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NAŢIONALIZAREA GENULUI  
ŞI GENIZAREA NAŢIUNII 

 
 
În acest studiu îmi propun să explorez potenţialul 

teoretic şi critic al cercetării feministe în raport cu studiul 
naţionalismului, pentru a aduce la suprafaţă faptul că nu 
numai etnicitatea este diferenţa care contează pentru 
naţionalism, ci şi genul şi sexualitatea. Argumentul meu 
este că abordarea noastră nu rezidă „doar” în corectarea, 
criticarea şi depăşirea perspectivelor mainstream, 
insensibile la gen, cu toate că, desigur, nu putem să 
accentuăm suficient de mult această contribuţie, ea fiind 
una dintre cele mai recente în domeniu10. Pe lângă 

 
10 Asemenea modului în care se întâmplă lucrurile şi în alte contexte 
tematice, perspectiva feministă realizează şi în analiza 
naţionalismului mai multe obiective: aduce în atenţie o serie de 
subiecte neabordate de perspectivele „clasice”, insensibile la gen; 
critică bagajul teoretic, metodologic şi epistemologic al celor din 
urmă; constituie noi teorii şi produce noi tipuri de analize în 
domeniu. Într-un anumit sens, ea se axează pe linia schimbării de 
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aceasta însă, trebuie să recunoaştem că analiza feministă 
a naţionalismului aduce o contribuţie importantă la 
însăşi dezvoltarea cunoaşterii feministe, o îmbogăţind-o 
tocmai într-unul din capitolele sale cele mai centrale, cel 
legat de problematica identităţilor sociale şi culturale şi 
de cea a politicilor identitare11. Lucrarea de faţă face o 
introducere sumară în bogăţia producţiei ştiinţifice pe 
acest subiect, rezultată, printre altele, şi din 
instrumentarul interdisciplinar şi multicultural al 
abordării, precum şi din bagajul empiric şi teoretic divers 
al investigaţiilor. În acest context îşi au locul, desigur, şi 
cercetările realizate în Europa Centrală şi de Est, inclusiv 
în şi despre România12.  

 
perspectivă petrecute în investigaţia naţionalismului sub impactul 
abordării constructiviste, dar şi completează, chiar radicalizează 
această schimbare. Aceasta analizează modalităţile prin care 
naţionalismul constituie genul şi sexul, dovedind cum – în şi prin 
acest discurs şi practică –, pe lângă etnicitate, şi cele dinainte devin 
surse şi mijloace importante ale identificării naţionale.  
11 Definirea acelor categorii sociale şi experienţe care stau la baza 
legitimării sale atât în planul mişcării sociale, cât şi în cel al 
cunoaşterii, a fost şi a rămas un moment cheie în cariera 
feminismului. De aceea, toate analizele care se aplică în mod explicit 
diverselor fenomene identitare au o importanţă şi mai accentuată din 
punctul de vedere al dezvoltării teoriei feministe. 
12 Lucrările prezentate în acest articol ne călăuzesc prin multe 
perspective disciplinare (în speţă cele istorice, sociologice, 
antropologice, politologice), dar şi prin diverse spaţii culturale şi 
perioade de timp, prin diverse tipuri de naţionalisme articulate în 
diferite contexte social-istorice (societatea modernă capitalistă, 
contextul postcolonial, sistemul socialist-comunist, dar şi regimul 
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În fine, scopul meu este şi clarificarea relaţiei dintre 
abordarea care introduce perspectiva de gen în analiza 
naţionalismului şi poziţia feministă faţă de naţionalism13. 
Prima ne focalizează atenţia asupra modalităţilor în care 
naţionalismul construieşte femininitatea, masculinitatea, 
hetero- şi homosexualitatea, precum şi a modului în care 
aceste construcţii, la rândul lor, iau parte la constituirea 
etnicităţii şi naţiunii. Faţă de aceasta, poziţia feministă – 
în viziunea mea –, dincolo de producţia analitică, generează 
o atitudine critică faţă de acel sistem ideologic/ discursiv şi 
acea practică socială care construieşte/ menţine ordinea 
hegemonică a etnicismului, rasismului, sexismului şi 
homofobiei, plasând anumite categorii sociale în poziţii 
subordonate şi transformând diversitatea etnică şi 
sexuală în inegalităţi.  

 
 

 
postsocialist). Studiul meu, însă, nu este structurat nici conform 
delimitărilor disciplinare, şi nici conform celor legate de tipurile de 
naţionalism menţionate. El tratează subiecte centrale ale relaţiei 
dintre gen, sex, etnicitate, naţiune şi naţionalism, precum şi dintre 
naţionalism şi feminism, aşa cum au fost constituite ele în diferite 
locuri şi timpuri, fiind analizate prin diverse metode ale cunoaşterii 
sociale şi culturale.  
13 Această diferenţiere, din nou, nu este una care se pretează doar la 
analiza naţionalismului. Căci deosebirea dintre studiile despre femei, 
studiile de gen şi studiile feministe, se dovedeşte a fi relevantă la un 
nivel mai general, formând de foarte multe ori unul dintre subiectele 
dezbătute „în interior”, prin care domeniul nostru s-a dezvoltat în 
controversă.  
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Studiul naţionalismului dintr-o perspectivă feministă  
 
În cele ce urmează, voi exemplifica valoarea 

producţiei ştiinţifice în domeniul abordării feministe a 
naţinalismului nu într-atât prin prisma contribuţiilor 
teoretice, cât mai ales prin ipostaze ale analizei empirice 
multidisciplinare şi multiculturale. Feminismul 
transformă în subiect al cunoaşterii aspecte ale 
fenomenului care nu ies la suprafaţă în cadrele analitice 
clasice, dar care, după cum s-a dovedit, au un loc central 
în discursurile şi practicile naţionaliste. Imaginile şi 
locaţiile feminităţii, masculinităţii, hetero- şi 
homosexualităţii, maternităţii, precum şi politicile de 
reproducere/ avort şi practicile violenţei sexuale şi ale 
violului în timp de război – dobândind sensuri şi 
semnificaţii naţionalizate – contribuie la constituirea 
simbolică şi materială a naţiunii, precum şi a graniţelor ce 
o despart de alte naţiuni. De asemenea, naţionalismul 
produce credibilitatea „naţiunii” ca o familie extinsă (ce 
trebuie, conform convingerii sale, reprodusă în puritatea 
şi omogenitatea ei), tocmai prin faptul că 
instrumentalizează (pe lângă etnicitate) genul şi 
sexualitatea (adică identităţile şi relaţiile de gen şi cele 
sexuale, dar şi ordinea de gen şi sexuală care – 
distribuind femeile, bărbaţii, homosexualii şi 
heterosexualii în anumite poziţii ale ierarhiei sociale – 
legitimează anumite idei despre normalitatea „naţiunii 
noastre”).  
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Pe lângă aceste teme, problema relaţiei mişcării 
femeilor cu mişcările naţionale/ naţionaliste este şi ea 
una centrală în cadrul nostru analitic. Şi asta nu numai 
pentru că acest demers conştientizează activismul 
femeilor - care astfel încetează ori să nu devină deloc 
subiectul fenomenului în cauză, ori să apară doar în 
poziţii de victimă -, ci şi pentru că (şi) prin această 
chestiune se reafirmă importanţa recunoaşterii 
diversităţii interioare a femeilor şi a feminismelor, 
poziţiile şi opţiunile cărora trebuie evaluate în propriile 
lor condiţii social-istorice.  

În termeni şi mai concreţi, în cele ce urmează voi 
prezenta studii de caz realizate în diverse spaţii şi 
timpuri (precum şi în contextul naţionalismelor aferente) 
despre modalităţile în care, întrepătrunzându-se, 
procesele de naţionalizare a genului şi a sexualităţii şi 
cele de genizare şi sexualizare a naţiunii - în timp ce 
prioritizează identitatea şi diferenţa naţională, şi 
subordonează subiectul social masculin şi feminin 
„cauzei supreme a naţiunii” - produc o ordine socială 
patriarhală şi sexistă.  

 
 

Centralitatea genului şi sexualităţii în naţionalism  
 
Răsfoind prin literatura feministă a 

naţionalismului14, ni se relevă marile teme prin care acest 
 

14 Amintesc aici doar câteva din volumele colective, care au devenit 
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tip de analiză îşi impune relevanţa şi importanţa în 
contextul producţiei ştiinţifice a ultimelor decenii. Iată 
câteva dintre ele: rolul femeilor în reproducerea biologică 
şi culturală a naţiunii în viziune naţionalistă, respectiv 
problematicile aferente ale politicii maternităţii şi 
reproducerii; caracterul genizat al cetăţeniei şi 
inegalităţile de gen produse prin politicile statului 
naţional; instrumentalizarea corpului feminin de către 
naţionalismul militarist; masculinitatea normativă în 
regimul naţionalist; naţionalismul şi instituţia 
heterosexualităţii. Este important de observat că 
problema relaţiei dintre gen şi naţiune nu este abordată 
doar în termeni de reprezentare culturală, simbolică, ci şi 
din punctul de vedere al consecinţelor materiale ale 
construcţiilor şi practicilor naţionaliste asupra vieţii 
femeilor şi bărbaţilor. În fond, până la urmă, aceste 
analize privesc identitatea naţională şi cea de gen ca 
fenomene întreţesute cu relaţii politice în sensul cel mai 

 
puncte de reper în acest domeniu: Gisela Bock şi P. Thane, eds., 1991; 
Nanette Funk şi M. Mueller, eds., 1993; Helma Lutz, A. Phoenix şi N. 
Yuval-Davis, eds., 1995; C. Corrin, ed., 1996; Mary Maynard şi June 
Purvis, eds., 1996; Lois A. West, ed., 1997; A. Jetter, A. Orleck şi D. 
Taylor, eds., 1997; Nickie Charles şi H. Hintjens, eds., 1998; Rick 
Wilford şi Robert L. Miller, eds., 1998; R. Solinger, ed., 1998; Sita 
Ranchod-Nilsson şi  Mary Ann Tetrault, eds., 2000;  Tamar Mayer, 
ed., 2000; Claire Duchen şi Irene Bandhauer Schöffman, eds., 2000; 
Ida Blom, ed., 2000; Cynthia Cockburn şi Dubravka Zarkov, eds., 
2002; precum şi câteva volume de autor, de exemplu: Cynthia Enloe, 
1989; Barbara Einhorn, 1993; Nira Yuval-Davis, 1997; Gail Kligman, 
1998; Cynthia Cockburn, 1998.  
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larg al cuvântului, produse atât de puterea discursivă/ 
simbolică, cât şi de cea materială/ socială. 

Altfel spus, perspectiva feministă analizează 
procese simbolice şi materiale care definesc şi 
poziţionează feminitatea, masculinitatea, relaţia dintre 
femei şi bărbaţi, sexualitatea în raport cu „interesul 
naţional”, precum şi mecanisme, prin care naţiunea se 
defineşte ca feminină sau, după caz, masculină, 
dobândind sensuri sexuale, erotice. Naţionalismul ca 
discurs şi practică ce constituie comunitatea imaginată a 
naţiunii în diverse perioade şi teritorii, integrează în 
activitatea sa simbolică şi materială concepţii culturale 
despre identităţile, relaţiile şi ordinea de gen, şi – 
asociindu-le cu sfinţenia naţiunii – le normalizează şi 
naturalizează. Pe de altă parte, se legitimează el însuşi 
prin apelul la sentimente şi legături de maternitate, 
paternitate, fraternitate, în fine, de rudenie şi de sânge, 
devenind o forţă mobilizatoare prin însăşi această 
trimitere şi, în unele cazuri, prin erotizarea chemărilor 
patriotice. De asemenea, în literatura feministă produsă 
de-a lungul ultimului deceniu, foarte multe cercetătoare 
accentuează rolul pe care patriarhatul şi sexismul îl joacă 
în susţinerea naţionalismului, şi invers. De aceea nu ne 
poate mira faptul că, în multe cazuri, activismul feminist 
se îndreaptă împotriva naţionalismului, chiar dacă 
această relaţie nu este deloc atât de univocă şi de simplă. 
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Feminităţi, masculinităţi şi puterea naţionalismului 
 
Naţionalismul are puterea de a transforma bărbatul 

în soldat, iar pe femeie în mama sau soţia unui martir, ne 
spune Mary H. Moran în articolul ei scris despre 
masculinitate în contextul războiului civil din Liberia 
(Moran, 1995: 79). Iar Cynthia Enloe ne arată modalităţile 
prin care ideologiile şi strategiile naţionaliste au fost 
utilizate în diverse contexte militariste pentru revigorarea 
şi perpetuarea privilegiului masculinităţii (Enloe, 1995: 
14).  

Naţionalismul naţionalizează genul. El trasează 
tranşant rolul femeii în a reproduce biologic naţiunea 
(Nira Yuval-Davis, 1997: 22-23) şi îşi alocă dreptul de a 
controla sexualitatea, abilitatea reproductivă şi corpul 
femeilor. Etnicitatea, definită la rândul ei – prin virtutea 
originii comune – ca o structură de înrudire, extrapolată 
apoi de către naţionalism la nivelul apartenenţei 
naţionale, devine dependentă, şi ea, de capacitatea de a 
controla femeia propriului grup etnic. Astfel, corpul 
femeii dobândeşte rolul de a marca graniţele etnice 
(Nickie Charles şi Helen Hintjens, 1998: 12), dar şi 
semnificaţia de simbol al fertilităţii naţionale (Julie 
Mostov, 2000: 91). Chiar mai mult, femeia devine 
garanţia purităţii etnonaţionale („mama naţiunii”), dar şi 
punctul slab al comunităţii („trădătoarea”), astfel 
reproducându-se, şi în aceşti termeni, duplicitatea 
concepţiei despre femeie, care este atât idealizată ca o 
„sfântă” sau „virgină” (simbol al virtuţii), cât şi 
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demonizată ca „vrăjitoare” sau „prostituată” (simbol al 
vulnerabilităţii). Oarecum în continuare, naţionalismul 
distribuie femeilor şi rolul de a reproduce naţiunea în 
sens cultural: termeni ca „limbă maternă”, „pământ 
matern”, „patrie mamă”, denotă faptul că femeile trebuie 
să vegheze asupra continuităţii culturale şi să garanteze 
menţinerea tradiţiilor comunităţii (atât prin educarea 
copiilor în spiritul acestora, cât şi prin stilul lor propriu 
de viaţă). Aceste activităţi necesită, desigur, cultivarea 
permanentă a trăsăturii definite ca fiind prin excelenţă 
feminină, cea a grijii faţă de celălalt. De asemenea, în 
acest context, şi ocupanţii rolurilor masculine primesc 
sarcini importante: ei trebuie să fie în primul rând eroi, 
gata pentru sacrificiul ultim. Totuşi, primesc dreptul de a 
exista în mai multe ipostaze, precum ne spune Julie 
Mostov în legătură cu modelele legitime ale 
masculinităţii în timpul războiului din fosta Iugoslavie: ei 
pot fi şi trebuie să fie „soldaţi neînfricaţi”, dar şi „soldaţi 
cu suflet feminin”, sau pot acţiona ca „fiii patriei mame”, 
şi, desigur, mai pot fi şi „eroi decedaţi”, astfel 
contopindu-se pentru totdeauna cu trupul etern al 
naţiunii (Mostov, 2000: 93-96). Dar nu întotdeauna 
masculinatea normativă a naţiunii trebuie să fie una 
eroică şi agresivă, precum arată Stefan Dudink (2002) în 
studiul său despre „naţiunea morală” olandeză şi 
bărbatul non-eroic aferent, chiar dacă recunoaşte că 
războiul şi militarismul sunt forţele majore ale constituirii 
masculinităţii occidentale moderne. Olanda secolului al 
XIX-lea, definită ca fiind victima slabă şi vulnerabilă a 
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politicilor europene agresive, şi-a identificat sursa 
mândriei sale naţionale în valorile justiţiei sociale şi ale 
moralităţii. Conform acestei opţiuni identitare, marii eroi 
ai naţiunii au fost reprezentaţi în ipostaze de autoreflexie 
şi contemplare, acest tip de masculinitate „moale” 
constituindu-se în reciprocitate cu „naţiunea morală”.  

Naţionalismul genizează naţiunea. După caz, 
aceasta este descrisă ca femeie, în primul rând prin 
virtutea faptului că are nevoie de dragostea „noastră” (a 
bărbaţilor) şi de protecţie – trăsături considerate, prin 
definiţie, feminine. Dar poate dobândi şi semnificaţii 
masculine, înţeleasă fiind ca o fraternitate, o reţea de 
solidaritate bărbătească bazată pe colaborarea între 
camarazi, o ordine masculină.  

Puterea naţionalismului constă (şi) în controlul 
reprezentării naţiunii, sau mai bine zis în contextul 
problematicii discutate în acest articol, al genizării 
naţiunii şi al naţionalizării genului. Identitatea naţională 
– precum au arătat dintr-o perspectivă de gen neutră, de 
exemplu, antropologii Orvar Löfgren (1994) şi Richard 
Fox (1990) – este un teren de luptă culturală. Această 
afirmaţie rămâne validă şi din punctul de vedere al 
relaţiilor de gen. Căci, prin lupta pentru definirea 
naţiunii, nu se duc lupte „doar” între diverse grupuri 
definite în termeni etno-naţionali şi/ sau în interiorul 
acestora între diferite categorii (clase) sociale, ci se 
„joacă” şi relaţiile de putere dintre femei şi bărbaţi, şi/ 
sau dintre persoane cu orientări sexuale diferite. Putem 
afirma deci că identitatea naţională este un teren de luptă 
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culturală genizată. În fine, miza acestor „războaie 
simbolice” este, în orice termeni am privi-o, dobândirea 
puterii de a defini/ reprezenta naţiunea şi de a acţiona în 
numele acestei definiţii naturalizate, transformate în 
realitatea normativă, precum şi monopolizarea abilităţii 
de a transfigura subiecţii sociali masculini şi feminini în 
proprietatea naţiunii. Discursurile şi practicile 
naţionaliste însă nu acţionează de la sine şi prin sine. Ele 
sunt vehiculate de indivizi (femei şi bărbaţi) concreţi, cu 
interese concrete, aflaţi în anumite poziţii sociale, dintre 
care unii au de căştigat beneficii simbolice şi materiale de 
pe urma identificării cu naţionalismul.  

 
 

Exploatarea naţionalistă a sexualităţii  
 
Naţionalismul se bazează pe heterosexism, şi, la 

rândul său, reproduce acest sistem de instituţionalizare şi 
normalizare a heterosexualităţii şi a excluderii 
identităţilor şi practicilor nonheterosexuale (V. Spike 
Peterson, 2000: 54-81). Statul naţional este instituţia 
masculinităţii hegemonice, adică heterosexuale, fiind (şi) 
expresia puterii (şi a violenţei) de a planifica 
reproducerea sexuală, de a controla corpul femeilor, de a 
supune activitatea sexuală unor reglementări politice şi 
de a instituţionaliza familia heteropatriarhală. Tot ea, 
heterosexualitatea masculină, este responsabilă de 
reproducerea ierarhiilor de gen, care – în familie – se 
susţin prin violenţa domestică, în public prin viol, iar în 
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contextul unor conflicte intergrupale violente prin 
castrarea bărbaţilor, violarea sau prostituarea femeilor 
din celălalt grup. În naţionalism, reducerea rolului femeii 
la procreare, merge mână-n mână cu tratarea sexului 
nonreproductiv (inclusiv cel homosexual) ca fiind un 
pericol pentru naţiune, iar alocarea funcţiei de a educa 
copiii în spiritul „tradiţiilor” implică şi aşteptarea ca 
femeile să perpetueze anumite concepţii despre 
sexualitatea „normală”. Deoarece menţinerea graniţelor 
etnice şi/ sau religioase este asigurată şi de 
reglementarea mariajului, a custodiei copiilor, a 
moştenirii proprietăţii sau a cetăţeniei, statul naţional 
controlează şi relaţiile sexuale – iată încă un motiv pentru 
care o analiză a naţionalismului trebuie să recunoască 
centralitatea sexualităţii în perpetuarea lui. De asemenea, 
ea nu poate să nu observe că metafora „naţiunea-ca-
femeie” nu ar funcţiona în condiţiile în care femeia în 
cauză ar fi femeie copilă, sau lesbiană, sau prostituată, 
sau persoană postmenstruală. Căci, conform concepţiei 
naţionalismului, femeia-naţiune este fertilă, pură, şi, 
implicit, heterosexuală. Totuşi, şi nu în ultimul rând, 
articolul discutat aici ne reaminteşte: femeile nu sunt - 
întotdeauna şi pur şi simplu - victime ale sistemului 
heteropatriarhal deoarece, printre altele, ele însele pot 
împărtăşi şi reproduce credinţa în heterosexualitatea 
normativă, garanţia „normalităţii” naţiunii.  

Julie Mostov abordează implicarea sexualităţii în 
naţionalism dintr-o altă perspectivă (Mostov, 2000: 89-
113). Ea analizează modul în care, în contextul fostei 
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Iugoslavii, în timp ce politica identităţii naţionale 
erotizează naţiunea în imaginarul spiritual, simultan ea 
desexualizează femeile şi bărbaţii concreţi. În recrutarea 
militarilor, retorica naţionalistă face apel la masculinitate, 
la bărbatul autentic al regimului patriarhal, iar femeilor 
le cere ori să se păstreze pentru bărbaţii lor eroi, ori să-şi 
sacrifice fiii pentru patrie. Atât în cazul femeilor, cât şi în 
cel al bărbaţilor, apreciază comportamentul asexual, 
castitatea, puritatea. Totuşi, în vederea întăririi mândriei 
naţionale şi a celei masculine, propaganda de război are 
nevoie şi de corpul erotic feminin, menit să confirme 
virilitatea bărbaţilor şi să satisfacă apetitul sexual al 
eroilor.  

Alte spaţii, alte perioade istorice. Susan Pedersen 
(1991), analizând politica sexuală a colonialismului în 
Kenya, observă centralitatea dezbaterii despre mutilarea 
genitală a femeilor în definirea „identităţii coloniale” şi a 
măsurii în care politica colonială trebuie să se implice în 
schimbarea tradiţiilor locale. De asemenea, ea 
accentuează că lupta pentru independenţa naţională a 
Indiei s-a purtat şi pe planul dezbaterilor asupra 
tradiţiilor indiene, de exemplu a sacrificării soţiei în cazul 
morţii soţului, căci afirmarea legitimităţii obiceiului 
„suttee” era unul dintre instrumentele afirmării 
drepturilor naţionale. În ambele cazuri, corpul femeii s-a 
dovedit a fi simbolul perfect al identităţii naţionale, căci, 
în aceste contexte, femeia era un subiect social mut, doar 
feministele occidentale şi locale fiind dedicate dreptului 
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femeilor de a-şi exprima propria părere despre propriul 
corp.  

Corpul şi sexualitatea femeii ca spaţiu naţional 
dobândeşte din nou alte sensuri în condiţiile în care 
violul este utilizat ca instrument de război (vezi, de 
exemplu: Beverly Allen, 1996; C. Corrin, 1996; Nickie 
Charles şi Helen Hintjens, 1998; Mirjana Morokvasic, 
1998; Dubravka Zarkov, 1999; Zillah Eisenstein, 2000). O 
temă discutată tot mai mult în literatura feministă a 
naţionalismului, definită recent ca fiind crimă de război, 
şi, desigur, dezbătută/ contestată în timpul războiului 
chiar şi în relaţia dintre feministele localizate în „tabere 
etnice” diferite – violul în naţionalismul militarist 
dobândeşte mai multe funcţii. Este un atac implicit 
împotriva bărbaţilor celuilalt grup etnic, cărora astfel li se 
contestă capacitatea de a-şi proteja femeile faţă de 
duşman. Este o modalitate prin care se încalcă interdicţia 
de a transcende graniţa etnică, se „contaminează” 
puritatea celuilalt, şi astfel se distruge identitatea 
naţională. În fine, această formă a violenţei sexualizate şi 
naţionalizate nu este altceva decât modalitatea regimului 
patriarhal, sexist şi rasist de a defini identitatea femeilor 
şi de a le localiza în poziţia de obiect subordonat 
dorinţelor sexuale şi naţionale agresive. În condiţiile 
războaielor etnice ale anilor 1990, unul dintre punctele 
centrale ale definirii poziţiei faţă de violenţa gender-
specifică în fosta Iugoslavie, este cel al dezbaterii despre 
natura sa sexuală şi/ sau naţională (Jelena Batinic, 2001). 
(Şi) în legătură cu această chestiune, feministele din 
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Croaţia, de exemplu, s-au împărţit în două tabere, şi, 
astfel, solidaritatea femeilor împotriva naţionalismelor 
militariste de toate culorile nu mai putea funcţiona în 
mod univoc. Grupările numite „patriotice” au definit 
violul de masă ca parte a genocidului sârbesc dus 
împotriva nonsârbilor, considerând că toţi sârbii – 
inlcusiv feministele care se opuneau războiului – sunt 
vinovaţi de ceea ce s-a întâmplat. Feministele din 
Belgrad, mişcarea Women in Black, în primul rând, chiar 
dacă respingea ideea suferinţei reciproce şi recunoştea că 
violatorii aparţineau în majoritatea cazurilor celuilalt 
grup etnic, nu accepta să participe la instrumentalizarea 
politică a victimelor violului, considerând că, de fapt, 
prin viol, viaţa femeilor n-a fost distrusă de cealalaltă 
naţionalitate, ci de corpul bărbaţilor.  

 
 

Reproducerea naţiunii şi naţionalizarea maternităţii 
 
Procrearea, avortul şi maternitatea sunt alte teme 

centrale în politica naţionalistă, legate, desigur, de ideea 
de bază conform căreia femeile sunt mamele naţiunii, 
datoria lor patriotică supremă este de a reproduce 
biologic şi cultural naţiunea, şi statul naţional are dreptul 
să controleze sexualitatea şi corpul femeilor. Această 
concepţie se dovedeşte a fi unul dintre punctele cheie ale 
stilului naţionalist de a face politică, căci ea revine în 
toate formele pe care naţionalismul le-a cunoscut de-a 
lungul istoriei sale de mai bine de două secole (Nickie 
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Charles şi Helen Hintjens, 1998: 2-6). Naţionalismul 
secolului al XIX-lea, exprimând interesele burgheziei, a 
construit imaginea naţiunii conform familiei burgheze, 
respectiv a definit naţiunea ca o familie extinsă. Modelul 
familial burghez extrapolat la nivelul întregii societăţi 
însemna transferarea principiilor diviziunii muncii din 
spaţiul privat în cel public şi, printre altele, a rezultat în 
reducerea feminităţii la capacitatea reproductivă şi la 
rolurile domestice. Mişcările pentru independenţă 
naţională din secolul al XX-lea au recurs, de asemenea, la 
imaginarul genizat al naţiunii, mobilizând femeile prin 
rolul lor de a procrea noile naţiunii. Tot acelaşi secol 
cunoaşte şi manifestări ale naţionalismului cuplat cu 
regimurile opresive pentru femei ale fundamentalismelor 
religioase, dar şi naţionalismele de tip socialist (care, 
după caz, exploatau femeia atât în rolul lor productiv, cât 
şi cel reproductiv), precum şi cele postsocialiste, cu 
încercarea lor de a revigora ordinea de gen „normală” 
conform tradiţiilor patriarhale de dinaintea socialismului.  

Politizarea maternităţii este întotdeauna parte a 
discursului şi practicii naţionaliste opresive faţă de femei, 
dar maternitatea poate deveni şi sursă de identificare 
pentru femeile care se opun autoritarismelor de toate 
felurile. Spre exemplu, în Chile, mamele celor dispăruţi 
în regimul militarist au jucat un rol important în 
articularea rezistenţei faţă de statul totalitar. Sau, în fosta 
Iugoslavie, maternitatea a putut fi mobilizată ca una 
dintre resursele constituirii solidarităţii femeilor 
deasupra graniţelor etnice impuse de militarismul 
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naţionalist şi susţinute de război. Argumentul 
maternităţii este utilizat, de asemenea, în cazurile în care 
se caută fundamentul biologic al incapacităţii femeilor de 
a ucide, precum şi al diferenţei dintre „bărbaţi” (asociaţi 
cu agresivitatea) şi „femei” (definite prin grija maternă). 
Dar în secolul al XIX-lea, el s-a regăsit şi în logica 
sufragetelor americane. Faţă de afirmaţia conform căreia 
dreptul femeilor la participare politică trebuie limitat 
deoarece ele nu au obligaţia de a se înrola în armată, ele 
accentuau riscul naşterii şi, implicit, primejdia pe care 
femeile o asumă atunci când dau viaţă soldaţilor 
potenţiali (Cheryl Logan Sparks, 2000: 188-189). 
Maternitatea s-a dovedit a fi utilizabilă politic şi pentru 
„normalizarea” schimbării petrecute în rolurile sociale 
ale femeilor. De exemplu, în Olanda de după cel de al 
doilea război mondial, explicaţia implicării femeilor în 
mişcarea de rezistenţă, precum şi în roluri tradiţional 
masculine s-a articulat în jurul ideii conform căreia, de 
fapt, în noile domenii, ele îşi exercită doar instinctele 
materne cunoscute (Jolande Withuis, 2000: 39-40). Astfel, 
vechile stereotipuri de gen, care asociau femeia cu 
maternitatea, inventând maternitatea simbolică, au 
continuat să fie grila de interpretare dominantă a 
realităţii şi, ca atare, s-au reprodus în pofida schimbărilor 
petrecute în diviziunea socială a muncii.  

Incriminarea avortului este o consecinţă directă a 
concepţiilor naţionaliste despre maternitate şi despre 
rolul femeilor în reproducerea biologică a naţiunii, dar 
dobândeşte semnificaţii politice concrete în funcţie de 
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contextul social-istoric mai larg. În Statele Unite ale 
Americii putem observa, spre exemplu, lungul proces al 
politizării avortului (Marcy J. Wilder, 1998: 73-95). 
Pornind de la dezbaterile legislative desfăşurate la 
mijlocul secolului trecut, trecând printr-o fază a 
confruntărilor sângeroase din cel de al optulea deceniu 
(în condiţiile, în care politica prezidenţială republicană a 
favorizat retragerea dreptului fundamental al femeii de a 
decide în această problemă), acest proces a rezultat în noi 
concepţii despre avort şi reproducere în politica pro-choice 
ai anilor 1990. În contextul acesteia din urmă femeia se 
consideră a fi un subiect social moral, capabil de a lua 
decizii responsabile cu privire la corpul şi sexualitatea ei 
fără ca acestea să îi fie impuse de către o moralitate 
publică/ guvernamentală. Gândirea şi practica nouă în 
domeniu face trecerea de la recunoaşterea dreptului 
femeii de a recurge la avort la crearea şi finanţarea unui 
sistem în care femeilor le stă la dispoziţie o gamă întreagă 
de opţiuni reproductive care să facă posibilă reducerea la 
minim a sarcinilor nedorite. Alt timp, alt spaţiu: România 
în perioada ceauşistă, renumită, printre altele, prin 
agresivitatea politicii pronataliste şi antiavort. Gail 
Kligman (1998) face o analiză detailată atât a constituirii 
cadrului legislativ (şi a viziunii oficiale) în domeniu, cât 
şi a experienţelor şi strategiilor individuale legate de 
recurgerea la avort în contextul metodologic şi teoretic a 
ceea ea numeşte etnografia statului. Descifrând 
semnificaţiile politice ale centralităţii reproducerii în 
regimul ceauşist, Kligman consideră că, (şi) prin acest 
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fenomen, societatea românească a ajuns şi a rămas să fie 
structurată de duplicitatea indivizilor faţă de sistem şi de 
complicitatea lor cu sistemul. Procesul dedublării în eul 
public şi în cel privat, desigur, desfăşurat prin diverse 
drame personale, precum şi constituirea unor reţele 
informale pentru supravieţuire în umbra vieţii oficiale, 
au făcut posibilă (şi în acest caz) atât acomodarea oficială 
la lege şi, implicit, reproducerea sistemului, cît şi 
rezistenţa faţă de controlul atotputernic al vieţii private 
de către statul naţional-comunist. Desigur, în acest 
context trebuie amintit şi faptul că politizarea excesivă a 
reproducerii şi incriminarea avortului, dublând politica 
industrializării forţate în condiţiile economiei de penurie, 
au constrâns femeile din România să găsească diferite 
strategii individuale pentru a putea trăi în poziţia de 
duble eroine (muncitoare şi mame), care le era prescrisă 
în ordinea de gen al regimul naţional-comunist.  

Încă un pas în timp şi spaţiu ne convinge de faptul 
că reproducerea şi controlul sexualităţii femeilor este 
întotdeauna centrală în politica naţională/ naţionalistă. 
Susan Gal (1994) ne introduce îm dezbaterile despre 
avort desfăşurate în Ungaria la începutul anilor 1990, 
privite ca unul dintre instrumentele prin care identităţile 
politice postsocialiste se articulau şi se defineau, printre 
altele, prin afirmarea atitudinilor lor antisocialiste. Ea ne 
ajută să înţelegem că aici nu este vorba doar despre 
faptul că politicul instrumentează reproducerea, ci şi de 
faptul că problema reproducerii este unul din terenurile 
pe şi prin care se duce lupta pentru puterea politică. În 
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acest context, conservatorii şi naţionaliştii au definit 
politica de avort socialistă ca fiind „Trianonul biologic” 
(comparând-o chiar şi cu pierderile de vieţi omeneşti cu 
ocazia luptei de la Mohács), care a distrus, încă o dată, 
naţiunea maghiară. Ei au considerat că pentru 
reconstituirea moralităţii naţionale, precum şi pentru 
creşterea demografică a populaţiei, este nevoie de 
interzicerea avortului. Liberalii, atunci în opoziţie, şi-au 
exprimat părerea că o lege o avortului, asemenea legii 
pornografiei, ar însemna implicarea statului în viaţa 
intimă a cetăţenilor. Astfel, de fapt, pe lângă idealizarea 
familiei sfânte burgheze, ei şi-au exprimat atitudinile 
antisocialiste, convingerea că domeniul privat a fost şi 
trebuie să rămână un spaţiu neocupat de stat. Dezbaterea 
publică despre avort, purtată în cea mai mare parte fără 
implicarea decisivă a femeilor, a transformat problema 
dintr-una socială, legată de drepturile femeilor în una 
morală, legată de identitatea naţională. Acest lucru a fost 
facilitat şi de asimilarea problemei drepturilor şi 
autonomiei femeilor cu proiectul socialist de emancipare, 
căci, după cum am văzut, miza dezbaterilor publice 
despre avort a fost până la urmă articularea unor 
identităţi politice antisocialiste. 
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Ipostaze şi semnificaţii ale relaţiei dintre naţionalisme 
şi feminisme 

 
Feminismul alb, occidental – hegemonic până la un 

moment dat – a produs convingerea conform căreia 
solidaritatea feminină mondială se realizează datorită 
faptului că subordonarea femeilor este o caracteristică 
universală a societăţii umane. Mişcarea feministă a 
constituit, deci, categoria identitară în numele căreia se 
legitima pe baza diferenţei sexuale dintre femei şi bărbaţi 
şi – din perspectiva femeilor astfel definite – a 
conceptualizat şi atacat patriarhatul ca fiind cel mai 
important sistem opresiv. După cum am mai accentuat în 
primul capitol al studiului de faţă, această presupunere şi 
logică n-a luat în considerare diferenţele între femei care 
însă, la rândul lor, cu timpul, s-au articulat tot mai 
accentuat în conştiinţa publică şi teoretică sub influenţa 
diverselor schimbări petrecute în societate şi în teoria 
socială.  

Din acest punct de vedere, trebuie să observăm că 
analiza feministă a naţionalismului contribuie la acest 
proces cel puţin prin sensibilitatea faţă de diversitatea 
relaţiei dintre naţionalism şi feminism. Chiar dacă unii 
afirmă că, exceptând unele cazuri, feminismul şi 
naţionalismul au fost mai întotdeauna poziţii ideologice 
incompabitibile în Europa (Gisela Kaplan, 1997: 3), alţii 
recunosc, totuşi, că – în diverse contexte social-istorice – 
feminismul poate cunoaşte atât forme naţionaliste, cât şi 
antinaţionaliste (Lois A. West,1997). Deci, chiar dacă, 
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precum am arătat în paragrafele anterioare, 
naţionalismul – atât cel simbolic, cât şi cel material – 
instrumentalizează şi subordonează femeile, unele femei 
în unele contexte pot opta pentru convingeri şi practici 
naţionaliste, chiar şi dacă între timp susţin că sunt 
feministe, încercând să lege mişcarea pentru 
independenţa naţională cu mişcarea pentru drepturile 
femeilor şi/ sau să le lase pe cele din urmă în umbră, 
pentru a nu dăuna solidarităţii naţionale.  

Să ne gândim, de exemplu, la contextul 
colonialismului, în care relaţia dintre femeile 
colonizatoare şi cele colonizate a fost una de putere şi de 
oprimare, iar femeile locale s-au asociat mai degrabă cu 
mişcările pentru independenţa naţională a ţării lor, decât 
cu feminismul occidental (Lynn M. Kwiatkowski şi Lois 
A. West, 1997; Haunani-Kay Trask, 1997). Sau să ne 
aducem aminte de alte circumstanţe – spre exemplu cele 
ale războaielor etnice din fosta Iugoslavie –, când unele 
feministe s-au dedicat sprijinirii naţionalismelor pentru 
constituirea statelor naţionale proprii, renunţând la 
solidarizarea cu feministele celuilalt grup etnic 
(Dubravka Zarkov, 1999). Şi să nu uităm nici de alte 
situaţii – cum ar fi cea a mişcării Mexicano-Americane 
(Chicano) pentru obţinerea unor drepturi fundamentale şi 
împotriva discriminării rasiale în Statele Unite –, cazuri 
în care femeile s-au implicat în naţionalismul minoritar în 
umbra bărbaţilor lor, pentru ca mai târziu să-şi facă 
auzite propriile voci (Chicana) în vederea eliberării 
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femeilor în propriile lor comunităţi (Alma M. Garcia, 
1997).  

În alte contexte social-istorice însă, feminismul se 
dovedeşte a fi un sistem ideatic şi o practică socială 
antinaţionalistă şi antimilitaristă. Cynthia Cockborn 
(1998) ne prezintă cazuri în care, în condiţii de războaie 
etnonaţionale, femeile reuşesc transcenderea graniţelor 
etnice şi să colaboreze pentru pace. Pe linia activismului 
feminist antirăzboi, printre altele cea a reţelelor Women in 
Black, formate împotriva conflictului armat Israelo-
Palestinian şi a celui din fosta Iugoslavie, autoarea a 
contactat şi – într-un cadru al observaţiei participative – a 
descris trei proiecte de colaborare feminină. Reţeaua 
pentru Sprijinul Femeilor din Belfast, care aduce 
împreună femei din clasa muncitoare din comunităţile 
catolice şi protestante pentru a milita pentru pace, 
precum şi împotriva sărăciei; Alianţa Bat Shalom, reţeaua 
de colaborare a femeilor evreice şi palestiniene din Israel, 
militând pentru pace, dar şi pentru recunoaşterea 
drepturilor arabilor în Israel şi, în ultimă instanţă, pentru 
crearea unui stat Palestinian; Proiectul Medica pentru 
Terapia Femeilor, compus din femei musulmane, sârbe şi 
croate din Bosnia-Herţegovina, care acţionau pentru 
ajutorarea femeilor şi copiilor victime ale violului şi/ sau 
asistenţa acordată refugiaţilor.  

De asemenea, atunci când vorbeşte despre 
colaborarea feministelor de etnie diferită în timpul 
războiului din fosta Iugoslavie, Zarana Papic (2001) ne 
convinge despre rolul feminismului în rezistenţa faţă de 
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exclusivismele şi extremismele naţionalismului, în 
producerea şi susţinerea unui discurs şi a unei practici 
antinaţionaliste într-un context în care ura faţă de celălalt 
şi exterminarea celuilalt devine „normalitatea” vieţii 
cotidiene. Mai mult decât atât, Dubravka Zarkov 
atenţionează asupra importanţei rezistenţei faţă de 
etnicizare şi naţionalizare, faţă de autoidentificare în 
termeni etnici, precum şi faţă de reproducerea în 
feminism a politicilor de includere/ excludere 
caracteristice naţionalismului (Zarkov, 1999: 386). 

 
 

Criticism şi autocriticism în reflecţia feministă asupra 
naţionalismului 

 
În acest studiu mi-am propus să argumentez pentru 

recunoaşterea triplei contribuţii aduse de către 
perspectiva feministă la analiza naţionalismului. Am 
arătat cum aceasta, pe de o parte, conştientizează faptul 
că, de-a lungul producerii identităţii naţionale, 
naţionalismul instrumentează nu numai etnicitatea, ci şi 
genul şi sexualitatea. Constituie o ordine etnocentrică, 
patriarhală şi sexistă, cu repercusiuni simbolice şi 
materiale negative asupra categoriilor subordonate şi – 
indiferent de ideologia politică cu care se combină – 
mobilizează prin virtutea apelului la relaţii şi sentimente 
familiare tuturor indivizilor.  

Pe de altă parte, am prezentat cum, datorită 
diverselor locaţii social-istorice unde se desfăşoară, 
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cercetarea feministă a naţionalismului generează o serie 
de rezultate empirice utilizabile şi în analize 
comparative. Iar datorită multidisciplinarităţii care o 
caracterizează, poate trata fenomenul în complexitatea sa, 
reflectând prin diverse metode, atât asupra aspectelor 
structurale, cât şi asupra celor procesuale ale 
naţionalismului, atât asupra mecanismelor sale 
simbolice, cât şi asupra celor materiale, atât asupra 
producerii sale la nivelul discursurilor/ instituţiilor 
publice, cât şi la nivelul experienţelor cotidiene ale 
„oamenilor mici”.  

Şi, în al treilea, dar nu în ultimul rând, am adus 
argumente pentru considerarea perspectivei feministe ca 
una dintre sursele potenţiale ale spiritului critic şi acţiunii 
critice îndreptate împotriva naţionalismului, 
potenţialitate care poate fi valorificată doar în măsura în 
care însuşi feminismul reuşeşte să fie autocritic faţă de 
propriile esenţialisme şi exclusivisme.  

Poziţia adoptată de mine în această chestiune 
trebuie înţeleasă atât în contextul social al experienţelor 
mele personale, cât şi în cel al eforturilor analitice de a 
interpreta într-o manieră deconstructivistă producerea şi 
reproducerea practicilor discursive naţionaliste în relaţia 
dintre românii şi maghiarii din Transilvania (vezi Enikő 
Magyari-Vincze, 1997a). Dar dincolo de aceasta, sper ca 
cele prezentate în acest studiu să convingă o audienţă cât 
mai largă despre cât de utile ar fi şi în România cercetări 
pe teme ca: producerea relaţiilor, identităţilor şi ordinii 
de gen şi sexuale de către ideologia şi practicile 
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naţionaliste, precum şi constituirea inegalităţilor sociale 
la răscrucea dintre gen, sexualitate şi etnicitate. Pentru că 
acestea pot avea o contribuţie majoră la înţelegerea 
modalităţilor în care colaborarea dintre mecanismele 
patriarhale, sexiste, naţionaliste şi rasiste generează şi 
susţin ierarhii sociale, fiind printre procesele responsabile 
în restructurarea ordinii postsocialiste. Perspectiva 
feministă este indispensabilă unui astfel de efort. Iar 
rezultatele sale vor fi cu atât mai credibile, cu cât ea este 
capabilă să-şi asume o poziţie responsabilă şi sensibilă 
faţă de diversele diferenţe, şi/ sau să fructifice valenţele 
feminismului identităţilor multiple.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




