrbaþii statului,
femeile pieþei�. Spre deosebire de conservatorismul de dreapta
care tinde sã �diminueze sfera publicã� sã privatizeze funcþiile

faþã de ideologii, li se profetizeazã sfârºitul ºi sunt tratate ca inginerii
sociale periculoase (Bell, 1965).

26. Creºterea organicã a capitalismului din comunism este coerentã cu ceea
ce reflectã sistematic barometrele de opinie publicã : statul trebuie sã îºi
menþinã un rol foarte ridicat în economie, ºi valoarea siguranþei este
incomparabil mai popularã decât cea a libertãþii, autoafirmãrii, riscului.
Aproape 60% sunt nemulþumiþi de felul în care trãiesc, 45% nu ºtiu ce
înseamnã stânga sau dreapta, 70% nu se pot situa la stânga sau dreapta,
11% se poziþioneazã la dreapta ºi câte 9% la centru ºi stânga (BOP, 2003,
p. 44). Identificã destul de corect semnificaþia stângii (socialism, comu-
nism, protecþie socialã, egalitate, democraþie) ºi a dreptei (liberalism,
democraþie, capitalism). Pe nici una nu identificã conservatori, dar leagã
mai mult corupþia de stânga spectrului politic. Sunt net pentru funcþii
extinse ale statului în creºterea veniturilor, locurilor de muncã, protecþiei
sociale (66%) ºi sunt mai puþin interesaþi de creºterea rolului legislativ,
fiscal ºi de ordine publicã ºi apãrare a statului (11%). Cerinþa principalã
este ca statul sã creeze locuri de muncã (44%) sau sã sprijine crearea lor
în sectorul privat (42%) (BOP, 2003, p. 51), sã limiteze veniturile celor
bogaþi (63%). Viaþa asociativã este extrem de redusã. 93% din populaþie
nu participã la nici un fel de acþiuni nonprofit, iar 91% nu participã la
nici un fel de asociaþie (BOP, 2003, p. 62).

27. Aceastã opoziþie externã a început sã se manifeste mai substanþial în
ultimii ani, în virtutea procesului de aderare la UE.
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guvernamentale� (Isaac, 2003, p. 18), cel de stânga este legat de
solicitarea pentru un exces de guvernare : un sector de stat extins,
funcþii extinse ale statului. Acesta ajunge sã fie capturat de gru-
puri de interese. În cazul României, aceste grupuri sunt fie marile
sindicate ale industriei de stat (bãrbãteºti prin excelenþã), fie cli-
entela politicã a privatizãrii, la rândul ei, complet dominatã de
bãrbaþi28, femeile nefiind tratate drept clienþi favoriþi ai statului.
În tranziþie, femeile au reuºit sã nu fie nici victime favorite, nici
clienþi preferaþi.

O datã ce în România s-a cultivat o politicã reparatorie axatã
pe victimism, este de înþeles cã fiecare grup social a intrat în
competiþie cu celelalte pentru statutul de �victimã privilegiatã� a
regimului comunist sau a tranziþiei29. Aceastã competiþie a avut
loc în numele �dreptãþii reparatorii�.

Competiþia nu s-a desfãºurat între învingãtori (ceea ce ar fi
fost emancipator pentru multe categorii de oameni), ci între vic-
time : pe de o parte, victimele comunismului, pe de altã parte,
victimele tranziþiei. Victimele privilegiate ale tranziþiei au fost
muncitorii din industria grea : minerit, metalurgie, construcþii de
maºini. Pentru ei însã s-au fãcut politici de redistribuire, nu de
protecþie. Aceastã agendã reparatorie este coerentã cu conserva-
torismul stângii, potrivit cãruia clasa muncitoare trebuie sã aibã
un rol privilegiat, iar în interiorul ei existã o ierarhie în vârful
cãreia se aflã muncitorii din industria grea. Femeile ºi minoritãþile
au fost adãugate pe agenda victimismului mai târziu, cu o presiune
internaþionalã mai puternicã decât cea internã. Spre deosebire de

28. O anchetã întreprinsã de revista Capital la nivelul anului 2002 relevã
faptul cã între primii 100 de români bogaþi (capitaliºti ai tranziþiei) nu
fac parte decât douã femei, ambele fiind de fapt fiicele unui om bogat
(G. Voiculescu), acesta fiind ºi proprietarul unei televiziuni de mare
audienþã.

29. Victimele regimului comunist au fost consideraþi cei persecutaþi de regim
ºi cãrora li s-a confiscat averea, inclusiv urmaºii acestora. Lor li s-au
adresat politicile Restitutio in integrum. Populaþia ca întreg a fost victi-
mizatã ºi a cumpãrat apartamentele proprietate de stat închiriate la
preþuri modice ºi a primit acþiuni la firme foste socialiste (cu valoare
simbolicã). A urmat apoi selectarea politicã a candidaþilor la victimizare
prin tranziþie, ºi rezultatul ei a fost cã aceste victime au fost prioritar :
minerii, angajaþii din metalurgie ºi construcþii de maºini (sectoare aproape
exclusiv bãrbãteºti).
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dreptatea reparatorie, dreptatea distributivã nu a fost un argument
la fel de influent în lobby-ul politic.

Protestele au avut un rol important în dezvoltarea ºi perpe-
tuarea conservatorismului de stânga. Orice tentativã de reformã
mai substanþialã s-a confruntat cu o mare demonstraþie din partea
sindicatelor. Ele s-au dovedit iniþiatoarele strategiilor de supravie-
þuire ca opoziþie faþã de strategiile de schimbare (vezi ºi Voinea,
Munteanu, 2002). Marile sindicate ale industriilor conducãtoare
din fosta industrie socialistã (rãmasã în proprietatea statului) au
fãcut �mineriadele�, au blocat artere de circulaþie, instituþii publice.
Au existat chiar cazuri extreme în care aceste proteste au devenit
o ameninþare chiar pentru stabilitatea statului30. Femeile, ale
cãror sindicate au dispãrut o datã cu privatizarea fãcutã de multe
ori chiar în primii ani ai tranziþiei, s-au trezit agenþi individuali,
spre deosebire de bãrbaþi care au rãmas agenþi colectivi (repre-
zentaþi sindical ºi politic).

Ca orice conservatorism, ºi cel de stânga tinde spre pãstrarea
ierarhiilor. Chiar ºi comunismul, în pofida ideologiei sale, a con-
struit propriile sale ierarhii, cãrora ierarhizarea de gen le era un
ingredient nelipsit. Deºi s-a înlãturat inegalitatea formalã, comu-
nismul a reprodus un regim patriarhal sub hegemonia statului
paternalist (vezi Verdery, 1994, Miroiu, 1999, Daskalova, 2000,
Vincze, 2002, Pasti, 2003).

Mecanismul cel mai evident al instaurãrii patriarhatului de tip
socialist a fost cel al ierarhizãrii economiei dupã �importanþa
socialã a muncii�. Potrivit doctrinei originare, adicã marxiste,
preþurile nu se mai stabileau pe piaþã în funcþie de cerere ºi ofertã,
ci reflectau munca încorporatã în marfã. Iar aceastã muncã era
preþuitã ºi dupã importanþa ei socialã. În acest mod s-a consacrat
statutul inferior al muncii femeilor. Ceea ce fãceau ele în dome-
niile dominate de femei era tratat ca mai puþin important social31.
Politicile de ierarhizare a muncilor au fost, implicit, politici de
gen. Industria a fost mai importantã decât serviciile. În interiorul
industriilor, cea metalurgicã a fost mai importantã decât cea textilã.

30. Vezi mineriadele din iunie 1990, septembrie 1991 ºi ianuarie 1999.
31. Sunt domenii ca educaþia ºi sãnãtatea, în care, în mod evident, o datã cu

feminizarea forþei de muncã a scãzut importanþa acordatã ºi au scãzut
veniturile celor ce lucreazã acolo.
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Aceastã ierarhizare a activitãþii economice se traducea printr-o
ierarhizare a importanþei sociale a populaþiei ocupate în aceste
activitãþi. Superioritatea se reflecta în acces la poziþii înalte ºi la
venituri mai mari, la avantaje materiale ºi simbolice, la dominaþie
politico-ideologicã. �În industria dominatã de femei, bãrbatul era
automat ºef fiindcã era bãrbat� Relaþiile oficiale de gen se opreau
la poarta fabricii.� (Pasti, 2003, p. 107).

Dar, cu toate diferenþele de venituri, în România, femeile au
intrat în tranziþie aproape la fel de dependente de bãrbaþi pe cât
bãrbaþii de ele. Ceea ce s-a petrecut în tranziþie confirmã pe deplin
ideea lui Bachrach ºi Baratz potrivit cãreia sistemele politice
îºi mobilizeazã prejudecãþile, valorile predominante, credinþele,
ritualurile ºi procedurile instituþionale, �regulile jocului� care ope-
reazã sistematic ºi consistent în favoarea credinþelor ºi intereselor
unor anumite grupuri ºi persoane cu preþul (pe seama) celorlalþi.
Cei ce beneficiazã sunt plasaþi în poziþii preferenþiale ca sã-ºi
apere ºi promoveze interesele mai aproape de pielea lor (Bachrach
ºi Baratz, 1970, p. 44). Cei care au beneficiat au fost salariaþii din
industriile ºi domeniile bugetare �bãrbãteºti�. Prejudecãþile mobi-
lizate þin de nucleul dur al gândirii patriarhale care nu a încetat
niciodatã sã disparã din cultura de bazã a românilor, indiferent de
nivelul ei.

3. Statul ºi bãrbaþii, femeile ºi piaþa

Argumente relevante în privinþa modului în care patriarhatul
comunismului s-a metamorfozat în patriarhat al tranziþiei sunt
oferite de câteva cercetãri întreprinse în ultimii ani. Este vorba
despre Discriminarea de gen � o realitate a tranziþiei, Vladimir
Pasti ºi Cristina Ilinca (2001), ºi Ultima inegalitate. Relaþiile de
gen în România, Vladimir Pasti (2003). Ele au succedat unei cerce-
tãri la scarã naþionalã : Barometrul de gen (2000), coordonat de
cãtre Renate Weber împreunã cu mine.

Rostul acestui capitol nu este acela de a reconstitui rezultatele
empirice ale cercetãrilor, ci de a oferi o explicaþie a modului în
care conservatorismul de stânga a reuºit, pe de-o parte, sã deter-
mine orientarea bãrbaþilor ca salariaþi spre stat, iar a statului,
spre domeniile în care lucreazã bãrbaþii ; pe de altã parte, sã
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determine orientarea femeilor spre piaþã atât în calitate de sala-
riate, cât ºi de �marfã�.

Tranziþia din România conduce la transferul femeilor în zonele
capitaliste ale economiei ºi la pãstrarea bãrbaþilor în zonele socia-
liste, controlate de cãtre stat. Tranziþia indicã faptul cã femeile
urcã în pondere ºi importanþã în munca salariatã, bãrbaþii scad,
se retrag forþat. Pasti observã cã

�forþa de muncã salariatã se feminizeazã ca urmare a dezintegrãrii
industriilor masculinizate. În acest moment, ºi probabil în viitor,
capitalismul în România depinde (mai ales � n. M.M.) de munca sala-
riatã a femeilor� (Pasti, 2003).

Dacã în tranziþie statul s-a retras din economie, retragerea sa
a fost prioritarã faþã de femei. Politicile guvernamentale orienteazã
femeile spre piaþã sã se descurce singure. Ele nu au privilegii
salariale, nici compensãri ca victime ale tranziþiei. Plãtesc în schimb
impozite din care o parte se redistribuie bãrbaþilor prin politicile
statului de susþinere a ramurilor economice dominate de cãtre
bãrbaþi ºi devin dependente de bãrbaþi nu în virtutea pieþei, ci
a politicilor statului privind alocarea bugetelor ºi ierarhizarea
salariilor.

Într-un anumit sens, rezultatele cercetãrilor sunt contraintui-
tive. De obicei, în vremuri de crizã, coerent cu ideologia patriar-
halã a nejutorãrii, femeile sunt tratate ca fiind cele care au nevoie de
protecþie, inclusiv de protecþie faþã de consecinþele economiei de
piaþã. O astfel de abordare protectivã o gãsim ºi în cadrul parti-
delor femeilor din estul Europei, ºi în cadrul programelor partide-
lor politice în care femeile apar de obicei la capitolele destinate
protecþiei sociale, minorilor, vârstnicilor ºi persoanelor cu handicap32.

În contextul românesc se potrivesc foarte bine cuvintele lui Iris
Marion Young, chiar dacã limbajul de inspiraþie socialistã (exploa-
tare, oprimare) este mult mai greu de acceptat dupã comunism :

�Oprimarea femeilor nu derivã doar din inegalitatea de status,
putere ºi bunãstare ca urmare a excluderii femeilor din activitãþi
privilegiate. Mai degrabã, libertatea, puterea, statutul, autoreali-
zarea bãrbaþilor sunt posibile tocmai fiindcã femeile lucreazã pentru

32. Vezi în acest sens Ishiyama, 2003, ºi Þãranu, Herciu, 2001.
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ei. Exploatarea de gen înseamnã distribuirea preferenþialã atât a
rezultatelor muncii materiale, cât ºi a energiei de îngrijire ºi a celei
sexuale în favoarea bãrbaþilor.� (Young, 1992, p. 183).

Dupã cum vom vedea, nici mãcar nu este nevoie ca femeile sã
fie excluse. Este suficient ca o activitate sã se feminizeze pentru
ca, în scurt timp, sã piardã privilegiile, sã îi scadã din importanþã.
În acest sens, putem opera mai potrivit cu conceptul de discrimi-
nare. Acest concept este unul individualist din perspectivã meto-
dologicã ºi semnificã �acþiuni conºtiente ºi politici prin intermediul
cãrora membrii unui grup sunt excluºi din anumite instituþii sau
distribuiþi în poziþii inferioare� (Young, p. 176). Conceptul de discri-
minare se poate referi ºi la grup, atâta vreme cât avem de-a face
cu o politicã ce exclude sau marginalizeazã o întreagã categorie de
persoane. Astfel, în cazul nostru, femeile sunt oprimate pentru cã
sunt discriminate ºi sunt discriminate pentru cã sunt femei33.
Personal, cred cã în context postcomunist este de preferat sã
operãm cu conceptul individualist-liberal de discriminare, mai ales
cã, aºa cum voi arãta în continuare, starea de inferioritate ºi cea
de dependenþã a femeilor nu sunt consecinþa aplicãrii unor politici
liberale ci, dimpotrivã, continuarea unora socialiste. Femeile ar fi
avut mai mult de câºtigat dacã ar fi funcþionat criteriile meritului
ºi ale pieþei în locul celor legate de dreptatea reparatorie a stângii
conservatoare. Desigur, aici nu este vorba deloc despre o politicã
deliberatã de discriminare a femeilor în relaþie cu statul ºi cu
redistribuirea resurselor. Marile sindicate ale industriilor bãrba-
þilor, ca ºi guvernele ce le-au sprijinit nu au avut intenþia sã
acþioneze contra femeilor, dar în consecinþa acþiunii lor aceasta
s-a întâmplat34.

33. Oprimarea este, prin excelenþã, conceptul stângii socialiste ; dar opri-
marea este rezultatul discriminãrii, iar acesta este prin excelenþã con-
ceptul stângii liberale.

34. Vezi considerentele lui Michel Foucault în privinþa faptului cã un grup
oprimat nu trebuie sã aibã în mod necesar un opresor identificabil ºi
intenþionat (Foucault, 1975).
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Cum au ajuns mai mult femeile pe piaþã ?

Dacã avem în vedere economia de piaþã, �femeile sunt învingã-
toarele învinºilor�35 . Ele au ajuns în aceastã situaþie �privilegiatã�
în relaþie cu piaþa pe mai multe cãi : prin privatizarea prioritarã
a industriilor ºi serviciilor în care lucrau femei, prin migraþie ºi în
calitate de marfã, de �obiecte sexuale� (vezi Pasti ºi Ilinca, 2001,
ºi Pasti, 2003).

a) Prin privatizare

Comunismul românesc a avut o strategie economicã megalomanã.
Supoziþia de bazã era aceea cã industria trebuia sã conducã la o
totalã autonomie faþã de economiile altor þãri. În consecinþã, a
existat o vastã producþie neperformantã, de la avioane la piuneze,
tehnic demodatã ºi gata sã falimenteze imediat ce devine permea-
bilã la piaþã (ceea ce s-a ºi întâmplat). Colapsul economic a afectat
în principal industriile preponderent masculine : minierã, metalur-
gicã ºi constructoare de maºini. Colapsul ideologic a însemnat
transformarea acestor �cetãþi industriale� din surse de prestigiu
ºi salarii mari pentru bãrbaþi în �grãmezi de fiare vechi� ºi surse
de faliment. Ramurile în care au lucrat mai ales femeile : industriile
textilã, alimentarã, serviciile s-au privatizat foarte repede, trans-
formând salariatele socialiste în salariate în sistem capitalist.
Tranziþia consacrã creºterea vulnerabilitãþii economice a bãrbaþilor
în raport cu femeile, acestea tinzând sã fie principala forþã de muncã
salariatã în economia de tip capitalist (Pasti, 2003, pp. 152-155).

Prin urmare, recentul capitalism românesc utilizeazã în sectorul
privat mai ales femeile ca forþã de muncã, tocmai fiindcã piaþa
forþei de muncã este liberã, prea puþin controlatã de cãtre stat.
Pe aceastã piaþã, industriile masculine sunt puþin reprezentate,
fiindcã au rãmas preponderent în proprietatea statului. Femeile
lucreazã în industria uºoarã, comerþ, turism. Aceastã piaþã a fost
mai mult de 13 ani nereglementatã36 ºi a devenit nucleul tare al
patriarhatului tranziþiei. Circa 40% din piaþa liberã a fost neagrã
sau gri. În cadrul acesteia, angajaþii nu sunt protejaþi, angajatorii

35. Expresia a fost propusã de R. Siemenska, 2001, în Grünberg, 2001.
36. În 2003 a fost adoptat un nou Cod al Muncii, menit sã rãspundã realitã-

þilor specifice economiei de piaþã.
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nu plãtesc taxe ºi asigurãri sociale. Aici, durata reglementatã a
zilei sau sãptãmânii de muncã, concediile de odihnã, concediile de
boalã sau maternitate sau pentru îngrijirea copilului, condiþiile de
muncã, echipamentele de protecþie, salariul minim pe economie,
plata la termen a salariilor sunt simple ficþiuni37. Este o piaþã pe
care aproximativ 70.000 de bãrbaþi în calitate de patroni anga-
jeazã 1 milion de femei, în genere tinere, care nu au alternativã ºi
acceptã un salariu mic ºi lipsa de asigurãri fiindcã nu au încotro
(vezi Pasti, 2003, p. 208).

b) Prin migraþie

Retrãgându-se din industrie, mulþi bãrbaþi migreazã spre sate,
alãturându-se femeilor în vârstã, unde practicã o economie de
autoconsum ºi unde mai au cel puþin ºansa simbolicã sã fie �capi
de gospodãrie�38. Ponderea femeilor are o creºtere spectaculoasã
în sectorul �informal� care a fost estimat cã produce între 10 ºi
25% din PIB în 199739. Fiind mai legate de oportunitãþile oferite
de piaþã, ele migreazã mai degrabã spre urban (63% dintre femeile
între 15-44 de ani trãiesc în oraº) ºi spre strãinãtate40, în cãutare
de locuri de muncã (54% dintre migratori sunt femei41). Migraþia
femeilor din estul Europei cãtre Vest în cãutare de lucru face ca în
unele state o bunã parte din PIB sã se realizeze pe aceastã cale
(vezi în mod special Republica Moldova). Muncile prestate de cãtre
femeile �migratoare� sunt în genere cele de culegãtoare ºi menajere,
indiferent de calificarea lor anterioarã42. Aceasta în cazul fericit

37. Estimãrile Ministerului Muncii relevã cã peste 1,5 milioane de persoane
erau cuprinse pe piaþa neagrã a muncii : Stelian Minoiu (coord), 1999,
�Procesul de sãrãcire în România din perspectivã macroeconomicã�, în
M.S. Stãnculescu (ed.), 1999, Sãrãcia în România, PNUD, vol. I, p. 23
(citate în Pasti, 2003, p. 208).

38. Aceastã aspiraþie spre a conduce ceva, indiferent ce, �fie el ºi un mãgã-
ruº�, face ca în sistemele patriarhale femeile sã fie împiedicate sã con-
ducã, indiferent de pretext (Greer, 2000, p. 151).

39. Economia informalã în România, PNUD ºi ICCV, Bucureºti, 2001, pp. 17-18.
40. Femeile din Est au ajuns mari �culegãtoare� în Vest : de cãpºuni, de mãsline ;

iar cele din universitãþi, mari culegãtoare de date despre þãrile lor.
41. Vezi Sandu, 1999, pp. 162-163.
42. Inclusiv în lumea academicã, cercetãtoarele din Est sunt mai degrabã

acceptate în calitate de �culegãtoare de date�, inclusiv despre femei în
contextul unei tacite diviziuni globale a muncii.
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în care migraþia este liber aleasã. În caz nefericit, ele sunt vândute
ca sclave sexuale, în contextul traficului cu femei.

c) Prin piaþa sexului

�Cenuºãreasa merge spre piaþã�43 nu doar în calitate de �Cenu-
ºãreasã�, ci ºi în cea de �marfã�.

Piaþa sexului a fost una dintre primele liberalizate. La începu-
turile perestroikãi, în statele-satelit ale Uniunii Sovietice, apariþia
revistelor cu femei sex-simbol a trecut drept un semn al libertãþii
(vezi Daskalova, 2000, p. 351). Dezetatizarea facultãþilor repro-
ductive ale femeilor din România a însemnat ºi eliberarea unora
dintre ele pentru douã pieþe triste : vânzarea de copii ºi prostituþia.
Statul nu mai protejeazã natalitatea ; sau, dacã o face, o face în
manierã conservatoare44. Fenomene de tipul existenþei unei pieþe
private de adopþii în România, precum ºi de sterilizare la cerere
în Germania de Est sunt deja cunoscute ca produse neintenþionate
ale tranziþiei (vezi Gal ºi Kligman, 2000, p. 3).

Femeile tinere ocupã un loc pe piaþa sexului (prostituþia de
stradã sau de bordeluri legale sau ilegale, publicaþii ºi spectacole
sexy), niciodatã concurat sau egalat de bãrbaþi. Pe aceastã piaþã,
cu precãdere pe cea a prostituþiei benevole sau forþate45, patriar-
hatul se instituie ºi se reproduce în forme radicale. În industria
sexului, �forþa de muncã� este predominant femininã, iar capitalul,
managementul ºi organizarea aparþin aproape exclusiv bãrbaþilor.

Atitudinea faþã de aruncarea femeilor pe piaþa prostituþiei este
ambiguã : ea oscileazã de la interzicere, însoþitã de practicare
ilegalã, în condiþiile în care nu doar sexul, ci ºi femeile ca femei
sunt marfã (cazul traficului cu femei), când se manifestã puternic
tendinþa spre reglementare în formule conservator-patriarhale (ca

43. Am preluat expresia din titlul cãrþii Barbarei Einhorn Cinderella Goes to
Market (1993).

44. Statul scoate femeile doi ani de pe piaþa competiþiei muncii prin concedii
de maternitate, cu un salariu tentant pentru femeile cu educaþie mai
scãzutã, dar nu stimuleazã soluþia combinãrii printr-o politicã fiscalã de
dezvoltare a creºelor, soluþie pe care ar fi preferat-o femeile de carierã.

45. Traficul de femei din estul Europei este deja o realitate de tristã faimã
internaþionalã.
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protecþie a bãrbaþilor de riscurile la care îi supun prostituatele)46

ºi tendinþa de a o legifera cu accent asupra drepturilor prostitua-
telor ºi clienþilor47. În toate cazurile însã, discuþia publicã insistã,
în mod deosebit, fie pe evaziunea fiscalã a peºtilor ºi a prostitua-
telor, fie pe faptul cã dezincriminarea conduce la creºterea venitu-
rilor din taxe. Ca în cazul trecerii femeilor pe piaþã în condiþiile
privatizãrii, ele sunt tratate ºi în contextul prostituþiei ca poten-
þiale contribuabile, ºi nu ca beneficiare ale bugetului public.

4. Reconstrucþia politicã a puterii masculine

4.1. Drama bãrbaþilor e �Drama�

Într-o bunã tradiþie patriarhalã, pierderea supremaþiei bãrbaþilor
în forþa de muncã salariatã în procesul de dezindustrializare în
favoarea industriei uºoare ºi serviciilor (adicã în favoarea ramu-
rilor feminine) a devenit nu doar o dramã personalã, ci �Drama�
economiei în tranziþie. Când femeile sunt obligate sã se retragã
ºi devin casnice, drama lor rãmâne una personalã ºi nepoliticã.
�Casnica� nu este subiect al nici unei politici. Acest statut pare sã
fie ales, deºi tradiþia comunistã îi era ostilã.

�Bãrbaþii au reuºit performanþa ca bãrbatul-ºomer, mascat în «cap
de gospodãrie agricolã» sau persoanã în cãutare de loc de muncã, sã
obþinã un statut social superior nu numai femeii casnice, dar ºi femeii
salariate � prin promovarea salariilor mici ºi a muncii «la negru»
pentru femei ºi prin transformarea femeii în marfã pe piaþa servi-
ciilor sexuale. Mai mult, au reuºit sã transforme propria lor inferio-
ritate pe piaþa muncii � ca urmare a dezindustrializãrii � într-o
problemã politicã majorã a societãþii, fãrã ca transferul unei pãrþi
importante a forþei de muncã feminine în casnice sã devinã o pro-
blemã politicã de egalã anvergurã. În acest moment, ºomajul tinde sã
devinã una dintre problemele politice prioritare, în vreme ce creºterea
numãrului casnicelor este un fenomen aproape trecut cu vederea.�
(Pasti, 2003, p. 240).

46. Partidul România Mare a propus un astfel de proiect cu titulatura : �Lege
pentru prevenirea ºi combaterea bolilor cu transmisie sexualã�, Parlamentul
României, Camera Deputaþilor, Bucureºti, 2002.

47. Proiectul Stoica-Vilãu, Partidul Democrat, 1998.
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Ca sã depãºeascã aceastã dramã personalã, bãrbaþii au încercat
mai multe variante. Cea laissez-faire a fost migrarea spre agricul-
turã48. Dar o astfel de strategie înseamnã renunþarea la controlul
asupra statului, fie ºi prin miºcãri de protest ºi, adesea, ºi la
protecþia acestuia. Cea mai mare parte a bãrbaþilor nu au renun-
þat însã la controlul asupra resurselor ºi a redestribuirii, nici la
protecþia statului. Braþul lor înarmat (la figurat, dar uneori ºi la
propriu) a fost reprezentat de sindicate. Treimea de angajaþi cuprinºi
în sindicate este prin excelenþã masculinã ºi dominã zona indus-
triilor bãrbãteºti din categoria celor �greu de ucis�, a industriilor
socialiste (în proprietate de stat), adicã a acelora care hrãnesc
conservatorismul de stânga. Politica este cea care a împiedicat un
colaps total al poziþiei bãrbaþilor în economie.

4.2. Surse ale asigurãrii dominaþiei masculine

Vladimir Pasti delimiteazã drept principalele surse ale asigurãrii
dominaþiei masculine în economie deciziile referitoare la �dome-
niile strategice�, la politicile salariale, veniturile ridicate ºi accesul
la capital.

a) Domenii strategice

O parte consistentã din economie a rãmas încã în proprietatea ºi
sub controlul statului, pãstrându-ºi ºi caracteristicile socialiste.
40% din economie a fost organizatã în regii autonome din 1991,
devenite în 2001 �companii naþionale� : energie, utilitãþi, o parte
din transporturi ºi comunicaþii. Tot sub controlul statului au rãmas
cea mai mare parte din educaþie, sãnãtate, asigurãrile sociale,
asistenþa socialã ºi administraþia.

Economia a fost împãrþitã în ramuri strategice (care trebuie
creditate ºi subvenþionate) ºi nestrategice (lãsate la cheremul
pieþei). Este de prisos de repetat care a fost repartiþia pe genuri

48. În România, statutul bãrbatului de �cap� al gospodãriei sau al familiei se
menþine intact peste timp ; în zonele rurale în special, el are încã o
semnificaþie realã. Statisticile continuã sã opereze cu acest concept discri-
minator. Desigur, dacã tratãm prin analogie bãrbaþii drept �cap�, femeile
vor fi identificate cu alte pãrþi ale organismului : cu trupul, mâinile,
pãrþile genitale.
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între ramurile strategice ºi nestrategice. Cãci nu s-a operat cu
criteriul economic al eficienþei, ci cu unul de naturã politicã. Indus-
triile româneºti cu cele mai mari exporturi au fost, în 2002, în
ordine ierarhicã : industria confecþiilor, metalurgicã, textilã, a pielei
ºi încãlþãmintei, chimicã ºi a fibrelor sintetice, prelucrarea lemnu-
lui. Din aceste cinci industrii, trei sunt din ramuri economice
dominate de femei. Cel puþin acestea puteau trece drept stra-
tegice, pe criterii de utilitate. Dar subvenþiile, creditele ºi sprijinul
guvernamental au fost îndreptate spre industria de armament,
spre industria producãtoare de tractoare, camioane ºi autobuze,
spre industria minierã ºi spre alte industrii dominate de bãrbaþi,
toate prin excelenþã falimentare.

Rãmâne ca explicaþie plauzibilã, dupã pãrerea mea, faptul cã
prin domeniu strategic guvernanþii înþeleg domeniul în care lucreazã
categorii de a cãror proteste se tem. Femeile nu au faima de
protestatare de temut, nu fac mineriade, nu blocheazã drumuri,
nu fac demonstraþii de forþã, ºi prin privatizare lucreazã mai ales
în producþii ºi servicii desindicalizate. Sunt politic ale �nimãnui�
(vezi Miroiu, 2003 b).

b) Politicile salariale

Domeniile în care lucreazã bãrbaþii (cãrbune, electricitate, petrol)
au salarii mai mari decât domeniile în care lucreazã femeile (poºtã,
telefonie, sãnãtate, educaþie, administraþie).

Prin politica socialã a statului au fost definite categoriile de
locuri de muncã a cãror pierdere conduce la acordarea din bugetul
statului a unui numãr de �salarii compensatorii� egale ca mãrime
cu salariul avut înainte de pierderea locului de muncã (industria
de armament, minerit, metalurgie, construcþii de maºini, cu alte
cuvinte, marile industrii care înrolau bãrbaþi). În funcþie de �impor-
tanþa� ramurilor economice, numãrul salariilor compensatorii a
variat între 12 ºi 36 de salarii lunare. Bãrbaþii au fost plãtiþi sã îºi
pãrãseascã locurile de muncã, pe când femeile, nu.

�Politicile salariale destinate sã asigure în continuare superiori-
tatea muncitorului industrial bãrbat faþã de muncitorul industrial
femeie au fost înlocuite cu politici salariale destinate sã asigure
superioritatea muncitorului bãrbat angajat de stat, faþã de femeile
angajate de stat. Acest raport patriarhal de salarizare, puternic sprijinit
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de sindicate � ale cãror miºcãri revendicative au luat întotdeauna ca
bazã de plecare schemele de salarizare ale socialismului � a fost
reprodus fãrã dificultãþi de toate guvernele care s-au perindat dupã
revoluþie. [�] Ceea ce au fãcut toate guvernele de dupã revoluþie a
fost sã subvenþioneze nu numai subzistenþa acestora, ci ºi prestigiul
social al unor bãrbaþi aflaþi la vârful ierarhiei salariilor muncitoreºti.
Patriarhatul a «parazitat» aici nu atât o condiþionare tehnicã, cât
una socialã ºi politicã.� (Pasti, 2003, p. 196).

Salariaþii statului care lucreazã în domeniile cu angajaþi bãr-
baþi : utilitãþile, transporturile, petrolul, armata, poliþia, serviciile
de informaþii au grile de salarizare mai mari decât cei care lucreazã
în sãnãtate, educaþie, administraþia publicã ºi în care sunt majo-
ritar femei.

Dominaþia bãrbaþilor în redistribuire nu a fost o politicã inten-
þionatã, ci un efect al unei tradiþii în ierarhizarea muncii ºi venitu-
rilor. Aceastã politicã, coerentã cu dominarea conservatorismului
de stânga în perioada tranziþiei, nu a putut contracara la nesfârºit
impactul globalizãrii ºi presiunea internaþionalã (inclusiv a femi-
nismului �room-service�). Sub impactul acestora din urmã, femeile
au o poziþie economicã mai întãritã, iar bãrbaþii, una mai vulne-
rabilã, o datã ce restructurarea economicã (fãcutã mai ales sub
presiunea Fondului Monetar Internaþional, Bãncii Mondiale ºi
Uniunii Europene) a afectat serios mai ales domeniile masculine49.

c) Venituri mai ridicate ºi acces la capital

Prin salarii compensatorii ºi grile de salarizare superioare, ca ºi
prin accesul la capital, bãrbaþii au reuºit sã domine zonele cu
venituri mai mari. Aceasta nu ar fi în sine o problemã majorã în
societãþile dezvoltate. În tranziþie însã, acest tip de dominaþie a
avut drept consecinþã instaurarea patriarhatului modern, respectiv
a dependenþei femeilor de veniturile bãrbaþilor (vezi Barometrul
de gen, 2000, Miroiu, 2003 a, pp. 56-61). Proporþia femeilor care
nu aveau nici un fel de venituri este mai mare de patru ori faþã de
cea a bãrbaþilor, iar aproape jumãtate dintre femei nu aveau nici
un fel de venit sau au venituri sub limita de subzistenþã50. Când

49. Vezi Anuarul Statistic al României, 2001, statisticile referitoare la angajaþi.
50. Aceastã �performanþã� se datoreazã marii lor migrãri în zona casnicã, în

zona lucrãtorilor familiali neremuneraþi (1,2 milioane) ºi muncii �la negru�.
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au venituri proprii, acestea sunt mai scãzute pentru cã ierarhi-
zarea muncii le aºazã în poziþii mai joase51. Aproape douã treimi
dintre femeile tinere câºtigau mai puþin decât strictul necesar
pentru supravieþuire52 (Pasti, 2001, p. 72).

În absenþa unei contraofensive feministe, relaþiile de gen tradi-
þionale sunt tratate ca un dat natural atât de cãtre bãrbaþi, cât ºi
de cãtre femei ºi, în ciuda unei ideologii egalitariste, dominã dubla
zi de muncã justificatã ideologic prin ideea competenþei domestice
superioare a femeilor, mai precis din constanta teamã cã îngrijirea
necondiþionatã a bãrbaþilor adulþi de cãtre femei va înceta53.

Accesul la capital l-au avut aproape exclusiv bãrbaþii, cei mai
mulþi pe o cale clientelarã. Sub acest aspect, femeile nu par inte-
resante pentru stat nici în calitate de �clientelã� politicã. În asoci-
erea puterii cu banii, s-a nãscut elita româneascã (aproximativ
10% din populaþie), în care femeile se aflã la periferie, deºi, teo-
retic, ºi ele, ºi bãrbaþii au fost pasagerii aceleiaºi Mayflower la
intrarea în tranziþie (vezi Miroiu, 2003 b, p. 24). Nu ne rãmâne
decât sã admitem cã patriarhatul tradiþional asociat cu cel comu-
nist, grevându-se pe conservatorismul de stânga al tranziþiei, au
creat un patriarhat nou sau patriarhate noi, aflate la începuturile
teoretizãrii lor.

5. Concluzii

Dupã cum reiese din practica tranziþiei, �bãrbaþii statului� consimt
bucuroºi sã îºi ia povara macropoliticii ºi sã o lase femeilor pe cea a
micropoliticilor. În acest mod, femeile nu vor tulbura establishmentul

51. În economia româneascã, femeile dominã serviciile ºi comerþul (71,7%),
administraþia (73%), împart cu bãrbaþii ocupaþiile intelectuale (49,9%) ºi
agricultura (52,8%) ; la nivelul superior al conducerii (26,4%) ºi între
muncitorii industriali (28,2%) sunt mai puþine (Anuarul Statistic al
României, 2001).

52. O importantã sursã de dependenþã a femeilor, de data aceasta faþã de
stat, este datã de situaþia celor 500.000 de mame singure la o populaþie
de peste 22 de milioane.

53. În familii, femeile au în proporþie de 70% monopolul grijii de copii.
Comportamentul partenerial este 5%. Acest fapt relevã foarte bine rapor-
tul de putere real în familia româneascã (Barometrul de gen, 2000).
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în sensul altor categorii de decizii decât cele referitoare la femei
ca femei. Revin la ideea Anettei Brochorst : �Politici de însemnãtate
vitalã pentru femei nu sunt recunoscute formal drept politici de
gen de cãtre sistem� (Borchorst, 1995, p. 69). Nici cele ale tran-
ziþiei nu au fost recunoscute ca atare.

Din pãcate, femeile nu au încercat în tranziþie sã reechilibreze
relaþiile de putere, deºi conjunctura a fost favorabilã, iar în limite
foarte scãzute au participat totuºi la guvernare54. Bãrbaþii aflaþi
la putere au manifestat �un vid de empatie�55 faþã de femei ºi o
empatie veritabilã faþã de alþi bãrbaþi. Uneori, empatia a fost
înlocuitã cu frica de �bãrbaþii de pe stradã�, fricã niciodatã resim-
þitã faþã de �femeile de pe stradã� ºi cu atât mai puþin faþã de
�femeile de stradã.�

În absenþa feminismului politic, patriarhatul structural rãmâne
neatins, inclusiv de legislaþia profemei. În România (ca de altfel ºi
în celelalte þãri est-europene � vezi Grünberg, 2000, Johnson ºi
Robinson, 2003), feminismul s-a dezvoltat în zona societãþii civile,
influenþând rar ºi foarte punctual agenda politicã56. Societatea
civilã este un bun câºtigat al tranziþiei, dar ea nu genereazã

54. În legislatura 2000-2004, în Parlamentul României au fost 6% senatoare
ºi 11% deputate. Din 263 municipii ºi oraºe, doar douã au femei primari.
Din 2.688 comune, 107 au femei primari. Guvernul Nãstase a avut
5 femei deþinând portofolii importante : Sãnãtate, Educaþie, Justiþie,
Integrare Europeanã, Întreprinderi Mici ºi Mijlocii. Cu excepþia ministrei
Justiþiei, nici una dintre ministre nu a fãcut politici pentru femei, nici
mãcar în sensul solicitãrii unui buget mai mare. La prima remaniere
semnificativã, trei dintre ele au fost sacrificate (2003, toamna). Ministerele :
Educaþiei, Sãnãtãþii, Integrãrii Europene.

55. Expresia aparþine lui Shapiro (2002, p. 119), ºi referirea este fãcutã la
relaþia bogaþi-sãraci, inclusiv în privinþa apartheidului de facto.

56. De obicei, organizaþiile feministe sunt consultate de cãtre Parlament ºi
ministere când vor sã introducã un proiect de lege favorabil situaþiei
femeilor sub presiunea Bejing sau UE sau când au de organizat, în
virtutea aceloraºi presiuni, agenþii naþionale destinate monitorizãrii situa-
þiei femeilor ºi egalitãþii de ºanse : vezi în România, mai ales, Societatea
de Analize Feministe AnA, ªEF (ªanse Egale pentru Femei), Fundaþia
pentru o Societate Deschisã, FILIA, Centrul de Dezvoltare Curricularã ºi
Studii de Gen, SECS � Societatea pentru Educaþie Contraceptivã, CEP
(Central European Project).
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angajamente organizaþionale, forme ideologice ºi nu mobilizeazã
putere politicã. Fãrã ieºirea feminismului din ceea ce pentru putere
este un ghetou confortabil (gineceul politic), nu este posibilã o
strategie politic-coerentã, o �autoritate în alocarea valorilor ºi
resurselor�57 la scarã naþionalã. Acþiunile societãþii civile, fie ele
ºi foarte bune, nu produc politici la scarã largã ºi nici reformã
socialã (Isaac, 2003, p. 146).

O necesarã miºcare ar putea sã fie sprijinul reciproc între
liberalism ºi feminism, având în vedere cã ºi liberalismul este un
proiect emancipator pentru o þarã ca România ºi se loveºte de
asemenea masiv de conservatorismul de stânga. Transformãrile
legislative menite sã asigure o protecþie mai mare a femeilor au
fost încurajate mai ales de cãtre partidele social-democrate. Eu
susþin însã cã � într-o astfel de societate, în care dominã conserva-
torismul de stânga � propensiunea spre ieºire din patriarhat, spre
emancipare ºi autonomie are nevoie de o asociere mai pregnantã
cu liberalismul. Mi-ar fi greu sã susþin încã necesitatea asocierii
cu ecologia, deºi în perspectiva celor relevate în ecofeminism, o
astfel de asociere este dezirabilã.

Tranziþia româneascã este, cred, un caz paradigmatic, în con-
textual, cãruia i se pot studia metamorfozele patriarhatului, în
condiþiile marilor restructurãri ale puterii ºi o bunã lecþie despre
caracterul endemic al patriarhatului în absenþa unui feminism
politic de anvergurã, care sã încerce sã pãstreze o justã balanþã
între �ceea ce este personal este politic� ºi �ceea ce este politic este
personal�.

*

Într-o societate atât de stratificatã ºi de marcatã de lipsuri
pentru majoritatea populaþiei, feminismul pare un lux, mai ales când
nu este un �feminism victimist�, ci unul al autoafirmãrii. Acest
�lux� este însã reprezentativ pentru interesele multor femei, care
îºi construiesc o existenþã în condiþii de concurenþã profesionalã ºi

57. Expresia aparþine lui Jeffrey Isaac, 2003, p. 129, ºi se referã la rolul
benefic, dar limitat al societãþii civile, în condiþiile disoluþiei progre-
sivismului caracteristc pentru left liberalism în SUA.
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politicã. Fãrã îndoialã, indiferent dacã admit sau nu, femeile au
nevoie de feminism. Drumul lor cãtre siguranþã trece prin femi-
nismul socialist ; drumul cãtre diferenþã ºi dezvoltarea femeitãþii
trece prin cel radical ; drumul cãtre autonomie are nevoie de amân-
douã, dar obligatoriu ºi de feminism liberal.
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