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Cuvinte cheie: gen, politică, mișcarea feministă, patriarhat, drepturi politice,
masculinitate, femininitate, obiectificare, societate europeană, începutul secolului XX,
modernism, literatură modernistă, identitate, dihotomia masculin/feminin, stereotipii, sfera
publică și privată, teoria feministă, roluri de gen, misoginism, auto-reflecție, disciplinare,
constrângere, drept de vot.
Scopul acestei disertații este acela de a studia cele mai importante aspecte ale statutului
femeii la începutul secolului al XX-lea, prin trasarea unei paralele între feminismul românesc și
cel britanic și prin analizarea datelor istorice și a textelor literare din perioada modernistă.
Importanța acestei lucrări constă în faptul că scoate la iveală filiațiile istorice ale genului și ale
politicii la începutul secolului al XX-lea, ceea ce ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine
problemele actuale legate de gen. Chiar dacă în prezent, alături de multe alte drepturi, femeile au
obținut și dreptul de a vota, ele se văd încă nevoite să facă față comportamentelor misoginiste,
într-o societate în care rolurile de gen și prejudecățile încă se perpetuează. Mișcarea feministă de
la începutul secolului trecut a schimbat perspectiva oamenilor asupra vieții în general, dar nu a
reușit să elimine secole de stereotipii și limitare a femeilor la sfera privată; este nevoie de timp
pentru a schimba complet mentalitățile și este important ca atât femeile, cât și bărbații, să
îmbrățișeze ideile promovate de feminism. "O persoană nu se naște, ci mai degrabă devine
femeie", este binecunoscuta afirmație a lui Simone de Beauvoir, care sugerează că feminitatea nu
se bazează pe biologie sau intelect, ci mai degrabă pe reflectarea unor diferențe fundamentale
între statutul bărbaților și al femeilor. Atât personalitatea bărbaților, cât și cea a femeilor, sunt
modelate prin educația și cultura la care sunt expuși; rezultatele mișcării feministe, care-și are
începuturile în primele decenii ale secolului al XX-lea, sunt tangibile astăzi: a fost o mișcare în
primul rând despre schimbarea percepțiilor prin fracturarea normelor tradiționale și deconstruirea
modului în care umanitatea a perceput feminitatea ca fiind o categorie mai puțin importantă
decât masculinitatea. Cea mai de seamă moștenitre lăsată de mișcarea feministă societăților
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contemporane este reprezentată de capacitatea de a pune la îndoială percepțiile la un nivel
fundamental: ființele umane transcend biologia și chiar dacă bărbații și femeile sunt diferiți din
punct de vedere fizic, toți merită șanse egale. Lupta politică a femeilor a stimulat apariția unui
spectru larg de identități de gen și ne-a ajutat să redefinim noțiunea de Celălalt precum și pe
cele legate de subiectivitate.
Principala contribuție pe care o aducem acestui domeniu de studiu este legată de
cercetarea începuturilor feminismului românesc, care încă nu a fost suficient subliniat de alți
autori. Majoritatea studiilor publicate au luat ca subiect de interes, în principal, cercetarea
organizațiilor feministe care au apărut după apariția comunismului și după Revoluția din 1989.
Documentele studiate (jurnalele vechi românești, articolele, autobiografii și diverse declarații),
precum și perioada de timp analizată în această lucrare - primele trei decenii ale secolului al XXlea, cu accent pe perioada interbelică – sunt relevante pentru modul în care feminismul românesc
a evoluat de-a lungul anilor, deoarece prezintă perioada în care româncele au fost mai active iar
mișcarea lor a devenit vizibilă în plan internațional.
În perioadele antebelice și interbelice, autorii au scris extensiv pe teme legate de
identitate, într-o societate bazată pe stereotipii, pe relații de putere asimetrice și diferite forme de
discriminare de gen, de rasă și de, într-o lume aflată în schimbare rapidă. În mai puțin de un
secol, femeile au reușit să evadeze dintr-un mediu intern ajungând să dețină poziții cheie în
domenii fundamentale precum educație, știință sau politică. Dublul standard, discriminarea și
ideile preconcepute legate de identitate încă există. Identitatea este produsă prin reprezentări,
imagini, cuvinte, adică limbaj. Literatura este în continuare capabilă să genereze o altă lume a
reprezentărilor. Prin urmare, în căutarea unui subiect comun și relevant, am cercetat canonul
literar al secolului al XX-lea, reprezentat de lucrări ale unor autori români și englezi.
Alegerea subiectului ne-a limitat concomitent metoda. Feminismul a fost înlocuit în anii
nouăzeci de o abordare a identității care nu mai privilegiază un factor în detrimentul celuilalt
(superioritate masculină sau feminină). De interes este studiul "interferențelor dintre sex, rasă,
clasă și sexualitate, prin noțiunea de feminism decolonial [...] Această teorie ne oferă o înțelegere
a interacțiunii complexe dintre sistemele economice, etnice și de gen, căreia trebuie să-i facă față
fiecare individ colonizat, de-a lungul vieții. Analiza acestor opresiuni care se intersectează
reprezintă colonialitatea genului, iar oportunitatea de a o depăși este ceea ce Lugones definește
drept feminism decolonial "(Indome 2018: 24). Prin grupurile colonizate, Maria Lugones, citată
în pasajul de mai sus, înțelege toate minoritățile, categoriile marginalizate sau oprimate de
indivizi supuși discriminării religioase, rasiale, de gen sau de clasă.
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În cele din urmă, studiul nostru comparativ cu privire la poziția femeii în societățile
românești și irlandeze din prima jumătate a secolului trecut, ne va permite să examinăm și
efectele concordanței factorilor - cum ar fi suprapunerea conflictelor politice, naționale, rasiale și
de gen - în Irlanda de dinainte de război, situație pe care nu o întâlnim și în România.
Feminismul decolonial este, astfel, pentru noi, în acest context, o teorie critică care ajunge să fie
atât stimulată, cât și pusă la încercare.
Potrivit lui Mertz, bărbații și femeile au aceleași aparate cognitive și senzoriale, vin în
contact cu aceleași obiecte, de aceea își structurează conceptele abstracte în mod similar. Deci,
dacă bărbații și femeile experimentează lumea din jur într-o manieră similară, de ce societățile
europene s-au dezvoltat conform unui model specific culturilor patriarhale?
Răspunsul se află în faptul că, atribuirea de roluri sociale bărbaților și femeilor, se face
în funcție de sexul lor biologic și acest lucru reprezintă un fel de produs mental secundar al
culturii umane; acest lucru diferă în funcție de tipul de cultură, de tradițiile și de motivațiile
colective specifice societăților în care oamenii s-au născut și trăiesc. Fiecare individ este modelat
de acestea și, la rândul său, prin puterea tradiției, culturii, artei etc., modelează generațiile noi.
Acest șablon repetitiv predispune indivizii la formarea anumitor înclinații și conexiuni sociale cu
alți indivizi. Gruparea oamenilor în funcție de taxonomii standard reprezintă un stereotip ce
presupune existența anumitor antagonisme ce includ întrebări despre modul în care se formează
identități care fie se pot afla în conflict direct sau pot susține apartenența la un anumit gen.
Cercetarea a fost inițiată pornind de la afirmația Mary Hawkesworth că: "sexul este o
categorie politică. . . care determină cetățenia, drepturile, educația și oportunitățile de angajare,
nivelurile veniturilor și bogăției și accesul la prestigiu și putere". Plecând de la sugestia
metodologică a variațiunii fenomenologice pe motiv că "nici unui obiect nu i se poate atribui o
singură descriere exhaustivă, pentru că, pe de o parte, el apare sub diferite aspecte fenomenale și,
pe de altă parte, pentru că se schimbă în timp prin interferența cu noi medii "(Tupan 2016: 4),
această teză are ca subiect discutarea noțiunii de Femeie în unele dintre cele mai importante
ipostaze ale sale: femeile ca luptătoare pentru drepturile lor politice, femeile drept categorie de
proscrise, femeile obiectivizate, femeile ca scriitori și factori de decizie, care au influențat opinia
publică, și femeile încarcerate. Perioada asupra căreia ne-am centrat atenția a fost aceea a
primelor decenii ale secolului al XX-lea, până în anii 1930, deoarece susține imaginea modernă
pe care femeile par să și-o fi creat pentru ele însele, în ciuda faptului că, pe parcursul secolelor
anterioare, sistemul patriarhal le-a menținut într-o stare de inutiliate, de redundanță.
Contextul istoric este dominat de primul război mondial și de rezultatele acestuia. În
Anglia, războiul a oferit oportunitatea de a elibera o parte din tensiunile sociale create de grevele
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muncitorilor și de apariția mișcării feministe. În schimb, România nu a experimentat o astfel de
neliniște socială, fiind caracterizată de stabilitate și progres și de o expansiune industrială fără
precedent, stare care a reflectat modul în care femeile din România și-au desfășurat activitatea:
spre deosebire de britanice, feministele române au încercat să se concentreze în principal asupra
posibilității de a oferi femeilor în primul rând drepturi sociale și civile, decât politice; obiectivul
lor principal nu era acordarea dreptului de vot, ci echitatea socială, prin drepturile juridice ale
femeilor, acces la educație și siguranță economică. Deși mișcarea feministă a fost o mișcare a
femeilor, despre femei și pentru femei și despre drepturile lor, ea a trebuit să se adreseze, în
primul rând, unui public de sex masculin, având în vedre că autoritatea de a acorda femeilor
dreptul de vot aparținea bărbaților.
Mișcările feministe din fiecare țară au prezentat caracteristici specifice, determinate de
diferențele dintre legile, constituțiile, evoluția politică și cultura lor. Femeile au fost admise mai
devreme în viața politică și publică, în special în acele țări în care tensiunile dintre clasele sociale
au fost limitate sau practic inexistente. Tabelul de mai jos oferă o scurtă cronologie care
ilustrează acordarea dreputlui de vot femeilor din diferite părți ale lumii:
Țara

Perioada
1860

Au apărut primele organizații feministe

1869

Wyoming a fost primul stat american care a
acordat femeilor dreptul de a vota
Noua Zeelandă a fost prima țară din lume care

1893

le-a dat femeilor dreptul să voteze (deși au
obținut dreptul de a candida abia în 1914).
Femeile cu vârsta peste 30 de ani din Anglia au

1918

primit dreptul de vot, ca o recunoaștere a
eforturilor pe care le-au depus în timpul
Primului Război Mondialș a fost o victorie
obținută de femei, dar în termenii propuși de
bărbați.
Femeile din România au primit dreptul de a

1929

vota la alegerile locale.
Femeile din România au primit dreptul

1938

constituțional de a vota la toate alegerile.
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Femeile din Elveția au primit drept de vot.

1971

Tabel 1: Scurtă cronologie a obținerii dreptului de vot de către femei
În timp ce multe dintre argumentele pe care le aducem pot fi universal aplicabile, vom
punce accentul pe acele discursuri specifice Regatului Unit și României, deoarece prima țară
poate fi considerată un simbol sau un standard atunci când vorbim despre mișcarea feministă pe
care o putem compara cu evoluția mișcării în România, la începutul secolului al XX-lea, o
mișcare pe care cercetătorii încă nu au studiat-o în profunzime; am luat Marea Britanie ca
principal punct de interes, deoarece această țară este recunoscută pentru tradiția sa de a afirma
drepturile individuale.
La începutul secolului trecut o idee a devenit foarte populară: capacitățile mentale ale
unui individ sunt proporționale cu dimensiunea creierului; un creier mai mare și mai greu
determină un grad de inteligență mai ridicat; și pentru că, prin fizicul lor, femeile sunt mai mici
și mai puțin puternice decât bărbații, concluzia a fost că femeile sunt inferioare bărbaților, din
punct de vedere intelectual. Capitolul 1 discută aceste noțiuni și dezvăluie, în același timp,
răspunsurile femeilor la această problemă.
Prima parte a Capitolului 1 prezintă explicațiile istorice care au contribuit la modelarea
construcției genurilor. Diviziunea muncii în anumite sisteme economice (de exemplu,
gospodăria, în care bărbatul acționează ca "susținător al familiei" în timp ce femeia este
"gospodina") sugerează că oamenii și-au dezvoltat capacitatea de a construi genul ca sistem
binar. Ca rezultat, genul a fost privit drept un concept cheie în ceea privește un compoortament
corespunzător masculin sau feminin. În mod tradițional, familia a fost percepută ca o unitate
socio-economică formată dintr-un bărbat, al cărui rol era acela de a oferi mijloace financiare
pentru supraviețuirea familiei, și o femeie care avea rolul de a se îngriji de ceilalți membri.
Această disjuncție poate fi considerată ca fiind artificială, deoarece atât bărbații cât și femeile
îndeplinesc o multitudine de alte roluri, dar, în același timp, le-a oferit feministelor o platformă
pe baza căreia să-și formuleze teoriile.
Politica și feminismul sunt puternic interconectate, deoarece teoria feministă se
prezintă ca o teorie politică prin revendicările legate de puterea și drepturile femeilor. Prin
exercitarea dominației absolute în politică, bărbații au avut un avantaj care le-a permis liberul
acces la luarea deciziilor și la anumite eșaloane din ierarhiile superioare. Această structură
patriarhală a puterii, deși nepalpabilă, a fost omniprezentă și a forțat femeile să se supună,
îngrădindu-le libertatea de acțiune.
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Teza de față analizează, de asemenea, folosirea incorectă a doi termeni fundamentali:
gen și sex. La începutul secolului al XX-lea, societatea nu făcea încă diferența între sexul
biologic al unei persoane și genul ei. Sexul este determinat de structura reproductivă și de
funcțiile biologice ale bărbaților și femeilor, ca rezultat al diferențelor cromozomiale, genetice,
neurologice și hormonale, în timp ce genul reprezintă un concept foarte fluid, iar expresia sa nu
se bazează pe o identitate de gen specifică. Genul este o construcție socială care se referă la
rolurile pe care bărbații și femeile au învățat să le îndeplinească încă din copilărie și la sarcinile
și îndatoririle specifice atribuite de societate ambelor sexe în interiorul și în afara familiei tipice;
"genul" este o categorie fluidă, deoarece este supusă unor schimbări permanente sub influența
factorilor culturali, sociali, istorici și economici.
Epistemologia genului este o noțiune bazată pe două paradigme complementare, dar
divergente: genul este determinat social, în sensul că societatea atribuie roluri de gen fiecărui sex
biologic, în timp ce fiecare persoană își construiește realitatea de gen, independent de normele și
reglementările sociale, în funcție de preferințele personale. În timp ce prima realitate este stabilă
și predeterminată și poate fi observată prin metode teoretice și științifice, cea de-a doua poate fi
înțeleasă doar prin analizarea comportamentului individual în mediul său de viață și prin
stabilirea apartenenței la un sex sau la celălalt. Aici, am luat în considerare argumentul lui Judith
Butler potrivit căruia "bărbatul" și "femeia" reprezintă două expresii distincte ale ființei umane
bazate pe ipoteza că bărbații au, în general, o înfățișare masculină iar femeile sunt, în general,
feminine; prin urmare, se poate argumenta că genul reprezintă expresia socială a corpului uman.
Acest capitol explică faptul că organismele biologice ale bărbaților și femeilor îndeplinesc rolul
de "bărbat" și "femeie" pe baza credinței celor mai mulți indivizi că suntem născuți fie bărbați,
fie femei. Modul în care oamenii își "poartă" trupurile este influențat de cultură și reprezintă un
rezultat al interacțiunii și al imitației sociale.
Acest aspect a fost important de cercetat, deoarece este fundamental pentru afirmația
noastră de bază, și anume aceea că istoria femeilor a fost determinată de modul tradițional în care
societatea a perceput rolurile de gen, generând, astfel, discriminarea femeilor. Oamenii
socializează de la o vârstă fragedă, în conformitate cu anumite dictate culturale care duc la
perpetuarea stereotipurilor de gen; pentru majoritatea indivizilor, noțiunile de bărbat și femeie
sunt cel mai adesea asociate cu idei preconcepute despre anumite trăsături de personalitate și
comportamente: de exemplu, bărbații sunt considerați a fi mai agresivi, obiectivi și raționali, în
timp ce femeile sunt slabe, subiective, calde și emoționale. Deoarece societatea este un mediu
subiectiv, se așteaptă ca atât bărbații, cât și femeile să acționeze în funcție de caracteristicile care
le-au fost desemnate. Mișcarea feministă nu numai că a reușit să obțină dreptul de vot pentru
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femei, dar, mai mult decât atât, a reușit să crească gradul de conștientizare, atât pentru bărbați
cât și pentru femei, că viața obișnuită a oamenilor a fost profund afectată de anumite norme care
au susținut răspândirea unei dominații a bărbaților; prin acțiunile sale, mișcarea feministă a
provocat tradițiile culturale și sociale referitoare la gen și sex. Adevărata semnificație a luptei
femeilor nu a fost neapărat aceea de a se desprinde de subordonarea indusă de o societate
dominată de bărbați și nu a fost orientată în vederea obținerii dreptului la vot, ci pentru a
determina femeile însele să înțeleagă că unele dintre ele au internalizat această stare de
subordonare până la punctul în care a devenit un dat înăscut.
În Capitolul doi susținem că necesitatea de a distinge în mod clar masculinul de
feminin se datorează stereotipurilor patriarhale care au guvernat societatea umană de-a lungul
istoriei sale. Oamenii au fost îndrumați să-și modeleze personalitatea în conformitate cu un
model de gen care se bazează în principal pe existența unui set de trăsături fizice care
diferențiază bărbații de femei și îi împarte într-un sistem de categorii standard cu două laturi.
Principalul accent a fost pus pe lucrările acelor scriitori și filosofi care au influențat societatea la
începutul secolului al XX-lea, în încercarea de a demonstra că genul este fie generat biologic, fie
construit social. De la Platon și Aristotel la gânditorii clasici, precum Schopenhauer, toți bărbații
au legat raționalitatea și mintea de masculin, în timp ce iraționalul și corpul erau caracteristici
asociate femeilor. Legătura lumii naturale cu femeia și a raționalității cu bărbatul a fost stabilită
în timpul antichității și a influențat ideile filosofice ale lumii occidentale. Această polaritate de
gen a implicat în mod inevitabil o ierarhie care a plasat femeile la același nivel cu natura și
animalitatea, în timp ce bărbații au fost plasați la un nivel superior, datorită raționalității și
calităților nobile ale sufletului și spiritului lor.
Am făcut referire la operele lui Schopenhauer, care au avut o mare influență la sfârșitul
secolului al XIX-lea și la începutul celui de-al XX-lea. Scrierile sale au fost misoginiste și au
stabilit tonul pentru discursurile literare și filosofice din perioada următoare. Un alt filosof, al
cărui corpus nu este foarte dens, dar care a influențat opinia publică, a fost Otto Weininger, care
a anticipat conceptul de gen în lucrarea Sex și caracter. Aici el argumentează că nu există forme
"pure" masculine și feminine, ci doar forme intermediare iar femeile care posedă un volum mai
mare de masculinitate sunt mai capabile de a manifesta raționalitate și, astfel, de a se emancipa.
Activitatea lui Weininger este importantă deoarece s-a angajat să demonstreze că mișcarea
feministă nu reprezenta ceva nou și că acțiuni similare s-au repetat de-a lungul istoriei fiind
rezultatul unei creșteri a ceea ce el numește "forme sexuale intermediare ".
Capitolul trei pornește de la ipoteza că nicio operă de artă (inclusiv textele literare) nu
poate exista fără un context istoric. Narațiunile literare dețin putere asupra cititorilor și, ca
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urmare, devin agenți activi de implementare și modelare a ideologiilor. Textele literare au o mare
influență asupra percepțiilor, convingerilor și experiențelor umane, deoarece "se bazează pe o
realitate fenomenologică, devenind o componentă materială (adică reală) a vieții emoționale,
psihice și somatice a individului" (Boone 1998: 2) Istoria sexualității, scrisă de Michel Foucault,
rămâne una dintre pietrele de hotar în procesul de conștientizare a gradului în care sexualitatea
reprezintă una dintre principalele funcții ale puterii, o manifestare factuală a forțelor
instituționale care, prin puterea textelor, reglementează cunoașterea și chiar dorința indivizilor.
Foucault susține că toate discursurile care se află în circulație la un moment istoric dat "se
gravează pe subiecții umani, fixând scenariile prin care ne recunoaștem pe noi înșine ca subiecți
sexuali" (Boone 1998: 8). În același timp, Judith Butler a condensat teoria lui Foucault despre
puterea discursivă pentru a valida ideea că organismul îndeplinește anumite roluri ca urmare a
transplantării anumitor construcții sociale asupra acestuia.
Literatura a avut o semnificație deosebită pentru feminism, ca mișcare politică,
deoarece "folosește extensiv texte literare în realizarea și diseminarea sensurilor sale" acordând
totodată importanță scriitorilor precum Simone de Beauvoir și Virginia Woolf, a căror "operă
acoperă atât polemica feministă cât și ficțiunea sau poezia. "(Sellers 2010: 142)
Cultura artistică a erei postbelice a fost dominată de modernism. În unele moduri,
termenul reflectă atât ideile dihotomiei tradiționale masculin/feminin, cât și noile imbricații ale
genului și sexualității. Romanicii se întorseseră către interiorul ființei umane, pentru un banchet
de sentimente și emoții personale, realiștii priveau spre exterior; moderniștii oscilau între
interiorul și exteriorul personalității umane în aspirația lor către ceea ce Wolf a perceput ca fiind
descoperirea autentică a sinelui. Proiecțiile sinelui interior pe o imagine obiectificată, pentru
consumul public, se realizează în ficțiunea modernistă prin dublarea vocii narative și prin
comunicarea proceselor și a senzațiilor de gândire ale personajului. Oglinda este simbolul acestei
întâlniri între sine și alții, este aria figurativă a întâlnirii dintre dimensiunea interioară și cea
exterioară a sinelui. Reflecția în oglindă are o funcție revelatoare, în timp ce obiectivitatea
ascunde esența personalității feminine în materialitatea corpului său.
Femeile au fost întotdeauna văzute și folosite ca obiecte ale dorinței sexuale masculine
și, datorită supunerii lor îndelungate față de bărbați, au fost forțate să participe la implementarea
unui sistem de guvernare de tip patriarhal. Acest sistem a promovat puterea masculină asupra
femeilor prin faptul că le-a refuzat participarea la sfera publică, accesul la educație și le-a limitat
activitățile la sfera privată. Deși, teoretic, atât bărbații, cât și femeile pot fi obiectificați, femeile
sunt mai predispuse la obiectificare, deoarece bărbații folosesc examinarea vizuală a corpului
feminin, pe baza aspectului fizic, ca principal criteriu pentru selectarea eventualelor partenere.
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Obiectificarea reprezintă un fenomen social care apare, de regulă, în medii care încorporează
rolurile tradiționale de gen și este strâns legată de ideea de heterosexualitate, avînd ca idee
centrală conceptul de feminitate, o noțiune culturală care sprijină interesele ideologiei
patriarhale. Astfel, fiind egalate cu obiectele neînsuflețite, femeile sunt supuse unei pierderi a
personalității care le forțează să trăiască în ceea ce Beauvoir numește "imanență". Acest concept
se referă la aspectul static al vieții femeilor: ele se limitează la spațiul locuințelor lor și nu pot
accesa viața publică, un privilegiu rezervat numai bărbaților. Din moment ce masculinitatea
invocă noțiuni de putere și autoritate, ea este legată de ideea de "transcendență", adică de
capacitatea de a conduce și monopoliza întreaga societate.
Unii cercetători susțin că obiectificarea nu reprezintă neapărat un element dăunător atât
timp cât nu implică dezumanzarea prin folosirea celorlalți ca mijloc de atingere a scopurilor
personale; oamenii pot fi obiectificați dacă "respectăm integritatea lor ca agenți cu scopuri
proprii". Martha Nussbaum a introdus termenul de "obiectificare pozitivă"; acesta indică faptul
că obiectificarea nu duce la dezumanizare, deoarece poate fi combinată cu idei de "egalitate,
respect și consimțământ. Pentru a exemplifica aceasta, Nussbaum vorbește despre "obiectificarea
laurentiană" care se referă la tipul de obiectificare ce se stabilește între protagoniștii romanelor
lui D.H. Lawrence. Aceste personaje se consideră reciproc ca instrumente sexuale, în același
timp respectându-se ca ființe umane; prin urmare, ei sunt egali, iar acțiunea de obiectificare nu
are consecințe devastatoare asupra umanității lor.
Scriitorii români, precum Camil Petrescu și Anton Holban, utilizează obiectificarea
femeilor în romanele lor într-o manieră similară. Personajele feminine nu au nimic de spus în
operele acestor scriitori, deoarece ele întruchipează imagini simple, plane, bidimensionale; ele
sunt creațiile bărbaților care le falsifică imaginea reală; relațiile funcționează atât timp cât
femeile sunt sau par a fi supuse bărbaților, atât timp cât sunt ascultătoare, dar, în momentul în
care încep manifeste semne de independență, bărbații își schimbă percepția, văzându-le ca
impure, trădătoare și, prin urmare, caută să le umilească și să le pedepsească. Umbrite de bărbați,
femeile devin prezențe palpabile numai prin intermediul relațiilor pe care le stabilesc cu bărbații.
Textele literare românești discutate (Ultima noapte de dragoste, prima noapte de război, Ioana,
O moarte care nu dovedește nimic) prezintă exemple de contexte sociale și ideologii din
perioada cercetată. Astfel de lucrări literare, care datează de la începutul secolului trecut, sunt
importante pentru studiul nostru, deoarece introduc discursuri sociale care s-au perpetuat până în
epoca contemporană, contribuind astfel la delimitarea unei identități românești specifice în ceea
ce privește definirea femeilor și a statutului lor în societate (puterea, ca o construcție centrală în
patriarhat, este definită de relația de subordonare care există între bărbați și femei). Atât Camil
12

Petrescu, cât și Anton Holban prezintă femeile ca personaje obiectificate, care sunt adorate și
criticate în același timp și care sunt folosite ca o sursă de venerație a personajelor de sex
masculin. Privirea masculină, care este inevitabil prezentă în toate aceste texte, funcționează ca
un mecanism sexist care vizează diminuarea personalității și importanței personajelor feminine.
Multe din romanele epocii abordează genul și sexualitatea femeilor și ceea ce era
considerat comportament acceptabil sau inacceptabil. Tonul operelor literare nu mai este unul
moralizator la adresa unor indivizi precum travestiții sau homosexualii, iar scriitorii se bazează
pe experiențele lor personale pentru a se opune încadrării indivizilor în anumite tipare lagate de
gen. Textualizarea unor astfel de probleme de gen oferă o imagine exhaustivă asupra practicilor
culturale ale epocii.
Textele literare moderniste, pe care le-am ales pentru studiu, variază de la
binecunoscute romane scrise de Virginia Woolf și D.H. Lawrence până la cele ale autorilor
români, precum Garabet Ibrăileanu și Hortensia Papadat-Bengescu, care au scris romane
apreciate de criticii locali, dar care erau practic necunoscuți cititorilor europeni ai vremii . În cele
din urmă, susținem că acești autori încearcă, prin textele lor, să elibereze ideea de feminitate de
prejudecățile existente și de stereotipia patriarhală. În același timp, trebuie remarcată
incapacitatea autorilor de a stabili cu fermitate maniera prin care feminismul ar putea rezista și
lupta împotriva sistemului, manifestând angoasă în conceperea de noi modalități de exprimare a
identităților feminine.
În capitolul trei, realizăm o analiză a dezbaterilor de la începutul secolului trecut despre
cauza homosexualității masculine și feminine și ilustrăm modul în care acestea se reflectă în
textele literare ale epocii. Pentru o lungă perioadă de timp, homosexualitatea a fost considerată o
anomalie. Glorificarea interbelică a căsătoriei tradiționale și a heterosexualității a generat o nouă
realitate: aversiunea publică față de cei implicați în relațiile de același sex. Guvernele au adoptat
legi care interziceau aceste legături, iar sociologii și psihologii au început să studieze rădăcinile a
ceea ce era considerat comportament deviant. Prin urmare, problema iubirii de același sex a
început să fie codificată colectiv ca perversiune și anomalie de către o societate tradițională și
extrem de morală. Ca rezultat, unii dintre cei mai proeminenți scriitori ai timpului, cum ar fi
Virginia Woolf, au început să experimenteze în operele lor cu personaje androgine, încercând să
ia în discuție categoriile convenționale de "bărbați" și "femei".
Unul dintre obiectivele principale ale acestei teze a fost acela de a observa relațiile
sociale dintre bărbați și femei și de a stabili poziția femeilor la începutul secolului al XX-lea.
Care era statutul lor în comparație cu cel al bărbaților? Cum s-au raportat femeile la poziția lor și
cum s-au folosit de ea? Capitolul patru prezintă barierele de gen pe care femeile a trebuit să le
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doboare pentru a putea intra în sfera publică care, nu cu mult timp în urmă, contravenea rolului
domestic care le-a fost atribuit femeilor în mod tradițional. Deși chestiunea femeii este o dispută
ce a început în Evul Mediu târziu, abia la începutul secolului al XX-lea femeile au putut, în cele
din urmă, să își revendice în mod legal drepturile politice și civile în întreaga lume.
În capitolul patru, încercăm, de asemenea, să determinăm dacă femeile au reușit să-și
îndeplinească visul de a atinge egalitatea cu bărbații. Lupta pentru drepturi a condus femeile
printr-un proces politic și social care le-a transformat din ceea ce Woolf numea "fiice vitrege" ale
țărilor lor în ceea ce am putea numi "fiice depline", de la a fi constrânse la posibilitatea de a
participa activ la viata publica. Istoria constrângerii și încarcerării femeilor își are originile în
chiar poziția socială pe care au fost forțate să o accepte încă din vremurile primitive, când au fost
dezavantajate de procesul nașterii și al maternității care le-a constrâns să se limiteze la spațiul
locuințelor lor, privându-le astfel de posibilitatea de a se afirma ca eroi așa cum au făcut bărbații.
Până nu demult, societățile europene în general erau guvernate atât de legile canonice,
cât și de cele civile. Potrivit acestora, căsătoria era simbolul relațiilor heterosexuale care
reprezintă idealul tuturor societăților sănătoase din punct de vedere politic; guvernele au început
să acorde o mare valoare obligațiilor maritale și, ca urmare, trupurile femeilor au fost supuse
supravegherii și controlului, deoarece se considera că ele sunt responsabile de asigurarea
perpetuării speciei umane. Civilizațiile occidentale s-au caracterizat printr-o masivă intruziune a
dogmelor catolice în viața de zi cu zi.
Multe dintre guvernele europene au inițiat o serie de campanii ideologice care au avut
ca scop creșterea moralității în rândul cetățenilor lor. Cel mai reprezentativ caz este acela al
Irlandei, țară care, prin arhitectura sa de detenție și încarcerare (spălătoriile Magdalene, azilurile
pentru mame și copii, școlile de corecție), a reușit să controleze și să disciplineze o categorie de
femei considerate disfuncționale din punct de vedere social. Acest lucru a dus la o dublă presiune
exercitată asupra femeilor: pe de o parte ele trebuiau să întruchipeze imaginea ideală a mamei și
soției respectabile, iar pe de altă parte au început să fie obiectificate, întrucât erau obligate să-și
adapteze trupurile la paradigmele morale impuse de guvern și Biserica Catolică.
Sistemul binar al sferelor separate a fost creat pentru a menține femeile departe de viața
publică sau, cu alte cuvinte, pentru a le menține într-o stare de imanență. Femeile au fost plasate
într-un model ierarhic, unde atributele bărbaților (inteligența, puterea, curajul, capacitatea de
înțelegere, rațiunea etc.), cu alte cuvinte transcendența lor, au fost întotdeauna situate mai presus
de caractersiticile atribuite femeilor (instinct, haos, instabilitate). Această clasificare a garantat
natura duală, bazată pre relații de gen, a vieții sociale și a condus la apariția inechităților din
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spațiul public, dominat de bărbați, și caracterizat de rațiune comparativ cu spațiul privat, destinat
femeilor și caracterizat de iraționalitate.
Convențiile victoriene au inclus separarea sferei private de cea publică și au promovat
imaginea femeii pure, cu valori morale înalte și apărătoare a moravurilor, culturii și religiei,
imagine care s-a răspândit rapid în întreaga Europă; aceasta a fost combinată, de asemenea, cu
noțiuni referitoare la demnitatea femeilor și rolurile lor ca soții și mame.
În România, legi rigide, dintre care unele erau derivate din legile romane antice care
declarau supremația sexului masculin, similare cu cele din Marea Britanie, nu acordau femeilor
drepturi civile. La începutul secolului XX, relațiile dintre bărbați și femei, atât cele private cât și
cele publice, s-au bazat pe justificarea autorității patriarhale prin noțiuni teologice. Societatea
românească era încă dominată de viziunea ecleziastică depășită, care proclama că Adam a fost
primul creat de Dumnezeu, drept urmare bărbații sunt superiori femeilor, iar femeile trebuie să se
lase conduse de bărbați.
Idealul victorian a fost remodelat astfel încât să excludă toate noțiunile legate de ideea
de casă ca spațiu fundamental destinat femeilor, spre deosebire de spațiul public, destinat
bărbaților. Femeile erei moderne duceau un mod de viață dinamic și manifestau independență,
încercând să se implice activ în procesul politic care le afecta direct viața și libertatea.
Reevaluarea caracterului domestic al vieții femeilor în anii 1880 și 1890 a inspirat
numeroase dezbateri care au concluzionat că femeia modernă reprezenta fie o amenințare la
adresa stabilității sociale și a moralității, fie o figură dominată de dorința de a explora lumea și
de a-și dezvolta propria personalitate. După Primul Război Mondial, lipsa de claritate în ceea ce
privește relațiile de gen a introdus o polarizare între sexe, întrucât bărbații au început să perceapă
femeile ca fiind responsabile pentru "emascularea" lor; în timp ce ei luptau în tranșee, femeile leau preluat slujbele. Această perioadă este caracteriaztă de difuzia pe scară largă a unui val de
misogenie și a unei crize a masculinității, ceea ce a dus la un sentiment acut de decadență în
întreaga Europă. Societatea a început să se schimbe lent în ceea ce privește ierarhia sexuală
tradițională, făcând o diviziune clară între bărbații care au participat la luptă și non-combatanți.
Cele mai multe discuții s-au concentrat asupra ideii de a rupe convențiile referitoare la
familia tradițională și la heterosexualitate. Această perioadă a fost caracterizată de îmbunătățirea
constantă a statutului femeilor și, de asemenea, de o criză privind genul, însoțită de prăbușirea
sistemului binar al sferelor separate.
Izbucnirea primului război mondial a dus la o diminuare a activității feministelor iar
mișcarea a pierdut din vizibilitate în timpul războiului. Putem observa că, deși mișcarea
feministă a avut o dimensiune internațională, majoritatea acțiunilor au avut, în principal, caracter
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naționalist. După război, aceste mișcări și-au realizat, chiar dacă parțial, obiectivul principal, și
anume, obținerea dreptului de vot pentru femei. Epoca interbelică a reînviat ideea tradițională de
separare a sferei private de cea publică; mulți au susținut întoarcerea femeii la maternitate și rolul
de soție; cu toate acestea, nu se mai putea discuta despre revenire la tradițiile din trecut și, chiar
dacă societatea interbelică a promovat cultul familiei și al căminului, guvernele făcând încercări
disperate de a promova căsătoria tradițională ca mijloc de reînnoire a populației pierdute, de
socializare a veteranilor de război și de eradicare a celibatului la femei, opiniile despre căsătorie,
sexualitate și fertilitate s-au schimbat fundamental.
Această cercetare ne-a permis să concluzionăm că spațiul cultural românesc și teoria
feministă specifică acestuia s-au aflat sub influența politicii liberale; dar acest lucru nu a
transformat feministele din România în avangardiste, ci doar le-a sincronizat mișcarea cu cele
care avuseseră deja loc în alte țări europene. Pentru femeile din România, obiectivul principal nu
a fost reprezentat de obținerea dreptului de vot, ci pe participarea activă la viața publică prin
oferirea accesului la educație tuturor femeilor și prin emanciparea civilă și economică a acestora.
Femeile au fost forțate să accepte să trăiască într-o stare de subjugare, întrucât bărbații
și-au exercitat prerogativele pe care patriarhatul le-a oferit de-a lungul secolelor. Femeile nu au
avut nici un cuvânt de spus în ceea ce privește propria lor viață și, ca atare, destinul lor a fost
acela de a îmbrățișa rolul tradițional de mamă, soție și gospodină. Începutul secolului al XX-lea
reprezintă un reper important în istoria femeilor, deoarece marchează o schimbare, mai ales în
culturile occidentale, atât în mentalitatea socială, cât și în legislația care oferă femeilor tot mai
multă egalitate în drepturile politice și civile, în educație și pe piața forței de muncă .
Am demonstrat că genul este un concept central în politică și că "inegalitățile sunt
încorporate atât în studiul, cât și în practica politicii" (Celis et al., 2013: 3). Până la mijlocul
secolului al XX-lea, majoritatea legislatorilor erau bărbați ceea ce a generat promulgarea unor
legi civile care îi privilegiau pe bărbați în toate domeniile vieții, pornind de la dreptul de a
moșteni și încheindu-se cu drepturile sexuale. De-a lungul timpului, aceste drepturi au început să
fie recunoscute ca fiind naturale și neechivoce iar "autoritatea masculină în familie a fost văzută
ca o necesitate biologică și o marcă a civilizației" (Celis et al., 2013: 4) Excluderea femeilor din
sfera publică a transformat politica într-un spațiu dominat de bărbați.
Unul din scopurile centrale ale acestei cercetări a fost examinarea reprezentărilor
femeilor în cadrul textelor literare scrise bărbați cât și de femei. Ceea ce se poate observa este că
literatura scrisă de femei despre femei pare să difere de cea scrisă de bărbați despre femei;
feminitatea, și tot ceea ce aceasta implică, este percepută asimetric: scriitoarele, cum ar fi
Virginia Wolf și Hortensia Papadat-Bengescu, sunt mai interesate de înlocuirea narațiunii cu
16

descrieri detaliate ale sentimentelor și gândurilor interioare ale personajelor. Această teză a
demonstrat că imaginea femeilor a fost modelată de-a lungul secolelor de conceptele deformate
impuse de scriitorii de sex masculin. Intenția noastră în acest studiu nu a fost de a deconstrui
dihotomia tradițională dintre bărbați și femei, ci aceea de a analiza modelele de gen într-un
anumit context istoric și de a investiga modalitățile în care societățile occidentale și est-europene
au reprezentat polii opuși ai sistemului de gen ca fiind complet incompatibili. De asemenea, am
demonstrat că scriitorii influenți au modelat opinia publicului prin promovarea unei ambivalențe
față de problemele de gen.
Feministele consideră că femeile sunt în general dezavantajate în comparație cu
bărbații și, prin urmare, trebuie să-și “revendice istoria și să recunoască și să-și afirme nevoile și
interesele” (Bryce 2007: 65). Ele au insistat foarte mult asupra afirmației lui Simone de Beauvoir
că “o persoană nu se naște, ci mai degrabă devine femeie” (Beauvoir 2010: 330), subliniind că
diferențele dintre bărbați și femei - care sunt în general clasificate în două grupuri distincte și
care se exclud reciproc - sunt determinate social și nu neapărat biologic.
Femeile au ocupat un loc subordonat în societățile europene în general; am putut
observa o diferență în ceea ce privește capacitățile juridice ale femeilor din Est față de cele din
Vest, în sensul că legile erau mai permisive în țările din est decât în cele occidentale. De
exemplu, femeile din România din secolul al XVIII-lea aveau dreptul să se prezinte în instanță
fără consimțământul prealabil al soțului lor în comparație cu femeile din Marea Britanie sau
Italia, care nu puteau depune o plângere fără autorizație prealabilă (Ghițulescu 2004: 14)
Înțelegerea comportamentului este întotdeauna legată de analizarea preferințelor;
devierile de comportament apar atunci când preferințele personale nu se aliniază cu cele sociale.
Astfel, societatea promovează heterosexualitatea, căsătoria, monogamia și familia cu copii ca
modele de comportament normal pe care indivizii trebuie să-l adopte. Aceste discursuri au fost
modelate în fiecare eră istorică de structurile puterii, legi, progresele tehnologice și mass-media.
În mare măsură, acești factori au creat taxonomii sociale care au devenit universale și aplicabile
diferitelor culturi, care guvernează și controlează viețile indivizilor pentru a produce tipul dorit
de comportament ce ar permite, în cele din urmă, să se încadreze în modelul prevăzut de
convențiile sociale la un moment dat.
Am arătat că instituțiile și organizațiile supravegheate de state și guverne sunt structuri
primare utilizate pentru a controla culturile și societățile. În consecință, femeile au fost supuse
unui tip de dublă detenție: pe de o parte a trebuit să se supună soților și familiilor lor (patriarhat
privat) și, pe de altă parte, a trebuit să cedeze puterii coercitive a structurilor a statului (patriarhat
public).
17

Ierarhiile sociale create de-a lungul secolelor, care au îngrădit mișcarea femeilor la
spațiul limitat al sferei private și care acordau bărbaților prerogative de control as sferei publice,
au generat discriminarea de gen care a caracterizat societatea umană pe cea mai mare parte a
istoriei sale. Retorica socială privind poziția subordonată a femeilor a devenit una dominantă
deoarece a fost susținută și întărită de structurile puterii/factorii de decizie politică care sunt în
mod esențial patriarhali. Revolta împotriva acestei etichetări rigide și a standardelor determină
prejudecăți, iar femeile au fost uneori plasate în categorii sociale disfuncționale; deși femeile sau răzvrătit împotriva sistemului patriarhal și a normelor învechite, patriarhatul va dura, ca
relație de inegalitate, atât timp cât continuă să fie produs și reprodus de activitatea politică. Prin
această cercetare, am stabilit că "chestiunea femeii" nu este încă soluționată, deoarece este
dezbătută până în prezent, sub diferite forme; deși schimbările sociale specifice fiecărei perioade
istorice au pus accentul pe diferite aspecte ale acestei probleme, esența ei a rămas aceeași.
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