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În ceea ce privește literatura scrisă de femei din secolul 
trecut, sunt incontestabile atât reprezentarea ei lacunară, cât 
și consemnarea ei cu multă superficialitate în istoriile literare. 
Caracterul deficitar al proiectelor de istoriografie literară, pe 
care l-au dovedit prin opțiunea pentru abordări mai degrabă 
esențialiste și monografiste decât branșate la realitatea 
sistemului literar, rămâne responsabil, în parte, pentru 
neglijarea totală a contribuțiilor pe care le-au adus scriitoarele, 
la fel ca oricare altă categorie marginalizată a câmpului, în 
evoluția formulelor literare de la noi. Desigur, argumentele 
pentru descalificările și marginalizarea pe care le-au suportat 
autoarele de-a lungul secolului XX sunt multiple. Dincolo 
de receptare și comunitatea critică legitimatoare aflate sub 
paradigma discursurilor paternaliste, regimul minor destinat 
autoarelor rămâne tributar condițiilor socio-culturale, care 
marchează  portofoliul identitar al femeilor (accesul limitat și 
întârziat la educație, obiectualizarea și confiscarea autonomiei 
lor de capitalul simbolic și economic masculin, dubla povară la 
care sunt supuse, mai ales în decadele postbelice etc.). Așadar, 
punând în lumină faptul că producția literară a femeilor s-a 
aflat mereu într-un regim de tutelaj, privată de autonomie, 
obiectul demersului de față îl va constitui radiografierea 
succintă a raportului dintre regimul minor al creației și 
identitatea auctorială a prozatoarelor din perioada postbelică, 
epocă în care caracterul heteronom al discursului literar, în 
general, se articulează în cel mai precis mod. 

Astfel, lucrarea de față face apel la câteva premise teoretice 
din sfera disciplinară a teoriilor despre auctorialitate. Mai 

particular, pornind de la formula relativ contradictorie 
prin care Michel Foucault reconsideră instanța auctorială: 
demiterea autorului și succedarea ei de privilegierea 
condițiilor de constituire a subiectului auctorial, demersul 
încearcă să articuleze, astfel, un portet-robot al mecanismului 
prin care figura generală a autoarelor într-un context, se 
construiește ca prezență marginală în câmpul literar sub 
condițiile în care modelarea ei suportă reglementările unor 
organe de putere instituționalizate, care guvernează asupra ei 
și controlează producția ei literară. Accepțiunile lui Foucault 
asupra strategiilor de constituire a subiectului auctorial, 
plasate în structuri sociale sau istoriste, obligă la focalizarea 
asupra unei analize centrate asupra decodării contextelor, 
care implică, în cazul de față, radiografierea problematicilor 
responsabile pentru producția literară deficitară a femeilor 
în câmpul literar și subreprezentarea ei în discursurile de 
critică sau de istoriografie literare. Abordând într-o logică 
deterministă relația dintre frame-ul socio-politic, cultural 
sau ideologic al unei perioade și literatura unei comunități 
marginale, recursul final la analiza cantitativă este menit să 
confirme, prin date cuantificabile, influența pe care au avut-o 
cadrele extra-literare asupra economiei romanului semnat 
de prozatoare. Am considerat interferența  acestor direcții 
teoretice despre auctorialitate/subiectivare și uzitarea unei 
abordări cantitative un instrumentar legitim și ofertant în 
argumentarea pozițiilor pe care le-au putut ocupa scriitoarele 
(sau care le-au fost prescrise, mai degrabă!) în câmpul literar 
al secolului trecut și, în speță, în decadele postbelice.
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Demersul își propune investigarea condițiilor și pozițiilor 
ocupate de  literatura femeilor din perioada postbelică. Analiza 
de față implică abordarea dintr-un unghi extra-literar, pentru 
a vedea cum remodelează ideologia perioadei fișa identitară 
a femeilor, dar și restructurările pe care le aduce la nivelul 
praxisului social. Mai departe, urmărim modul în care noile 
condiții impuse de agenda ideologiei de stat reformatează 
structura câmpul literar și, implicit, felul în care își exercită 
scriitoarele funcția auctorială. O imagine mai clară în stabilirea 
pozițiilor ocupate de autoare, în această ordine de idei, poate fi 
obținută prin datele exacte care indică evoluțiile cantitative ale 
publicațiilor semnate de acestea și contribuția lor la economia 
romanului postbelic. Prin urmare, investigația impune 
accesarea aparatului de analiză cantitativă, măsurători care 
relevă dinamica relațiilor de putere, a legilor și a concepțiilor 
sociale și instituționale ale epocii. Reprezentarea grafică a 
evoluției pe care a cunoscut-o producția literară a scriitoarelor 
justifică anumite asimetrii, ierarhii și problematici existente în 
câmpul literar al momentului. Astfel, urmărim prin rezultatele 
investigației cantitative să legitimăm teza care stă în spatele 
analizei de față, și anume, aceea de a arăta faptul că odată cu 
schimbările radicale pe care le-a adus noua agendă, în pofida 
a cea ce era la nivel ideologic postulat, regimul de minorat al 
autoarelor nu a fost deloc depășit. Relațiile de putere rămân 
necalibrate, mai mult, situația scriitoarelor se situează în 
siajul aceleași marginalizări deja consacrate în perioada 
interbelică. Cu toate acestea, mutațiile care se resimt asupra 
condiției femeilor sunt semnificative, întrucât, în comparație 
cu interbelicul, care instituționaliza și practica cu documente 
vizate toate formele misoginiei, diagonalele agendei comuniste 
interferează și sunt cât se poate de paradoxale, căci, deși 
postulează paritatea sub raport de gen, ajunge să legifereze, 
în cele din urmă, cele mai brutale măsuri asupra femeilor. 
Practic, confiscarea autonomiei femeilor comportă acum 
multipli agenți (patriarhatul de stat și patriarhatul tradițional, 
deopotrivă)1, oricum, în niciuna dintre contextele secolului 
trecut – fie că vorbim de prima jumătate a secolului, în care 
condiția femeilor trece sub auspiciile dominației monolitice 
masculine, sau de anii postbelici, când identitatea femeilor 
e tutelată de patriarhatul puterii politice –, nu au existat 
reglementări reale de reabilitarea raporturilor de gen. Înainte 
de a analiza poziția autoarelor în câmpul literar, pentru a ști în 
ce punct ne situăm odată cu instaurarea regimului comunist, 
câteva coordonate importante ale literaturii feminine2 din 
perioada interbelică trebuie trasate succint.

Proza feminină interbelică, cel puțin, o parte destul de 
însemnată din aceasta, ridică fanionul tematic și estetic care li 
se asignează volens nolens de critica machistă a vremii (lirism, 
emoție, pudoare, alcov, vag poetic, sentimentalism)3. Așadar, 
puține au fost autoarele care au depășit aceste formule și s-au 
racordat la esteticile mișcărilor literare mondiale, precum 
și, implicit, care scriu la paritate cu bărbații. Prin urmare, în 
contextul în care producțiile literare suportă ierarhizări și 
taxonomii după o logică falocentrică, textele autoarelor rămân, 
inevitabil, cazuri de ratare4 și cu desăvârșire nefrecventate. 
Puține ajung să constituie obiect al unor programe de studiu, 

sau, mai mult, al canonizării. În afară de Hortensia Papadat-
Bengescu, de revizitări sumare, mai ales în cadrul puținelor 
studii aplecate asupra producției literare a scriitoarelor, se 
mai bucură poate Henriette Yvonne-Stahl, Lucia Demetrius, 
Adela Xenopol, Sofia Nădejde or Ioana Postelnicu5, în timp 
ce majoritatea scriitoarelor interbelice au rămas cazuri 
nerecuperate de instituția academică, a criticii și a istoriei 
literare. 

În altă ordine de idei, putem observa că atât cadrul social, cât 
și câmpul literar rămân impermeabile în fața unor reformatări 
în favoarea recalibrării relațiilor de putere după criteriul de gen. 
Culpabile de minoratul femeilor la nivel social și cultural rămân: 
educația, care are un puternic caracter asimetric, iar accesul 
inegal distribuit la educație va rezista și în anii postbelici6, 
limitarea accesului la spațiul public, lipsa unei legiferări reale 
care să prevadă măsuri de securizare a femeilor atât în spațiul 
public, cât și în cel privat, de asistență socială or a unei legislații 
care incriminează practicile excluzive, discriminatorii și chiar 
abuzive la care se supune comunitatea femeilor. În consecință, 
toate subsumările pe care le-au suportat, confirmă faptul 
că autonomia femeilor rămâne încă un subiect indezirabil, 
drept dovadă, una din cele mai democratice constituții de 
până atunci excluzându-le total dreptul la vot. De cealaltă 
parte, nici situația scriitoarelor într-o lume a bărbaților nu e 
mai promițătoare, tradiția structurilor de gândire machiste 
guvernează supra  câmpului literar, iar o astfel de observație 
se susține și numai dacă luăm în considerare consemnările 
fugare despre atmosfera generală a cenaclului Sburătoul, de 
exemplu, unde autoarele sunt așezate pe scaunele de la margine 
ale salonului literar7, sunt considerate incapabile de a produce 
un text demn de anvizajat în dezbaterile serioase, de a aborda 
teme tari, Lovinescu invocând cu trivialitate argumentul lipsei 
de virilitate8. Așadar, din acest punct, putem considera ușor 
șarjată afirmația Biancăi Burța-Cernat, care, imputându-le 
scriitoarelor interbelice că-și iau angajamentul literar doar cu 
jumătate de normă, lipsindu-le curajul, susține că ele rămân 
doar niște „revoltate în filigran, care se opresc la jumătate de 
drum”9. Poziția cercetătoarei poate părea, din acest unghi, cel 
puțin exigentă în ceea ce privește situația scriitoarelor. Lipsa de 
curaj rămâne, în fond, tributară practicilor socio-instituționale 
care le expediază la subsolurile sferei publice. Cu toate că multe 
dintre acestea provin din upper-middle classul românesc al 
vremii, un sistem social și politic care se scontează pe principiile 
unui discurs dominant paternalist, ierarhic, pe deplin 
încorporat, inculcat și asumat de ambele părți ale baricadei, 
lasă foarte puțin loc negocierilor rolurilor de gen. Atitudinile 
reacționare în fața agendelor mișcărilor de femei din perioada 
interbelică, care aveau ca prim obiectiv obținerea dreptului 
la vot, s-au reificat în abolirea revendicărilor de drepturi 
civile de către femei, larg disputate în intervalul dintre cele 
două constituții, 1923-1938, considerându-se, pe fondul crizei 
politice, minore, chiar „potrivnice intereselor naționale”10 și „un 
moment nefavorabil pentru lărgirea drepturilor electorale”11. 
Aceeași atitudine reculantă este rezervată și altor reglementări 
care vizau restaurarea condiției sociale și private a femeilor: 
de exemplu, democratizarea avortului, pusă în lumină de 
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mișcarea femeilor socialiste, este respinsă în 193512. De altfel, și 
vandabilitatea femeilor sub forma traficului de servicii sexuale, 
care dobândește amploare în perioadă dintre războaie13, nu va 
adopta în practică niciuna dintre amendamentele propuse în 
cadrul Conferinței Uniunii Femeilor Muncitoare din 193314, care 
vizau securizarea socială și medicală a femeilor din acest sector. 
În cele din urmă, sub auspiciile dominației carliste, chiar și 
dreptul electoral pentru femei, ajunge, în cele din urmă un drept 
pur formal15.  Astfel, toleranța cât se poate de limitată a claselor 
politice din anii premergători epocii comuniste la programul 
mișcărilor feministe rămâne responsabilă pentru realizările 
formale ale obiectivelor propuse de agendele acestor mișcări, 
ceea ce dovedește faptul că primele decade ale secolului trecut 
reprezintă un teren minat în vederea restaurării relațiilor de 
putere. 

Oricât de mult s-a încercat înregistrarea unor salturi în 
democratizarea discursului literar, democratizarea câmpului 
literar sub raport de gen a rămas o realitate străină literaturii 
române interbelice. În acest sens, în măsura în care nu se 
poate vorbi de o tradiție a literaturii scrise de femei, iar în anii 
dintre războaie fenomenul se plasează doar la începuturile ei, 
e firesc ca aceasta să se profileze după o logică a diferențierii/a 
marginalizării.  Configurarea literaturii femeilor drept 
alteritate subordonată și minoră funcționează în ambele 
direcții ale diferențierii în acest câmp literar ierarhizat: mai 
întâi, minoratul social, politic, civil, cultural și economic 
repercutează sub aceeași formă a unei poziții secundare în 
cadrul instituțiilor literare aflate sub autorizația discursului 
masculin, excluziunea lor din orice ierarhie este explicită din 
partea autorității saloanelor literare sub lozinca unei formule 
de a scrie altfel decât bărbații, ‚,întrucât, ambițiile literare ale 
femeilor ațipesc de obicei pe perna alcovului”16. În economia 
producției literare, autoarele sunt anexe ale discursului 
dominant, sunt percepute ca diferențe și își asumă poziția 
care le este dată de autoritate, private fiind de orice urmă de 
agentivitate. Așadar, poziția față de doxă, relația cu centrul 
a scriitoarelor este definită printr-un act de gaslighting, mai 
exact, printr-o definire manipulatoare a scriiturii autoarelor, 
la care acestea procedează fără a chestiona structura 
reductibilă la o formulă deficientă de creație, atât estetic, cât și 
tematic sau stilistic în care sunt înscrise. În contextul situației 
scriitoarelor din câmpului literar al perioadei interbelice, 
(formele dominației, transparente prin asignarea unor 
poziții minore unei comunități de autori și acceptarea tacită 
a acestor poziții de cei marginalizați, se articulează în cazul 
prozatoarelor prin asumarea fără contestare a poziției care-i 
este rezervată și, mai ales, a „formulei feminine de creație” 17, 
deficitară și secundară în raport cu producția literară „tare” 
a bărbaților. Acceptarea tacită a poziției minore se reflectă în 
economia romanului scris de femei prin predilecția romanelor 
de dragoste or recurența tramelor sentimentale, care își vor 
dovedi anduranța în producția romanescă a prozatoarelor și în 
anii postbelici (v. fig. 1.). Astfel, revolta în filigran a scriitoarelor 
despre care vorbește Bianca Burța-Cernat, nu e altceva decât 
rezultatul acestui raport de excludere, de situare într-o 
poziție minoră și de asumare implicită a poziției minore, de 

autoexcludere, în fond, fenomen care stă la baza caracterului 
marginal al publicațiilor semnate de femei și pe care vom 
încerca în cele ce urmează să-l nuanțăm, instrumentând 
câteva dintre propunerile de teoretizare ale mecanismelor de 
subiectivare și ale auctorialității propuse de Michel Foucault. 

Fără a porni un excurs în această direcție, amintim doar 
că în logica tendințelor din zona unor curente de abordare, 
în speță, poststructuraliste, a subiectului auctorial, declarația 
morții autorului și a denunțării autonomiei subiectului va 
plasa teoretizările vizavi de auctorialitate în diferite formule 
metodologice scontate pe anvizajarea unor anumite tipuri de 
relații, fie ele de producție, de putere sau de alt fel. Odată cu 
denunțarea autorului prin delimitarea lui de actul enunțiativ și 
înlocuirea acestuia cu profilul scriptorului, articulat simultan 
cu actul scrierii, cu limbajul18, conform lui Roland Barthes, 
celebrarea scriptorului se produce, în logica structuralistă, 
prin articularea sa ca structură de semne, dobândind o poziție 
centrală în detrimentul instanței auctoriale, în înțelesul 
său tradițional, corelate unei biografii și a unei persoane 
reperabile în realitate, care deține autoritatea asupra textului19. 
Mai departe, în contextul reformulărilor teoretice și al 
propunerii unui nou profil auctorial, Michel Foucault extinde 
reprezentarea barthesiană a autorului, căruia i se spulberă 
piedestalul de făuritor al discursului, de identitate omogenă, 
care deține sensurile ce constituie obiectul exegezei. Asistăm, 
așadar, la o formă radicală de certificare a morții autorului, iar 
pentru a nu lăsa loc substituirilor improprii propuse pentru 
acest post vacant, Foucault desființează instanța auctorială, 
regândind conceptul de autor prin relevarea funcțiilor sale 
și punerea lui în relație directă cu textul, în cadrul căruia 
îndeplinește un rol strict funcțional, în sensul în care 
poate fi operat drept criteriu de clasificare și categorisire a 
textelor și de stabilire a raporturilor dintre acestea20. Astfel, 
Foucault repune în discuție subiectul care este investit 
aici cu o funcție exclusiv discursivă, iar, în această ordine, 
subiectul auctorial este regândit în termenii funcționalității 
lui, în acest context, relevanță dobândește funcția-autor, 
dependentă de structurile socio-instituționale în care este 
înscrisă și care o reglementează, relevantă fiind funcționarea 
subiectului auctorial sub anumite condiții specifice21. Prin 
urmare, auctorialitatea este situată într-o paradigmă a 
socializării, a configurării lui ca rezultat al relațiilor de putere 
și al discursului dominant, una din mizele principale ale tezei 
reprezentând-o analiza sistemelor legislative, instituționale, a 
normelor etico-sociale particulare universului în care funcția 
auctorialității este exercitată și epuizată22.

Mai mult, potrivit lui Foucault, identitatea auctorială rămâne 
un fabricat al corpului autoritar, care impune prin strategii 
de putere și sisteme normative grilele comportamentale și 
atitudinale23. În altă ordine de idei, ne rămâne posibilitatea 
reconstituirii anumitor coordonate, a valorilor și a (pre)
judecăților prevalente, căci, în fond, istoria auctorialității 
reconciliază istoria „diferitelor lui câmpuri de constituire 
și de validitate, a regulilor sale succesive de utilizare, a 
mediilor teoretice multiple în care s-a desfășurat și desăvârșit 
elaborarea sa’’24. Pe scurt, subiectul auctorial teoretizat de 
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Michel Foucault urmează grosso modo modelul unui subiect 
determinist care comportă o dimensiune funcționalistă în 
detrimentul subiectului ca entitate umanistă. Auctorialitatea 
este „construită și modificată de totalitatea experiențelor 
sale’’25, determinată și reglementată fiind de sistemele istoriste 
în care se înscrie. 

Mergând până la aria disciplinară a studiilor de gen, 
trebuie spus că în siajul teoriilor foucauldiene despre natura 
deterministă a constituirii subiectului ca rezultat al unui 
proces, condiționat de dispozitivele de putere, de mecanisme 
relaționale și de socializare, se situează accepțiunile lui 
Judith Butler asupra subiectului. Premisele performativității 
butleriene vizează denunțarea ideii genului binar 
instituționalizat prin forme represive, prin care se urmărește 
imprimarea modelelor comportamentale hegemonice/
heterosexuale26. Genul, în fond, devine, în accepțiunea lui 
Butler, performarea la nivel cultural a rolurilor condiționate 
de identitatea (biologică) de sex, impusă indivizilor încă de la 
naștere: „genul nu este pentru cultură ceea ce este sexul pentru 
natură, genul reprezintă în același timp și acel mijloc cultural 
prin care «natura sexuată» sau «sexul natural» este consacrat 
ca fiind «anterior discursului», culturii, neutră din punct de 
vedere politic, asupra căreia acționează cultura’’27.  Iar, de fapt, 
ceea ce denunță Butler sunt constructele coercitive impuse 
de discursul hegemonic instituționalizat al puterii dominante 
și în cadrul cărora individul trebuie să-și exercite funcțiile 
sociale. Or, susține Butler, aceste reglementări coercitive 
asupra comportamentului impuse sub criteriul genului binar, 
se traduc, în fond, prin privarea absolută a individului de 
agentivitate, ea postulând caracterul multiplicabil pe care îl 
poate avea identitatea de gen. 

Despre forme ale coerciției în procesele de subiectivare 
tratează pe larg și Foucault, atunci când vorbește despre 
sistemele normative ale autorității exercitate prin intermediul 
formelor instituționale (educație, justiție, etc.). Cu atât mai 
mult, revenind asupra teoriilor despre subiectivare, într-o 
manieră poate și mai nuanțată și critică, chestiunea subiectului 
constituit prin condițiile impuse de vocea unei autorități 
instituționalizate/ a strigătului28 autoritar se articulează sub 
discursul lui Louis Althusser. Instituind o schemă scontată pe 
un principiu al interpelării care reconciliază modelul religios 
cu cel social29, Althusser identifică aceleași mecanisme ale 
funcționării puterii și subiectivării în ambele cadre, cel religios 
și secular deopotrivă. Pe scurt, propune un model bazat pe 
principiul accederii la legea dominantă ca principiu intrinsec 
al constituirii subiectului. Strigătul polițistului la care individul 
răspunde involuntar e o condiție a subiectivării pe care 
Althusser o identifică cu o recunoaștere falsă, însă, cu toate 
acestea, întoarcerea spre lege e un gest imanent al existenței, 
întrucât  garantează identitatea și absolvirea individului de vina 
originară30, de a fi încălcat legea înaintea cunoașterii ei, ceea 
ce determină relația de complicitate cu legea subminatoare. 
Astfel, și ideologia își dovedește eficacitatea, prin modul în care 
procedează la formarea conștiinței, care impune restricțiile 
asupra a ceea ce poate fi exprimat/ arătat. 

Interferența acestor direcții teoretice survine la nivelul 

proclamării subiectivării ca proces în cadrul relațiilor de 
putere și a unor structuri de reglementare. Bunăoară, Foucault 
identifică subiectivarea ca produs al sistemelor juridice de 
putere, astfel se face că „guvernamentalitatea înțeleasă drept 
câmp strategic al relațiilor de putere”31, devine o condiție 
imanentă a constituirii subiectului, însă, totodată, articularea 
subiectului implică și „practicile sociale de separație”32 față 
de structurile de putere. Acest principiu al subiectului care 
comportă dimensiunea de „corelat alienat al dispozitivelor 
de putere”33 și care obligă la o separație de aceste dispozitive 
este reiterat de Judith Butler, atunci când inserează procesul 
subiectivării în cadrele exteriorului constitutiv, care conferă 
inteligibilitate termenilor pe care indivizii le au34 și de care se 
impune diferențierea. Conform lui Butler, există o legătură 
de dependență negat(iv)ă și o nevoie de diferențiere față de 
autoritatea (masculină, în acest caz!)35 care semnifică și dispune 
de autonomia auto-întemeiată, iar această dependență 
și diferențiere în sine constituie o relație care asigură o 
autonomie iluzorie36. În fond, Butler postulează dependența 
și poziționarea diferențială drept condiții ale subiectivării. 
Cu alte cuvinte, relativizarea autonomiei subiectului, trecerea 
lui în regimul unui proces, fasonat de dispozitive de putere 
și cadre constitutive, transformă subiectivarea într-un produs 
al unor acte performative prescrise de raporturi de putere și 
discursuri dominante.

Desigur, mizele direcțiilor teoretice schematizate mai sus 
sunt mult mai complexe de atât și cu totul altele, însă le-am 
considerat relevante în argumentarea pozițiilor periferice 
ocupate de scriitoarele din spațiul literar românesc și, 
mai ales, a acceptării subliminale ale acestor poziții, asta 
cu atât mai mult, cu cât aceste perspective teoretice pun 
sub chestiune organele de putere legitimatoare, care își 
exercită autoritatea prin diferite strategii normative, 
rechiziționându-și autonomia subiecților, și care conferă 
identitate, condiționând articularea oricărui profil, fie acesta 
auctorial, de gen sau de alt tip. Operarea noțiunilor centrate 
asupra relațiilor de putere/ opresiune își găsesc validitatea 
în contextul discuțiilor despre caracterul machist și misogin 
al istoriografiilor literare și al literaturii, în general, de 
la noi. E firesc ca – într-un context  în care femeile sunt 
private complet de autonomie și le sunt restrânse drepturi 
fundamentale, or sunt confiscate deopotrivă de ambele 
instituții ale patriarhatului, în perioada postbelică (ideologia 
de stat paternalistă și autoritatea falocentrică) – sistemele de 
putere care o subminează și viziunile care vin la pachet cu acest 
status quo să nu se fi metastazat și în câmpul literar. Așadar, 
repunerea în discuție a  auctorialității or a proceselor de 
subiectivare răspund anumitor problematici pe care demersul 
de față le chestionează. Pornind de la ipoteza lui Foucault, că 
auctorialitatea stă sub semnul relațiilor de putere și a cadrelor 
socio-intituționale care o reglementează, sau al lui Althusser, 
că subiectivarea este condiționată fundamental de întoarcerea 
și supunerea involuntară la strigătul legii și de internalizarea 
dispozitivelor de putere; or, mai particular, că impunerea 
unor modele comportamentale după criteriu genului binar 
și stabilite tot de instituțiile hegemonice reglementează 
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modalitățile în care indivizii pot performa, după Judith Butler,  
– am putea transpoza toate aceste scheme ale funcționării 
puterii asupra politicilor instituției literare. Cum la fel de bine, 
putem spune aici că același mecanism al puterii legitimatoare 
care semnifică și dă o semnificație identităților subordonate 
se regăsește în dinamicile de poziționare în cadrul câmpului. 

Bunăoară, profilul scriitoarelor este expediat în discursurile 
criticii legitimatoare la un model auctorial insuficient, această 
autoritate (machistă prin tradiția ei!), le reduce la o scriitură 
absolut dispensabilă câmpului, întrucât, autoarele „ne-au dat, 
în chip firesc, o literatură de umbră și de șoapte, de mister 
și alcov capitonat”37, așa cum spune Lovinescu, una din vocile 
autoritare ale câmpului literar. Întrucât, private de drepturi 
civile fundamentale, obiectificate trivial în cadrul saloanelor 
de întruniri ale membrilor upper-class-ului interbelic, sau 
instrumentate în spațiul domestic, fiind total angajate și 
subordonate responsabilităților impuse de instituția familială, 
precum și imperativelor ideologiei de stat, femeile dispun de 
o autonomie extrem de limitată, fapt care repercutează asupra 
condiției scriitoarelor și a pozițiilor pe care și le pot revendica. 
De fapt, ce putem spune este că sunt complet private de 
autonomie în individualizarea propriului profil auctorial, 
urmând, mai degrabă, un model impus. Așadar, devine 
problematică și stabilirea relației cu sine, cu propriul adevăr, 
dezvăluirea a ceea ce sunt/ar putea însemna profilul lor 
identitar, în măsura în care ethosul or comportamentul le sunt 
reglementate de norme instituționale și impuse de manualele 
de conduită feminină ale unui Lovinescu și nu numai. Pe 
scurt, ele nu-și aparțin, sunt identități confiscate, asemenea 
celui care se întoarce cu fața spre lege, iar întoarcerea nu e 
nicidecum chestionabilă, ci o condiție imperativă a prezenței 
lor (chiar și așa escamotată!) pe scena literară.

Cât despre perioada postbelică, ideologia comunistă 
marchează reforme însemnate asupra  condiției femeilor. Mai 
întâi, trebuie spus că agenda noii ideologii este prima care 
legiferează egalitatea de gen, însă amendamentul care vizează 
recalibrarea relațiilor de gen nu-și confirmă validitatea în 
practica socială. Dimpotrivă, ce se întâmplă, de fapt, este că 
femeile suportă în contextul dat o anexare totală a autonomiei 
și a identității lor la agenda ideologiei de stat. Astfel că, la 
nivelul sferei publice, femeile trec de sub tutela exclusivă a 
dominației masculine, sub dominația relațiilor de producție, 
pe care se structurează programul ideologiei, în timp ce, în 
sfera vieții private, sunt deopotrivă confiscate de partid și 
trecute, totodată sub slujba îndatoririlor domestice: „bărbații 
erau doar supușii statului ca oameni generici, femeile 
erau supuse și ca femei, căci nu facultățile reproductive ale 
bărbaților au fost controlate de către stat, ci cele ale femeilor, 
autonomia ambilor a fost grav încălcată prin aceea că nici 
unii, nici alții nu puteau să își facă planuri personale de viață 
în afara politicii oficiale. Doar că femeile erau supuse unei 
duble predestinări, cea politică și cea naturală”38. Ceea ce se 
impune a fi menționat aici este că o ideologie care să coexiste 
cu cea a statului, constituia un fapt absolut indezirabil și chiar 
incriminat, prin urmare, conceptul feminismului era complet 
eradicat, nu putea fi evocat în discursurile publice sau să fie 

inclusă ca disciplină de studiu, cu atât mai puțin. Iar, privind 
un pic în urmă, chiar și sub o formă nearticulată teoretic39, 
feminismul ca militantism real pentru echitatea de gen și 
pentru recunoașterea unor drepturi fundamentale pentru 
femei, constituia un aspect în mod tranșant abolit de discursul 
ideologiei de stat care se proclama, paradoxal, egalitaristă. Ar 
fi o referință importantă, în acest sens, cazul Clarei Zetkin, 
una dintre importantele activiste ale spațiului ex-sovietic, 
contestată de Lenin pentru frivolitatea preocupărilor ei.

Așadar, amendamentele noii prevederi reverberează 
exclusiv la nivelul distribuirii indivizilor ca forță de muncă în 
procesele de producție. Astfel că, putem vorbi de conturarea 
unei noi reprezentări publice ale femeii, depășind valențele pe 
care le comporta în perioadele precedente, „încetează din a mai 
fi obiect sexual, ea devenind colega și egala bărbatului”40. Cu 
toate atitudinile refractare, atunci când vine vorba de trecutul 
comunist, poate că afirmația următoare nu s-ar bucura de 
prea mare audiență, dar trebuie admis și faptul că o dată cu 
instaurarea noului regim, care atrage după sine dizolvarea 
structurilor sociale clasiste, sunt aduse și o serie de măsuri 
care vizează securitatea socială și financiară a femeilor: munca 
salarizată (chiar dacă salarizarea este inegală, iar accesul la 
anumite profesii pentru femei este restricționat), scăderea 
ratei șomajului, sprijinul statului în creșterea copilului (prin 
înființarea masivă a școlilor și a grădinițelor)41 etc. 

Investigarea condițiilor sociale pe care le-au cunoscut 
femeile sub comunismul românesc confirmă faptul că a 
vorbi despre o oareșce paritate sub raport de gen, în context 
postbelic, ar fi o afirmație imposibil de argumentat. Mai întâi, 
multitudinea de organizații de femei existente de-a lungul 
decadelor postbelice și implicarea lor activă în viața publică 
nu avea drept scop lupta pentru recunoașterea statutului egal 
și a drepturilor acestora, ci se articula sub raport ideologic, 
paritatea era prevăzută tot sub raport ideologic, deși, într-
adevăr, reversul fațetei demonice a comunismului a însemnat 
pentru o parte însemnată, în speță în rândul categoriilor 
vulnerabile, accesul la educație, alfabetizare, accesul la 
salarizare, chiar dacă aceste idei, din nou, nu sunt prea mult 
popularizate. Însă, ceea ce ar fi important de avut în vedere 
aici este că toate aceste reglementări sociale se produc pe 
fondul unei ideologii care urmărește să-și subordoneze 
indivizii în totalitate. Singura egalitate, de fapt, era cea în 
fața unei ideologii opresive, identitățile lor se articulau doar 
în cadrele producției, în limitele profilului omului nou, o 
asimetrie de gen pregnantă se profilează, așadar, și acum, 
în acest context. Dacă toți indivizii se supuneau infantilizării 
generale, aflându-se sub patronajul statului paternalist, 
femeile suportau deopotrivă dominația patriarhatului de stat 
și a celui tradițional42.  Mutilările pe care le-a implicat agenda 
dictaturii au repercutat mult mai puternic asupra condiției 
femeilor: de la angrenarea lor coercitivă în făurirea destinului 
proletar până la angajarea lor, impusă într-o manieră și 
mai coercitivă în proiectul maternalist, reglementat prin 
controlul natalității, toate acestea constituie argumente 
destul de solide pentru a considera epoca postbelică drept 
o altă etapă de expediere a femeilor la periferie. Firește că 
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noile condiții au reverberat asupra situației scriitoarelor, al 
căror discurs este supus acelorași mecanisme de fidelizare 
la noul program. Controlul instituției critice machiste sub 
care s-a aflat discursul autoarelor în interbelic este dublat și 
de controlul ideologiei, acum nu doar că sunt condiționate să 
scrie texte sentimentaliste și de alcov, ci trebuie să contribuie 
la edificarea  noii formule realist-socialiste, epoca postbelică 
înscriindu-le într-un al doilea val de ratare. 

Și nu în ultimul rând, în încercarea de a schița poziția 
scriitoarelor în câmpul literar din anii totalitarismului 
postbelic, s-ar impune excursul prin istoriografiile literare care 
radiografiază autorii perioadei cu pricina. Vom face trimitere, 
cu precădere, la două dintre istoriile literare postbelice: 
istoria lui Nicolae Manolescu și a lui Eugen Negrici, criteriul 
de selecție al acestora nefiind altul decât plasarea lor deja pe 
lista istoriilor consacrate și recurența pe care o înregistrează 
în bibliografiile disciplinelor de specialitate, tocmai pentru a 
vedea cum este recomandată proza scrisă de femei în istoriile 
de referință. Cu toate acestea, trebuie semnalat faptul că, 
per ansamblu, istoriografia literară românească prezintă 
urmele unui demers deficitar, iar în cazul celor două istorii 
abordate, trebuie spus că dacă istoria lui Eugen Negrici se 
scontează, totuși, pe o contextualizare istorică, un demers 
semnificativ mai riguros decât istoria lui Manolescu, cea din 
urmă nu e altceva decât un compendiu de suprainterpretări 
emfatice. Înaintea aplecării asupra a ceea ce au înregistrat 
istoriografiile din producția romanescă a femeilor, vom 
recurge la câteva observații referitoare la prezența cantitativă 
a producției de romane semnate de scriitoare, pentru a arăta 
faptul că literatura femeilor din perioada postbelică încă 
suportă condițiile unui fenomen marginal. Pentru susținerea 
acestor observații, precum și pentru reprezentarea grafică 
a evoluției romanului, am accesat Dicționarul cronologic 
al romanului românesc de la origini până în 1989, preluând 
publicațiile cuprinse între 1947 și 1989. Iar conform datelor din 
dicționar, din aproximativ 1400 de autori care publică proză în 
acest interval, abia puțin peste 200 sunt femei, ca dovadă că 
regimul de producție literară al femeilor este cât se poate de 
redus în raport cu monopolul cantitativ al prozei bărbaților. 
Așadar, pentru epoca postbelică, proza femeilor constituie sub 
o cincime din întreaga producție romanescă a perioadei. 

Revenind asupra prezenței prozatoarelor în istoriografiile 
literare citate mai sus, reprezentarea lor aici, mai întâi că 
frizează aproape limita excluderii totale, iar în al doilea rând, 
discursurile istoriilor literare tratează cu destulă neglijență 
textele semnate de femei. Dintr-un număr de aproximativ 
200 de prozatoare, istoria lui Nicolae Manolescu recuperează, 
însumând toate generațiile care s-au succes, abia 3 autoare 
(Dana Dumitriu și Gabriela Adameșteanu pentru proza 
anilor ’60 și Adriana Bittel pentru proza anilor ’80, în timp 
ce, anii ’40 constituie un blanc total, conform lui Manolescu, 
în anii ’40/’50 proza scriitoarelor este inexistentă, sau, cel 
puțin, neadecvată nici măcar pentru o succintă mențiune). 
Nici istoria lui Eugen Negrici nu este mult mai calibrată 
sub raport de gen, proza autoarelor se rezumă aproximativ 
tot la cele trei nume amintite mai sus, Literatura română 

sub comunism dispensându-se aproape total de abordări 
particulare ale autoarelor. Acum, pe lângă mantra misogină 
a instituțiilor criticii și ale istoriografiei literare, trebuie 
avute în vedere și mizele acestor istorii, care nicidecum 
nu-și propun o reevaluare a literaturii române, elaborând 
analize exhaustive care să recalibreze și să includă autori și 
formule expediate la margine, obiectivul istoriilor literare, 
aplecate asupra postbelicului, fiind consacrarea autonomiei 
esteticului, a literaturii pentru literatură43, fiind împinse într-
un con de umbră atât literaturile minore/marginale, cât și 
producția ideologizată. Literatura este clasificată în funcție de 
raportarea la doctrina ideologei de stat: în textele heteronome 
ale aserviților și scriitura autonomă, validă estetic și tolerată, 
iar scopurile de reabilitare a canonului după criteriul pur 
estetic și viziunea ierarhică sunt vădit declarate: „canonul nu 
poate fi decât estetic. Și cum credem că ne vom putea lipsi de 
el tocmai azi când atacul masiv, grav, necruțător vine dinspre 
dispariția criteriilor de valoare și a ierarhiilor, urmare a 
consumatorismului, a bătăliei canonice de tip american și a 
încercării de abolire a spiritului critic?”44. 

Reconsiderarea autorilor se produce după criterii imprecise, 
care țin mai mult de convingeri subiective, iar acest fapt este 
observabil chiar de la o aplecare superficială asupra acestor 
istorii, în măsura în care, discursul este unul mai degrabă al 
interpretărilor aproape obtuze, în cazul lucrării lui Nicolae 
Manolescu, sau al unei analize contextuale dintr-o perspectivă 
relativ subiectivă asupra evenimentelor și a istoriei, la Eugen 
Negrici. Iar în acest context, șansa literaturii scrise de femei la 
o reprezentare mai justă este cât se poate de nerealistă. Însă, 
chiar dacă însumează un procent extrem de redus în raport cu 
regimul de creație al bărbaților, totuși, autoarele contribuie la 
economia romanului postbelic cu peste 500 de titluri, din care 
abia dacă sunt recuperate titlurile Gabrielei Adameșteanu, iar 
cu mai puțin ecou, ale Danei Dumitriu sau ale Adrianei Bittel.  

Literatura postbelică se desfășoară pe diagonale discursive 
paralele. Scena literară a perioadei e marcată de confruntări 
continue (din care autoarele aproape că sunt cu desăvârșire 
excluse) dintre autorii tolerați și propaganda ce urmărește să-i 
anexeze autonomia estetică, precum și de boicotul din partea 
autonomiștilor a doxei heteronome, și invers. Scriitoarele nu 
sunt menționate nici de o parte, nici de alta a baricadelor, 
regimul lor de creație situându-se tot în conurile de umbră 
ale câmpului literar, fie că-i vorba de literatura aservită, fie că 
vorbim de literatura ca literatură, opusă ideologizării. Astfel, 
nici istoriografiile postbelice nu oferă o imagine prea clară 
asupra fenomenului literar în întregime, cu atât mai puțin 
asupra situației scriitoarelor din deceniile cu pricina, deși, 
o abordare cantitativă confirmă prezența și contribuția lor, 
totuși, deloc neglijabilă la dinamica desfășurării discursului 
literar, atât sub auspiciul propagandistic, unde a funcționat 
ca discurs tolerat, cât și sub angajamentul ideologic, spre a 
deservi agenda partidului. Odată cu ideologizarea masivă a 
literaturii, se produce o democratizare a scrisului sub raport 
de gen și o democratizare a scrisului în general, întrucât 
sunt dizolvate reperele estetice, formule literare validate de 
instituțiile criticii în jurul cărora se articulau textele, scopul 
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acum fiind acela de a făuri noua literatură a cărei destinație 
este punerea în circulație și deservirea ideologiei comuniste 
în versiunea ei totalitară. Astfel se explică și spike-ul pe 
care-l cunoaște literatura femeilor în anii ’50, o altă creștere 
înregistrându-se odată cu perioadele de liberalizare, iar 
o ușoară scădere coincide cu a doua jumătate a anilor ’80, 
când instituția cenzurii își înăsprește condițiile de aprobare 
a manuscriselor: 

În sfârșit, reiterând ceea ce discutam mai sus despre schemele 
de putere și autoritatea legilor socio-instituționale care 
restricționează agentivitatea, în cadrul lor fiind exercitate 
funcțiile de dominație și submisiune, găsim relevantă aducerea 
în discuție a aserțiunilor lui Foucault despre constituirea 
subiectului auctorial ca produs al relațiilor de putere și al 
discursurilor dominante. Aceste premise teoretice își găsesc 
legitimitatea în analiza regimului creativ al scriitoarelor, 
ilustrat de formulele și tramele predominante în textele lor. 
Graficul ilustrează această dinamică relațională din interiorul 
câmpului literar, care transpare la nivelul tramelor adoptate 
în romanele scriitoarelor. La fel de adecvată în cadrul acestei 
discuții este și teoria performativității după criteriul tiparului 
de gen, a performa în praxisul social ca o femeie sau ca un 
bărbat/ a scrie ca o femeie sau ca un bărbat, sunt reglementări 
deloc străine care s-au impus în cadrul regimurilor de scriere. 
Ce putem spune este că regimul minor, profilul auctorial și 
formulele de scris asumate de autoare sunt și ele la rândul lor 
rezultatul unei relații de putere asimetrice și ale unui discurs 
dominant, care le-a subsumat și le-a prescris o formulă 
admisă a modului în care pot performa în discursul literar. 
Nu întâmplător, producția literară a femeilor din economia 
romanului postbelic înregistrează o majoritate însemnată de 
romane cu tematică erotică/ de dragoste, ca dovadă că regimul 
lor de creație s-a situat, pe de o parte, în siajul literaturii de 
alcov și sentimentale, unde critica interbelică le-a expediat, 
iar apoi, cantitativ vorbind, la paritate scriu romane realist-
socialiste, când trec de sub tutela dominației tradiționale 
masculine, sub tutela patriarhatului de stat. Așadar, întreaga 
economie a romanului scris de femei din perioada postbelică 
înregistrează o predilecție constantă pentru romanele de 
dragoste/ tramele erotice (reprezentând aproximativ 22% 
din întreaga producție), succedată fiind de producția literară 
ideologizată (romanul realist-socialist având o pondere de 
17%). O adevărată ascensiune cunoaște și literatura pentru 
copii. Cotele ridicate ale producției de romane pentru copii 
(care acum însumează un procent de 12%), un subgen cu totul 

marginal, din punct de vedere cantitativ, în prima jumătate 
a secolului XX, reprezentând sub 5% din producția literară 
a scriitoarelor45, pot avea și o cauzalitate conjuncturală. 
Impunându-se, în context postbelic, portretul femeii robuste, 
mamă și muncitoare, dedicată îndeplinirii directivelor impuse 
de partid și aplecată asupra nevoilor familiale, devine cu atât 
mai dezirabilă exercitarea și în scris a rolului de educatoare 
al viitorilor constructori ai societății socialiste46. În a doua 
parte a perioadei postbelice vor câștiga teren în portofoliul 
prozatoarelor romanele sociale (16%) și psihologice (15%), 
rămânând marginale romanele de aventuri (8%), senzație (6%), 
dar mai ales romanul istoric (4%).

Întorcându-ne la ceea ce citam mai sus despre misterul și 
sentimentalismul feminin, care le sunt asignate scriitoarelor, 
acestea sunt formule tributare paradigmelor falocentrice, 
care s-au impus scriiturii femeilor și au fost înregistrate 
de istoriografiile literare, cam acestea fiind singurele 
„recomandări’’ de care s-au bucurat. Prin tradiție, lumea 
literelor de la noi a fost o lume a bărbaților, refractară la 
schimbarea acestei paradigme, chiar și în momentele în care 
era dezirabilă orice formă de democratizare. Scriitoarele 
rămân subordonatele unui discurs autoritar paternalist, ele 
au internalizat această formulă care li s-a impus, întrucât 
constituia o condiție imanentă a articulării discursului lor, nu 
întâmplător rămân doar niște revoltate în filigran. Instituția 
literară nu poate fi văzută, în acest sens, decât ca o instituție a 
„guvernamentalității”, în termenii lui Foucault, unde discursul 
dominat machist își impune legile, care condiționează 
scriitura femeilor, iar atunci când se poziționează critic 
față de acest status-quo, subversiunea le clasează în ordinea 
virilității, fără a li se admite singularitatea actului, cum s-a 
întâmplat și în cazul Hortensiei Papadat-Bengescu. Aceste 
raporturi de putere servesc drept criterii centrale ale 
concursurilor de legitimare din interiorul câmpului literar 
și rămân responsabile pentru  faptul că azi se poate vorbi de 
literatura scriitoarelor în termenii unui fenomen marginal. 
Adoptând această perspectivă deterministă în discuțiile 
aplecate asupra cazului de ratare al scriitoarelor de la noi, se 
poate cu ușurință conchide că un context socio-intituțional și 
cultural, scontate pe relații de putere din poziții de dominatori 
și dominați, major-minor, autoritate /obediență, etc. este cu 
totul necalificat să răspundă unei democratizări a câmpului 
artistic sub raport de gen și nu numai. Pe scurt, un aparat 
social alimentat de praxisuri și legi ierarhice și guvernat de 
discursuri dominante, face impermeabilă eliberarea de sub jug 
a unui discurs minor, care ar putea să-i conteste hegemonia. 

Cu alte cuvinte, în secolul trecut, terenul literar românesc 
nu era pregătit să-și întâmpine scriitoarele, în măsura în 
care se califica încă drept spațiu „bucolic și semănătorist, 
cu ulițe pline de praf arhaic”47 . Iar, dincolo de asta, ratarea 
scriitoarelor în cursul istoriei literare, trebuie văzut și ca 
reflexie a efortului depus de discursul hegemonic pentru a 
menține ordinea simbolică, marginalizarea unora, însemnând 
consolidarea pozițiilor discursului dominant prin eliminarea 
pericolului de a fi deturnat48.

Figura 1. Evoluția volumului de romane scrise de femei între 1947-1989
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