
5

Introducere

O perspectivă asupra ultimelor decenii de cercetare istoriografică relevă o diver-
sificare tematică și o aplecare spre interdisciplinaritate. O interdisciplinaritate tot mai 
dificilă, din cauza puzderiei de terminologii abstractizate, schematizante, multe super-
ficiale în conținut, care îndepărtează științele sociale de realitatea trăită, de comple-
xitatea socială și mentală. Antropologia culturală, demografia, psihologia, etnologia, 
economia, geografia, sociologia, au lansat propriile hermeneutici, unele neconciliabile, 
pentru a studia condiția umană. O condiție încă nelămurită, încă misterioasă, în condi-
țiile în care este mai important progresul tehnic, decât cunoașterea și înțelegerea pro-
funzimilor ființei omenești și a îndelungatei sale istorii.

Printre subiectele istoriografice în vogă, în ultima vreme, se numără condiția femeii 
în istorie. Această vogă nu este întâmplătoare, ci se cuplează, în mare parte, cu valu-
rile de mișcări revendicative, care vizează emanciparea femeii contemporane. Istoria 
condiției feminine nu este o noutate, cel puțin în ultimul secol. Chiar dacă nu a fost în 
centrul preocupărilor tematice femeia și statutul ei social, cultural și spiritual s-a regă-
sit în scrierile istoricilor, în contextul mai larg al vieții comunităților.

Cercetarea trecutului feminin s-a ramificat din anii ´60 ai secolului XX, nu numai 
în orizontul științific, cât și în cel ideologic. O sumbră consecință a conflagrațiilor din 
secolul XX a fost și acea tentație de contestare a structurilor sociale, a relațiilor inte-
rumane, a valorilor tradiționale, a principiilor morale, pe baza cărora se construise-
ră societățile veacurilor trecute. Această tentație venea din medii sociale marcate de 
frustrări sociale și politice și tot mai înverșunate în contestarea instituțiilor și elitelor. 
Mișcările revendicative, din anii 60-70 au sugerat o descătușare rapidă, de autorități 
și instituții, o deconstrucție a vechilor solidarități și comuniuni (familiale, naționale 
etc.), în favoarea unor individualisme fragile și frivole, fără să sondeze consecințele pe 
care schimbările, de acest fel, le pot provoca în societatea contemporană. Sub pretextul 
reașezărilor democratice valurile de „revoluții”, care s-au manifestat, mai deschis sau 
mai subtil, au instaurat o alternativă la democrație, o olhocrație, în care prioritățile au 
devenit sexualitatea și bunăstarea materială. O serie de atitudini și comportamente, 
care, multă vreme în istorie, au fost ținute sub semnul disciplinării (idolatria, violen-
ța, intimitatea etc.) s-au dezlănțuit, fără prea multe opreliști, în ultimele decenii, sub 
pretextul unor drepturi. O serie de grupuri minoritare – feminine, sexuale, rasiale – au 
dezlănțuit o ofensivă revendicativă, care vizează schimbări legislative, politice, cultu-
rale și mentale. Aceste mișcări revendicative și-au găsit o solidă ancoră în stângismele 
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ideologice. Pe de altă parte, revirimentul unor marxisme și darwinisme științifice, in-
fluențează o serie de preferințe, pentru modele de abordare teoretică și metodologi-
că deterministă, evoluționistă și progresistă. Aceste paradigme contestabile, fără prea 
multe eforturi, fac furori în lumea științifică contemporană. Dacă anumite științe, mai 
ales sociologia și psihologia, au fost acaparate de asemenea tendințe, istoria mai păs-
trează, încă, o atmosferă de dezbatere, de polemică, ceea ce este benefic, pentru o mai 
solidă așezare a rigorilor științifice. 

Întrucât există puncte de vedere contradictorii despre condiția femeii chestiunea 
se pretează la noi analize și puncte de vedere, bazate pe exigențele meseriei de is-
toric. Ne-am asumat și noi, în acest număr al Caietelor de Antropologie Istorică, câteva 
investigații, referitoare la condiția și rolul femeii în comunitățile istorice, mai ales, în 
ultimele secole. Investigațiile cercetătorilor sunt contribuții consistente la developarea 
unor aspecte, mai puțin cunoscute, în care condiția femeii se relevă în contextul amplu 
al epocilor.

 Privind asupra dezbaterilor din ultima jumătate de veac vedem că, în interiorul și 
între istoriografiile naționale există puncte de vedere diferite, în legătură cu maniera în 
care se abordează trecutul, în general, nu numai cel feminin. S-a impus tot mai mult o 
tendință sociologizantă a istoriei: trecutul nu pare a fi subiect în sine, ci o manieră de a 
justifica ipoteze ale „inferiorității” feminine, respectiv ale „dominației” masculine. În 
contextul priorităților, legate de istoria economică și socială, dar și de amintitul stân-
gism ideologic postbelic, cercetările despre istoria femeilor s-au referit, cu prioritate la 
istoria muncii feminine, la diviziunea muncii, la dezavantajele sociale și profesionale 
ale femeilor, în raport cu bărbații. Militantismul feminin, care a luat avânt în spațiul 
occidental, încă din secolul al XIX-lea a devenit o temă serioasă, dar ea nu este integra-
tă militantismului național, ci decupată de contextul general al epocilor trecute. Într-o 
manieră neomarxistă se procedează la introducerea unui criteriu de analiză, bazat pe 
gen și la lecturi retrospective. Numai că, orice analiză istorică, realizată cu accesoriile 
mentale de astăzi, poate fi o tentație de instrumentare a trecutului. 

Unii istorici, mai ales femei, au invocat un anume „dezinteres”, pentru condiția 
femeilor din trecut sau au criticat abordările așa-zis conservatoare, care restituie istoria 
condiției feminine, fără să emită reflecții despre dezavantajele și inechitățile trecutu-
lui.1 Însă, condiția femeii nu poate fi separată de contextul social amplu, ci trebuie in-
tegrată în sistemul de valori sociale, etice, morale, politice, juridice etc. ale vremurilor 
trecute. 

Unele tendințe sociologice, începând cu anii ´60 au mizat pe dihotomia biologistă 
dintre masculin și feminin, pretinzând că acestă dihotomie influențează decisiv înțe-
legerea planului social și politic. Sub acest pretext au luat avânt studiile, privitoare la 
grupurile sociale, la identitățile de grup, la rolurile sociale, cum sunt cele feminine.

1 Vezi Christine Bard, Bibia Pavard, Frédérique El-Amrani, Histoire des Femmes dans la France 
des XIXème et XXéme Siècles, Paris: Ellipses, 2013.
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Unul dinte conceptele frecventate tot mai des de sociologi – și de unii istorici – 
este cel de „gen”, o traducere a termenului anglo-saxon „gender”. Traducerea lui 
„gender”, în diferite limbi, a creat probleme mari, sfera lui de cuprindere devenind 
prea ambiguă, pentru a nu isca polemici. Acest produs conceptual de import a fost in-
trodus, abia în ultimele decenii, în limbajul științific universitar european, el fiind mai 
frecvent în limbajul politic. Din anii ´80 în spațiul anglo-saxon, „gender” a câștigat te-
ren, pe lângă alte concepte ca „sex social”, „diferenței sexuale” sau „raporturi sociale 
ale sexelor”. În esență, „studiile de gen” introduc o perspectivă, așa-zisă novatoare, 
în înțelegerea umanului și socialului. În locul unui spațiu social, văzut ca o comple-
mentaritate a alterităților bărbat-femeie, conceptul „gender” tinde spre deconstruirea 
acestuia, propune separația dintre feminin și masculin și impune o revizitare critică 
a istoriei. „Studiile de gen” „descoperă” că istoriografia nu a studiat îndeajuns de se-
rios trecutul feminin. Ele nu pun în discuție doar recuperarea unei istorii a femeilor, 
pentru a restitui importanța incontestabilă a femeii în comunitățile istorice, ci doresc 
reinterpretarea acestei istorii prin propria paradigmă.2 Ca urmare, polemicile s-a in-
tensificat, dar nu pe fondul abordării istoriei femeii, ci în legătură cu istoria genului 
feminin. Cea din urmă este interesată de prea lunga „hegemonie masculină”, de lipsa 
constantă de drepturi și șanse ale femeilor, dar și de „barierele de gen” din istorie și 
contemporaneitate.3

În „studiile de gen”, la care s-au raliat mulți statisticieni, sociologi și demografi, 
analizele vizează, cu predilecție discriminările, dezechilibrele, inegalitățile istorice, de 
unde abundența de apelative, de genul: femeile nu aveau dreptul ..., femeile au fost 
excluse ..., femeile nu puteau deține ..., femeile nu puteau îndeplini rolul ..., femeile 
nu puteau fi alese ..., nu au scris ziarele despre ele etc. Pentru „studiile de gen” rolul 
femeii, în familie și societate a fost și este „limitat”, constrângător și insuficient, ceea 
ce conduce spre propoziții ideologice feministe. În abordările feministe termenul cheie 
este patriarhatul, patriarhalismul, puterea masculină, misoginismul etc., cărora li se 
atribuie rolul principal în controlul social și politic, exercitat, pe parcursul istoriei asu-
pra femeilor. De pildă, se spune despre unii promotori ai gândirii politice românești 
din secolul al XIX-lea că au fost sexiști!4 „Studiile de gen” tind să cupleze la istorie 
ideea neomarxistă, care încurajează retrospectiva unei dorințe a femeilor de a se elibe-

2 Michelle Zancarini-Fournel, „Histoire des femmes, histoire du genre”, Historiographie, I, 
Concept set débats, sous la direction de C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, N. Offenstadt, 
Paris: Éditons Gallimard, 2010, pp. 208-219; Joanne Meyerowitz, „A History of „Gender”, 
American Historical Review, December 2008, pp. 1346-1356; Mihaela Mudure, „Studii de gen 
la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai”, Tribuna, Universitaria, 2012, http://www.
revistatribuna.ro/wp-content/uploads/2012/08/219_universitaria.pdf accesat în 15 ianuarie 
2018.

3 Ana Bulai, „Roluri de gen în tranziția postcomunistă”, în Ana Bulai, Irina Stănciugelu, Gen şi 
reprezentare socială, București: Politeia, 2004, pp. 74-131. 

4 Vezi Maria Bucur, Mihaela Miroiu, Patriarhat şi emancipare în istoria gândirii politice româneşti, 
Iași: Polirom, 2002.
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ra, de-a lungul timpului, de sub jugul violenței simbolice masculine. Ele nu sunt, pur 
și simplu, studii despre istoria condiției feminine, ci despre diferențierea, segregarea 
antropologică, biologică, socială, culturală, politică a acestora de bărbați, de masculini-
tate. „Studiile de gen” urmăresc tot setul de discriminări exprimate în religie, politică, 
legi și instituții. Un concept cheie al „studiilor de gen” este cel de „autonomie”, con-
siderat firul roșu în descrierea teoriilor politice feministe. I se atribuie feminismului 
istoric calitatea de reacție, când defensivă, când ofensivă, față de așa-zisul misoginism 
și sexism, considerate tare universale, răspândite în timp și spațiu. Numai că acest 
criteriu este, pentru unii specialiști, mult prea ideologic, atunci când este vorba de o 
analiză complexă a realitățile istorice. Mai mult, ele tind să devină un fel de alternativă 
la universul istoriografic al masculinității. Françoise Thébaud, menționează în cartea 
sa Socialisme, femmes et féminisme (2001), că „studiile de gen” pun în act mize ideologi-
ce. După părerea sa, o imersiune la originile feminismului poate conduce la concluzia 
că ascensiunea socialismului și a feminismului, din secolului al XIX-lea încoace, nu 
este decât impunerea unui corpus de idei militante, care invocă emanciparea femeii de 
sub „dominația de clasă” și, respectiv de „dominația de gen”. Prin ideea discriminării 
sociale și politice a femeii a dominației femeii de către bărbat, feminismul s-a dizolvat 
în socialism sau s-a aliat, mai ales cu socialismul.5 

„Studiile de gen” insinuează că obținerea unor drepturi politice ale femeilor a fost 
rezultatul bătăliei consecvente, duse de organizațiile de femei, de-a lungul ultimelor 
veacuri. Și că acest militantism trebuie să continue, cu toate armele, inclusiv științifice! 

O privirea asupra istoriei, din perspectiva realităților și reprezentărilor feminine, 
explorarea în universului femeii și al feminității este una legitimă. Apariția în 1993 
a mai multor volume de l’Histoire des femmes en Occident, dirijate de Georges Duby și 
Michelle Perrot a fost un semnal de recunoaștere, de către istorici și public a legitimită-
ții unei istorii a femeilor. O istorie care, este adevărat, a fost impusă și de participarea 
unui număr mare de femei-istoric, o adevărată generație de „Penelope”, care a câștigat 
un loc important în mediile academice franceze și nu numai.6 Reflecțiile epistemolo-
gice au evoluat, deseori, spre o dimensiune particulară în privința istoriei femeilor. 
Dorința de a face vizibile femeile, ca „actrițe” ale istoriei, ca subiecte de cercetare a de-
pășit cadrele propriu-zise ale cerințelor științifice, intrând într-un melanj cu ideologiile 

5 Françoise Thébaud, Socialisme, femmes et féminisme, présenté par l’auteure lors du colloque 
organisé par la Société d’études jaurésiennes et la Fondation Jean-Jaurès les 5 et 6 février 
2009, pp. 5, 37-38. http://palimpsestes.fr/centenaire/14/actu/fevrier/thebaud.pdf accesat în 15 
ianuarie 2018; Idem, Écrire l’histoire des femmes et du genre. Comparaisons et connexions 
européennes, Presses universitaires de Paris-Nanterre, 2011, http://books.openedition.org/
pupo/2865 accesat în 15 ianuarie 2018. 

6 Martine Sonnet, „Territoires d’historiennes à la fin du XXe siècle: quelques éléments de 
mesure”, în Nicole Pellegrin, Histoires d’historiennes, Paris: Presses universitaires de Saint-
Étienne, 2006, pp. 125-142; Roger Chartier, „Différences entre les sexes et domination sym-
bolique (note critique)”, Annales ESC. Histoire des femmes, Histoire sociale, Dossier spécial, 48:4, 
(1993), pp. 1005-1010.
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feministe. Astfel că, istoria femeilor, a devenit cumva indisociabilă, după părerea lui 
Fabrice Virgili, de acest triplu demers: militant, științific și instituțional.7 

Notele distinctive între istoria femeilor și „studiile de gen” au creat mari dezba-
teri polemice, unele cu consecințe intelectuale, culturale și politice demne de analizat. 
Istoria „genului” a fost analizată, pe toate fețele, în istoriografia franceză, polemicile în 
jurul ei neterminându-se nici astăzi. Mona Ozouf (Le Mots des femmes, Essai sur la singu-
larité française, Fayard,1999) a reflectat despre la théorie du genre, considerând-o incon-
sistentă și ambiguă. În postfața cărții amintite, M. Ozouf a menționat surprinderea sa 
în legătură cu atacurile virulente contra opiniilor sale, dinspre promotorii feminismului 
istoriografic, Didier Eribon, filosof, sociolog, istoric francez, o acuză de neoconservato-
rism, antifeminism și chiar de homofobie.8 

Deseori registrul polemic intelectual și științific s-a transformat în dispută politică. 
În SUA au devenit o modă „sexual studies” sau „women’s studies”, în mijlocul cărora 
nu se distinge, întotdeauna, argumentul științific de cel feminist. Influența teoriei „ge-
nului” tinde către modele sociale, diferite de cele din trecut (bazate pe familie), pentru 
a le impune în legislație și jurisprudență. În forurile parlamentare și guvernamentale 
se găsesc militanți fermi ai drepturilor femeilor, care influențează legislațiile și vizează 
reeducarea opiniei publice.9

Vaticanul s-a arătat neconvins de noțiunea „gender” și implicit, de „studiile de 
gen”, sub argumentul că aceste studii impun o paradigmă materialistă și ateistă, igno-
ră diferențele naturale dintre femeie și bărbat, dezarticulează sociabilitatea familială și 
tind să legitimeze, în ultimă instanță, avortul, lesbianismul, homosexualitatea și liber-
tinajul. Bisericile creștine consideră că scopul ultim al programelor „gender” ar fi, în 
realitate, distrugerea valorilor moralei creștine. Pericolul, pe care acestea îl inserează în 
viitor, se referă la incurajarea unor dereglări patologice, efectuarea unor experimente 
genetice periculoase, pentru inhibarea unor hormoni, în condițiile în care cercetările 
științifice, empirice, nu au lămurit resorturile unor manifestări sexuale. Discursul teolo-
gic dezavuează tonul, considerat mult prea presant, al susținătorilor teoriei „genului”. 

7 Fabrice Virgili, „L’Histoire des femmes et l’histoire des genres aujourd’hui”, Vingtième siècle. 
Revue d’histoire, 75, juillet-septembre 2002, pp. 5-14. http://www.pantheonsorbonne.fr/filead 
min/Axe_de_recherche_genre/Seminaires/VING_075_0005.pdf accesat în 2 martie 2018.

8 Gabrielle Houbre, „Mona Ozouf, Les mots des femmes. Essai sur la singularité française”, 
Clio. Femmes, Genre, Histoire [En ligne], 1/1995, http://journals.openedition.org/clio/541, acce-
sat în 20 ianuarie 2018. 

9 Jean-Pierre Colin „La femme dans tous ses droits. L’évolution de la protection internatio-
nale des droits de la femme”, Mélanges en l’honneur du professeur Gustave Peiser, Presses uni-
versitaires de Grenoble, 1995, p. 131; Practici corecte pentru realizarea unei reprezentări echi-
librate a sexelor în procesul decizional politic şi social, Divizia Egalității între Femei și Bărbați 
Directoratul General al Drepturilor Omului, Consiliul Europei, pp. 11-12. https://rm.coe.int/ 
16805916b8 accesat în 7 aprilie 2018; Cf. Theodora-Eliza Văcărescu, „Contexte de gen: roluri, 
drepturi și mișcări ale femeilor din România la sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul 
secolului al XX-lea”, Sociologie românească, vol. XII, nr. 1-2, 2014, pp. 92-118. 
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Papalitatea a contestat consecvent teoria „gender”, considerându-o periculoasă, pen-
tru imaginea creștină a condiției umane. O condiție care, conform preceptelor divine, 
presupune egalitatea dintre femeie și bărbat, în fața lui Dumnezeu. Menirea lumească 
a femeii este diferită de cea a bărbatului, dar nu mai puțin importantă decât a acestu-
ia. Creștinismul nu s-a adresat diferit femeii și bărbatului, dar a subliniat fragilitatea 
feminină, nevoia ei de a fi protejată și subordonată ierarhiei familiale. Papalitatea, ca 
și Patriarhia ortodoxă, consideră inacceptabilă răspândirea criteriului relativ al sexu-
alității, într-un climat politic în care orice constrângere morală este abolită. În 2004, pe 
atunci Cardinalul Ratzinger, a lansat un mesaj către episcopii Bisericii catolice, expli-
când perspectiva creștină a relației dintre bărbați și femei, în Biserică și în lume. De 
altfel, toate Bisericile creștine recomandă precauția, anticiparea riscurilor ideologice po-
tențiale ale feminismului, în condiții de incertitudine științifică, în situații de dubiu, ce 
implică o cunoaștere incompletă a efectelor asupra mentalităților colective.10 

Perspectivele unor ideologii de înlocuire a familiei, cu noi forme de „cuplu”, par-
teneriate, asocieri, tinde, spun criticii, la dizlocarea structurii naturale a vieții sociale 
și afectează identitatea copiilor, existând și anumite tendințe de tolerare a pedofiliei, 
prin introducerea așa-zis-ului consimțământ al minorului. Pe de altă parte, susținătorii 
„gender”-ului atacă tot mai ferm și cu o doză de intoleranță, opiniile critice, conside-
rându-le reacționare. Orice alternative la „gender” tind să fie taxate ca stereotipuri, 
prejudecății, pentru că resping puncte de vedere ale maselor (mainstream). 

Militanții „gender” impun un criteriu de analiză dominant, cel al identității sexu-
ale, și vizează schimbarea educației copiilor și tinerilor. Obiectivele de referință, din 
perspectiva educației de gen, sunt: asigurarea unor șanse egale, depistarea esenței 
sex-rolurilor indivizilor, distingerea aspectului sexual al structurii persoanei, explicita-
rea noțiunii de identitate sexuală și a celei de criză de identitate, să dezvolte abilități de 
comportament specifice sexului etc.11

Istoria mentalităților, istoria culturală, antropologia istorică, cel puțin în ultimele 
cinci decenii, nu au ignorat femeia, ca temă a istoriei, ci dimpotrivă, au integrat-o în-
tr-o ambianță ineluctabilă, alături de toate celelalte entități, ce au format comunitățile 
istorice. Aceste domenii istoriografice abordează trecutul istoric în complexitatea feno-
menelor, fiecare temă fiind inclusă într-un context mental, social, cultural, ideologic, 
politic, economic etc. Prin însăși menirea ei istoria, ca dimensiune a umanului, sondea-
ză comuniunile, sociabilitățile, sensibilitățile, pentru a vedea continuitățile sau schim-
bările ce s-au produs de-a lungul vremurilor. Toate entitățile sociale, feminine sau 
masculine, sunt analizate după criteriul specificităților sociale complexe, pe care aces-

10 Lucie Veyretout. L’application des droits de l’être humain au sein des groupements religieux. 
Recherches relatives à la question de la discrimination des femmes dans l’accès aux fonctions cultuelles, 
Droit, Université de Strasbourg, 2013, pp. 240-245.

11 Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale: Auxiliar didactic pentru profesori şi elevi, coord. 
Loretta Handrabura, Viorica Goraș-Postică, ediția a 2-a, Chișinău: Centrul Educațional „Pro 
Didactica”, 2016, pp. 27, 37-38.
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tea le-au trăit și care își au rădăcini adânci în istorie. Condiția femeii, ca parte a cuplu-
lui familial și al comunității sociale, maternitatea, identitatea feminină, socialibilitatea 
feminină, activitățile specifice ale femeilor, dar și dimensiunea estetică și sensibilitatea 
afectivă feminină sunt chestiuni, care dezvăluie realități profunde. Desigur, toate isto-
riografiile au realizări remarcabile, în acest sens, dar un reper important istoriografic 
este cel francez.12 Istorici ca Alain Corbin (Les filles de noce, 1978) și Georges Duby (Le 
chevalier, la femme et le prêtre, 1981) au oferit o perspectivă relevantă asupra unor aspec-
te ale condiției feminine, o condiție care nu poate fi desprinsă de conjuncturile sociale, 
economice, politice, religioase, mentale ale epocilor. Georges Duby, istoric interesat 
de sensibilitățile și sociabilitățile medievale, a subliniat că masculinul și femininul nu 
au fost considerate doar entități biologice, ci și structuri mentale și culturale, care au 
determinat, de-a lungul istoriei, condificări, comportamente, sensibilități, norme, ri-
gori, reglate social, religios, juridic și politic.13 Roger Chartier ne lămurește, și mai clar, 
într-un studiu din Annales, din 1993, că o definiție a opoziției biologice dintre feminin 
și masculin nu este esențială și nici oportună; după părerea sa este mai importantă 
identificarea configurațiilor istorice, a mecanismelor identitare ale entităților sociale, 
a rolului și funcțiilor sociale ale femeii și bărbatului, de-a lungul timpului. Între femi-
nitate și masculinitate există o diferență naturală, biologică, care s-a răsfrânt inevitabil 
și în celelalte sfere ale socialului. Dar, între feminitate și masculinitate există elemente 
comune, antropologice. Identitatea feminină nu poate fi izolată de identitatea umană 
și socială, ele se circumscriu. În fiecare epocă istorică identitatea feminină a încorpo-
rat reprezentarea dominantă a bărbatului și concepția violenței simbolice a acestuia, 
odată cu suita de norme, reguli, tabuuri, constrângeri. Dacă studiem discursurile și 
practicile sociale putem observa o asumare, în mentalul feminin, a distribuirii rolurilor 
sociale, o subordonare în fața inegalității juridice, a excluderii din sfera publică. Acest 
lucru se explică prin cantonarea rolului femei în sfera familiei, a maternității, a cămi-
nului, nu în cea publică. Pe de altă parte, în mentalul masculin nu se regăsește doar 
tendința dominației simbolice, ci și cea a comuniunii de familie, de solidaritate în fața 
acelorași valori, speranțe, interese și practici sociale. În fiecare epocă au fost prioritare 
anumite valori morale, etice, estetice, sociale etc., impuse de instituțiile ecleziastice și 
statale, pentru a disciplina comunitățile, contra deviațiilor, de tipul dezordinilor, imo-
ralității/desfrâului, infracționalităților și calamităților.

12 Istoria vieţii private, coord. Philippe Ariès, Georges Duby, Bucureşti, 1997; Amor şi sexualitate 
în Occident, coautori Philippe Ariès, Jean Bottero, Guy Chaussinand-Nogaret, Bucureşti, 1994; 
Images de la femme dans la société, sous la rédaction de Paul Henry Chombart de Lauwe, Paris, 
1964; Histoire mondiale de la femme, publiée sous la direction de Pierre Grimal, 1991-1992 ș.a.

13 Cf. Images de la femme dans la société, sous la rédaction de Paul Henry Chombart de Lauwe, 
Paris, 1964; Femmes, mariages, lignages. XIIe-XIVe siècles: Mélanges offerts à Georges Duby, 
Bruxelles, De Boeck Université, 1992; Michelle Perrot, Les femmes ou les silences de l’Histoire, 
Paris: Flammarion, 1998; La Femme dans l’histoire du droit et des idées politiques, P. Charlot, É. 
Gasparini, Dijon: Éditions Universitaires de Dijon, 2008. 
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Din această scurtă trecere în revistă a dezbaterilor referitoare la condiția femeii, 
se poate vedea că valurile culturale și ideologice posmoderniste au încurajat o deca-
nonizare a culturii și științei secolului XX și deceniul prim al secolului XXI. Mutația 
postmodernă, obsedată de separări, diferențieri, reconstrucții identitare, de abordări 
pragmatice s-a ideologizat, făcându-și vad în mediile instituționalizate, inclusiv aca-
demice.14 În acest sens s-a produs o revoluție lingvistică, o revizuire hermeneutică a 
trecutului. S-a dezvoltat o tendință de studiere fragmentară a trecutului istoric, cu sco-
puri pragmatice, ce vizează fertilizarea unor concepții noi, care să fondeze reconversia 
rolurilor și a discursurilor sociale. 

În mediile universitare instituționalizarea „studiilor de gen” înseamnă, nu doar 
atașamentul față de o paradigmă, considerată novatoare, ci și un mod de abordare 
dezinhibantă, o platformă a feminismului, al toleranței față de grupurile sexuale mi-
noritare. Feminismul academic, ca discurs și practică, sunt orientate spre construirea 
unei noi identități politice, pentru femei, de aceea invită „la luptă împotriva diverse-
lor forme de discriminare și sisteme de opresiune, responsabile pentru plasarea feme-
ilor în poziții sociale și economice dezavantajate”.15„Studiile de gen” devin adevărate 
pledoarii, pentru dezvoltare individuală și autonomie economică a femeii. Chiar dacă 
„studiul de gen” se definește ca un domeniu interdisciplinar, el este o abordare ofensi-
vă în fața abordărilor tradiționale despre istoria femeilor. Dar, o restituire istorică adec-
vată, relevă, deseori, aspecte contrarii opiniilor feministe. Până în secolul al XVIII-lea 
dominanta creștină în viața familială și colectivă a asigurat o mai mare responsabilitate 
bărbatului, femeia fiind considerată o parte a ierarhiei sociale și familiale (fiică, soție, 
mamă). Prezența femininului în mijlocul unor uriașe tare sociale, cum sunt vrăjitoria, 
desfrâul, prostituția, pruncuciderea și altele au atras o serie de practici disciplinare, 
în plan religios și politic. Pe de altă parte, nici prezența masculinului, prin delicvențe, 
criminalitate, banditism, incest, nu au scăpat mijloacelor aspre ale disciplinării socia-
le. Liberalismele, socialismele, conservatorismele veacurilor trecute au venit, fiecare, 
cu propriile promisiuni ideologice, privind emanciparea femeii în societate. Fiecare 
ideologie a criticat condiția nefericită a femeii, pentru a-și justifica propriile strategii 
de ascensiune la putere. În secolul al XIX-lua reprezentativitatea politică și națională a 
avut propriile experiențe și ezitări juridice și legislative, iar efectele s-au resimțit asu-
pra ansamblului comunităților istorice. Emanciparea femeii, în înțelesurile veacurilor 
XIX-XX, s-a lovit, nu numai de bariere legislative și politice, ci și de concepțiile sociale 

14 Daniela Rovența-Frumușani, „Identitatea feminină și discursul mediatic în România postmo-
dernă”, în Otilia Dragomir (coord.), Femei, cuvinte şi imagini, Iași: Polirom, 2002, pp. 17-65. 

15 Enikö Magyary-Vincze, „Studiile de gen la Cluj”, în Direcţii și teme de cercetare în studiile de 
gen din România Atelier Colegiul Noua Europă, București, 5 iulie 2002, volum coordonat de 
Ionela Băluță, Ioana Cîrstocea, École Doctorale Régionale en Sciences Sociales, Colegiul Noua 
Europă, p. 219; Recenzie: Mihaela Miroiu, „Drumul către autonomie. Teorii politice feminis-
te”, Iași: Editura Polirom, 2004, în Revista Română de Sociologie, serie nouă, anul XIX, nr. 3-4, 
2008, pp. 347-349.



13

asupra moravurilor. Valurile industrializării și ale urbanizării au favorizat noi forme 
de expresie profesională, socială și culturală a femei, dar formarea unei elite feminine 
a fost dificilă. În secolele XIX-XX spiritul emancipator, social și național, nu s-a referit 
doar la bărbați, ci și la femei. Condițiile concrete în care spiritul emancipator feminin 
a debutat, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, au înscris manifestările sale în ca-
drul mai larg, al luptei pentru emancipare națională. Mișcarea feminină a devenit o 
parte integrantă a acesteia, adaptându-se programatic obiectivelor mișcării naționale. 
Cu alte cuvinte, emanciparea femeii însemna expandarea activității acesteia dincolo de 
cadrul tradițional al familiei și anume pe tărâm filantropic, cultural, educativ, pentru 
conservarea și fortificarea identității naționale. În presă, în forurile politice, în dezba-
terile culturale au existat, la noi și în Occident, opinii pro și contra emancipării femeii. 
O emancipare rezonabilă în teorie, dar imprevizibilă în practică! Iată, o opinie, de pe la 
1914, despre dorința femeilor de a fi „bărbătoase”, în loc să fie subiectul admirației și 
protecției masculine: „își vor pierde de sub picioare acest teren firesc — vrând să devi-
nă bărbați, își vor pierde eleganța și superioritatea, vor înceta de a mai fi femei, lipsite 
de orice gingășie, sfiiciune, sau grație — vor secera disgust (dezgust – n.n.). (…) În ziua 
în care femeia va ședea alături de noi (bărbații – n.n.) pe băncile școalei, în adunările le-
gislative, într-un cuvânt, când va deveni camaradul nostru, va pierde neapărat nimbul 
de poezie, care o înconjura astăzi și care face din-trânsa o ființă aproape supranaturală. 
Femeia va fi poate mai fericită în viitor, dar va fi o fericire ștearsă, sarbădă. Va fi pierdut 
prestigiul și aureola de acum. Și apoi ce va deveni societatea, din care va fi dispărut ide-
alizarea femeii? — Vom respira o atmosferă nesuferită de mediocritate. Va fi sfârșitul a 
orice idealism, deci moartea oricărei civilizații superioare”.16 Am redat acest fragment, 
tocmai pentru a sesiza o undă din sensibilitatea epocii în care a fost scris. 

Marele Război a avut un impact catastrofal, nu numai prin marile pierderi umane, 
ci asupra demografiei și a moravurilor sociale. Soarta femeii a fost tragică, în calitate 
de mamă, fiică sau soție. Războiul a secerat mai mulți bărbați, ceea ce a dezechilibrat 
balanța demografică: De exemplu, în 1913 România a avut circa 97 de femei, la 100 băr-
bați. În 1919 această proporție s-a modificat în favoarea femeilor, revenind 102 de fe-
mei, la 100 bărbați. Această disproporție a numărului femeilor, față de cel a bărbaților, 
a pus forțat pe tapet problema „femenismului” și a umplut școlile de toate gradele de 
eleve.17 De asemenea, femeia a intrat într-o serie de ramuri de producție. S-a produs o 
expansiune a discursurilor, despre condiția femeii în societate, despre nevoia ei de a-și 
apăra aspirațiile în viața politică. Problemele văduvelor, orfanilor au amplificat dezba-
terile politice, privind soarta femeilor. În primii ani, de după Marele Război s-au ma-
nifestat tendințe de completare a aspirațiilor feminine, cu deziderate de ordin politic și 
civic. Vechea generației feminină a fost mai puțin receptivă la asaltul dezideratelor po-

16 „Despre femenism. Conferință ținută în 9/22 martie, de prof. Silviu Beșan”, Biserica şi Școala, 
Arad, an XXXVIII, nr. 11, 16/29 martie 1914, pp. 83-85. 

17 Sabin Manuilă, „Influența răsboiului asupra proporției dintre sexe”, Societatea de Mâine, Cluj, 
an 1, nr. 11, 22 iunie 1924, p. 246. 
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litice feminine, considerându-le improprii firi și vocației feminine. Educarea copiilor, 
ridicarea culturală și asanarea morală a națiunii, cultivarea obiceiurilor și tradițiilor, 
asistența socială, au fost considerate, de către asociațiile feminine, mijloace potrivite și 
eficiente de emancipare a femeii. Extragerea femeii din viața familială și implicarea ei 
prea mare, în activități sociale, economice etc., din afara cadrului familial a fost consi-
derată, nu numai de către voci critice masculine, ci și feminine, o perspectivă sumbră 
în privința familiei, considerată sâmburele vieții naționale. S-a pledat pentru înlătura-
rea acțiunilor care puteau lua aparența luptei dintre sexe, prin constituirea separată a 
unei grupări politice feminine, pledându-se pentru colaborarea femeilor cu partidele 
politice existente.18 

 Ascensiunea ideologiilor emancipatoare în secolele XIX și XX este mai complica-
tă, decât ne-am putea imagina. Unii medici, juriști, psihologi, psihiatri, scriitori, ar-
tiști, politicieni, au susținut emanciparea spiritului public, în general, de așa-numitele 
strânsori religioase și încurajarea cercetării naturii umane, fără prejudecăți, inhibiții. 
Încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în încercarea de medicalizare a sexualității, 
s-au convenit, cu titlul de ipoteză, anumite analize și clasificări, denumiri, tipologii a 
comportamentelor intime. Asaltul și sporirea în prestigiu al unui domeniu ca biologia 
și psihologia a condus la explicații psiho-patologice despre comportamentele umane. 
Succesul european al psihanalizei freudiene, care propunea o nouă înțelegere a con-
diției umane, se datora unei profunde insatisfacții, față de preceptele creștinismului 
istoric, acestea trebuind înlocuite, cu orice preț, pentru că erau considerate depășite, 
anacronice în fața noilor paradigme științifice. Legătura dintre sexualitate și procreare, 
susținută constant de tradiția Bisericii, a început să fie concurată de concepțiile științi-
fice, mult mai eficient popularizate prin presă, publicații, radio, televiziune, cinemato-
grafie. Noile paradigme au considerat sexualitatea ca cea mai importantă manifestare 
a naturii umane. Ceea cu nu este rezonabil, atâta timp cât modul de manifestare al fiin-
ței umane este recunoscut ca fiind mult mai complex. Concepții, ca libertatea sexuală, 
catalogate cândva drept scandaloase, au devenit subiect de explicații științifice favora-
bile și au intrat în vocabularul științific și public. Cinematograful interbelic a adus pe 
ecran senzualitatea și sexualitatea, imagini comportamentale, mai ales feminine, care 
au stimulat model dezinhibării vestimentare și atitudinale.19 

După ce-a de-a doua Conflagrație mondială evoluția ideologică a revendicărilor 
feminine a fost în legătură cu noile revoluții: cea sexuală, în primul rând, care a dus la 
o revoluție a moravurilor sociale. La schimbarea concepțiilor despre natura și condi-

18 Elena Pop Hossu-Longin, „În chestia feminină”, Transilvania, an LI, nr. 1l, 1920, p. 901; 
Constanța Hodoș, „Femenismul nostru”, Societatea de Mâine, an III, nr. 24, 1926, p. 440; 
Micaela Catargi, „Feminismul”, Transilvania, an 59, nr 12. 1927, p. 593; Andreea Dimitriu, 
Le féminisme roumaine et ses affinités avec le féminisme français (1918-1940), Histoire. Université 
d’Angers, 2011. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00806021/document.

19 Anthony Giddens, Transformarea intimităţii. Sexualitatea, dragostea şi erotismul în societăţile mo-
derne, traducerea Mihnea Columbeanu, București: Editura Antet, 1992, pp. 8-18.
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ția umană au contribuit și o serie de geneticieni, biologi, sociologi etc., iar rezultatele 
cercetărilor lor, mereu parțiale, au încurajat militantismele ideologice, printre care și 
feminismele postmoderne. Dintr-o perspectivă feministă, dreptul la identitate se con-
topește cu dreptul la diferență, cu recunoașterea identității feminine, ca ipseitate cu 
seturi de valori proprii, cu aceleași drepturi și obligații socio-politice. Inventarul con-
ceptual al feminismului științific, filosofic, ideologic, a devenit tot mai sofisticat, iar 
istoria tinde să fie privită, din perspectivă feministă, ca repetate „valuri” de lupte de 
eliberare ale femeii de sub controlul și subordonarea misogină a bărbaților. Pericolul 
ca știința trecutului să fie viciată de întrepătrunderi ideologice este un motiv de în-
grijorare pentru specialiști, care au mai văzut în istorie răstălmăciri ale trecutului, de 
dragul inventării „omului nou”. Istoria condiției femeii este indiscutabil, o necesitate, 
nu pentru a construit un tărâm al amazoanelor sau a cenușăreselor istoriei, ci pentru 
a surprinde toate aspectele care au vizat această entitate respectabilă de-a lungul tim-
pului. O bună cunoaștere a istoriei ne poate lămuri asupra multor experiențe, iluzii, 
promisiuni, despre egalitarisme și libertarisme, despre vârste de aur, despre tărâmuri 
utopice, care au dus, în final, la totalitarisme, pline de idealuri „generoase”, dar lipsite 
de o minimă compasiune. 

După atâtea milenii de istorie nu se înțelege, nici astăzi că istoria a fost un sever te-
ren de cernere a valorilor. Efortul de disciplinare a moravurilor a fost o luptă continuă, 
pentru că istoria este o luptă spirituală, politică, culturală continuă cu latura negativă 
a mentalității umane (violența, avariția, mândria, minciuna, corupția, destrăbălarea, 
indecența, necumpătarea, lenea etc.). Marile disoluții ale civilizațiilor, nu s-au produs 
doar pe teren politic, ci prin schimbarea moravurilor, legate profund de spiritualita-
te. Ideologiile contemporane, despiritualizate și fără apetit pentru elite și cultură, sub 
pretextul democrației, al libertății de exprimare, și-au așezat temeinic armele propa-
gandei și schimbă rapid fața culturii și civilizației. 
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