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EDITORIAnA1. Fenomenul MM în feminismul românesc

postdecembrist
Laura Grűnberg

De ce un număr special dedicat fenomenului MM în spațiul românesc? Întrebarea este
desigur una retorică pentru toți cei ce cunosc, pe propria piele, consecințele impactului cu această
forță a naturii…pardon a culturii! MM este un fenomen pe care, dacă nu am reușit poate să îl
înțelegem în complexitatea lui, trebuie măcar să îl celebrăm la adevărata lui valoare
…….SEX(I)-agenară!

Revista AnaLize dedică aceste câteva pagini acestui fenomen care, întrupat într-o femeie, a
provocat un adevărat țunami în societatea misogină românească de după 1989: a descătușat
energii, turbulențe, revolte, happening-uri, dizertații, doctorate, postdoctorate, instituții, petiții,
cărți, tensiuni, controverse.

De peste 20 de ani MM bântuie mica Românie feministă și marea Românie nefeministă.

Atrași de mirajul vorbelor sale, dominați de forța argumentației, fascinați de personalitatea
întrupată, enervați de insistența ei, generații întregi au fost marcate iremediabil de spiritul MM,
de personalitatea MM, de anvergura teoretică a MM, de tranziția de la intransigență la
diplomație a veșnic liberalei MM.

Acum 5 ani de zile MM îmi dedica mie, în intimitatea unui grup de prieteni, un număr
special AnALize. Nu sunt deci originală. Doar că numărul acesta omagial va avea audiența pe
care o merită multidimensionalul fenomen MM. Va fi ONLINE…virtual…și probabil VIRAL!
Va ajunge la inimile multora pentru care MM a însemnat o recalibrare, reevaluare și
reconsiderare a vieților profesionale, a raportării lor individuale și colective la lumea văzută prin
lentile de gen.

Dincolo de textele incluse în acest număr –texte care emană respect, recunoștință, iubire,
sensibilitate de gen, texte pline de amintiri legate de impactul MM în viața tuturor, trebuie
neapărat citite și contabilizate acelea (multe) nescrise. Deși nu le-am primit sunt sigură că ele au
fost scrise.

1 Acest număr omagial al revistei nu este unul ”peer- reviewed”. Toate textele primite până la termenul
limită fixat au fost introduse ca atare cu o editare minimală. Mulțumesc Tudorinei Mihai pentru sprijin.
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Ipoteza pe care îmi bazez afirmația este că forța fenomenului MM este așa de puternică,
personalitatea MM este așa de protectoare, empatică, cuceritoare, fascinantă încât uneori devine
…de la inhibantă la zdrobitoare. MM a redus pe mulți/multe la TĂCERE. Chiar dacă scriem,
facem activism, construim instituții, mai facem școală și studii de specialitate…în raport cu MM
vocile noastre….parcă nu se prea aud…sau de multe ori….se aude parcă vocea lui MM și nu a
noastră vorbind prin noi. Și dacă vrem să fim pe picioarele noastre - o facem greu: civilizat și
temeinic sau, uneori, teribilist și încrâncenat. Iată un efect pervers al fenomenului MM în
feminismul românesc…!

Adunând texte pentru acest număr am avut senzația că mulți tineri se raportează la ea ca la o
….statuie…vie - ca la un ”bun cultural” bine așezat în mentalul colectiv al comunității de
feminiști….ca la o MEMĂ care nu mai are nevoie de nici un fel de explicații. Deși o citim nu
prea îndrăznim să o comentăm….cu atât mai puțin să o criticăm-deși a simți că este citită și chiar
combătută este una din dorințele ei încă neîmplinite pe deplin. MM este ”vocea din off” de care
mulți avem nevoie ca să ne asumăm faptele și scrierile noastre. MM este ”reper” chiar dacă apoi
ne dezicem (uneori violent, nepoliticos) de drumul sugerat (dar niciodată impus) de ea. Așa cum
este ascultată MM când spune ceva în sfera publică noi doar aspirăm să fim auzite/ți. Am primit
multe mesaje de la foste studente, doctorande care NU au putut scrie. Din prea mult respect. Din
frica de a nu putea exprima ceea ce simt. Din orgoliu de a produce ceva deosebit. Cum să scrie
despre MM? Doamne ferește să faci glume pe seama lui MM (editorialul acesta este singurul
text mai ludic din acest număr de revistă- probabil vârsta mi-a dat ceva mai mult curaj!). Cum ar
putea vorbele scrise să exprime ce a reprezentat ea pentru viețile profesionale, deseori și
personale, ale multor tineri și tinere de astăzi. Ce cuvinte ar rezona cel mai bine cu ceea ce ar
vrea să spună? Nu s-au inventat cuvintele care să vorbească despre fenomenul MM. De aceea
consider că și tăcerile din aceste pagini sunt de fapt tot un omagiu adus fenomenului MM din
feminismul românesc postdecembrist.

Cum ar fi o România… MMless? Unde am fi fost azi în raport cu feminismul academic și
activist fără școala creată de MM, cărțile scrise de MM, instituțiile înființate de MM, spiritul
combatant insuflat de ea, caracterele formate de MM?

M&M-iată o combinație câștigătoare de care a avut parte feminismul românesc
postdecembrist. Doamna feminismului românesc, feminista de serviciu a României, cea care
încasează asumat, de ani buni de zile, în prima linie, reacțiile antifeminiștilor și mai de curând a
feministelor anti-mainstream, liberala feminismului românesc…de peste 20 de ani MM scurmă
public, neîncetat, consecvent, la rădăcinile societății misogine românești. Azi, la aniversarea unei
vârste de aur, îi putem spune cu încredere ei (și datorită ei feminismului românesc): The golden
age is before us not behind us (W. Shakespeare) !
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Happening artistic feminist privat cu MM cântând simbolic la...mătură
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Mihaela Miroiu. Cum viața privată devine un bun public.  Amintiri

de la sfârșitul anilor 1970
Gabriel Andreescu

Cuvinte cheie: MM, MM, MM, MM…….

Când am întâlnit-o prima oară pe Mihaela Miroiu, găzduia un mic grup de intelectuali în
apartamentul familiei, situat într-un bloc din Piața Sudului. Tinerii „editau” acolo revista de casă
„Câr-Mâr”, discutau viu filozofie și politică, uneori dansau. Mihaela era puternică, atrăgătoare,
în prezența lui Andrei, fiul de câțiva anișori, mă ducea cu gândul la o leoaică. Mihaela dădea
meditații cu succes, picta și scria. Aveam să fiu prezent marginal în locuința din Piața Sudului, ca
modest partener de dialog al lui Adrian Miroiu, interesat de logica modală, la care Adrian, șef de
promoție pe țară la Filozofie, avea deja contribuții.

Paradoxal, va fi să-i vizitez pe „Miroi” mai des, împreună cu familia, după ce am fost eliberat
la sfârșitul lui ianuarie 1988, după 33 de zile de detenție. Mihaela și Adrian ne ceruseră „să nu
rămânem singuri”. Ridicaseră cu trei nivele prietenia, într-o perioadă când te așteptai ca în jur să
se facă gol. Nu voi uita niciodată gestul de solidaritate.2 I-am asociat atunci personalitatea cu
spiritul de frondă, cum chiar era acel comportament înainte de anul 1989.

Nu știam ce însemnase solidarizarea cu mine, atunci. Nu mi-a vorbit niciodată. Iar eu, nu am
imaginat, nu m-am gândit, nu s-a întâmplat să o întreb după 1990, în anii când tumultul
postrevoluției m–a rupt de lumea celor apropiați. Mihaela va povesti câte ceva la mijlocul anilor
2000, în R`estul și Vestul, volum lucrat la două mâini cu Mircea Miclea. Citez:

„Băieții și fetele de la cooperativa prestări servicii de informare erau de mult la
datorie, mă supravegheau atent și, uneori, când le cădea bine, mă amenințau. Erau totuși
mulțumiți că nu fac  manifeste  scrise.  Erau  nemulțumiți  că  nu-mi țin deloc gura față
de elevi și colegi. Unul, cetățean vigilent care preda  întotdeauna OILM  (Organizarea

2 O memorie transformată în puține lucruri concrete. Port cu mine, de decenii, un complex față de Mihaela
Miroiu. Există o asimetrie totală între cât a contat Mihaela în viața mea, direct sau indirect și cât (n-)am putut face
eu ceva pentru ea. Mi-a fost alături exact atunci când prezența ei prețuia; eu am fost absent în acele momente de care
nu am știut să aflu, atunci când un umăr la restriște ar fi contat pentru ea.
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întreprinderii și legislația muncii) după orele mele de filosofie, nu avea altă treabă decât
să citească notițele elevilor cu lecțiile predate de mine și să îi tragă de limbă. Erau tătici
care veneau la BOB să reclame că le influențam nefast copiii. Și în plus, poate mai gravă
pentru tovarășii pătrunși de responsabilitate, era prietenia mea cu Gabi Andreescu. În acel
decembrie, el avea domiciliu forțat la Buzău”.3

Am citat-o pe Mihaela – și nu am povestit-o – ca să-i aud, să-i auzim glasul. Noul glas. Revin
la primele întâlniri. În anii 1980, Mihaela scria proză. Mi-a dat câteva fragmente, să le citesc.
Trăiam pe atunci într-o cultură literaturo-centrică. Chemarea să treci pragul lumii scriitoricești
avea o intensitate de neimaginat astăzi. Mă hrăneam cu literatură și aveam un anumit fel de a fi
foarte exigent cu pagina scrisă. Citeam și alte manuscrise care nu aveau cum să ajungă pe piață.
Și ce exemple: splendida proză a colegului meu Paul Tumanian, care nu-și va putea publica
volumele decât după 1990 (Domnul Marius și doamna cea mică, Urma scapă turma și câteva
altele). Textele Mihaelei Miroiu nu m-au convins. Scrierile mi se păreau „făcute”. O altă lume,
prin stili și motivație, decât tulburătoarea literatură non-fiction de pe site-ul unde publică astăzi,
Literatura de azi. Într-un interviu acordat în 2001, Mihaela avea să amintească de încercările
literare ale tinereții ei: „Am scris, printre altele, și un roman, multe nuvele. Asta se întâmpla cam
între ’80-’89 și reprezenta o formă de evaziune pentru un grup cu circuit foarte închis”. Scrisese
„dintr-o nevoie de creativitate foarte puternică, care nu se putea manifesta în filozofia pe care o
practica…”.4

Noua voce

De atunci au trecut 20, 30, astăzi 35 de ani. Din decadă în decadă, asistam cum crește și se
construiește, gradual, noua voce a prietenei mele. Descopeream o expresivitate neașteptată,
originalitatea spunerii, o nebănuită capacitate de a convinge. Existau ideile și răsărise, iată,
proaspăt, și talentul. Am preluat atributele anterioare parafrazând un scriitor fluent, de succes
jurnalistic5, și social, care avea s-o persifleze pe Mihaela Miroiu pe la mijlocul anilor 2000,
negându-i calitățile. Scriitorul susținea într-un editorial al României literare că Mihaelei îi
lipsește talentul, îi lipsesc ideile, expresivitatea, originalitatea şi capacitatea de convingere.
Mihaela Miroiu va avea parte de multe astfel de elucubrații. De la mijlocul anilor 1990, numele
ei fusese asociat din ce în ce mai des cu feminismul. Fusese pionieră în materie, va deveni

3 Mihaela Miroiu, Mircea Miclea, R`estul și Vestul, Polirom, Iași, 2005, p. 168.

4 Svetlana Cârstean, „Traim intr-o Romanie virtuala“ (I). Interviu cu Mihaela MIROIU”, Observator
Cultural nr. 83, 2001.

5 Datorită nonșalanței cu care emite enormități gen „Emil Constantinescu este mai rău decât Nicolae
Ceaușescu”.
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autoare de studii, va crea o școală și „o bucată de cultură”.6 Or, în lumea noastră periclitarea
ordinii simbolice prin autenticitate și, cel mai rău, prin vorbirea în cunoștință de cauză, nu se
iartă.

Am asistat la susținerea tezei ei de doctorat, în 1994. Cu incidente, căci feminismul nu se
purta. În volumul crescut din teză, Convenio. Despre natură, femei și morală, aveam să găsesc
câteva rânduri pe care le-am asociat, de atunci, cu „feminismul Mihaelei Miroiu”: „…înțelegerile
noastre sunt rezultatul unor experiențe comun împărtășite … Această înţelegere este rezultatul
empatiei, al co-trăirii, intersimţirii, împărtăşirii unor nevoi şi experienţe comune. Sub acest
aspect, consider că experienţele comune ale femeilor ca alte fiinţe sunt mai numeroase
(graviditate, naştere, hrănire din trup) şi că reevaluarea culturală a acestora poate să stea la baza
extinderii ariei subiecţilor moralei …”.7

Pentru cineva care asuma ca și corolar al ființării etice, refuzul subiectivității – așa gândeam
atunci și așa gândesc pe jumătate și acum -, pasajul reprezenta un duș rece. Deși miza teoretică a
cărții despre natură, femei și morală era conceptul de „convenabilitate”, care-i dă și titlul, am
legat feminismul Mihaelei mai ales de „etica grijii”, preluată și povestită între paginile cărții. Nu
m-am oprit la „grijă” dintr-o motivație propriu-zis teoretică. Ci mai ales, întrucât din unghiul
ideii am redescoperit detaliile de comportament cărora nu le percepusem sensul general: cum își
asuma Mihaela o bătălie, cum co-suferea la o tragedie, cum alegea mize inconfortabile. În viața
de zi cu zi proba, întâmplare după întâmplare, ideea care va fi exprimată în volumul R`estul și
Vestul în două rânduri: „Eu  … vorbesc  de  mine și  de prietenii mei, adică de oamenii față de
care mă simțeam moral-responsabilă”.8

Savoarea teoretică a gândurilor Mihaelei Miroiu aveam s-o admir și în discursul ei gândit
probabil a fi „civic”: „Cum să nu existe sens în naștere? Cum să nu fie filosofic fructuos faptul
de a da viață? De ce trebuie să înghițim ca singură universal afirmativă, propoziția că Toți
oamenii sunt muritori și nu și pe cea care o face posibilă: Toți oamenii au fost născuți? Condiția
de posibilitate a caracterului nostru muritor este aceea că mai întâi trebuie să fi fost născuți. Dar
asta ar da o prioritate ontologică celor care dau viață”.9

6 A publicat prima lucrare româneasca de filosofie feministă, prima lucrare etică feministă, prima lucrare de
teorie politică feministă, a editat primul dicționar de profil Lexicon Feminist, a inițiat primul masterat de Studii de
gen din Romania, a introdus și a coordonat prima colecție de Studii de gen.

7 Mihaela Miroiu, Convenio. Despre natură, femei și morală, Editura Alternative, București, 1996, p. 7.

8 Mihaela Miroiu, Mircea Miclea, R`estul …, p. 108.

9 http://literaturadeazi.ro/content/mary.
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Dar ce frumusețe de gândire înaltă, abstractă, născută din emoția cea mai pură trăită undeva,
pe o plajă a Atlanticului, unde o dusese Mary Daly: „Mary m-a scutit de doza de somnifere ale
minții femeiești față cu « marea cultură ». Femeia asta care iese din ocean, escortată de pescăruși
în zbor. Această imagine întrupată a revelațiilor mele intelectuale, a contrarierii, a revoltei
intelectuale radicale, a cum e cu putință ceva nou, refăcând drumul spre rădăcinile arhetipale ale
culturii …”. Mary, feminista radicală, o impresionase cu „imensa ei putere de con-topire cu
viul”. Această caracterizare folosită de Mihaela i se potrivește ei înșiși.

Mă opresc cu referințele care sunt dincolo de condiția mea de observator, deși aș avea multe
de adăugat. Între altele, și esențial, am de amintit insistența ei de a mă opri un moment din
tumultul civic, ca să urmez cu ea un program doctoral în științe politice. Efortul ei de convingere
la începutul anilor 2000, mi-a schimbat parte din viață.

Când nu se poate comunica privat, viața privată

Un narator al performanțelor Mihaelei va găsi multe de așezat pe o listă: editarea primului
ghid de termeni politici specifici democrației; prima lucrare de etică profesională; introducerea
primului curs de etică politică; coordonarea primei cercetări naționale asupra eticii în
universitățile românești; primul program și manual de cultură civică pentru licee; coordonarea
reformei predării Filosofiei în liceu, a primului manual de reformă ș.a. Le-am zărit mai mult cu
coada ochiului. Tentat fiind să văd în condiția femeii standardul de civilizație, am fost mai atent
la ce o lega pe Mihaela de cultura feminismului.

Am descoperit cum încet-încet, discursul politic a început să-i preia temele. Apăreau implicit
sau explicit în inițiative parlamentare10, sau în dezbateri publice cu miză.11 Am urmărit cum au
crescut și s-au format seriile de studenți/te, masteranzi/de, doctoranzi/de care au trecut la SNSPA
prin „Școala” Mihaelei Miroiu. Am remarcat cota atinsă de Mihaela în media,12 cât putea atinge

10 Preluate și de către bărbați, de-ar fi să dau exemplul lui Péter Eckstein-Kovács cu faimoasa sa propunere
pentru alegeri (clară și laconică): „Este interzisă depunerea de liste de candidaţi … în care, pe trei locuri
consecutive figurează candidaţi de acelaşi sex".

11 La masa rotundă, „Cu bărbaţii despre cota pentru femei”,  organizată la Palatul Parlamentului în 2011,
directorul Institutului pentru Politici Populare lua ca referință o constatare a Mihaelei Miroiu: „femeile au votat
pentru prima oară în România într-un mod democratic abia în 1990”.

12 În anul 2006, Mihaela avea să-și strângă în volumul Neprețuitele femei parte din articolele și interviurile
publicate în AnaLize, 22, Observator Cultural, Dilema Veche, Sfera politicii, Capital, Contrapunct, Info Kappa,
Curentul.
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ea în acea lume covârșită de manipulări și superficialitate.13 Am citit despre cât de bine îi fac
întâlnirile cu oamenii așa-zis „simpli”.14

I-am rămas dator, mai mult și mai mult, pentru acea voce unică cu care a povestit sau
comentat experiențele cele mai specific feminine și care unui bărbat îi sunt refuzate de natură:
nașterea, avortul, ..., dar și altele …. Iată câteva rânduri năucitoare: „Două etaje mai sus, pe burta
mea se năpustiseră ambii doctori să împingă, înfipți în diafragmă, copilul refractar. Au tăiat
perineul pe viu. Nu aveau anestezic fiindcă o altă biată femeie făcuse șoc anafilactic și murise.
Anestezicul era expirat”.15

Am citit cu ochii măriți, probabil măriți de tot, ce i se întâmplase prietenei mele. Am aflat
despre fuga ei de un viol, gravidă în nu știu ce lună, spaima și revolta, rana de pe retină, cu
imaginea cumnatului rămas în urmă, ca să o salveze, bătut crunt. Am citit despre încercarea
Securității de a o racola: i se oferea un apartament, un post bun în București în schimbul unei
profesiuni de seducătoare.

Nu mi-am imaginat vreodată ce istorii dramatice poartă Mihaela în amintirea trupului,
psihicului și ființei ei. Dacă și ea, înzestrată cu o personalitate și o condiție socială avantajate, a
trecut prin astfel de evenimente dramatice, cu siguranță, același lucru s-a întâmplat cu un număr
incomparabil mai mare de femei decât ne putem închipui. Cum ar fi fost să ascult astfel de
amintiri povestite mie direct? Aș fi putut oare să le urmăresc cu intensitatea cu care le-am citit?
Puse pe hârtie, istoriile trăite capătă o autonomie și se oferă cu o naturalețe de care nu cred că e
capabil limbajul vorbit. Ce face ca astfel de povestiri să fie aduse la lumina zilei atât de firesc?
Consider că marea contribuție a Mihaelei Miroiu la viața noastră colectivă este de a fi reușit să
facă din evenimentele intime, bunuri publice. A creat un precedent și, astfel, un model. A
demonstrat în fapt ceea ce părea a fi mai curând o teză: experiențele femeilor ca surse ale
empatiei și ale gândirii morale, mai numeroase decât ale bărbaților, înzestrează specia în
ansamblu.

13 În materialul din Observator Cultural din anul 2001, invocat deja, Svetlana Cârstean își deschidea
interviul anunțând: „Mihaela Miroiu este, la ora actuală, o figura aproape mitologică. … aș recomanda multora
dintre cei pe care îi cunosc o conversație cu Mihaela Miroiu pentru felul tranșant și lipsit de orice precauții
anestezice de a pune punctul pe „i“ (Svetlana Cârstean, „Traim intr-o Românie virtuala“ (I). Interviu cu Mihaela
MIROIU”, Observator Cultural nr. 83, 2001).

14 Mihaela Miroiu a povestit ce a urmat după frecventarea unei emisiuni TV unde comenta câte un film pe
studiu de caz : violenţă, relaţii tensionate de cuplu, trafic de femei. Rezultatul: „Dimineaţa, când vin la cursuri, cele
două femei de serviciu îmi bat în uşa biroului şi îmi zic: „Doamnă, hai să mai discutăm puţin despre ce aţi zis
aseară“. În acel moment eu mă simt extraordinar de bine” (Mihaela Miroiu: „Cred ca suntem o tara moarta dupa
metafore si compuneri libere“, Interviu realizat de Ovidiu Simonca, Observator cultural, Nr. 86 / 19-25 octombrie
2006).

15 Mihaela Miroiu, „Andrei, copilul 33”, în Mihaela Miroiu, Otilia Dragomir, Nașterea. Istorii trăite,
Polirom, Iași, 2010, p. 91.



12

______________________________________________
Analize – Journal of Gender and Feminist Studies • Număr omagial, 10 martie 2015

Pentru această capacitate de a comunica nu este suficientă sinceritatea, nici fidelitatea
povestirii. O explicație a puterii ei de a da o viață generalizatoare experiențelor private poate fi
intensitatea. Aceasta face ca și descrierile în stil impersonal să capete semnătura lucrului trăit. Ce
femeie a mai desenat un asemenea portret al unei zile banale de iarnă din viaţa unei neveste în
comunismul anilor ’80, pe care să și-l asume? Iată-l: „trezit la ora şase dimineaţa, coadă la lapte,
pregătit copii pentru şcoală, plecat la serviciu pe scara autobuzului, îngheţat de frig iarna, coadă
între orele 16-18, întors, hrănit familie, curăţenie, încălzit paturile cu sticle cu apă caldă, culcat
copii, spălat cu apă din oală, încălzită cu fierbătorul, stat să facă bărbatul sex (pentru „liniştea
casei“), spălat părţi intime cu apă rece, iar la 12 noaptea, deşteptarea să faci mâncare fiindcă
atunci venea presiunea la gaze. Nuditatea era exclusă din cauza frigului. Doar teoretic se mai
revoltau tinerele neveste pe zisele mamelor lor conservatoare. Practic, ajungeau la vorba lor: da,
sexul e o corvoadă şi un mare risc. Iar această percepţie repetată se resimţea, producând sloiuri în
relaţia intimă şi, cu timpul, o reciprocă lehamite de amorul conjugal”.16

Istorisirile nu au nimic exhibiționist. Trecerea de la „mine” la „noi” (femeile) este posibilă și
pentru că, oricât de intime, pentru Mihaela, „ceea ce nu este despre oameni sau ființe vii poate să
aibă doar un preț teoretic, dar nu unul existențial. Respect. Admir. Dar nu iubesc”.17

Cultura înaltă a bunului simț cotidian

Al doilea tip de „creație” a Mihaelei Miroiu pe care l-am citit cu ochii mari și tot mărindu-se,
au fost interviurile. Le-aș asemăna cu grămezi de pietre șlefuite și bine orânduite între care
strălucesc, din loc în loc, bijuterii. Sunt nestematele victoriei asupra ideilor preconcepute.

Mihaela a vorbit mult despre semenele ei, desigur, în toată literatura feministă care-i poartă
semnătura. O intensitate aparte am descoperit-o, cum am spus, în dialogurile-interviu, din care
voi cita, fără să mai dau referința „Acele femei, legate în masă strict de soţ şi de copii, sunt nişte
fantezii ale unora care ori nu ştiu istorie, ori o ignoră în mod deliberat. … Femeile din ţara asta
şi-au câştigat existenţa muncind toată istoria lor. Unde munceşti e altă discuţie. A!, că ideologia
asta imbecilă face ca mulţi bărbaţi să ocolească femeile dedicate profesional pentru că n-are cine
să li se mai dedice lor, ei bine, asta e altceva. … mulţi bărbaţi au o concepţie infantilă despre
propria persoană şi cred că ei trebuie spălaţi, hrăniţi, de parcă ar avea sub 14 ani. Dar asta e
consecinţa lipsei de autonomie a bărbaţilor care poate să vină foarte bine dintr-o educaţie
maternă greşită”.

16 Mihaela Miroiu, „Eradicarea instinctului plăcerii”, Dilema veche, septembrie 2008.

17 http://literaturadeazi.ro/content/ante-portas.
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Pentru Mihaela, tema femeilor nu se poate despărți de cea a bărbaților și modul în care cele
două sexe își gestionează, împreună, relațiile: „Emancipare nu are legătură cu folosirea slobodă a
sexului, ci a capului. Da, libertatea trebuie să fie şi sexuală, dar emanciparea este cu precădere
culturală, politică, economică. Femeile emancipate sunt cele care trăiesc după propriile proiecte
de viaţă şi sunt independente economic. Este valabil şi pentru bărbaţii emancipaţi”.

Nimic dulceag despre căsătorie: „… căsătoriile lungi sunt divorţuri ratate. După cum
divorţurile sunt căsătorii ratate … eu nu cred, cu excepţii rarisime, că n-au intervenit niciodată
gânduri sau planuri de divorţ în cuplurile lungi, ci pur şi simplu oamenii s-au gândit mai bine ce
pierd şi ce câştigă divorțând, dacă e mai bine în formula asta, sau nu. Şi au decis că-i mai bine,
sau mai puţin rău, în cuplu”.

Empatia nesecată a Mihaelei se revarsă asupra tuturor: „…taţii sunt foarte defavorizaţi ca
părinte. Imaginea tatălui este mică, minusculă şi alienată, adică la orice te uiţi, la reclame,
manuale de şcoală, taţii în relaţia cu copiii ori există la câte o trăsnaie, dar par total infirmi. Ei nu
par să fie părinţi activi şi la « cu frecvenţă ». Sunt un fel de « tati la IDD »”.

Deci, nu este vorba despre identitatea sexuală, ci despre cultură, și din acest punct de vedere,
ambele genuri se completează la modul cel mai rău: „…în România, la nivel privat, femeile
misogine intră în ceea ce s-ar numi cultură soacrei: soacra îşi urăşte nora şi o tratează drept
proastă. La nivel public, misoginismul femeilor înseamnă autoadularea, impresia că ele sînt de
excepţie; sunt foarte bucuroase că nu au concurente, că sunt unicate”. Și cum ar putea fi altfel
într-o țară în care „…55% dintre femei lucrează la nivelul secolului al XIX-lea în sens casnic şi
trăiesc viaţa secolului al XIX-lea în fiecare zi. O astfel de muncă îţi ocupă absolut tot timpul”?

Dacă nedreptățile provin de la mentalitate, cultură, și nu de la identitatea de gen, soluția nu
poate fi decât educația: „Un copil termină şcoala fără să aibă o pregătire foarte serioasă în
legătură cu igiena proprie, cu felul în care trebuie să se hrănească, cu respectul faţă de alţii,
manifestat chiar şi în faptul de a-şi repara sau a-şi vărui gardul. Rezultatul este că, după opt ani
de şcoală, nu ştim să fim nici pietoni, nici contribuabili, nici părinţi, nici fii, nici vecini. Altfel
spus, terminăm şcoală într-un fel de analfabetism în legătură cu viaţă noastră privată”.

Mihaela Miroiu nu-și face iluzii. Își asumă o identitate creștină, dar credința ei nu are nimic
din „tipul de creştinism pe care-l practicăm – suntem ritualişti. Ne interesează mai puţin fapta
creştină, aşa cum reiese ea din Evanghelii, în schimb ne înrolăm la toate ritualurile posibile
crezând că asta ne mântuieşte”. De altminteri, „Suntem la fel de creştini, cât suntem de
democraţi!”.

Și cât suntem de democrați? Iată câteva verdicte: „Politicienii sunt prea ocupaţi cu învingerea
adversarilor, încât să vadă că din spatele lor dispar cetăţenii”. „Gândirea” care face vedetism în
mass media excelează prin simplitate: „Nu spui niciodată că dreapta e urâtă şi stânga e frumoasă.
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E vorba de faptul că interesele noastre sunt foarte diferite. În nici un caz nu pot fi albe sau negre,
că noi înşine putem să evoluăm ideologic sau să ne mişcăm ideologic”. Există din fericire și
„căuzaşii ca ea”, doar că aceştia nu au fost niciodată majoritari. Pe lângă interese, ei mai au şi
idealuri: „Da, ne-ar trebui o democraţie la firul ierbii, cum se spune. Încă nu este aşa. Dar eu sunt
în situaţia de a vă spune că suntem în cel mai bun moment din istoria României”.

La Mihaela Miroiu nu vorbesc pesimismul sau optimismul, dezamăgirea ori speranța. La ea
domină, deși puțini o văd, limpezimea gânditoarei politice. Măsurând peste timp și peste spațiu,
știind „foarte bine de unde am plecat”, ea găsește că lumea în care trăim merită o descriere
eminamente pozitivă: „…progresul nostru e foarte mare. V-o spun în ciuda faptului că există o
văicăreală generală în legătură cu marea noastră decădere şi degradare”. Iată și argumente:
„Suntem a şaptea ţară ca reprezentare parlamentară în UE. Şi încă un lucru: când am mai fost noi
în situaţia în care să ştii că nu eşti singur din punct de vedere militar? Când am mai făcut noi
parte dintr-un club extrem de respectabil? Niciodată! De aceea vă spun că eu sunt optimistă. Că
eu cred că, dacă nu se întâmplă nenorociri majore, impredictibile, în raport cu istoria anterioară,
suntem foarte norocoşi”.

De la Mihaela putem afla ce înseamnă că în centrul lucrurilor se află așezat omul. Doar că,
„E prea multă trufie. A vorbi în termeni de „eu“, „mă“, „mie“, „mi“ nu rezolvă nimic. O să fii şi
tu sistematic victima lichelelor. Există un individualism bun, cel în care îţi vezi propriul interes şi
eşti autoafirmativ, şi un individualism rău, ăla egoist, în care nu-ţi pasă de alţii, în care crezi că
eşti călăreţ singuratic şi-ţi urmezi numai drumul tău. Ei bine, dacă nu te interesează ceilalţi,
drumul tău nu duce niciunde”. Din experiență în experiență, ea a învățat totuși „că e mai puţin
riscant să crezi în cauze, decât în oameni. Decât să mergi în pânzele albe după Georgică, fiindcă
el e farul tău călăuzitor, şi să pui miza credinţelor tale în Georgică (şi să dai un faliment cumplit
care poate să te şi omoare, într-o bună zi, cel puţin sufleteşte), e mult mai bine să iubeşti cauze şi
să încerci să mergi în direcţia lor. Nici una nu te va părăsi, niciodată, o părăseşti tu, dacă vrei”.

Cuvinte memorabile îi privesc pe intelectuali. Pare a-i fi suficient curajul bunului simț,
inspirat probabil, cândva, de exclamația „regele e gol”: „Ce este un intelectual public? După
părerea mea nu s-a născut un intelectual public în România. Ar trebui să fie o persoană care nu
este un ideolog, nu aparţine unei sfere politice partizane, are capacitatea de autoreflecţie,
autocritică şi ar fi capabil să se susţină în plan economic, să fie capabil să aibă propria părere
neinfluenţată”. Pentru un intelectual public, este „o datorie elementară morală”, o probă de
onestitate intelectuală, „să se pronunţe numai în zona în care are totuşi, cât de cât, competențe”.
Or, noi „iubim mai mult metaforele decât ponderaţia, rezonabilitatea, judecata dreaptă, judecata
cumpănită. Cred că suntem o ţară moartă după metafore şi compuneri libere”.

Am ales mai multe dintre vorbele memorabile ale Mihaelei, adunate din interviuri. La câte a
trebuit să renunț! Deși, viața Mihaelei nu se află în primul rând în cuvinte. Memorabile la ea sunt
atitudinea, gândul și făcutul. Mihaela Miroiu trăiește intens și produce istorie pe măsura acestei
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trăiri. Or, trăirea și făcutul nu sunt nici ușoare, nu sunt nici pragul de sus al existenței. Îi doresc
să fie sănătoasă, să aibă timp să-și contemple viața cu seninătatea după care, când își aduce
aminte, tânjește. Îi urez să întoarcă puterea ei de a se dedica și spre ea însăși.
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Printre lucrurile pe care le-a făcut posibile
Elena Bălan

CIVES – Clubul de Initiativa si Voluntariat pentru Egalitate de Sanse

Cuvinte cheie: MM,MM, MM, MM…..

In 2003, odata cu absolvirea masteratului „Studii de gen si politici publice” creat de MM,
beneficiind de oportunitatea unei finantari prin Programul Phare al Uniunii Europene, Fondul
pentru Dezvoltarea Societatii Civile 2000 si CPE, am initiat un club altfel pentru
liceenii/liceenele din Bucuresti. Totul se petrecea in spatiul generos al unui subsol al Scolii
Superioare Comerciale „N. Kretzulescu, spatiu niciodata utilizat (la vremea aceea „recent
descoperit”) dupa reabilitarea cladirii din anii 90.

Propunerea era sa se numeasca CIVES Clubul de Initiativa si Voluntariat pentru
Egalitate de Sanse – o premiera in peisajul ofertelor extrascolare pentru liceeni. Era o premiera
pentru ca introducea voluntariatul in educatie. Era o premiera pentru ca isi propunea sa faca din
ideea egalitatii de sanse o practica in randul liceenilor bucuresteni. Din perspectiva dimensiunii
de gen era o premiera prin incercarea de trecere din zona academica a studiilor de gen (rezervata
unei elite) intr-o sfera mult mai larga, deschisa tuturor celor interesati din mediul educational
preuniversitar populat de elevi/eleve, profesori/profesoare.

Alcatuirea in scurt timp a unei echipe de voluntari si voluntare de la licee diferite,
conturarea unei forme si a unui continut pentru un spatiu generos (dar atat), realizarea cu liceeni
si liceene in afara orelor de curs si pe tot parcursul vacantei de vara a unor activitati altele decat
divertisment si internet-cafe, au fost tot atatea provocari care s-au dovedit peste asteptari atat ca
dificultate cat si ca satisfactie implinita.

Inaugurarea a avut loc la 28 mai iar primele carti au fost donate bibliotecii clubului de
catre MM. S-au creat departamente de lucru pentru activitati ca: monitorizarea media pe
problematica de gen, intalniri cu reprezentanti/reprezentante ale miscarii de gen (activisti din
ONG-uri, profesori, studenti/studente), trupa de teatru, expozitia de fotografie si desen,
interviuri, reviste ale clubului etc.
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Printre interviurile realizate pentru primul numar al revistei „Sanse egale” – august 2003
se gaseste si acela cu MM care la vremea aceea spunea: „Suntem o tara tanara, iar crearea unui
spatiu public in care problematica drepturilor individuale si colective ale minoritatilor si
indivizilor este si ea noua. Spatiul acesta, nu al proclamarii drepturilor, ci al exercitarii lor este
inca foarte restrans”. O incercare reusita de manifestare a unui astfel de spatiu public e fost
CIVES.

Astfel se inscrie CIVES printre lucrurile pe care MM le-a facut posibile. Si asta pentru ca
deja patrunsesera in mediul academic si ONG-ist, studiile de gen, deja exista si functiona
masteratul de „Studii de gen si politici publice” deschis tuturor celor care doreau sa-si continue
sau sa-si completeze studiile anterioare cu studii noi la nivelul anului2003.

Elena Balan

Prof. Scoala Superioara Comerciala „N. Kretzulescu”

Coordonator Club CIVES
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Despre dascăli – o perspectivă asupra autonomiei
Cristina Ștefan

Cuvinte cheie: MM, MM, MM, MM

(adică: autonomie, dascăl, inegalitate, putere, şanse egale).

Dascălul este cel care te susţine ca individ să progresezi pe calea autonomiei, iar pe cei în
plină dezvoltare şi autoafirmare reuşeşte să-i unească într-o şcoală de gândire.

Sunt oameni care, atunci când se gândesc la şcoală, se gândesc la o parte din viaţa lor, la
anii când erau elevi, studenţi, doctoranzi. Sunt însă oameni care, atunci când se referă la şcoală,
reflectează la toată viaţa lor. Aceştia sunt învăţătorii, profesorii, dascălii.

În istoria învăţământului românesc, dascăl era numit învăţătorul de la ţară. Mai apoi,
marele ministru, Spiru Haret se referea la „corpul învăţătoresc de toate gradele”.

Dascălul este deci un învăţător, institutor sau profesor. Dar mai are şi sensul de om de
ştiinţă, învăţat, savant. Dicţionarele precizează că dascălul poate fi un iniţiator sau propagator al
unei doctrine, îndrumător într-un anumit domeniu.

În anii 90, pe vremea când eram studentă la Facultatea de Filosofie a Universităţii din
Bucureşti, a trebuit să merg pentru a efectua stagiul de practică pedagogică într-un liceu din
sectorul 3, pe atunci liceul de mate-info MF 3 – Fabrica de roboţei, liceu care astăzi este
cunoscut drept Liceul Teoretic Al. I. Cuza. Atunci mi-am zis că dascăl este cel care îi poate
învăţa pe absolvenţi cum să devină, la rândul lor, buni profesori, pentru că le transmite ceea ce
nu se poate desprinde din lectura cărţilor de specialitate.

Mai târziu, am crezut că Profesorul este cel care te îndrumă la doctorat, te ajută să-ţi
îmbunătăţeşti prima carte pe care intenţionezi să o publici. Cel care, dincolo de ceea ce te
monitorizează să înveţi la un moment dat, te determină să alegi calea autonomiei personale.

Profesor cu adevărat este cel care mai mult decât ceea ce te ajută să înţelegi, direct, într-un
context sau altul de învăţare, te sensibilizează asupra a trei aspecte foarte importante pentru viaţă.
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Primul este că, aflându-te într-un proces de formare, de dezvoltare personală, nu poţi face
pe deplin uman acest efort decât dând sens personal convenirii, adică modului de a fi de acord cu
ceilalţi, de a te reuni cu ei, pentru a veni împreună spre scopurile asumate, convenabilitatea
putând fi o rezultantă a experienţei în comun, o benefică stare interioară de acceptare. Aceasta
pentru că, în principal, convenirea este chiar substratul relaţiei cu un profesor.

În al doilea rând, un profesor te atenţionează că inegalităţile pe care le poţi surprinde în
societate nu sunt un dat fatal al sorţii, ci mai degrabă reprezintă un construct social, gândit în
termeni de putere, iar, la limită, ţin de ideologie. Dacă eşti femeie, atunci principiul şanselor
egale nu reprezintă doar un mod frumos de a vorbi despre democraţie, ci una dintre modalităţile
concrete de a trăi decent, pur şi simplu. Aceasta putând însemna că dreptul la muncă înseamnă
chiar să ai un loc de muncă. Mai semnifică faptul că a avea ce să citeşti presupune şi că îţi
permiţi să-şi cumperi cărţi şi, mai ales, că ai răgazul de timp să le aprofundezi pe îndelete.
Desigur, mai trimite şi la a te putea exprima nestânjenit de convenţiile sociale, aşa cum eşti în
realitatea personală, autentică.

Al treilea lucru se referă la cultivarea respectului pentru libertatea deciziei asumate.
Aceasta este o premisă importantă a dezvoltării autonomiei personale. Drumul către autonomie
poate fi ocazia ofertantă a actualizării sinelui.

Dar dascălul, prin chiar specificul meseriei lui, se adresează multor oameni. De aceea, se
presupune că are un proiect de anvergură pe care îl urmăreşte cu răbdare, dar cu tenacitate peste
timp. Aşa se face că Profesorul este mult mai mult cel care reuşeşte să creeze în jurul său o
şcoală de gândire.

Peste timp, pe măsură ce anii tot treceau, mi-am dat seama că, reflectând la diverse etape
din viaţa profesională, mă gândeam implicit şi la oamenii care mi-au fost aproape, care m-au
sprijinit într-un fel sau altul – oameni despre care se poate spune cu toată sinceritatea că au
devenit persoane semnificative. Poate că adevăratul profesor este cel care atinge prin ceea ce
face şi această valenţă de a fi un îndrumător de cursă lungă, un călăuzitor.

Cred că cel mai frumos fapt la care ia parte cineva este ca atunci când ceilalţi, vorbind
despre vieţile lor, se referă implicit şi semnificativ la el. Generic vorbind, acesta este Dascălul.
În cazul meu, Profesoara Mihaela Miroiu.

Cu drag,

Cristina Ştefan
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Despre un act simplu de onestitate
Diana Elena Neaga

Cuvinte cheie: MM, MM, MM

Am fost solicitată de către Laura Grűnberg să scriu un articol pentru un număr Analize
dedicat Mihaelei Miroiu. Cu multă treabă pe cap (februarie e întotdeauna aglomerat pentru
feministe – vezi 8 martie) am amânat această sarcină până foarte aproape de deadline cu gândul
că oricum îmi va fi ușor să scriu – doar îmi era foarte clar felul în care Mihalea Miroiu a avut o
influență asupra mea și nu de puține ori îmi dorisem să vorbesc despre asta, dar parcă tot un
găseam locul și contextul potrivit. Venise așadar momentul. Aveam să mă așez la calculator și să
scriu pe nerăsuflate câteva pagini bune – evident cu skepsis și umor, ca să dea bine printre
celelalte articole ce urmau a fi publicate (în esență în mediul academic orice apariție publică
trebuie să fie și o dovadă a competenței și profesionalismului). Mă gândeam deci să îmi afișez pe
de o parte veleitățile de cercetătoare cu minte analitică și critică, pe de altă parte latura sensibilă
și umană, toate acestea ca ingrediente în ceea ce ar fi trebuit să însemne în final un mesaj de
recunoștință și pentru cea care a adus feminismul în viața mea. Surpriză ori ba, nu a fost nici pe
departe așa ușor. Mă așez dimineața în fața calculatorului și încep hotărâtă să croșetez o structură
- un carlig semi-academic care să prindă de fapt o abordare de tip poveste în poveste în care pe
de o parte să par foarte serioasă, tehnică, aridă, pe de altă parte să aduc culoare textului prin
mesaje personale, prin scurte povești de viață. Intenția era ca în final, pornind de la o presupusă
critică a sistemului de educație din România, să fac o analogie între profesorul intangibil, cu
autoritate epistemică incontestabilă, cocoțat la catedră (de multe ori la propriu – vezi aici
managementul simbolic al sălilor de curs) și felul în care am învățat de la Mihalela Miroiu cât de
important e să găsești în profesorul tău mai mult decât o sursă de autoritate epistemică, adică un
mentor și în definitiv un om. Redau mai jos ce a ieșit.

Învățămantul românesc – între formal și substanțial, normal și normativ.

Diana Elena Neaga

Abstract. Sistemul de învățământ din Romania, sau mai ales deficiențele acestuia, au fost de-a lungul timpului

subiect de discuție, analiză, cercetare și refexie pentru persoane din medii diverse, de la cercetători la reprezentanți ai

mass-media și mai ales la polticieni. S-au propus strategii de reformare, s-au introdus standarde de performanță, s-au

realizat topuri și clasamente menite să stimuleze competiția și astfel eficiența în educație. Și totuși, chiar dacă pe hârtie

aceste reforme s-au concretizat de-a lungul tipului în în indici și indicatori, printre care și obsesia conectării
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cu piața muncii, în realitate școala rămâne pentru cei mai mulți dintre beneficiarii ei (elevi, studenți și de multe ori și părinți)

un fel de Muma Pădurii care te ajută cu mătura-i zburătoare să faci față unor provocări ale vieții pe principiul bine cunoscut

“Te faci frate cu dracu, până treci lacul”.

Pornind de aici, îmi propun în această lucrare pe de o parte o analiză critică a modalității în care s-a construit în timp

sistemul de educație în România – cu accent pe învățământul superior, iar pe de altă parte să aduc în discuție conceptul de

mentorat ca element capabil să genereze substanță într-o astfel de construcție alienată de cei pe care ar trebui să îi formeze.

Principala întrebare de cercetare la care îmi propun astfel să ofer un posibil răspuns este: care sunt elemetele care pot oferi

realmente substanță actului educativ, în condițiile în care se pare că obsesia numărării nu este tocmai productivă și în care

lupta cu sistemul poate deveni dezarmantă. Mai mult decât atât, cum poți face asta când activezi într-un domeniu marginal și

amplu contestat cum este acela al feminismului și studiilor de gen. Un obiectiv secundar pe care mi-l asum este acela de a

oferi indicii cu privire la felul în care învățatul și școala pot fi asociate cu plăcerea și mai puțin cu obligația și cum poți deveni

din mediocru un student bun, fără însă a fi tocilar.

Cuvinte cheie: mentorat, educație, substanțialitate, feminism.

Așa cum spuneam, voi începe această analiză pornind de la realizarea unei radiografii critice a felului în care s-a

structurat în timp sistemul de educație din România, iar principalele aspecte pe care doresc să le pun în discuție sunt

următoarele: profesorul ca autoritate epistemică incontestabilă, profesorul ca antreprenor, profesorul ca birocrat.

Profesorul ca autoritate epistemică incontestabilă. Școala este o instituție în care ești socializat în principal să fii

supus și să te comporți conform cerințelor. Te afli acolo pentru a învața, urmare a faptului că nu știi, implicația fiind desigur că

între tine și cel care știe există o diferență care se impune să se manifeste printr-o ierarhie. La grădiniță ești învățat să stai cu

mâinile la spate (în cea mai mare parte a grădinițelor, pentru că nu aș vrea să vorbim aici de minoritatea celor private care

propun sisteme alternative de educație), în școala generală nu vorbești neîntrebat și mai ales nu deranjezi profesorul, iar ceea ce

acesta îți predă e literă de lege. Tu ești un vas în care profii de toate felurile toarnă cu fermitate cunoștințele emanate de

autoritatea lor episemică incontestabilă – pentru că ei știu și tu nu. Și desigur nici nu îți pui problema că poate fi altfel, că ai

putea spune vreodată că nu ești de acord, că vrei altceva. Am auzit și am și cunoscut mulți profesori care sunt deranjați dacă

sunt întrebați câte ceva pornind de la premisa că asta ar fi de fapt o manifestare a nerecuoașterii autorității epistemice. Astfel,

creștem în școli mașinuțe de memorat și elevi cuminți, atât de cuminți încât se tem să gândescă cu mintea lor. Ne plângem apoi

că nu se intergrează pe piața muncii, că nu sunt creativi și flexibili, că nu sunt capabili să facă față schimbărilor sociale rapide

la care sunt supuși.

Aplicație: ... mi s-a întâmplat pe vremea când urmam cursurile unui masterat la A.S.E. Eram deja în anul 4 la SNSPA

(am făcut în paralel câțiva ani de studii) și o cunoscusem pe Mihalela Miroiu.

Intermezzo: anul III, sala 12 (amfiteatru), științe politice, SNSPA, curs Gen și Putere, profesoară Miahela Miroiu. Eu

usor șocată – profa parca venise să îmi spună cum să îmi gestionez cu ajutorul argumetelor furia și revolta pe care le

resimțeam atunci când primeam explicații de genul “pentru că ești fată”. Deci, nu eram nebună, sau măcar mai exista o

nebună pe lumea asta și aceasta era profă. Cu siguranță era de bine!
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... și m-am oprit .

Încerca să ne învețe printre altele să avem gândire critică pornind de la descoperirea epocală că

avem și noi cap (mai ales noi femeile, căci la bărbați se pare că era o setare by default) și că e bine să îl

folosim. Era o abordare complet nouă și provocatoare pentru mine, mai ales în condițiile în care în școală

până atunci învățasem despre mine că nu pot prea multe, dar că am în schimb memorie bună (am memorat

multe comentarii în clasa a opta și maxima performanță a fost evident Lucreafărul. Nu știam ce îmi place, ce

vreau, ce abilități am – nu mi-am pus niciodată astfel de întrebări/mofturi, eu trebuia doar să învaț). Aflasem

tot de la Mihalea Miroiu că poți să pui întrebări și mai mult (sic!) chiar să nu fii de acord cu profesorul și

găseam asta destul de interesant.

... și am uitat ca nu sunt la SNSPA, și m-am trezit spunând că nu sunt de acord cu o afirmație a

profesorului de management internațional pentru că mi s-a părut misogină. Mi-a fost retezat rapid elanul

obraznic printr-o caricatură desenată de acesta pe tablă și care trebuia să mă reprezinte, lângă aceasta fiind

scris mare „AI VENIT CU CAPSA PUSĂ”. Și a funcționat. M-am afundat în scaun și mi-am dorit să devin

invizibilă.

La SNSPA însă, la cursul de Gen și Putere Mihalea Miroiu rămăsese acolo, nu se afundase adânc în

scaun dorind să devină invizibilă nici la primul comentariu misogin, nici la al doilea, nici la al n-lea. Alesese

conștient să meargă contra “normalului” și știa că ce face e bine, nu ușor, dar cu siguranță bine. Alesese să

facă o școală feministă într-un lume profund conservatoare (inclusiv mediul universitar) în care o astfel de

idee părea o nebunie pură. Alesese “normativul”, substanțialul și, mai mult, își dorea să îl împartă cu noi cei

care păream a-i fi mai degrabă semeni și nu supuși. Prin exemplul personal și prin abilitatea de a ne aduce

împreună reușise să construiască în sistemul rigid o enclavă, o comunitate feministă în care ne revigoram după

interacțiunile cu mediul extern misogin, rasist, xenofob, homofob etc (astfel de întâlniri deveniseră un obicei

mai ales la masterat). Și nu doar ne revigoram, ne încărcam bateriile pentru luptele pe care fiecare dintre noi

aveam să le ducem cu nedreptățile și inegalitățile din mediile în care ne învârteam. S-a creat astfel și un efect

de multiplicare concretizat astăzi în activști și activiste, în organizații nonguvernamentale și grupuri informale

feministe.

“Aftermezzo”: sunt profesoară acum și una dintre cele mai mari provocări cu care mă confrunt este

aceea de a-i face pe studenți să nu fie de acord cu mine, să îmi și să își pună întrebări. Îmi doresc să fiu pentru

ei în primul rând un om bun și abia apoi o formă de autoritate epistemică și cu siguranță nu una incontestabilă.

Nu cred să fi dat greși până acum cu această rețetă. Îmi place ce fac și am învățat să nu mă mai afund în scaun

atunci când cred că ce fac e bine, chiar dacă nu și “normal”. Sunt ingrediente pe care le-am aflat odată cu

feminismul și care îmi definesc acum identitatea.
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Pentru că m-a lovit brusc teama că nu am scris suficient de bine, de legat, de academic și
hazliu în același timp (obsesia competiției și comparației internalizată foarte bine din socializarea
primară făcută la școală și poate și personalitatea Mihaelei Miroiu). Și mi-au încolțit rapid în cap
întrebări de tipul: Dar oare cum sunt scrise celelalte articole care vor apărea în revistă? Dar oare
textul meu e prea siropos? Dar baza aridă a textului îmi doresc să fie o preluare dintr-un articol
pe care l-am scris și în care criticam neoliberalismul în educație, iar Mihaela Miroiu este
feministă liberală – pot oare să fac asta într-un text ce se dorește a-i fi dedicat? Voi fi oare
acuzată de plagiat pentru ca am făcut această preluare? Etc.

... și iar m-am oprit.

Am deschis aproape instinctiv mail-ul și i-am scris repede Laurei Grűnberg că nu cred că
voi putea scrie acest articol ... și căutând o scuză mi-a venit de fapt explicația – e un exercițiu
mult prea personal pentru mine. Am scris mail-ul rapid și am simțit o mare ușurare.

... dar cu toate astea îmi doream să fac asta, dar onest și fără constrângeri. Și m-am lăsat să
scriu ca și cum nu m-ar citi nimeni, rezultatul fiind ceea acest text.

Îmi e clar că interacțiunea cu Mihalea Miroiu rămâne un reper în istoria vieții mele și că
acest lucru nu se va schimba oricât de socialistă, radicală, post-post aș deveni eu și oricât de
liberală ar rămâne ea. Pentru că mă leagă cred în mod special de acest om aspecte ce sunt dincolo
de ideologie, cum ar fi empatia, înțelegerea, respectul pentru ce ne unește, dar mai ales pentru
diferențe. Cu toate acestea, din partea mea au fost puține cred situațiile în care am depășit pragul
formalismului în relația cu Mihaela Miroiu. În 99% din cazurile în care pur și simplu mi-am dorit
să îi spun că o respect și că mi-a făcut bine m-am oprit – în timpul licenței, masterului și
doctoratului ca să nu pară un act de lingușeală pentru obținerea unor favoruri necuvenite
(vedeam asemenea comportamente în jur), după ca să nu pară că îmi croiesc astfel drumul către
un post-doc, vreun proiect sau curs la masteratul de gen. Nu că aș fi o sfântă și nu îmi doresc
aceste lucruri, doar se pare că aversiunea mea față de ceea ce ar fi putut fi interpretat ca
lingușeală a fost întotdeauna puțin mai mare decât dorința obținerii unor beneficii (cred ca am și
pierdut de multe ori din caza asta). În fapt ironic e că, în virtutea mult iubitei ierarhii în care ne
place să funcționăm, aproape inevitabil orice interacține cu un superior (coordonator, profesor
etc.), care dincolo de formalism se manifestă și uman, în sens de apreciere, poate fi interpretată
ca lingușeală. Cu toate acestea, din experiența mea de până acum, cele mai productive relații
profesionale au avut întotdeauna la bază și relații umane, înțelegere, empatie, adică relații
informale, iar explicația e una simplă și desigur feministă și ține de identități suprapuse. Astfel,
ne găsim confortul în mediile în care nu suntem obligați să funcționăm schizoid închizând într-un
dulap al minții faptul că de exemplu avem probleme în familie, pentru a activa strict identitatea
noastră de doctoranzi. Facem performanță atunci când oamenii din jur ne oferă susținere pentru
ceea ce suntem ca întreg, nu pentru partea din noi cu care ei aleg să interacționeze. Asta cred că
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face foarte bine Mihalea Miroiu și așa cred că a reușit să pună pe picioare o comunitae feministă
adevărată și mai mult foarte diversă.

În ultimă instanță, nu știu cât am știut să îmi doresc lucruri în relația cu Mihalea Miroiu,
dar sigur am primit mai mult decât mă așteptam de la aceasta (și m-a lovit iar gândul că voi
deveni patetică, dar acest document este salvat la mine în calculator cu numele “MM onest” și aș
vrea să mă țin de cuvânt).

Am primit:

- La început revelația faptului că nu sunt nebună când nu înghit ca atare explicația
“pentru că ești fată” (vezi și prezentarea de mai sus) și pornind de aici toată frământarea
personală (uneori extrem de dură și dureroasă) în definirea mea ca ființă autonomă: de la
contestare, la înțelegere, împăcare și liniște în relația cu tatăl și alți bărbați din viața mea, la
maturizare și independență, la cimentarea valorilor și principiilor de viață.

- Mai apoi, la licență, gândul că poate nu sunt mediocră și că pot mai mult. A fost ea cea
care a văzut în mine ceva – nu știu exact ce - și mi-a spus că POT. Nimic nu m-a motivat până
acum în viață mai mult decât dorința de a demonstra că a văzut bine. Și dincolo de această
valorizare a mea prin raportare la exterior, a fost și momentul în care am început să cred eu
despre mine că POT.

“Fetițo, dacă nu îți citeam licența credeam despre tine că ești ușor prostuță. Nu ești deloc. Ba
chiar ai minte de cercetare” – mi-a spus cândva în 2008 când i-am predat teza de licență la care
m-a coordonat. Aceste cuvinte au însemnat pentru mine un moment de răscruce în viață.

- După, bucuria de a munci cu plăcere și dedicație și dragul de a respecta deadline-uri.
Feminismul pentru mine este un mod de viață, o cauză, o profesie. Și asta am învățat în cei câțiva
ani buni de colaborare. Nu degeaba încă mai spun că mi-aș dori să mai am de predat un referat,
să mai am de susținut o lucrare – îmi lipsește uneori interacțiunea cu coordonatoarea mea, iar cea
de pe Facebook recunosc că nu mă satisface.

- Mai nou, curajul de a fi diferită – la început am fost diferită pentru că eram feministă,
mai apoi diferită ca feministă mai degrabă de stânga și nu liberală așa cum este asumat Mihalea
Miroiu. Eu un subiect cred înca delicat, având în vedere felul în care s-a manifestat în timp
această reașezare a feminismului în România. Prinsă fiind la rândul meu în toată această
dinamică a feminismelor de la noi, am simțit nu de puține ori ca mi se taie răsuflarea. Am avut și
multe momente în care mi-am înțeles mai greu privilegiul, dar și felul în care feminismul meu nu
era poate cel mai potrivit pentru o anumită situație. Am avut și momente în care deplasarea mea
ușor spre stânga am simtit-o ca pe o amenințare la adresa felului în care avea să devină relația
mea cu Mihaela Miroiu. Dar am surpins-o atentă la aceste schimbări, reflexivă și mai ales
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asumată în feminsmu-i liberal cu toate criticile aduse18. Și am înțeles că nimic mai bun nu se
putea întâmpla pentru feminsmul nostru, că de fapt trăim un proces firesc de așezare, de
consolidare care produce feminisme și al cărui scop este mai înalt decât micile răfuieli personale.

Și în final, cu această provocare am primit curajul de a fi onestă în a-mi arăta
recunoștiința față de un om în contextul în care, din păcate pentru prea mulți, acest lucru este
ușor interpretabil ca modalitate de a gravita în jurul puterii cu gândul de a ajunge la ea. Am
studiat științe politice și obișnuiesc să gândesc multe aspecte ale vieții în raport cu relațiile de
putere. Sunt feministă și cu atât mai mult am exercițul contestării, preluării și dorinței de
gestionare a puterii. Tot ca feministă știu că inițiative ca cea de față pot fi ușor duse în derizoriu
de abordările mainstream în care scrisul și cu atât mai mult cerecetarea și producția academică
presupun teorii obiective, detașate, ultra-sofisticate în limbaj – similare zic eu cu cei care sunt
principalii lor producători (bărbații) și care privite din afară semănă cu luptele de cocoși. Numai
că în același timp știu și că ce este personal este politic, că din punctul meu de vedere nu există
obiectivitate academică ci producție filtrată prin experiență, semnificată și resemnificată și care
poate căpăta la un moment dat valoare pentru cei din jur – chiar și prin faptul că stârnește critici.
Acesta este unul din motivele pentru care cred în acest demers ce îmi doresc a fi un exercițiu de
reflexivitate în raport cu felul în care știm să apreciem oamenii în frumusețea diversității și
diferențelor dintre noi și, mai mult, despre felul în care ar trebui ca din când în când să le și
spunem asta.

18 Eu cred onest despre mine că dacă aș fi trăit în contextul de viață în care a trăit Mihaela Miroiu nu aș fi
putut fi altfel decât feministă liberală.
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Hospitality, Friendship, and Freedom: A Reflection on Mihaela

Miroiu
Jeffrey C. Isaac

Key words: MM, MM, MM, MM

“Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.”
--Aristotle

“. . . absolute hospitality requires that I open up my home and that I give not only to the
foreigner . . . but to the absolute, unknown, anonymous other, and that I give place to them, that I
let them come, that I let them arrive, and take place in the place I offer them, without asking of
them either reciprocity . . . or even their names.”--Jacques Derrida, Of Hospitality

“If you have a garden and a library, you have everything you need.”--Cicero
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“A strong woman is a woman determined to do something others are determined not be
done.”--Marge Piercy

Mihaela Miroiu is my friend. My dearest friend. Because she is a dear friend, I am unable to
assume the posture of academic, scholarly, or even critical detachment that is conventional—and
rightly so-- in serious most intellectual discussion. Aristotle once said of a certain kind of
“friendship” that it “is a single soul dwelling in two bodies.” If it is possible for two people who
grew up in very different places, one very definitely a woman and the other most certainly a
man, to share a “soul” in this way, then Mihaela and I share this kind of friendship. At the same
time, because our friendship originated and is grounded in importance differences of language,
culture, gender, and experience, and because it began as academic colleagues, it is equally
impossible for me to speak honestly about Mihaela in a purely personal or “sentimental” way,
without also discussing ethics and politics.

I met Mihaela when she first visited Indiana University, many years ago, on a Fulbright.
Maria Bucur brought us together. Because Mihaela was a distinguished professor at SNSPA in
Bucharest, and I was a political science professor in Bloomington, I was happy to serve as her
official “sponsor,” and to offer her the use of my office. This courtesy—this hospitality—was not
merely personal. As a writer and scholar I had long experienced a strong affinity toward Eastern
European intellectuals who endured decades of Communism. There was thus an immediate
intellectual and ethical-political connection that linked us. And, indeed, I am not myself a very
“hospitable” person. I tend to be private. In my 30-plus years as an academic, I have only once
“sponsored” a guest scholar and shared with them my office. And that one time was Mihaela’s
first visit. For there was a clear connection that even preceded our meeting. And it did not take
many conversations to discover that the connection was not simply clear but also rather broad
and deep.

We quickly became friends. At the same time, as Aristotle noted, true friendship is a “slow
ripening fruit,” and our friendship ripened, richly, over time, as Mihaela repeatedly visited the
Bloomington campus, and I eventually visited her and SNSPA, and Bucharest--Mihaela’s
Bucharest-- became, after that first visit, my “home away from home.” As her friends and even
her acquaintances know, Mihaela is the most extraordinary host a person can be. She is truly and
deeply welcoming, in the intellectual, the personal, and also the “domestic” sense. Her home
became my home during my visits to Bucharest. More importantly, as her friends and colleagues
know, her home, and especially her garden, is a space of sharp intellectual exchange, warm
conversation, deep friendship, and aesthetic and even existential joy. Her garden—which she has
patiently and lovingly cultivated over the years—is a place of gregarious friendship, collegiality,
and conversation. It is also, at other times, a place where one can experience deep solitude, and
at the same time smell the roses, and hear the birds, and feel a sense of communion that is almost
surreal given the busy suburban subdivision in which it is located.
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When Cicero said that “If you have a garden and a library, you have everything you need,”
he could have been thinking of Mihaela. For her home is filled with books. It is a place of
scholarship, and learning, and writing. And it is also a place of friendship, of true philia, and of
civitas.

And indeed, it is impossible to write about Mihaela as a person of hospitality in the ethical
sense extolled by Derrida, without also writing about politics. For Mihaela is political to the core.
She is a scholar of politics and a teacher of politics, and at the same time she is a public
intellectual and an engaged citizen. And these things, as much as her character and personal
warmth and openness, define her as a unique person who is indeed one of the greatest people I
have ever had the honor of knowing.

Mihaela is a social and political scientist, in the very best Weberian sense—except that it is
hard to imagine a strict Weberian almost single-handedly founding the modern study of women,
and gender, and patriarchy, in the Romanian academy. To do this involved challenging, and
surmounting, and effacing, many conventional academic boundaries that were also the psychic
and somatic and political boundaries defining gender and gender inequality, in Romania, in
Communist and then post-Communist Eastern Europe, and indeed in the world at large. As a
prolific writer of scholarly articles and books and public intellectual essays and polemics,
Mihaela--along with colleagues to be sure, and with the support of her closest colleague, Adrian
Miroiu—succeeded in making important what had long been ignored, and in politicizing
domains of supposedly “private life” in which power and inequality reigned supreme. As she did
this, she also became a mentor, intellectual godmother, and professional supporter and promoter
of generations of brilliant and energetic young women, who became her students, collaborators,
and friends, and who continue to work with her to promote serious scholarship, teaching, and
professional development on the broad theme of gender equality.

Mihaela is an exceptionally strong woman. And so she has, to paraphrase the feminist poet
Marge Piercy, been determined to do things that others have been determined to keep from being
done. This has, unsurprisingly, made her enemies. When the domains of scholarship and politics
become domains of “friend/enemy” relations, no good can come, the writings of Carl Schmitt
notwithstanding. When such antagonisms center on questions of gender—that most fundamental
of identities—things can get especially nasty, as every important feminist since at least Mary
Wollstonecraft—called by the sexists of her time “a hyena in petticoats”—has learned through
personal experience. Mihaela knows this well. I cannot know what this knowledge feels like,
deep in the bones and the body of a brave woman in a still-patriarchal society. But I do know
this: it has never deterred Mihaela from her work. Social science, of a serious, critical, humane,
and empowering kind, is surely her vocation. And human equality and dignity are the enduring
values that guide her work.
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I could say so much more. About Mihaela the person, and about Mihaela the scholar and
public intellectual. But I will limit myself to three aspects of her work that are especially
exemplary.

The first is intellectual: Mihaela truly is a scholar and intellectual or enormous range. She is a
trained philosopher. She is a feminist theorist, and a normative theorist of ethics and politics
more generally. And she is a consummate empirical social scientist, who is a terrific
ethnographer, but also someone who is confortable with both descriptive statistics and
multivariate analysis. Mihaela does it all, and has done it all, as a teacher and as a prolific author
of published articles and books, for decades. She is an exemplary practitioner of mixed methods
in the social sciences, and she exemplifies a serious and rigorous social scientific
interdisciplinarity. This is rare.

The second is academic: at the same time that Mihaela has fought to open up new areas of
intellectual inquiry and political contestation, she has also worked tirelessly—again with Adrian,
at SNSPA, in Romania, and more broadly—to develop and sustain world-class, modern
academic and university practices. In the best Weberian spirit, she has been a role model and a
leader in the promotion of academic professionalism, transparency, professional ethics, and
scholarly fairness. This is an enormous challenge made even more enormous by the highly
charged environment in which she works. The way that Mihaela has combined a deep and
personal commitment to some very “radical” ideas with an equally strong commitment to
academic fairness, due process, and a discourse ethic of mutual respect, is extraordinary. In this
sense, she is an academic Rawlsian liberal par excellence.

The third is ethical-political. Mihaela is a pioneer in scholarship about and activism about
gender inequality. At the same time, she is a pioneer in the study of social, ethnic, and economic
inequalities that intersect with gender in very complex ways. And at the same time, she is a
profound and an influential theorist of democracy, of civic equality, and an ethic of solidarity
across peoples, states, and borders. Mihaela is a universalist and a cosmopolitan. And while in
her work she adamantly insists on the importance of the things that divide and humiliate us, and
also keeps at least one eye on the prize of a better world that is home to less division and
humiliation, and more equality.

Who am I to observe these things here, in a volume organized by Romanian colleagues to
honor the work of one of the greatest contemporary Romanians? What I have noted is no doubt
well appreciated by many involved in this project. My observations are merely one man’s
observations, offered from the “distance” of a very different situation. And I would like to close
by reflecting, very briefly, on this “subject position” I occupy. For doing so underscores, yet
again, how extraordinary is Mihaela Miroiu.
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For in her capacity as a scholar, an intellectual, and a person, Mihaela is not simply a
universalist. She enacts universalism, and in this sense she is universal. I’m not going to close on
some kind of Hegelian note! But I would be remiss if I failed to note how much Mihaela shares
with the world beyond Romania and how much of that world she shares with Romania. Mihaela,
in short, embodies a cosmopolitanism, a reaching across borders and boundaries, and the
possibilities of new ties and new synergies. Let me be more concrete. Indiana University, the
place where I work and teach, has been immeasurably enriched by Mihaela’s hospitality to some
of our faculty and our students, and by her own sharing with us, here in Bloomington, during her
special visits. I know that other European and Asian scholars can offer similar accounts of the
ways that Mihaela works to promote broader scholarship and broader understanding, and is truly
a leader in the forging of transnational intellectual and ethical solidarities and collaborations.

In a 2004 essay later expanded as a book, the great French psychoanalyst and social theorist
Julia Kristeva asked “Is There a Feminine Genius?” Kristeva answers “yes.” While disclaiming
any essentialism, she suggests that there are three sources of a uniquely “feminine genius”: (1) an
affirmation of selfhood that “cannot be separated from its various attachments”; (2) an
identification of thought with life and of life with thought, which is linked to an aversion to
extreme forms of degradation and humiliation; and (3) a heightened appreciation for temporality,
and for cycles of beginning, and ending, and beginning again. Others can analyze this piece
better than I can. I find it an interesting piece. I turned to it because of Kristeva’s own reflections
on the ethical value of hospitality. And I discovered there a fascinating reflection on “the
feminine.” Kristeva regards three women as exemplary “geniuses” in her sense: the political
theorist Hannah Arendt, the psychoanalyst Melanie Klein, and the writer-poet Colette. Each, in
their own way, was a courageous pioneer who accomplished great things against the grain of
conventional, male-dominated society. Kristeva’s concluding observation is: “You are a genius
to the extent that you are able to challenge the sociohistorical conditions of your identity. This is
the legacy of Arendt, Klein, and Colette.” Mihaela Miroiu is such a genius. She has successfully
challenged the conditions of her identity, and she has enriched the lives of all who have had the
privilege of knowing her.
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Joia de poveste
Liliana Herrera Saldana

Cuvinte cheie: MM, MM, MM

Este joi după-amiaza și mă așez confortabil în fața calculatorului pregatită pentru o
călătorie în timp, dar mai ales în viața unei persoane pe care nu credeam vreodată că am s-o
întâlnesc [1]. Aștept cu nerăbdare să simt avalanșa de sentimente și culori pe care fiecare poveste
o aduce în sufletul celui care citește. Autoarea ne introduce în prea plinul existenței ei, cu
candoarea și blândețea unui om înzestrat cu harul povestirii. Cuvintele vin de la sine, zglobii și
sincere ca niște copii care ne surprind de fiecare dată, emoțiile se amestecă iar intâmplările curg
una după alta ca și când acolo undeva există un izvor nesecat de amintiri din care țâșnesc
poveștile frumos spuse.

Amintirile unei copilării grele dar frumoase dintr-un sătuc din Transilvania ne sunt
descrise în culori pastelate, pline de viață și de emoția locului. Aici descoperim copilul Mihaela,
un copil cuminte și înțelept, cu frica lui Dumnezeu [2], puțin strabică și ochelaristă, plictisită de
joaca de-a mama, tata și copilul pe preșuleț cu păpușile și crăticioarele sau mai târziu de
croșetatul mileurilor de dantelă și mai degrabă atrasă de cutiile de tablă, arcurile din bețe de
salcie și cocoțatul în cais.

Cu un tată “aproape invizibil, pierit apoi și ca abstracție”, înlocuit ulterior de altul care și-
a asumat cu dăruire rolul de creștere și educare copil, lângă “un bunic plecat mereu la cocserie, la
luncă și la cârciuma locului, un străbunic venit din război aproape neputincios, semiparalizat”, o
bunică foarte credincioasă și o mamă învățătoare “hiper-activă, care acumulase full-time modelul
tradiţional de gospodină anexat celui mai nou de profesionistă “[3], fetița învață primele lecții de
viață. De la biserica din sat află care este rostul și locul femeilor, de la vecini află că ”cititul le
smintește pe femei și le face și leneșe pe deasupra”, iar de la magazinul sătesc devenit
“cârciumă-forum” descoperă că bărbații sunt cei care pun “țara la cale” seară de seară, în timp ce
femeile rămân limitate între griji de “doi bani” și înconjurate de o mulțime de dependențe[4].

Mofturile la mâncare sunt vindecate de lecția despre concurența pe resurse și valențele
concurenței, iar batjocura copiilor află că poate fi transformată și în sursă de profit după modelul
“ ceea ce faci pe gratis e ne-preţuit, dacă nu cumva dis/preţuit” [5].
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Odată cu intrarea la școală și cu ”dezlegarea părintească de cumințenie și înțelepciune, de
frica de a nu greși și de a nu răspunde răului cu răul”, apare alternativa la batjocura băieților:
performanța, născută din dorința a le arăta celorlalți că ea este mai deșteaptă, mai cultivată și mai
tare ca ei! Treptat această ambiție a devenit un mod de viață. A știut de la început că atunci când
va crește mare ea nu va deveni în nici un caz o tanti Turturica cu turban pe cap [6] ci mai
degrabă o “filofteie”[7].

Cu o “emoţie stranie, de o nesfârşită ruşine și cu un trup necontrolabil”, Mihaela devine
femeie, un sentiment, nedesluşit atunci, dar tradus mai târziu, prin ”forţa femeităţii, o forţă
inefabilă şi captivantă, un motiv în plus să păşeşti ţanţoş printre bărbaţi!”[8].

Deși nu a visat niciodată la prinţul şarmant și nici nu și-a dorit să fie muza vreunui poet,
avea să afle totuși că este “cultural destinată să fie ex-centrică şi contemplativă”, genialitatea
fiind mai degrabă o trăsătură masculină de vreme ce geniile erau constant bărbați, bărbați și iar
bărbați[9].

În nebunia adolescenței, descoperă “nostalgia preîndrăgostirii…și a aproape
îndrăgostirii”, este momentul când umorul se îneacă în lacrimi, când o simplă prindere de mână
îți dă aripi să zbori până la capătul lumii, când afli că “în artă, dragoste şi medicină nu există
ruşine, iar dragostea ca sentiment este un mare egalizator de gen, este creuzetul în care se topesc
toate diferenţele învăţate social. Sentimentele sunt aceleași, doar sexualitatea diferă puțin, băieții
având un sentiment mai precis și mai explicit al caracterului erotic al atracției ”[10].

Percepția asupra iubirii romantice se schimbă la 16 ani odată cu contactul cu lumea reală,
facilitat de tatăl care joacă acum rolul regizorului și scenaristului care dorește să proiecteze
imaginea clară a pericolului. El decide că a venit momentul ca fiica sa să afle ce este în capul
bărbaților și în acest fel să evite cu bună știință varianta devenirii unei ”gâsculițe păcălite de
vreun nenorocit”. Cârciuma unde comandantul tată se întâlnea cu tinerii ofițeri devine locul în
care Mihaela învață că în mintea bărbaților femeile se împart în trei mari categorii: “bunuțe, bune
și trăsnet, iar starea lor de agregare dezirabilă este cea orizontală, asezonată cu nazuri inițiale și
încheiată cu predare necondiționată”. O întrebare îi revine atunci obsesiv în minte: ”de ce trebuie
ca o femeie să își caute ca proasta perechea, fiindcă altfel lumea zice că e neisprăvită și ratată?
De ce “trebuie”? Cine naiba l-a pus pe Trebuie ăsta în viața femeilor?” [11].

În aceeași ordine ”firească” a lucrurilor, îndelung contestată, ea se întreabă de asemenea
și de ce femeile preferă să tacă, de ce își pierd îndrăzneala și încrederea devenind nesigure pe ele
atunci când cad victime bărbaților agresori, de parcă asta s-ar întâmpla din vina lor? “Mai
devreme sau mai târziu aceste femei vor fi candidate la automarginalizare, autoizolare, își vor
pierde și ultima picătură de joie du vivre și se vor refugia în spatele unui bărbat pe care agresorii
potențiali îl respectă oricum mai mult. Asta este singura forma de a se simți mai apărate, cel
puțin până la proba contrarie”[12].
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“Pierdută în singurătatea unei fete din provincie, rămase brusc fără mediul placentar
matern, patern, bunicesc și prietenesc, realizează cât este de greu să-ți păstrezi în continuare
aerul de învingătoare, să faci tot timpul pe brava, deșteapta și neînfricata”[13]. Renunțarea la
”lumea leagan” o ajută să se descopere și să cunoască treptat ce este dincolo de mediul placentar.

Poveștile nu sunt întotdeauna ”uman-suportabile”, lecțiile de viață sunt dure iar frica este
una dintre ele. Răul ajunge să ia mai multe chipuri, iar unul dintre ele este cel al ”răului scârbav,
banal în scârbăvia lui”, dar cat se poate de real, un rău care reduce la tăcere femeile abuzate
sexual.

În ciuda unor întâmplări ”mizerabile” pe care le-a trăit, nu s-a lăsat dominată de frica de
bărbați, doar pentru că sunt bărbați și în consecință periculoși ci a continuat să creadă în oameni,
a continuat să iubească.

A definit dragostea într-o mie de feluri frumoase, ne-a creionat-o sub forma unei
”îmbrățișări, a unei emoții pentru cele ce vin, a unui râs cu clinchet plin și ochii verzi”.
Dragostea a rămas acel ”miros de pământ cu frunze putrede și parfum de lapte, acea stare de fugă
și de ușurare, acea atingere și dor de brațul unui bărbat precum și de brațele deschise între cer și
pământ. Pentru toate câte ne sunt, dragostea este plata pentru acest pământ, este plata pentru
neodihnita, miraculoasa și îndrăgostita mirare”[14].

Debutul vieții ei de nevastă în căminul din Grozăvești o aduce în ipostaza de a reproduce
cu naturalețe istoria așezată în cutumele familiei sale de origine potrivit căreia femeile sunt
stăpânele și menajerele casei. Ulterior, experiența maternității este descrisă în contextul unei
epoci în care a rămâne însărcinată echivala cu “te-a lovit năpasta” sau “ai dat de belea”. Pentru
ea copilul a fost un ”miracol dumnezeiesc”. Din acel moment a știut că niciodată nu o să mai fie
doar ea. Copilul va face parte din identitatea, gândurile și dorurile ei atâta timp cât va exista pe
lumea asta [15].

Comunismul nu i-a știrbit bucuria de a da viață, dar i-a umbrit tinerețea și i-a lăsat un
“gust coclit în cerul gurii” pe care îl mai simte și acum. “O lume mică, năclăită, în care încercam
să fim nuferi în rahat”, o “lume în care nimic nu era mai dureros moral decât luciditatea”[16].

Eliberarea vine la 35 de ani, atunci când pentru ea și pentru toți ceilalți începe viața de
om liber, o libertate care avea ”gust de Coca-cola, miros de Malboro, imagine de bazar turcesc,
sunet și mișcare de Lambada”[17].

În fața ei se deschide o nouă lume în care femeile au șansa să se ”salveze în cultura” și să
depășească statutul de ”trestii intelectual-reproducatoare”. Cel mai greu era de găsit ieșirea
femeilor din patriarhat și asta nu era un lucru posibil peste noapte, presupunea un proces de
reconstrucție foarte grea și depășirea unui trecut milenar de patriarhat. În acest demers plin de
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speranță, descoperă filosofía feministă și viata ei capăta un sens și un rost. Nu era interesată
neapărat de “demonstrația de performanță și nici de radicalismul diferenței, ci de revalorizarea
filosofică a femeiescului [18].

A rămas fidelă acestei cauze și nu s-a abătut o clipă de la lupta împotriva misoginismului,
sexismului, autorității și puterii masculine și a oricăror derapaje de la egalitatea de gen. În plus, a
mai rămas fidelă unui lucru-școala, mediul în care “aproape” s-a născut, a crescut și s-a format ca
om. Fata din legănuțul de sub catedra mamei învățătoare a intrat la școală acum 53 de ani și nu a
mai ieșit. A rămas în acest mediu placentar, schimbând locul din ultima sau penultima bancă cu
locul de la catedră, dar nu din cauza “incapacității ei de maturizare”, așa cum a fost tentată să
creadă la un moment dat, ci din dăruire și din dorința de a-i învăța și pe alții că mai există o altă
lume, una frumoasă, pentru oameni și… a reușit.

Chiar dacă starea interioară de triumf i-a mai fost tulburată uneori de poveștile triste de
viață ale elevilor/elor și studenților/elor ei, ea a continuat să creadă că nimic nu este în zadar, că
timpul petrecut împreună nu este unul pierdut ci unul câștigat. Totul pare să se repete an de an
într-un nesfârșit ”ciclu al fertilității intelectuale și sufletești” care-i șoptește că the show must go
on[19].

Deși cumva dezrădăcinată de lumea ei leagăn, Mihaela se întoarce de fiecare dată în
același loc, în refugiul ei din Hunedoara, acolo unde “mintea și inima se unesc, unde își trăiește
micul rai existențial, frumos ca o utopie”, în săptămânile sabatice ale fiecărui an. Șura din
Sâncrai este “pântecul cu giuvaiericalele prieteniei pe viață”, de fapt singurul loc în care poate să
își regăsească “dragul naiv de viață” pierdut în jungla capitală, în sălbaticia urbei plină de
buricuri ale pământului”[20].

Îi mulțumesc Mihaelei Miroiu că a ales să împărtășească cu noi experiențele ei de viață,
într-un mod frumos și sincer, cu nonșalanța și deschiderea omului care nu are nimic de ascuns,
reușind cu mintea ei de femeie să redea într-o explozie de detalii spumoase și personaje
interesante tabloul existențial al unui suflet minunat, pierdut și regăsit de fiecare dată, al unei
personalități care intimidează și te provoacă mereu la evoluție.
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Note:

1. De mai bine de un an, mai precis din 30 ianuarie 2014, prof.dr. Mihaela Miroiu scrie săptămânal pentru
revista online de literatură, poezie, proză și critică www.literaturadeazi.ro, la Rubrica Cu mintea mea de
femeie

2. Așa îi plăcea bunicii ei să spună. “Cumințenia și înțelepciunea erau mari atuuri pentru o fetiță la care
oamenii mari și alte fete se uitau cu milă și o tratau cu bunăvoință, iar băieții o priveau cu dispreț și o tratau
cu batjocură”. Sursa: http://www.literaturadeazi.ro/content/fetița-5

3. http://www.literaturadeazi.ro/content/partea-ii-fetița
4. http://www.literaturadeazi.ro/content/fetiț-2
5. http://www.literaturadeazi.ro/content/fetita-3
6. Datorita acestui caz, în mintea ei conceptul de migrenă a avut ca referenţial angoasa casnicei de bloc.

http://www.literaturadeazi.ro/content/fetița-4
7. Filofteia era bunica soțului ei, o femeie deșteaptă, înțeleaptă și fermecătoare, atât de fermecătore că îi venea

să se facă „filofteie” la bătrâneţe.sursa: http://literaturadeazi.ro/content/partea-i-ce-știam-înainte-să-cunosc
8. http://www.literaturadeazi.ro/content/fata-1
9. http://www.literaturadeazi.ro/content/fata-2-ses-ailles-de-geant-l`empechent-de-marcher-1970
10. http://www.literaturadeazi.ro/content/fata-3-cum-se-fac-pulbere-androginii-1970-1972
11. http://www.literaturadeazi.ro/content/fata-4-tatăl-fiicei-sale
12. http://www.literaturadeazi.ro/content/banalitatea-răului-scârbav
13. http://www.literaturadeazi.ro/content/aveți-milă-de-cele-puternice
14. http://www.literaturadeazi.ro/content/dragostea-0
15. http://www.literaturadeazi.ro/content/căci-din-femei-venim
16. //www.literaturadeazi.ro/content/nuferi-în-rahat
17. http://www.literaturadeazi.ro/content/lambada
18. http://literaturadeazi.ro/content/ante-portas
19. http://www.literaturadeazi.ro/content/septembrie
20. http://www.literaturadeazi.ro/content/nimic-de-dreapta-nimic-de-stânga-doar-sălbăticie
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Ms M. has a mind of her own
Oana Băluţă

- Is she a feminist of yours?19

- No, she is her own feminist.

Key words: MM, MM, MM

Virginia Wolf once wrote that a woman must have a room of her own if she wants to
write fiction. My inner belief is a woman must have a mind of her own if she wants to generate
change. What does it mean? When a woman walks on a well travelled path that has proven
comfortable, less dangerous as it fully benefits of social acceptance, that woman runs the risk of
not reaching a mind of her own. The verb “to comply with” is one great enemy of reaching a
mind of your own. To paraphrase Simone de Beauvoir, I think this is also a process of becoming,
it is not something you are born with.

Mihaela Miroiu has a mind of her own and along the years she managed to seriously
challenge the status quo in universities, politics, public life. She managed to further instill a
profound knowledge in her students, who came to appreciate, embrace or enrich their minds
from her teaching and theoretical frames. She started as a “Don(na) Quijote” and some voices
say she has become mainstream. And that is quite a long journey and quite a change! However, I
do not propose to reflect on her work, ideological preferences and challenges, but to tell you
some parts of our story.

Pieces of our story, as I see it

There are people in our lives that have a profound impact on the choices we make. By
choosing feminism once upon a time in my life, I chose Mihaela Miroiu both intellectually and
emotionally. By choosing feminism, I chose myself. My personal becoming is intertwined with
Ms M., as I came to call her during the last couple of years. I can’t say “Mihaela” because she is
still my professor Miroiu, but not in an academically rigid fashion, but in a relationship that is
full of respect and admiration. She is “Ms M.” when I am surrounded by common friends. I

19 Lines from a conversation of Mihaela Miroiu with a person not at all dear to me.
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learnt from Ms M. that I should show my affection for people and impart with them my
appreciation, as most of the time we just manifest ourselves when we feel offended. Having this
thought clear in my mind and the kind words she told me along these years, I relate more with
my students at a more “human” level.

I met her when she returned home after a Fulbright scholarship, she opened the door,
entered the room and I felt like there was no more space for someone else besides us. In my first
MA year, I used to sit in the first bench for the Feminist Political Theories course, where BA
students attended as well. I got angry when boys behind the class felt the need to contradict her. I
knew she did not need my protection, I stepped in many times because I embraced her ideas and
they did make a lot of sense for me. Further on, as our intellectual relationship developed, the
world around me started to make more sense.

I heard many stories of professors obstructing the freedom of their students or assuming
their work as their own. It did not happen to me as she showed the uttermost respect for my
intellectual freedom and everything I wrote. She invested confidence in me and I became
confident. Only a wise and generous person offers that much. While writing these lines, she
coordinates my postdoctoral research on the political representation of women. In February,
when I sent her what I had worked on, I felt again the emotions from the time she was guiding
me during the doctoral programme: there was tension in my mind, in my head and sweaty palms
once more. It is less pleasant when you send a not so well-thought paper. I have this experience
as well and I am glad because I can make the difference.

I remember a debate she coordinated at the House of Parliament and one intervention of a
participant. He started speaking about women’s political rights and went on and on. It was as if I
was discussing about Mathematics or Physics. Ms M. stopped him, there was so much strength
and wisdom in her thoughts and attitude that I can still recall the meeting. I understood a
“modesty of knowledge” is needed, and a parade with words only for the sake of the audience is
of no real value.

She is a warm and a wise friend, with a lot of humor, but more on this private relationship
at another time. I call this piece Our story, as I see it because I do hope she gives me her
personal insight into our story together at the right time.
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Gânduri
Andreea Molocea

Cuvinte cheie: MM, MM, MM, …

Cred că toți oamenii au câte o idee despre lume și viață pe care o îmbrățișează șipe care o
transformă în laitmotivul vieții lor. Ei bine, ideea mea (semi)fixă este că totul în jurul nostru este
conectat, că suntem legați unii de alții și că această pânză de păianjen invizibilă pe care o țesem
între noi, este de fapt ceea ce ne ghidează alegerile și traiectoria în viață. Cu alte cuvinte, eu sunt
ceea ce sunt pentru că m-am născut, am crescut și am cunoscut oamenii pe care i-am cunoscut.
Sunt convinsă că dacă aș scoate din istoria vieții mele un singur personaj, eu nu aș fi în forma în
care sunt astăzi și nici nu aș fi fost invitată să scriu aceste rânduri.

Să mă explic.

Eram în liceu, când am văzut-o prima oară la televizor pe Mihaela Miroiu. Era invitată la
emisiunea Parte de Carte, moderată de Cristi Tabără, și era prima femeie intelectuală pe care o
ascultam. Ca să punem lucrurile în context, trebuie să spun despre mine că era o liceancă din
Botoșani, mare amatoare de Eliade și filosofie, cu un interes aparte în ortodoxie și istoria
religiilor și anti-comunistă până în măduva oaselor mele de 15 ani. Norocul meu de tocilară a
fost că am descoperit-o mai bine pe Mihaela Miroiu în sala de lectură a Bibliotecii Județene
Botoșani în manualele de filosofie pe care le-a coordonat cu Adrian Miroiu. Deveniseră amândoi
pentru mine „the” guru. Ziua studiam pe manualele lor, iar seara, când ieșeam de la sala de
lectură, îmi cumpăram Dilema Veche și Idei în Dialog (pe vremea aceea exista chiar și
Dilemateca!) cu banii strânși de la pachet și visam la clipa în care voi putea merge și eu prin
Bucur Obor (aveam o fascinație pentru acest loc din cauza poeziilor lui Mircea Cărtărescu), dar
mai mult, să pot merge la evenimente să îmi întâlnesc idolii în viață. La 15 știam deja că vreau
SNSPA și visam să lucrez la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România
(IICCR) și mi-am canalizat energiile în această direcție. În mintea mea, mă vedeam deja alături
de Tismăneanu și Liiceanu, mare apărătoare a democrației. Fiți blânzi cu mine, la 18 ani spiritul
critic nu e tocmai cizelat și nici nu aveam un mentor alături care să mă ghideze. Repet, eram o
puștoaică care până la 18 ani făcuse puține ieșiri din oraș, cea mai lungă călătorie fiind până la
Timișoara, cu trenul, alături de mamaia sa.

Am dat admitere și am intrat la Facultatea de Științe Politice, SNSPA. În anul II de
facultate am avut acolo o revelație. Întâlnisem teoria care avea să îmi schimbe cel mai mult
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perspectivele la acea oră: teoria alegerii raționale, la cursul domnului profesor Miroiu. După
primele cursuri eram deja în tratative pentru teza de licență. Voiam să fac o critică a birocrației
comuniste (îmi amintesc vag), dar știu sigur că simțeam cum drumul meu spre IICCR părea pe
jumătate făcut. În anul III de facultate, în primul semestru, apare un curs: Teorii Politice
Feministe. Titlul cursului nu mă impresionează, dar mi-au sclipit ochii când am văzut că era ținut
de Mihaela Miroiu (trebuie să menționez însă că eram sceptică, pentru mine toți profesorii erau
aprioric eclipsați de Adrian Miroiu). Îmi amintesc că nu mă simțeam tocmai confortabil la
primele ei cursuri, mă obosea mult pentru că tot ceea ce auzeam, teoriile despre care vorbea le
filtram într-un mod foarte personal, extenuant aproape. Acolo am avut primele mele momente de
„aha!” în care am început să zăresc cealaltă față a monezii: cea cu chip de femeie. Mă frământa
chestiunea acesta din ce în ce mai mult și mă chinuia ideea că scriu o teză de licență fără să mă
aplec asupra femeilor. Am început să caut fel de fel de metode prin care să ating și subiectul
„femei” în teză. I-am comunicat periodic domnului profesor aceste schimbări, până când într-o
zi, mi-a spus să-l urmez și m-a condus în biroul doamnei profesoare Miroiu. I-a spus: „Mihaela,
ți-am adus o fată.”. Așa am intrat în contact direct cu ea și așa a început povestea mea ca
feministă. De aici lucrurile au mers lin: am intrat în asociația Centrul FILIA, mi-am dorit
masteratul de gen și totul se lega. IICCR-ul rămăsese deja undeva departe, în urmă.

Cu Mihaela Miroiu am avut de la început o relație specială, iar acum îmi place să o
numesc mama mea intelectuală. Am avut cu ea multe discuții, dar cred că cea mai relevantă a
fost când, după licență, m-a întrebat la modul cel mai serios dacă eu îmi doresc să fiu feministă și
să urmez acest parcurs academic și personal. Am spus plină de avânt că da. Atunci mi-a spus
ceva ce și eu repet acum altora care pornesc pe acest drum: așteaptă-te să îți pierzi prieteni, să ai
discuții contradictorii cu părinții, cu rudele, să te enervezi mai mult; ba chiar e posibil să ai
conflicte cu partenerul de viață, dar mai mult așteaptă-te să fii ironizată și insultată. Până atunci,
din naivitate, am crezut că oricine citește despre feminism nu are cum să nu îl îmbrățișeze. Mi se
părea atât de natural și normal încât nu-mi pusesem niciodată problema că a fi feministă nu era
un atuu și un beneficiu, din contră. Aveam să aflu mai apoi toate aspectele negative a faptului de
a fi și de a mă numi feministă, încă i le aflu, dar sunt conștientă încă din acel moment de alegerea
făcută și simt responsabilitate față de principiile în care cred.

Faptul că Mihaela Miroiu era atât de puternică, atât de stăpână pe ea și pe ceea ce spunea
mă făcea să cred că feminismul e ușor, că e suficient să spun că sunt feministă și dintr-o dată
devin și eu puternică și încrezătoare. La început, când totul mi se părea nou, credeam că
feminismul e rețeta fericirii. Așa, ca o formulă magică din Harry Potter. Fiind o ideologie atât de
profund personală, cu un caracter care poate fi ușor internalizat, uitam adesea că el este o
ideologie și că, așa cum nu am avut pretenția fericirii de la liberalism, să nu o cer nici
feminismului. Drumul către sine nu trebuie confundat cu opiniile ideologice, pentru că atât față
de noi, cât și față de ceilalți oameni trebuie să avem o abordare înțeleaptă, bazată pe răbdare și
empatie. Povesteam o dată cu Mihaela Miroiu, despre prieteni și cunoștințe misogini, iar ea a
spus ceva ce mi-a dat de gândit la vremea respectivă, anume faptul că pe ea feminismul a făcut-o
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mai înțeleaptă, mai plină de compasiune, pentru că i-a oferit uneltele să poată înțelege ce este și
de unde vine acest dispreț față de femei. Privind acum în urmă, relația mea cu această ideologie,
evoluția mea ca femeie și activistă, e întotdeauna un balans cu Mihaela Miroiu, femeia și
teoreticiana. Mă desprind și mă alipesc ei intelectual constant, dar întotdeauna diferit. Ce e drept,
cred că am avut mai multe și mai lungi discuții cu ea sub țestă decât în viața reală. Consider că și
aici stă puterea unui mentor, să îți pună ideile în mișcare, să-ți facă creierul să nu mai tacă, ca
Miorița din baladă.

Precum se observă, am evitat să scriu în aceste pagini o odă Mihaelei Miroiu. În
momentele mele de sinceritate, i le-am scris personal, așa cum consider că ar trebui să facem față
de oamenii la care ținem și pe care îi respectăm. Am povestit în aceste rânduri mai mult despre
mine, pentru că ea există în aceste rânduri datorită existenței mele și a modului în care o percep.
Aceasta este povestea Mihaelei Miroiu din Andreea Molocea, sunt sigură că alte eleve ale ei au
alte Mihaele Miroiu. A mea este însă, bineînțeles, cea mai frumoasă, pentru că îmi aparține și
pentru că fără ea eu aș fi fost alta.

Text publicat în:

https://attachment.fbsbx.com/messaging_attachment.php?mid=mid.1412289813791%3A00d940
07ce42e5e324&aid=ba61bcfd7d67b06048a14760bb04caff&tid&uid=1371065079&accid=13710
65079&ext=1425273932&hash=AQDZznRIsssjj6Hn1ViaxPFchTaEU2eEU3I7rEz30xEgAA
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Scrisoare de recunoștință pentru neprețuita femeie Mihaela Miroiu
Mihaela Monica Smeu.

Cuvinte cheie: MM, MM, MM, MM

Am primit cu căldură îndemnul de a scrie câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru
numărul omagial pregătit de echipa AnaLize. Știam exact ce urma să scriu. După 3 drafturi care
nu duceau nicăieri mi-am dat seama că vroiam de fapt să-mi exprim recunoștinta pentru tot ce ați
facut pentru generații întregi de elevi, studenți și doctoranzi, pentru virtutea de “căuzașă”
neobosită a feminismului românesc și pentru o viață de “donquijotism” pusă în slujba luptei
continue pentru moralitate în politică, a implicării active în procesul lung și anevoios al
democrației de profunzime şi pentru tratarea demnă a femeilor şi minorităţilor și mai ales, pentru
impactul pe care l-ați avut asupra parcursului meu intelectual.

Am recitit R’estul și Vestul și m-am oprit asupra relației pe care ați avut-o cu Florica Neagoe.
Este ceva acolo, în fragmentul acela în care eu mă regăsesc pe de-a-ntregul. Vorbiți despre ea cu
un imens respect și o jenă vizibilă care își găsește originile în părerea pe care o avea despre
intelectul dumneavoastră, aparent nejustificat de bună. Ați descris exact felul în care mă simt de
fiecare dată în preajma dumneavoastră. Și urmând șirul poveștii de acolo m-am decis să-mi
depășesc inhibițiile și să vă spun prin aceste mulțumiri ce a însemnat pentru mine întâlnirea cu
dumneavoastră.

Vă multumesc pentru că ați transformat nonconformismul în virtute.

Vă mulțumesc pentru că v-ați păstrat umanitatea într-o lume care pare că se dezice de ea pe
zi ce trece.

Vă mulțumesc că ați reușit să vă păstrați optimismul și l-ați făcut molipsitor chiar și în acele
momente în care luminița de la capătul vestitului tunel pare că se întrerupe mai ceva ca penele de
curent dinainte de ’89.

Vă mulțumesc pentru că a depășit limitarea gândirii filosofice a bărbaților demonstrând nu
numai că femeile au apetit pentru metafizică, epistemologie și morală ci și faptul că pot fi
creatoare de filosofie. Pentru o studentă la filosofie asta înseamnă TOTUL.
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Vă mulțumesc pentru că ați ales să renunțați la “șlefuitul” uneltelor teoretice impuse de
maeștrii filosofiei pentru a lucra la transformarea lor, la deconstrucția lor validând astfel o
construcție morală a convenabilității.

Vă mulțumesc pentru decizia de a părăsi filosofia alegând domeniul abstract și pragmatic al
științele politice pentru a pune teoriile în slujba a ceva mai mare decât ele.

Vă mulțumesc încercarea neobosită de a conferi “umbrei” un statut de gând al său.

Vă mulțumesc pentru că ați dus filosofia feministă la rangul de mod de viață asumat și pus în
slujba luptei continue pentru îmbunătățirea condiției femeilor, pentru dreptul lor la egalitate,
dreptate și demnitate.

Vă mulțumesc pentru Feminism și filosofie, respectiv pentru aducerea ei în atenția celor de la
Polirom. A fost cartea care mi-a schimbat complet perspectiva asupra filosofiei atunci când am
gasit-o în biblioteca facultății.

Vă mulțumesc pentru hybrisul dobândit pe calea filosofiei feministe.

Vă mulțumesc pentru că ați transformat cunoașterea filosofică în sensul filosofiei morale și
politice a feminismului care a putut fi folosită pentru o ideologie a democratizării societă ții
românești.

Vă mulțumesc pentru cel mai prețios îndemn pe care l-am primit când eram “de a face”:
“Primește copilul în viața ta ca și cum ar fi un nou membru al familiei și nu lăsa ca întreaga ta
lume să graviteze în jurul său”.

Vă mulțumesc pentru sfaturile pe care mi le-ați dat în perioada gravidității. (Asta deși
recunosc că nu am băut niciodată ceaiul de anghinare însă cuvintele calde au facut mai mult
decât 100 de căni de ceai).

Vă mulțumesc pentru susținerea acordată în toată perioada în care am fost încercată de
avalanșa de gânduri, sentimente, stări și trăiri contradictorii.

Vă mulțumesc pentru că m-ați învățat că stima față de sine începe cu stima față de alții.

Vă mulțumesc pentru AnA. Dincolo de semnificațiile avute pe plan academic mi-a servit
drept inspirație pentru alegerea numelui fetiței mele.

Vă mulțumesc.
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MM …ÎN ACȚIUNE
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Chapters of a Woman’s Life: Mihaela Miroiu

Oana Băluţă (selecție de texte realizată împreună cu Gabriel Andreescu)

We dedicate a special issue to Mihaela Miroiu because she is an outstanding feminist scholar
whose writings open important doors for our minds and hearts. It is both with rationality and
emotions that one approaches her theories and analysis of contemporary feminist political
theories, communism, ethics and politics, feminist philosophy. Taking but a few steps into her
‘dedicated library’, in her books and articles, one finds an elegant and sharp-thinking woman.
Her work is powerful and complex since she constantly disrupts public and political schemes,
she challenges conservative perspectives, politics and facts of the daily lives of women, she
criticizes women-blind minds reflected in national and international writings, in present or past
thought paradigms.

Even if aware of the fact she is a international person whose work is known, we believe it is
important to attach to this special issue of AnaLize a selection of her work. These fragments do
not cover the length or depth of her works, nevertheless they do let the reader take a quick pick
into this feminist world she created. It is in this section that one engages directly with Mihaela
Miroiu, as it adds a different value to the part dedicated to how individual women and men
perceive her and it somehow ‘completes’ Mihaela Miroiu’s portrait. We selected the following
paragraphs because one can grasp her theoretical mind (see, for instance Convenio. Despre
natură, femei, morală, Drumul către autonomie), but also get a glimpse at the person, as being
infused by a deep understanding of the theories and analysis of the world surrounding her/us
(see, Cine n-a venit spre cine: noi spre politică sau ea spre noi?, Mihaela : Mărul și caisul). I
chose to present them in chronological order and not thematically, otherwise we would have
proposed a book in itself and not a special issue of AnaLize.

Key words: Experienţele femeilor şi ‚pericolul’ feminist (1996), Convenio. Despre natură,
femei şi morală (2002), Drumul către autonomie. Teorii politice feministe (2004), R’Estul şi
Vestul (2005), Nepreţuitele femei. Publicistică feministă (2006) Andrei, copilul 33 (2010), Cine
n-a venit spre cine: noi spre politică sau ea spre noi? (2011), Mary (2015).
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Mihaela Miroiu, 1996, Experienţele femeilor şi ‚pericolul’ feminist (1996), în Secolul 20,
nr. 7-9, p. 21-22.

„Lumea nostră se desprinde cu greu de multitudinea „ismelor” care succed comunismului. În
ea prind încă anevoie chiar şi moduri de gandire circumscruse liberalismului, ecologiei ori
social-democraţiei de tip apusean. Rar am văzut însă reacţii adversative mai pronunţate decat în
cazul feminismului. Adversitatea este aproape instinctivă şi se sprijină d eobicei pe cateva inuiţii
şi prejudecăţi. Intuiţia cea mai frecventă este aceea a pericolului. Feminismul este o miţcare
subversivă periculoasă care urmăreşte să schimbe regulile lumii „normale”: ea este o mişcare
contra „naturii”. Mai precis, cei angrenaţi într-o astfel de orientare urmăresc răsturnarea
hegemoniei bărbăteşti şi înlocuirea ei cu una femeiască- idee ridiculizată încă de la vechii greci.
Prima intuiţie se leagă deci de riscul răsturnării puterii, de dislocarea establishmentului universal
masculin. Pentru că nu e vorba nici de luptă de clasă, nici de una de rasă sau etni, ci de o relaţie
între oameni care adesea îşi împart camera şi îşi împărtăşesc viaţa, feminismul ca mişcare nu
trebuie tratat la fel ca altele ci mai degragă ironizat şi înecat în ridicol. O armată de femei
înarmate cu umbreluţe şi eventual călae pe mături ţipă în stradă (căci femeile nu protestează ci
ţipă, fac scandal), dacă le analizezi mai bine, constaţi că fac parte din cateva categorii: fete
bătrane, urate, refulate, lesbiene, divorţate frigide, sterpe sau pur şi simplu dezaxate ori măcar
exotice şi plictisite de prea bine, eventual americane casnice care n-au ce face şi – fiind
incapabile de nelinişti metafizice – devin resentimentare şi produc zgomot în loc de operă. Ste,
indiferent de situaţie, imaginea unor femei care „nu stau în banca lor”, care „îşi fac de cap” într-
un mod mult mai dezaprobant decat dezmăţul clasic (acela nu deranjează decat pe ipocriţi sau
puritani atunci cand nu este vorba despre mamele, soţiile, fiicele sau prietenele proprii).

De ce există la noi o asemenea imagine despre feminism? Se pot da multe răspunsuri. Dintre
toate eu îl prefer pe cel care explică fenimenul prin ignoranţă şi comoditate intelectuală. Ca să
înţelegem cu adevărat ceva inclusiv o mişcare teoretică şi practică de proporţiile feminismului, ar
trebui să studiem multă istorie, filosofie antropologie psihologie, sociologie, ştiinţe politice
pruduse sau legate de aceste orientări. Nu este oare mai comod să preluăm etichere prefabricate,
sloganuri amuzante, gesturi trunchiate şi – n caliattea naostră de persoane sau femei rezonabile-
să ne ţinem departe de astfel de trăznăi occidentale? Nu este oare mai de bun simţ să considerăm
că, odată ce formal toţi suntem egali, n-avem decat să demonstrăm fiecare de ce suntem în stare,
indiferent de sex? (...)
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Mihaela Miroiu, 2002, Convenio. Despre natură, femei şi morală, Editura Poliom, Iaşi, p.
21-22.

„Încercarea de a ieşidin limitele moralelor construite pe virtuţi exclusiv bărbăteşti ăşi are o
semnificativă manifestare în contextul a ceea ce numesc „etici ginocentrice” şi pe care le voi
discuta în amănunţime în al patrulea capitol al cărţii. Aceste etici sunt asumate îndeosebi de către
feministele radicale, care încearcă mai ăregnant decat toate celelalte să contribuie la crearea unor
modele ginomorfice. Aceste modele încearcă să îmbine două caracteristici: pe de o parte, ele sunt
neobediente faţă de modelele culturale masculine, dar, pe de altă parte, nu sunt nici voitoare să
cadă în capcana virtuţilor feminine, care adesea au trecut drept virtuţi de rangul al doilea sau mai
degrabă drept trăsături naturale. Aşa cum Kant postula sfinţenia umanităţii din persoană, de pe
poziţii ginocentrice se iveşte imperativul feminist: „femeia din persoana mea este valoroasă”.
Acest imperativ cred eu, poate fi extins la membrii comunităţii biotice, în forma: „natura din
fiinţa ta ese valoroasă”. Pentru această operaţie, Mary Daly, Sarah Hoagland şi Janice Raymond
ne propun: prima, depăşirea păcatului originar al femeilor (lipsa stimei de sine pentru faptul de a
fi femeie); cea de a doua, înlocuirea controversatei autonomii cu autokenonia şi a egoismului cu
interesul faţă de sine cea de a treia, ieşirea din regulile patriarhale prin relaţii gin-afective în care
femeile să se proiecteze pe ele ca figuri centrale ale propriului demers teoretic, depăşindu-şi
nevoia de aporbare şi protector.

Dar, cată vreme au încă un statul ontologic secund, femeile acceptă adeseori ideea de
protector spiritual şi lipsa de autoritate intelectuală, condiţia de existenţe culturale mediate. Ceea
ce caută eticile ginocentrice nu este corectitudinea morală sau dreptatea, ci libertatea înţeleasă ca
autoexpresie, autodefinire, reconfigurare prin transvaluarea valorilor. Metaetica ginomorfică
pleacă de la intuiţiile adanci ale celor dodate cu facultatea de a da viaţă. Aceste insituţii duc spre
căutarea unei existenţe marcate de setea de sens şi nu de împlinie în tolrui prestabilite îndeobşte
în rolul de cripto-servitoare pentru destinele altora. Ceea ce acută astfel de femei, este o revoluţie
interioară prin care să nu mai consimtă la existenţa de rang secund caracteristică sistemelor de
autoprotecţie marcate de definiri patriarhale, adică la o experienţă ancilară. Acest lucru
presupune renunţarea la cateva ispite: asimilarea în sistemul de valori existente, victimismul şi
nevoia de protector, altruismul înţeles unilateral ca sacrificiu de sine, înschimbul autointeresului
ca dăruire faţă de alţii, ţinand cont de sine.

Considerand morala c înţelepciune de a trăi împreună ca individualităţi între altele, ca
vieţi între altele nu împotriva, în contul sau în locul altora, cred că putem fi de acord cu
rezonabilitatea multor aspecte ale eticilor ginocentrice inclusiv cu perspectivul asumat al
acestora. Anarhismul teoretic pe care îl profesează este corent cu cerinţa lor spre reechilibrare
prin dezechilibrare, prin punerea între paranteze a sistemului de legitimări defavorabil dobandirii
unei identităţi femeieşti caracterizate prin integritate autoexpresie şi reciprocitate.”
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Mihaela Miroiu, 2004, Drumul către autonomie. Teorii politice feministe, Editura
Polirom, Iaşi, p. 247-248; p. 257-258.

Eu sunt adepta unor abordări angajate politic în privinţa problematicii femeilor şi iau
feminismul nu doar ca teorie20, ci în mod esenţial şi ca ideologie a emancipării femeilor dintr-un
statut inferior. Ca ideologie, rolul feminismului nu poate să fie substituit de nici o alta fiindcă
prin caracteristica sa de a fi anti-patriarhal feminismul transcende agenda directă a liberalismului
sau social-democraţiei. Chiar dacă uneori feminismul îşi asumă liberalismul21 sau socialismul22,
rămâne prin excelenţă feminism în sensul inamicului comun: patriarhatul, aşa cum liberalii (de
stânga, centru sau dreapta) au un inamici comuni colectivismul, dirijismul, autoritarismul,
planificarea centralizată. Or, deocamdată patriarhatul este forma de putere care modelează
relaţiile de gen, mai ales în comunităţile nedemocratice şi în cele în care el nu a fost contestat
încă de către feminism.

Voi defini schematic patriarhatul ca ideologie (tacită sau explicită) potrivit căreia ceea
ce gândesc, exprimă şi fac în genere bărbaţii este mai important, mai apreciat şi mai bine plătit
decât ceea ce gândesc, exprimă şi fac în genere femeile. Or acest „mai”, care arată o diferenţă
structurală de putere, nu a dispărut nici în societăţile capitaliste cu democraţie liberală, nici în
cele predominant social-democrate (în cele scandinave, campioanele „feminismului de stat”23, în
care bărbaţii migrează din politică în afaceri). El nu a dispărut nici în cele comuniste şi este
recreat, aşa cum voi argumenta pe larg mai jos, indiferent de circumstanţe, în ţările
postcomuniste. Această postulare a superiorităţii de gen poate să conducă fie numai la diverse
moduri de ierarhizări sociale în defavoarea femeilor, fie, mai grav, la dependenţa politică,
juridică, economică, simbolică a femeilor de bărbaţi.

Patriarhatul este un apartheid politic24. Chiar dacă nu creează o segregare politică de jure,
el creează una de facto. Această segregare poate să conducă în cazuri fericite la faptul că
femeilor li se îngăduie să introducă problemele lor pe agenda politică (vezi întreaga agendă

20 De altfel, eu cred că un criteriu fundamental de a măsura succesul feminismului ca teorie este cel al
creşterii gradului de emancipare a femeilor.

21 Vezi în România precomunistă, Xenopol, (1896), Botez, (1923), iar în teoria politică feministă liberală
actuală: Eisenstein (1981), Okin (1989).

22 Vezi în România precomunistă Nădejde (1879) şi în teoria politică feministă socialistă Hartmann, (1981),
Jaggar (1983), Young (1990).

23 Expresia este preluată din titlul volumului editat de McBride Stentson şi Mazur (1995).

24 Metafora uzuală pentru acest „apartheid de facto” este cea a „clopotului de sticlă” . Femeile sunt alături
de bărbaţi în viaţa publică, îi văd, dar nu pot trece de peretele transparent.
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inspirată din valul II: avortul, concediul parental, violul marital, violenţa domestică, pornografia,
prostituţia, legile antidiscriminare şi pentru egalitate de şanse). Dar şi când aceste reuşite sunt
reale, între femei şi „puterea asupra puterii”, puterea asupra alegerilor fundamentale în societate,
continuă să se menţină zidurile „clopotului de sticlă” între care se pot zbate, dar din care nu pot
ieşi. Cu alte cuvinte, acolo unde acest lucru s-a întâmplat, succesul agendei feministe este marcat
de drepturi politice şi civile, de politici şi legi care corectează nedreptăţi la adresa situaţiei
femeilor, cel mai adesea ca alegătoare, femei şi mame, cel mai puţin ca cetăţene participante la
„puterea asupra puterii”.

Una din tezele mele de bază este aceea că în contexte sociale diferite, feminismul ca
ideologie este diferit. Problema mea şi a multor autori feminişti din Estul Europei sau interesaţi
de această zonă este ce fel de ideologii şi politici feministe se pot promova şi eventual pot avea
succes într-o ţară post-comunistă (în cazul acesta, România), plecând de la contextul care
afectează în mod specific femeile din estul Europei.

(...)

„Prin feminism „room-service” înţeleg impunerea unei legislaţii sensibile la
problematica de gen în ţările central şi est-europene prin autoritatea unui actor politic
internaţional25, în particular european, înainte de recunoaşterea publică şi de prezenţa în
programele politice interne a unei asemenea necesităţi şi problematici. Actorii politici
internaţionali sunt de obicei: Uniunea Europeană, ONU (Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare), Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială26, chiar şi NATO (în privinţa
accesului femeilor la învăţământul militar şi la cariere în armată). Este o strategie de emancipare
de sus în jos care, de fapt, acoperă slăbiciunile unei societăţi de tip postcomunist: respingerea
ideologiilor, acceptarea “integrărilor” ca soluţii mesianice ale tuturor relelor şi nedreptăţilor
sociale (integrarea în NATO şi UE sunt “Soluţia”), predominanţa unui nedeclarat ca atare, dar
foarte popular, conservatorism de stânga. În sens mai general, chiar şi liberalismul este o ofertă
tip “room-service” sub chipul neoliberalismului orientat spre piaţă, datorat procesului de
globalizare (vezi Held, 1995, Eschle, 2001, Steger, 2002). „

25România a semnat convenţiile internaţionale în privinţa drepturilor femeilor: Convenţia pentru Eliminarea
Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor (CEDAW), Platforma de la Bejing 1995, Convenţia
Internaţională pentru Drepturile Civile şi Politice, Convenţia Internaţională a drepturilor Economice, Sociale şi
Culturale.

26 Vezi cazul Ungariei, menţionat de Goven (2000). Proiectul Legii Concediului parental a fost abordat într-o
manieră conservatoare de către Parlamentul ungar şi într-o manieră feministă de către reprezentanţii Băncii
Mondiale. Parlamentul a încurajat femeile să fie mai degrabă mame, iar Banca Mondială să îşi continue cariera.



50

______________________________________________
Analize – Journal of Gender and Feminist Studies • Număr omagial, 10 martie 2015

Mihaela Miroiu, Mircea Miclea, 2005, R’Estul şi Vestul, Editura Polirom, Iaşi, p. 34-
45.27

Mihaela : Mărul și caisul

…

Tratamentul tandru. era rezervat de bunicul animalelor, dar în cazul străbunicii domnea,
cum îți spuneam, democrația biosferei : „Hai la buna să vă hrănească !” sau să vă ducă la culcare
era o expresie pe care buna Măriții o folosea la adresa puilor și a mea. Eu făceam mofturi și eram
monoalimentară. Acceptam să mănânc salam și liptăriță (magiun cu smântână). Ca să mă facă să
mă hrănesc, buna chema alți doi copii concurenți la masă pe Relu (nu știu ce face el acum) și pe
Ionică (știu ce face el acum : a urmat destinul tipic de tranziție, după ani de șomaj tehnic la
cocseria din Călan, el și soția lui s-au apucat de băut). Fetele lor sunt anemice.

Cea mare a intrat la Drept la Alba Iulia, dar n-a plecat acolo fiindcă nu avea nici bani de
tren. Săptămâna trecută au mai găsit oamenii niscai țuică în beci. Au băut-o ca înainte de
apocalipsă. El a sărit cu pumnii, ea cu cuțitul. El e în spital, înjunghiat în burtă. Poveste banală
de tranziție către niciunde (citește : pușcărie, spital, mormânt) pentru cei mai mulți din categoria
asta. În acest caz însă a intervenit providențial sora lui I., o învingătoare a tranziției, și le-a așezat
măcar fata pe o cale. Cred că obsesia mea cu egalitatea de șanse vine mult și din aceea că, față de
mine, cei mai mulți prieteni din copilărie sunt de fapt loseri ai tranziției. Sunt supușii unui
genocid lent : legea selecției pentru integrare în capitalism după ce ai fost liniștit și netulburat
„clasă conducătoare” în comunism. Mă simt stingherită și vinovată când dau ochii cu ei. E o
atitudine maternalistă. Poate. Aici mai lipsește un tovarăș pozitiv de la libertarieni care s-o zică
pe aia cu .cum îți așterni, așa dormi.. Vezi ce ciudat... caut trecutul și el se încurcă al naibii
printre coarnele prezentului.

Mă întorc la copacii noștri. Eu nu am numai măr, am și cais ! Mărul. Îmi amintesc difuz.
Primăvara exista un ceremonial segregat pentru fete și băieți între 6 și 10 ani. Băieții de vârstă
foarte apropiată se legau ca pentru un an să fie veri, iar fetele, .soațe.. Ceremonialul pentru fete

era în jurul unui măr pe care un adult cresta o cruce. Noi făceam roată în jurul lui cântând :
„Soț cu tine, soț cu mine, soț cu bunul Dumnezeu”. Fiecare săruta pe rând crucea, ca să
întărească legământul. Uite, acum mă gândesc că, în acea comunitate, femeile deveneau simbolic
soațele altor femei. Ele se legau să fie solidare, să se sprijine, să nu-și trădeze micile secrete.
Curios este că pentru mine povestea cu fetele se limita la ceremonial.

27 Fragment selectat de Gabriel Andreescu.
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În restul anului îmi petreceam vremea între băieți. Mă băteam cu ei, ne mai spărgeam
capetele, mergeam cu oile împreună primăvara. Am aflat că nu am aceleași drepturi cu ei când
aveam 5 ani. Am urcat toată gașca să tragem clopotul în timpul slujbei, la ora cuvenită. M-am
prins și eu de sfoară, ca tot copilul. La sfârșit, Popa Timișan a făcut o slujbă de espurcare a
clopotniței și mi-a rușinat bunicii că nu mă cresc cum trebuie. Fată la locul ei. Toată viața m-a
urmărit acest „ne-la-locul-meu”.

Mărul. Am crescut o dată cu crucea crestată de bunica. Fetițele s-au împrăștiat în lumea
altor relații și au început să graviteze, potrivit tradiției, în jurul băieților. Eu, retardată, am rămas
cu mărul. Îl luam în brațe, îl sărutam pe crestătura în formă de cruce. Îl udam cu câte o lacrimă
de fetiță-fată și cu tristețea perceperii acestei metamorfoze. Mi-era frică de creștere. În mintea
mea însemna ieșirea din lumea populată cu ființe vii de toate felurile pentru traiul la bloc unde nu
creștea nimic. Urma să cresc la părinți, o dată cu alți copii, dar nu cu alți pui. Și urma, așa
aflasem, să mă feresc de băieți, să mă tem să rămân singură cu ei. Asta îi spuneam mărului. Că
voi pleca printre străini, la oraș.

Că urmează să mă fac domnișoară.

Aseară am regretat că n-am mărul să mă plâng. A trebuit să mă îmbrac elegant. Să mă
deghizez în doamnă. Firește că lumea din jur e mulțumită și admirativă, dar eu continuu să mă
simt în astfel de situații ca la un carnaval pentru care împrumut o costumație, o identitate. Mărul
s-a uscat când eram studentă. Îmi vine să cred că de supărare. Se simțea neiubit, părăsit undeva,
pentru alți copaci transformați în cărți.

Caisul. Ultimul copac.

A fost al meu când eram la București în clasa a V-a. Anul meu de glorie totală. Vara m-
am operat la ochi și nu mai eram fetița strabică la care se uitau milos oamenii mari și ironic-
răutăcios oamenii mici. Mi s-a întâmplat ceva năucitor : trecătorii mă mângâiau pe plete și îi
spuneau mamei : vai, ce fetiță drăguță aveți, doamnă ! N-am mai auzit nici în față, nici în spate
expresiile standard : sărăcuța, biciclista, chioara, aragaz cu patru ochi. Răsesem colegilor
bucureșteni toate premiile posibile, mai puțin cel pentru lucru manual (lucrături pe etamină), la
care am fost o incapabilă toată viața. Eram o mică glorie de cartier. Mă selectau la tot felul de
concursuri și le câștigam. Mă duceau din clasă în clasă ca pe urs, să mă arate : provinciala cea
deșteaptă care vă dă clasă la toți, mă mocofanilor ! Cred că de atunci mi s-a tăiat cheful de
statutul de number one. Mă călca pe nervi exhibiționismul. Pentru mine însă, adevărata glorie a
fost alta. Am scăpat de complexele copilului cu ochii sașii, mi-era drag să mă văd în oglindă și
nu mai era nevoie să excelez prin conformism și cumințenie („Ce copil înțelept, doamnă !”). Pe
strada Sfinții Constantin și Elena erau șapte băieți. Eu, singura fată. Pohta ce-am pohtit s-a
împlinit. Am devenit căpetenie de haiduci. Trăgeam excelent cu arcul și arbaleta. Eram Robin
Hooda, Tierry la Fronda de Raionul Grivița și de Chitila. În sfârșit, devenisem ce-mi doream : o
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fetiță năzdrăvană. Cartierul meu general era în caisul din curte. Acolo dormeam, citeam, făceam
schițele noilor bătălii, chemam aghiotanții să cugetăm despre strategii de luptă.

Cea mai mare ofensă pe care am primit-o a fost vizita unei vecine care mi-a oferit o
pereche de pantofi cu tocuri metalice și sclipici, de la „vaporeni”. Femeia voia să mă integreze în
lumea modei de atunci. Pe cine ?

Pe mine, haiduca ? Rebela ? Să mă urc pe toace în cais, sau ce ? Să-mi fâțâi fundul prin
cartier mișcându-mă ca o chinezoaică al cărei picior e forțat să nu mai crească, să nu o ia dracu.
razna dincolo de bătătură ? Și uite-așa am ajuns eu să am 39 la picior, o talpă lată și țeapănă, bine
înfiptă în pământ, și să nu umblu în veci pe toace. Șocul acelei ofense nu mi-a trecut niciodată.
De câte ori o femeie a încercat să mă aducă pe „calea cea bună”, în mine s-a trezit haiduca de
atunci.

Ha, ha, spellingul îmi dă tot timpul semnale că nu există cuvântul haiducă ! Vezi tu,
iubite al meu prieten, și laptop-ul ăsta îmi spune că nu prea sunt la locul meu. Mai târziu m-am
îndepărtat și de sat, și de relațiile animiste.

Între autobiografie și CV28

La vremea școlii am părăsit acea lume țărănească în descompunere pentru un oraș,
proletar și el. Nici acolo nu am aflat prea devreme în ce societate trăiesc. Mai mult, în primii
zece ani de școală am avut clar sentimentul progresului material. Am trecut de la o cameră cu
baie comună la un apartament cu două și apoi cu trei camere. Mâncam bine, ne îmbrăcam la
mâna întâi (adică nu cu haine transformate). Părinții mei progresau profesional. Sentimentul
disoluției, al regresului, îl aveam doar la întoarcerea în satul bunicilor. Am prins o perioadă de
școală pe care aș numi-o de grație. Proletcultismul ieșea pe ușa din dos. Marii clasici ai literaturii
române se întorceau în manuale. Se publicau primele romane despre obsedantul deceniu și o
mulțime de traduceri din literatura clasică și contemporană universală. N-am făcut nici măcar o
oră de istorie pe varianta Roller ; dimpotrivă, participam la efervescența săpăturilor arheologice
din zona Hunedoarei și la o teribilă foame de restituire. Profesorii mei absolviseră totuși
universitatea. Orașele muncitorești erau supuse investițiilor în cultură și loisir. Filarmonica din
Cluj concerta lunar în orașul nostru înecat în fum, dar atât de mândru de producția de oțel și de
poluare, încât broșura de advertising a orașului se numea „Sub cerul purpuriu al Hunedoarei”.
Exista o revistă literară locală.

28 Publicat cu tema „Exilul”, în Secolul XX, nr. 10.



53

______________________________________________
Analize – Journal of Gender and Feminist Studies • Număr omagial, 10 martie 2015

Mama participa la campanii de alfabetizare a adulților cu plăcerea cu care se ducea la
balurile de sâmbătă seara. În sate începuseră să vină caravane cinematografice cu Winnetou și
cowboys pe pereți. Doar jurnalele care le precedau mai încercau anemic „preambul jenant la
imaginea lui Pierre Brice”, să ne aducă la realitatea construcției socialiste. Le înghițeam exact
așa cum erau : umplutură obligatorie, sare amară înaintea unui dejun copios. Poate o dată cu
această schismă jurnal/film am început să separ între ritualuri sociale obligatorii și zonele de
libertate de alegere. Jurnalul exprima un imperativ ipotetic : dacă vrei s-o vezi pe Brigitte Bardot,
atunci trebuie să înghiți 15 minute despre Bumbești-Livezeni. Mai târziu, numărul imperativelor
ipotetice a crescut : dacă vrei să fii elevă-model, trebuie să devii repede pionieră ; dacă vrei să-l
citești pe Baudelaire, trebuie să-l înghiți și pe George Lesnea etc.

Singurul imperativ ne-negociabil era cel despre construirea comunismului. De aceea la o
alternativă nu m-am gândit decât la modul : dacă nu vrei comunism, atunci pleci într-o țară care
ființează potrivit altui imperativ. Comunismul părea să fie un destin fatal. În copilăria mea nici
măcar nu părea înspăimântător o dată ce se vedea că îi ridică „pe cei de jos” în procesul de
trecere de la fântână la chiuvetă, de la o copilărie cu ocupația de bază pașterea oilor și vitelor la
una în care doar vacanțele te mai trimiteau .la coada vacii.. Am prins din plin formarea
elitismului de tip comunist : orășenii își luau distanță superioară față de săteni, muncitorii indus-

triali priveau de sus la cei agricoli, dar și la cei cu tocul și cartea, învățătorii și profesorii cu
studii adecvate începeau să-i elimine din cursă pe cei improvizați din primele două decenii de
comunism.

Ideea de progres al generației viitoare față de cea prezentă și de cele trecute a funcționat
în ce mă privește ca un primum movens. Bunicii aveau studii elementare, mama . studii medii,
iar eu urma să fiu prima femeie cu studii universitare din familie. Aceasta însemna parcurgerea
unui traseu școlar în care trebuia construită o autobiografie solidă sau măcar să am una care să nu
mă handicapeze social. Aceasta mai presupunea o acceptare timpurie a schismei public-privat ca
sciziune oficial-neoficial, formal-informal. Am intuit această ruptură de-abia la sfârșitul clasei
întâi, când am primit ca premiu de la școală Mitrea Cocor, iar de la mama, o carte cu adevărat
pentru copii : David Copperfield.

Curând, lista recomandărilor de lectură pentru vacanță devenise una de nuvele obligatorii
(de citit volens nolens) și de nuvele facultative (lecturi de plăcere). Cărțile copilăriei se
depopulau de Svetlane și Alioși. Cu greu mai puteai găsi în librării câte un Aleksandr Gaidar ca
să reîntâlnești copilul sovietic naiv, simpatic și eroic. Nimeni nu ne-a obligat niciodată să ne
modelăm după destine pilduitor-comsomoliste. De fapt, în mod curios, cei din generația mea n-
au apucat să îi urască pe ruși, nici măcar să-i cunoască direct. Nu am nici un fel de amintiri
personale despre „ohrana stalinistă”, nici despre soldați puși pe găinării și violuri. Am înțeles
frica părinților mei, dar n-am împărtășit-o niciodată. Mie nu mi-a vârât nimeni sovietici pe gât și
cred că n-am văzut picior de rus decât ca turiști la Marea Neagră. Sunt tot atât de empatică în
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raport cu experiența mamei sub stalinism pe cât era ea în raport cu a bunicii sub Imperiul Austro-
ungar. Înțeleg rațional răul produs de stalinism cam la fel cum înțeleg occidentalii la sfârșitul
secolului XX răul produs de comunismul totalitar. Ca pe o poveste a vieții altora.

Intrarea mea în „viața politică” s-a produs în 1964. .Frații. bunicii din Oastea Domnului
fuseseră eliberați, ca și ceilalți deținuți politici rămași în viață. Trupele sovietice erau deja
departe de noi, iar Dej își luase distanță față de planul lui Hrușciov despre diviziunea muncii în
CAER29. Pe atunci eu eram o fetiță de 9 ani care nu năpârlise puiul de țăran din ea și de abia își
însușise româna literară. Ei bine, acea fetiță care eram și-a umflat pieptul de bucurie în
burnițoasa zi de februarie în care comandantul de unitate i-a legat la gât cravata de pionier. Și tot
acea fetiță, trei ani mai târziu, era la fel de mândră că este printre primii copii care poartă cravata
roșie cu tricolor.

Între cele două momente de negrăită plăcere a recunoașterii sociale s-au strecurat
schimbări de fond. Murise Dej în martie 1965. N-am știut cum să reacționez. Nu-mi venea deloc
să plâng după el cum făcusem la moartea bunicului, cu puțin în urmă. Părinții nu păreau triști, ci
doar îngrijorați că „vine altul și o cârmește iarăși spre ruși”. Singura amintire vie despre
momentul morții primului șef de stat din viața mea a rămas teribila durere de picioare, fiindcă a
trebuit să fac de gardă la portretul îndoliat al Tovarășului.

Venirea lui Ceaușescu drept succesor nu m-a dumirit mai mult. Ceea ce-mi reține vaga
memorie a acelor timpuri este că în primii doi-trei ani lumea se bucura că n-o ia spre ruși și că e
tânăr. Doar mama și prietenele ei îl înjurau pentru un lucru pe care nu-l înțelegeam deloc :
„decretul”. N-am avut nici un motiv serios ca, atunci când am fost invitată la prima conferință
națională a pionierilor, să nu mă simt foarte mândră de pantofii noi de lac, de prima cravată cu
tricolor, de faptul că Ceaușescu a mâncat și a vorbit cu noi și că, pe deasupra, am avut parte
pentru prima oară în viața mea de ceea ce nu mai văzusem decât în filme : banane, curmale și
ananas.

Sigur, cineva poate zâmbi ironic : „When I was young, and the world was full with
wonder...”. Poate unora de acum le-ar veni să îmi înfiereze părinții cu .mânie democratică.. Îi pot
consola într-un singur fel. Bunicul continua să înjure comunismul, a refuzat să intre în CAP,
asculta Vocea Americii și a așteptat, săracul, până în 1975 când a murit. A așteptat să vină
americanii.

Părinții mei „adaptați” îl priveau duios. Un Don Quijote de țară, un copil care își
închipuie că luna e în baltă și că și-o poate lua în lada cu jucării. A urmat vremea pe care
cântecele din categoria „The best of Romanian communism” ar fi numit-o Uteciștii eroi,
comuniștii de mâine.

29 Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, organizație de cooperare economicã a țãrilor comuniste.
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Trecerea de la pionierat la UTC (Uniunea Tineretului Comunist) a fost și saltul de la
copilărie la adolescență, de la wonder world la impactul teribil al ieșirii din găoace. Spre
deosebire de mândria mea din prima zi de pionierat, motivația de bază la intrarea în UTC a fost
aceea că urma să-mi petrec mai mult timp cu secretarul acesteia, de care eram vag amorezată la
cei 14 ani când îmi mijeau cornițele de domnișoară. Pentru mine, UTC-ul se transsubstanțiase cu
primul personaj masculin tip făcut-ochi-dulci și schimbat-colecții-de-timbre, șervețele exotice,
atingeri discrete de mână. Nu eram deloc pătrunsă de importanța momentului.30

Trecuse „68-ul mândriei românesc-patriotice”. Trecuse și euforia schimbării imnului de
stat și cea a redescoperirii trecutului îngropat sub cizma sovietică. În schimb, venea ca o vijelie
vârsta contestatară și, o dată cu ea, un dispreț ucigător față de tot ce prețuiau părinții și profesorii
mei, care se uitau la trecutul proxim, tinerețea lor. Ei simțeau că recapătă identitatea națională,
independența față de ruși, nu știau încă gustul amar al sclaviei la alți români. Îi descopereau pe
Goga, Blaga și Eliade. Nouă, toate acestea ne intrau firesc în metabolismul intelectual, erau
istorie oficială și, tocmai de aceea, istorie banală, neinteresantă, nerevelatorie. În schimb, spre
noi venea o adiere mult mai seducătoare. Ea n-avea nimic de-a face cu național-comunismul.
Această adiere avea sunet Beatles, imagine Hendrix, emblemă Angela Davies, era populată cu
mulțimi de hippies. Avea filosofie marcusiană, leagăn american și baricade franțuzești. Era o
adiere de generație. Un ritm ce răspundea celui interior și ne ademenea spre alte tărâmuri.

Plecările în Occident erau posibile. La chioșcuri se vindeau reviste franțuzești, nemțești și
englezești. Am prins din plin generația în bluejeans și adidași. Generația care ciulea urechile la
Europa Liberă să asculte știri și topuri. Ne păsa infinit mai mult de manifestațiile studențești de
la Sorbona decât de ce se întâmpla foarte aproape de noi cu planul de oțel al combinatului
siderurgic. În școală, rusa dispăruse aproape complet. Învățam în schimb limbă și literatură
engleză de la Chaucher la Huxley, franceză de la Villon la Sartre. Alții învățau germană,
spaniolă, italiană. Verile erau invadate de .macaronari. în căutare de amoruri și de neveste.
Parcurile își lăsau înserarea peste chitariști pletoși, picioare tinere dezgolite de minijup.
Phoenixul găsea forme de racordare autohtonă la ritmuri euro-americane. O „Internațională”
comunitară care nu mai era acuzată de cosmopolitism. Cenzura n-am simțit-o decât la TVR, care,
deși era suportabilă, nu prea dădea știri pozitive despre hippies, și la tipografie când ne scoteau
câteva texte din revista liceului (eram redactora ei șefă pe atunci) pe motiv că sunt prea
pesimiste. Cinematograful .Siderurgistul. ținea săli pline la Oscar-uri și Cannes-uri primite cu
câteva luni în urmă. Filmele rusești erau semnate de Mihalkov, Tarkovski, Kudașvili, marii
regizori „sovietici”, dar și de Fellini, Antonioni, iar la celelalte nu ne obliga nimeni să ne ducem.
Pița și Veroiu căpătau recunoaștere internațională. Breban, Buzura, Nichita, Sorescu erau
romancierii și poeții familiari nouă. Acțiunile UTC au fost o vreme (`69-`71) mai mult decât
plăcute : discoteca de sâmbătă, excursii cu chitariști și „mag-uri”, reviste și cenacluri. Acea lume

30 La peste 30 de ani distanțã, pe bãiatul meu l-au fãcut pionier la avionul cãzut al lui Aurel Vlaicu. S-a întors
acasã profund emoționat : „Mamã, am pupat-o de trei ori pe Roxana !”.
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părea să fie a noastră, să poată deveni a noastră. Citeam Les poets maudits31, filosofie
existențialistă, romane premiate cu Goncour. Gustam deliciile prozei apusene în așteptarea celei
latino-americane. Luam distanță față de cultura sumară și improvizată a generației părintești. Ne
băteam cu societatea de consum în plină societate a cincinalelor în patru ani și jumătate. Nici
unul dintre noi nu credea în viitorul luminos al comunismului. Visam să punem mâna pe
societatea românească și s-o transformăm într-una americană cum o visau copiii de acolo : fără
conservatori, fără ipocrizie mic-burgheză, fără opulența și artificiul hollywoodian, fără magnați
manipulatori de destine. Prinseserăm jargonul freudo-marxist : revolta marginalilor, respingerea
lui one dimensional man32, reflecția critică, refuzul manipulării. La atâtea refuzuri adăugam și
ceva afirmativ. Ceva care ne marca profund evoluția personală. Voiam o societate de „profi”
(profesioniști). Una de tip meritocratic în care fiecare să se așeze social și material acolo unde îi
e locul. O societate liberă, fără „capitaliști”, dar cu coproprietari (ceva între kibbutz și
autogestiune de tip iugoslav). Acest gen de protest și aspirație era perfect coerent și cu lumea de
stânga a Apusului, și cu mânia noastră pe pseudovalorile selecției de tip comunist.

Nu-mi era deloc jenă să fiu secretară UTC în acea lume. Coordonam revista liceului,
cenaclul, chiulurile cu direcția cinema, concert sau pădure. În cea din urmă ne adunam ca să
cântăm cu Rolling Stones, să fumăm, să inventăm poezii și texte muzicale protestatare, mai ales
cu prietenii mei Dana, Co și Jeni, și eventual să râdem crunt de directoarea liceului, care ne
confisca periodic insignele cu chipul lui Hendrix. Când îl acompaniam pe Jacques Brel cu „Les
bourgeoises, comme les cochons”, nu înfieram Occidentul, ci un mod de viață axat pe valori
materiale (nici la noi nu erau frustrările atât de mari ca să fim ridicoli !), pe snobism, ostentație și
lux. Am fost, care va să zică, fiicele și fiii lumii largi căreia credeam că îi suntem parte.

31 Poeții blestemați.

32 Omul unidimensional. Este și titlul unei cãrți faimoase al cãrei autor este Herbert Marcuse.
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Mihaela Miroiu, 2006, Nepreţuitele femei. Publicistică feministă, Editura Polirom, Iaşi,
p. 228.

„Presupun că misoginii de ambe sexe s-au născut din spuma mării. Au fost crescuţi şi
educaţi de fantome odată ce cred că femeile „sunt prea curve”, „prea gospodine” sau „prea
proaste” ca să îşi asume responsabilităţi private şi publice.

Totuşi, ele sunt mari producătoare şi mici consumatoare de bunuri publice. Interesele lor
nu se află pe agenda investiţiilor publice: reţele de apă, canalizare şi gaze în mediul rural, şcoli
salubre pentru copii, creşe accesibile, TVA redus la produse pentru copii şi aparatură
electrocasnică, salarii egale la munci de valoare comparabilă pentru cei din sectorul public
(există o discriminare cruntă între salariile celor ce păzesc bărbaţii de violenţa altor bărbaţi şi ale
celor care educă oameni şi îngrijesc sănătatea); schimbarea reprezentării mediatice generale ca
potenţiale prostituate etc.

Fără reprezentare politică, toate cele de mai sus cad în afara agendei politice sau pe
„centura” acesteia.
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Mihaela Miroiu, 2010, Andrei, copilul 33 în Mihaela Miroiu, Otilia Dragomir, Naşterea:
istorii trăite, Editura Polirom, Iaşi, p. 53

„Atunci am înțeles ce înseamnă să fii femeie: altceva decât un bărbat, mândră că ești femeie.
Până atunci m-aș defini mai degrabă ca misogină. Aveam un oarecare dispreț pentru tot ce este
muieresc. Voiam minte de bărbat, libertate, creativitate intelectuală. Eram curajoasă, aveam spirit
de aventură și stofă de lider. Nu dădeam doi bani pe pompoane și cochetării (conta și influența
hippy). Ceea ce nu însemna că nu îmi plăcea să fiu atrăgătoare ca femeie. Nu agream trucurile și
artificiile, preferam fermecarea prin calități și expresie. Da, sarcina mi-a scos misoginismul din
suflet. Din minte, fără feminism nu l-am scos.

Copilul îl ştiam din reveriile de adolescentă când nu mă visam mireasă, însă hotărât îl știam
cu un fel de preștiință femeiască: un copilaș Andrei, exact așa cum era când l-am văzut prima
oară. Preștiința a fost ecografia mea. Îl descriam lui Adrian. Rațional, desigur mă speriam: dacă
nu e întreg? Cum o să fiu eu în stare să fac un om? În Sâncraiul copilăriei expresia era că „ești
de-a face”. De a face prunc. Îl simțeam ca stare interioară, chiar dacă nu îl percepeam, Cotropise
totul: sânii care creșteau și îi simțeam grei, cumva smulși pe dinăuntru, sub diafragmă creștea
ceva. Nu mâncam singură, nu respiram și nu dormeam doar eu. Eram „de a face”. Eram doi, ca
păpușile Matrioșca. De fapt era ca și când eram învelișul lui. În capul meu era capul lui, în
picioare, în trup, în coaste era el celălalt-necelălalt, alt eu. Copilul din mine era în mine toată.
Doar anatomic stătea în burtă.

În piața Obor miroseam amândoi. Ne plăceau fructele, atât de mult încât seara mă culcam cu
două mere în fiecare mână. Am vrut porumb. Am vrut atât de mult încât am cules câțiva necopți
și i-am fiert. Pofta copilului din tine este atât de imperativă încât te copleșește. Aproape că ai
crede că, dacă nu îi dai ce vrea iese singur să își ia. Așa l-a apucat cu niște pepeni, într-o
duminică de septembrie ... ziceam că vine sfârșitul lumii. Adrian s-a dus să caute. Nu erau
supermarketuri, ci doar niște țărani care dormeau duminica după amiaza pe mormanul lor de
rămășițe de pepeni scofâlciți, dar Doamne, atât de frumos amirositori încât cineva din trupul meu
s-a potolit îndată ce mireasma de pepene galben a intrat în casă!”
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Mihaela Miroiu, 2011, Cine n-a venit spre cine: noi spre politică sau ea spre noi? în
Andreea Paul (Vass), Forţa politică a femeilor, Editura Polirom, Iaşi, p. 265.

„În reprezentarea politică a femeilor m-am implicat cu toate puterile mele, dar nu pot
face asta în locul politicienelor, mai ales al celor care populează, în general degeaba, comisiile
pentru egalitate de şanse din Parlament (excepţia notabilă a fost Minodora Clivetti). Propunerea
mea pentru creşterea reprezentării politice a femeilor este aceeaşi de mai bine de un deceniu şi
jumătate: un procent minim de 30% candidate pe poziţii eligibile (reprezentare minimă de gen de
30%, dezirabil minim 40%), interdicţia pentru partide de a depune candidaturi la Biroul Electoral
dacă nu respectă reprezentarea legală şi bugetarea preferenţială a candidatelor femei pentru
campanie. Motive? Femeile reprezintă 52% din populaţie, sunt contribuabile, au interese
specifice, au competenţe mai mari decât bărbaţii în ştiinţele necesare guvernării odată ce
reprezintă peste 70% dintre absolvenţii de la profiluri necesare guvernării: ştiinţe politice, drept,
administraţie publică, economie, sociologie, studii europene, ştiinţele comunicării, management
şi tind să ajungă la 60% din numărul doctorilor în aceste ştiinţe. A susţine că o astfel de politică
afirmativă privind reprezentarea femeilor este greşită conduce la o consecinţă foarte clară: dacă
nu acceptăm reprezentarea prin lege vom accepta promovarea făcută de şefii bărbaţi, în condiţiile
puse de către ei în calitate de deţinători ai pâinii (resursele publice) şi cuţitului (mijloacele de
constrângere). Parcă stat de drept înseamnă să ne supunem legilor şi numai lor. Dependenţa
politică de bărbaţi, adică de pohta ce a pohtit şeful, nu prea are legătură cu principiul-cadru al
statului de drept.”
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Mihaela Miroiu, 2015, Mary, în Literatura de azi, 22 ianuarie,
http://literaturadeazi.ro/content/mary.

MARY33

Înota în ocean, cu pescărușii. Nici nu mai știam care este ea și care sunt ei, fiindcă ei se
lăsaseră alături, plutind odată cu valul din care îi ieșea casca albă și brațele, ca aripile păsărilor
marine.

o Ai înotat vreodată în ocean, Mihaela?

Nu. Îl văzusem din avion de vreo trei ori. Prima oară în 1991, când am atins America cu
degetul. Apoi în 1995, când am început să mă întâlnesc pentru prima oară cu bibliografia
întrupată: epistemoloagele și ecofeministele de la Cornell University și atunci, în anul de grație
în care eram, 1998.

Mary înota de aproape o oră. Stăteam zgribulită pe nisip, lângă un smârc de ierburi aspre,
undeva, într-un loc sălbatic, pe malul Atlanticului. Nu îmi era frig de frigul meu, ci de gândul că
Mary o să înghețe acolo, lângă pescăruși. Pe o întindere de ape, fără limite, într-un ocean ca
argintul coclit, și că eu o să rămân ca o statuie de nisip între smârcuri și dune, tot mai împietrită
între starea de suprareal și starea de teamă.

Când am ajuns pe malul apei fără sfârșit, m-am dezbrăcat dintr-o mișcare și m-am
aruncat în valuri. Au înghețat în mine și sângele și răsuflarea. Am înotat vreo 10 brațe, într-o
bravură vânătă. M-am oprit pe o stâncă ascuțită și am luat drumul înapoi, pe picioare, înfruntând
rănile din talpă. Ea m-a privit mirată. S-a ridicat și a lăsat soarele să o invadeze. Apoi s-a aruncat
în ocean, surâzând complice apei reci, cu stropi de chiciură. O oră. O oră în care am crezut că am
întâlnit-o ca să îi fiu alături în trecerea din lumea asta în lumea marină, pentru totdeauna.

Este prima și singura autoare de lumi posibile ginomorfice cu care am avut nesfârșite
dispute în gând, în timp ce o citeam uluită. Gyn/Ecology. The Methaethics of Radical Feminism.
The Church and the Second Sex. Beyond God the Father. Pure Lust. În numele cerului, whatever
is her/his name nu îmi dinamita tot! Tot. Auzi, Mary Daly? Nu m-am rezumat la gândit, am scris
un text polemic în trenul spre Manchester. Într-un caiet dictando, un scris tremurat de ritmicele
legănări ale vagonului.

33 Fragment selectat de Gabriel Andreescu.
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Au trecut peste 22 de ani de atunci, de la protestul meu pe caiet dictando și tot nu cred că
fără Mary aș fi dobândit măcar un minim hybris, că aș fi scăpat de sindromul bonsai, care silește
femeile să crească mici, pitice, simulacre de arbori intelectuali, altfel decât prin excepție. Pentru
mine, ea a fost The One. Ce putea să fie mai adânc răscolitor decât mersul la radix, demonstrația
de/sacralizării, dez/mințirii, de/cerebrării femeilor illo tempore, pe când se năștea patriarhatul
prin trivializarea Triviei, a Arborelui vieții, divinitate feminină devenită adjectiv care
devalorizează femeile și le egalizează simbolic cu negativul, cu lipsa, cu profanul? Deși citisem
Eliade și înțelesesem chipurile divinităților „prereligioase” (măi să fie, când erau feminine le
clasifica la pre), nu văzusem decât prin ochii lui. Cărțile acestei femei fabuloase care se scălda cu
pescărușii în oceanul mai rece ca icebergul m-au învățat să privesc cu ochi femeiești. Să văd
ginomorfic. Să înțeleg limpede, de la începuturi, că, vorba lui Blaga, cu penele altuia te poți
împodobi, dar nu poți zbura. Ea m-a făcut să îmi înțeleg inapetitul pentru ideea Simonei de
Beauvoir: Dacă femeile vor să fie egale cu bărbații, ele trebuie să devină bărbați. Căci, nu-i așa,
istoria este a sexului care ucide, nu a celui care dă viață. Nu prin naștere își realizează femeia
umanitatea, ci prin creație și autocreație. Am avut o mare crampă mintală față de ideile lui de
Beauvoir, formulate însă cu 30 de ani înainte de cele ale lui Mary. Cum să nu existe sens în
naștere? Cum să nu fie filosofic fructuos faptul de a da viață? De ce trebuie să înghițim ca
singură universal afirmativă, propoziția că Toți oamenii sunt muritori și nu și pe cea care o face
posibilă: Toți oamenii au fost născuți. Condiția de posibilitate a caracterului nostru muritor este
aceea că mai întâi trebuie să fi fost născuți.34 Dar asta ar da o prioritate ontologică celor care dau
viață. Periculos pentru ordinea simbolică multimilenară.

Mary mă supărase ca autoare în severitatea ei necruțătoare, împărțind sexele în biofil, cel
femeiesc, dătător și păstrător de viață și necrofil, cel atras de tot ce e mort, mecanic, artificial, de
conflict și război. Am înțeles de la ea și de la alte autoare că nu vom ajunge niciodată la o lume
intelectual androgină până când femeile nu își vor crea propriile weltanshauung, pe baza
intuițiilor lor ivite din propriile experiențe femeiești, dintre care cea de a conține și de a da viață
este cea dintâi, cea fundațională. Dar Mary m-a scutit de doza de somnifere ale minții femeiești
față cu „marea cultură”. Femeia asta care iese din ocean, excortată de pescăruși în zbor. Această
imagine întrupată a revelațiilor mele intelectuale, a contrarierii, a revoltei intelectuale radicale,
a cum e cu putință ceva nou, refăcând drumul spre rădăcinile arhetipale ale culturii patriarhale.

Cu aproape două săptămâni în urmă, organizatorii Conferinței de Filosofie feministă de la
Boston ne făcuseră surpriza surprizelor. Au invitat-o pe Mary Daly să ne citească din noua ei
carte aflată sub tipar: Quintessence. Nu îmi venea să cred. Am încremenit pe un scaun lateral al
amfiteatrului de la MIT. Ea a trecut pe lângă mine. Semăna cu cea din poza cu tomahawkul, de

34 Pariul meu cu această universal afirmativă s-a întrupat întrucâtva în Convenio. Despre natură, femei și
morală, dar și cu chipurile individuale ale experienței de a da viață, în istoriile personale ale unor femei: Nașterea.
Istorii trăite, editată împreună cu Otilia Dragomir în 2010, la Polirom. Sunt întrupări palide față de această comoară
de subiect despre care femeile tac, mai ales în spațiul filosofic.
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pe coperta uneia dintre cărțile ei clasice deja. Doar cei aproape 70 de ani își scriseseră povestea
pe pielea feței și gâtului. Petele și cutele timpului. Vremea în care începi încetișor să semeni din
nou cu Gaia, Glia, Mama Pământ. S-a oprit și m-a întrebat:

- De unde vii?
- Din Estul Europei.
- Ai o carte de-a ta la tine?

Aveam. Convenio. Cu un rezumat în engleză. Îmi tremura sufletul. Cred că nici nu m-am
uitat la ea. I-am strecurat cartea în mână și am rămas cu ochii la mochetă, puțin nervoasă. În
situații asemănătoare mă apucau marile revolte împotriva Vestului și R’Estului, pe care le
consumam în mine, frumos și civilizat, că doar acasă trebuia să aduc cât mai mult Vest și, la ei,
cât mai mult R’Est. Știam că niciodată nu o să fiu ca ei, fiindcă nu sunt de la ei. Știam că nu o să
fiu nici ca cei mai mulți dintre „ai mei”. Știam că nu am nicio șansă să fiu o Mary Daly a
niciunei lumi. Credeam că viața ei e frumoasă, între oameni care știu să prețuiască o minte
sclipitor de creativă și care nu se afla nicicum în stadiu de învățătoare la școala primară a
democrației. Credeam că s-a oprit ca să dea atenție, by the way, cuiva din public, din
generozitatea pe care ți-o dă succesul.

În câteva zile Mary mi-a luat toate aceste gânduri, pe malul lacului din fața căsuței în care
trăia. Era ultima zi a conferinței noastre și prima zi a Congresului mondial de Filosofie de la
Boston. Venise să mă ia, cu mașina ei, mai hodorogită decât finalul de veac 20. M-a întrebat cât
am de gând să îmi pierd vremea la “târgul de orgolii academice”. Atât cât am treabă direct, să
îmi susțin lucrarea și să audiez doi colegi internaționali. Cum era să îi spun că sunt
conștiinciozitatea întruchipată? O habotnică a programului.

Trăia într-un apartament cât o cutie de chibrituri, la etajul căsuței cu lac.

- Eu nu aduc lume aici. Vezi de ce.

Văd. Îți trebuia un talent echilibristic să te strecori printre foile și cărțile așezate pe
fiecare centimetru pătrat din cele trei cămăruțe. Laboratorul lui Mary în care pășeau felin,
imperceptibil, cele două pisici care știau să nu miște nici măcar un colțișor de foaie. Trăia mai
mult decât modest. Se hrănea vegan. Mobilele erau vechi și uzate. Hainele ei nu aveau decât
funcția de apărare a corpului.

o Nu, Mihaela. Nu e cum crezi. Cei mai mulți mă detestă. Catolicii, firesc, pentru The Church
and the Second Sex. Conservatorii, de oricare ar fi, la fel de firesc, cum să înghită o
tulburare radicală a ordinii lor? Universitatea, fiindcă am scris despre „academentia”. Dar
ceea ce este cel mai dureros este că mă detestă tot mai mult chiar feministele. Americancele
și franțuzoaicele postmoderne mă acuză în toate tipăriturile posibile de esențialism. Ăsta a
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ajuns un păcat capital al zilelelor noastre. Indienele britanice mă acuză de rasism, fiindcă
am scris despre sati.35 Eu, o femeie albă, americană, din clasa de mijloc. Chinezoaicele
americane, fiindcă am scris despre blocarea creșterii picioarelor fetițelor. Cele de origine
arabă, fiindcă am scris despre cliterectomie. Zic că ăsta este colonialism intelectual. Simt, în
fiecare zi, cum tot ce vine spre mine este ostilitatea și/sau singurătatea.

Din lista ei încă nu făcea parte acuzația de discriminare dublă și pensionare forțată, ce
avea să vină numai după trei luni de la întâlnirea noastră.36

Raiul lui Mary rămăsese imensa ei putere de con-topire cu viul. De aceea eram acolo, în
locul ei de recluziune magică, cinând pe malul lacului, la lumânarea stinsă din când în când de
zborul prietenului ei, cormoranul. Rostul venirii mele era să îi spun povestea mea despre
empatie, co-trăire, inter-simțire, care ne face semeni întru natură, membri ai comunității biotice,
nu doar a celei omenești, așa cum spera după lectura rezumatului din Convenio.

- Te-am chemat ca să te ascult. Am visat că o să vii. Te-am recunoscut în clipa în care te-am
văzut, un pic rigidă, pe scaunul tău din amfiteatru.

Mary știa că suntem un continuum viu. Putea simți făpturile din jur. Nu avea nevoie doar
de vorbe ca să înțeleagă. Ajunsese la înțelepciunea arhetipală, blândă, plină de dragoste pentru
toată făptura. Mama Pământ, mereu renăscândă, mereu ucisă, disprețuită, călcată în picioare,
pasăre Phoenix, în trup sau în gând.

35 Arderea de vie a văduvei la moartea soțului.

36 Ea susținea un curs liber, la Boston College, adresat doar fetelor și avea aceeași ofertă de curs pentru
băieți, dar separat de fete. Un student afro-american s-a înscris la cursul frecventat de fete, iar Mary i-a oferit un curs
fie și numai doar pentru el. Studentul, spre marea satisfacție a administrației care îi purta sâmbetele, a reclamat -o cu
acuzația de sexism și rasism.
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LA MULTI ANI MM!

….puține în poză, multe în realitate!
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