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Dysnomia e o zeiță rea. 
Zeița nelegiuirii și fiica lui Eris-Discordia. 

Antimodelul.
Reversul armoniei și al civilității. 

Vrăjitoarea. Scorpia. Nebuna. Muma Pădurii.
Cu spectrul său, și poate sub alte nume, au încer-
cat de-atâtea ori să ne sperie când am dat semne 
că nu mai vrem să fim cuminți și să mai recunoaștem 
supremația Legilor și adevărul Ideilor pe care le-au 
făcut. Ne-au amenințat cu ura lor pentru ea și pen-

tru noi, neascultătoarele.

Dar dacă de fapt povestea și chipul zeiței sunt 
altele?

Ce se întâmplă dacă alegem să nu mai credem că nesu-
pusele sunt inadecvate, indezirabile, greșite? 

Și dacă afirmăm că toată învățătura trecutului e ca 
un văl care inversează valorile? 

Dysnomia e și zeița uitării. Ea e cu noi când facem 
efortul de a găsi nume pentru ce trăim, percepem, 
intuim, înțelegem. Când ne dăm seama că nu există 
cuvânt pentru ce nu ne dă pace. Când ne străduim să 
descriem forțele care ne împing prin colțuri și ne 
cer să fim tot mai mici, să ocupăm tot mai puțin loc, 
să vorbim în șoaptă, să nu rostim niciodată cu voce 

tare ce știm și ce simțim.

Ea e cu noi când ne străduim să dăm nume și ne 
amintește că nu suntem singure în celulele noastre.

Poveștile zeițelor trebuie rescrise, așa cum
Legile, 
Ordinea, 

Arta, 
Ideile făcute de cei dominanți trebuie contestate.

Acum scriem apăsat varianta noastră.



ne-am ales 
unele pe altele
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Vârstă, etnie, clasă și sex: 
femeile redefinesc diferența

Audre Lorde

Audre Lorde (1934 – 1992) a fost o scriitoare și 
activistă feministă americană. Eseul tradus aici 
datează din 1980 și este unul din textele importante 
ale feminismului intersecțional care înțelege defini-
rea identităților la intersecția mai multor struc-
turi de dominație.

Titlul original al acestui eseu este ”Age, Race, 
Class and Sex: Women Redefining Difference”. Am ales 
să înlocuiesc termenul de ”rasă” cu cel de ”et-
nie” pentru că folosirea explicită a termenului de 
”rasă”, chiar dacă în interiorul unui discurs elib-
erator, poate să fie interpretată ca validare a ideii 
că există o esență semnificativă, de neschimbat, care 
diferențiază grupuri de oameni. Ori cercetările re-
cente au arătat că ADNul a două persoane alese la 
întâmplare de oriunde din lume variază în gener-
al cu mai puțin de 0,1%.Oamenii aparțin unei sin-
gure rase - rasa umană. În plus, există studii care 
demonstrează că pe parcursul a 2500 de ani, adică 
în circa 100 de generații, culoarea pielii se poate 
schimba semnificativ, ca rezultat al factorilor de 
mediu și al interacțiunilor dintre grupuri care până 
nu demult în istorie, au trăit separat, în zone geo-
grafice diferite.  Dar dacă este clar că ”rasa” e un 
construct mental, e la fel de clar și că termenii 
de ”rasism” și de ”luptă antirasistă” sunt cât se 
poate de valizi. Violența structurală continuă să fie 
direcționată, și spontan, și planificat, către anu-
mite grupuri, având culoarea pielii drept identifica-
tor. În America, în 2015, poliția a ucis nu mai puțin 
de 1134 de bărbați de culoare. S-au creat softuri 
de identificare a ”posibililor infractori”, pe baza 
trăsăturilor faciale. Cât timp majoritatea ignoră 
că ”rasa” este un construct mental, rasismul există 
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și avem nevoie de lupta antirasistă. În acest text 
am optat pentru termenul de ”etnie” tocmai pentru 
a marca faptul că nu există ”rasă”, dar că într-o 
societate rasistă, apartenența la un grup socio-cul-
tural, asociată cu anumiți factori de identificare, 
printre care se numără de multe ori culoarea pielii, 
este una dintre dimensiunile cele mai importante ale 
construcției identitare la intersecția mai multor 
tipuri de opresiune.

Mare parte din tradiția 
Europei Occidentale ne 
determină să înțelegem 
diferențele dintre oameni 
în opoziție simplistă un-
ele cu altele: dominant/
subordonat, bun/rău, de 
sus/de jos, superior/in-
ferior. Într-o societate 
în care binele e definit 
în termenii profitului mai 
degrabă decât în termenii 
nevoilor umane, trebuie 
întotdeauna să existe un 
grup de oameni care, prin 
mijloacele opresiunii 
sistematizate, să poată 
fi făcuți să se simtă în 

plus, să ocupe locul inferiorului dezumanizat. În 
societatea noastră, acest grup e format din persoane 
de culoare și de cei din lumea a treia, din membrii 
clasei muncitoare, din persoane în vârstă și din 
femei.

Pentru că sunt o femeie de patruzeci și nouă de 
ani, de culoare, feministă, socialistă, mamă a doi 
copii, inclusiv un băiat, și membră a unui cuplu in-
teretnic, fac de regulă parte dintr-un grup definit 
ca ”celălalt”, deviant, inferior sau, pur și simplu, 
greșit. În mod tradițional, în societatea americană, 
tot membrii grupurilor oprimate și obiectificate sunt 
cei de la care se așteaptă să facă un pas și să 
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reducă din clivajul dintre realitățile vieților no-
astre și conștiința opresorului nostru. Ca să putem 
supraviețui, cele dintre noi pentru care opresiunea 
e la fel de specific americană ca plăcinta cu mere, 
trebuie să fie cu ochii în patru, să se familiarizeze 
cu limbajul și manierele opresorului, și chiar une-
ori să și le însușească, pentru a avea iluzia că sunt 
protejate.

De câte ori se ivește nevoia unei așa-zise comunicări, 
cei care profită de pe urma oprimării noastre ne 
solicită să le împărtășim din cunoașterea noastră. 
Cu alte cuvinte, e responsabilitatea celei supuse 
opresiunii să-l învețe pe opresor despre greșelile 
sale. În logica asta, eu sunt responsabilă să-i educ 
pe profesorii care resping disprețuitor la școală 
cultura copiilor mei. Persoanele de culoare și cele 
care provin din așa-zisa Lume a Treia sunt cei de 
la care se așteaptă să-i educe pe albi în privința 
umanității celor dintâi. De la femei se așteaptă 
să-i educe pe bărbați. De la lesbiene și bărbați gay 
se așteaptă să educe lumea heterosexuală. Opreso-
rii își mențin pozițiile și se sustrag de la a-și 
asuma responsabilitatea pentru propriile acțiuni. 
Și uite-așa ne pierdem constant energia pe care am 
putea-o folosi mai bine pentru redefinirea noastră și 
construirea de scenarii realiste pentru schimbarea 
prezentului și construirea viitorului. [...]

Undeva, la limita conștientului, există ceea ce eu 
numesc normalul ”mitic”: în raport cu acesta, fiec-
are dintre noi știe în adâncul sufletului, că el sau 
ea ”nu este așa”. În America, ”normalul” cuprinde 
caracteristici precum alb, slab, bărbat, tânăr, het-
erosexual, creștin și cu statut financiar stabil. În 
societatea noastră, toate simbolurile puterii rezidă 
în acest normal mitic. Cele și cei dintre noi care 
sunt excluși din spațiul acestei puteri, de multe 
ori identifică un element prin care sunt diferite/
diferiți, și presupun că acolo e cauza primă a tu-
turor opresiunilor, uitând de alte distorsiuni pro-
duse de diferențe, pe care noi înșine s-ar putea să 
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le practicăm. În general, în interiorul mișcării 
contemporane pentru emanciparea femeilor, femeile 
albe se concentrează pe faptul că sunt oprimate ca 
femei și nu văd diferențele de etnie, de orientare 
sexuală, de clasă sau de vârstă. Au pretenția la 
o omogenitate a experienței, acoperită de cuvântul 
”suroritate”, care de fapt nu există. 

Diferențele neconștientizate de clasă le privează 
pe femei de energia și cunoașterea creativă a ce-
lorlalte. De curând, redacția unei reviste pentru 
femei a hotărât că în numărul curent va publica doar 
proză, spunând că poezia e o formă de artă mai puțin 
”riguroasă” și ”serioasă”. Până și forma pe care o 
ia creativitatea noastră devine deseori o chestiune 
de clasă. Dintre toate formele de artă, poezia e cea 
mai economică. E cea mai secretă, cea care cere cel 
mai puțin efort fizic, cel mai puțin material și care 
poate fi scrisă între ture, în sala de așteptare, la 
spital, în metrou, pe bucăți rătăcite de hârtie. 
În decursul ultimilor ani, lucrând la un roman și 
având resurse financiare reduse, am ajuns să apreciez 
enormele diferențe dintre resursele cerute de poezie 
și de proză. În procesul de revendicare a spațiului 
literaturii, poezia a devenit instrumentul de bază 
al celor săraci, al celor din clasa muncitoare și al 
femeilor de culoare. Ca să scrii proză nu-ți tre-
buie doar o cameră separată, ci și topuri de hârtie, 
o mașină de scris și o groază de timp. Cerințele 
reale ale artelor vizuale ne ajută de asemenea să 
determinăm, din punct de vedere al clasei, cine ce 
fel de artă face. În zilele noastre, când prețurile 
materialor sunt atât de mari, cine face sculptură, 
pictură, fotografie? Când vorbim despre o cultură 
incluzivă a femeilor, trebuie să fim conșteinte de 
efectele pe care le au clasa și diferențele eco-
nomice asupra resurselor necesare pentru producerea 
artei. […]

Ignorarea diferențelor etnice dintre femei și 
implicațiile pe care le au prezintă cea mai serioasă 
amenințare la adresa mobilizării puterii colective 
a femeilor.
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Când femeile albe nu-și 
recunosc privilegiul in-
trinsec al albitudinii și 
definesc femeia numai în 
termenii experienței lor, 
atunci femeile de culoare 
devin ”celălalt”, out-
siderul cu o experiență 
și niște tradiții prea 
”străine” pentru a fi 
înțelese. Un exemplu 
este semnalul absenței 
experiențelor femeilor de 

culoare ca resurse pentru cursurile de la depar-
tamentele de studii de gen. Literatura scrisă de 
femei de culoare e rareori inclusă în cursurile de 
literatură feministă și aproape niciodată în alte 
cursuri de literatură. De prea multe ori, scuza este 
că literatura scrisă de femeile de culoare poate fi 
predată doar de femei de culoare, sau că sunt prea 
dificil de înțeles, sau că nu se poate ”aborda” subi-
ectul pentru că e vorba despre experiențe ”prea 
diferite”. Am auzit acest argument din gura unor 
femei albe care altfel posedă o inteligență foarte 
ascuțită, femei care par să nu aibă nici o problemă 
să predea și să recenzeze opere care provin din 
experiențele extrem de diferite ale lui Shakespeare, 
Moliere, Dostoievski sau Aristofan. Sigur trebuie să 
existe o altă explicație. […]

 Refuzul de a recunoaște diferența duce la imposi-
bilitatea de a înțelege diferitele probleme și cap-
cane cu care ne confruntăm noi ca femei.

Așa că, într-un sistem de putere patriarhal în 
care privilegiul albitudinii este un pilon major, 
capcanele folosite pentru a neutraliza femeile de 
culoare și pe cele albe, nu sunt aceleași. De exem-
plu, e simplu ca femeile de culoare să fie folosite 
de structurile de putere împotriva bărbaților de cu-
loare, nu pentru că sunt bărbați, ci pentru că sunt 
de culoare. De aceea, trebuie ca femeile de culoare 
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să separe tot timpul nevoile opresorilor de propri-
ile conflicte legitime din interiorul comunităților 
în care trăiesc. Femeile albe nu au această problemă. 
Femeile și bărbații de culoare au fost supuși la 
același tip de oprimare rasistă și sunt încă, deși 
în moduri diferite. Din această opresiune care ne 
vizează deopotrivă, ne-am dezvoltat strategii comune 
de apărare și vulnerabilități comune, pe care le 
avem unii față de alții, și care nu au corespondent 
în comunitatea albilor. […]

Ca femei împărtășim anumite probleme, iar pe al-
tele, nu. Voi vă temeți ca nu cumva copiii voștri să 
ajungă adepții ordinii patriarhale și să se întoarcă 
împotriva voastră, nouă ne este teamă ca nu cumva 
copiii noștri să fie smulși din mașină și împușcați în 
mijlocul străzii, în timp ce voi întoarceți spatele 
și nu vă întrebați de ce mor.[…]

Ca instrument de control social, femeile au fost 
mereu încurajate să considere legitimă o singură 
zonă a diferenței dintre oameni, și anume aceea a 
diferențelor dintre femei și bărbați. Și am învățat 
să ne descurcăm printre aceste diferențe cu urgența 
tuturor celor supuși oprimării subordonatoare. Toate 
am fost nevoite să învățăm să trăim sau să muncim sau 
să coexistăm cu bărbații, începând cu tații noștri. 
Am recunoscut și am negociat aceste diferențe, chiar 
și atunci când această recunoaștere nu a făcut decât 
să susțină relaționarea umană de tipul dominant/
subordonat; în care cele supuse oprimării trebuie 
să recunoască diferența față de ”stăpâni” pentru a 
supraviețui.

Dar supraviețuirea noastră în viitor depinde de 
capacitatea noastră de a relaționa ca egale. Ca fe-
mei, trebuie să scoatem din rădăcini tiparele de 
opresiune pe care le-am internalizat, dacă vrem să 
realizăm schimbarea socială altfel decât în cele 
mai superficiale aspecte. Acum trebuie să recunoaștem 
diferențele dintre femeile care sunt egalele noas-
tre, nici inferioare, nici superioare, și să inventăm 
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modalități de a folosi diferențele dintre noi pentru 
a ne îmbogăți viziunile și luptele comune. Viitorul 
planetei noastre s-ar putea să depindă de capaci-
tatea tuturor femeilor de a identifica și dezvolta 
noi definiții ale puterii și noi tipare de relaționare 
în ciuda diferențelor. Vechile definiții nu au lu-
crat în favoarea noastră, și nici a planetei pe care 
trăim. Vechile modele, oricât de iscusit reformu-
late pentru a imita progresul, încă ne mai condamnă 
la repetiții cosmetizate ale acelorași vechi schim-
buri, ale aceleiași vechi vinovății, uri, învinuiri, 
lamentări și suspiciuni.

Pentru că toate avem înscrise în noiâ vechi hărți 
ale așteptării și reacției, vechi structuri de opre-
siune, iar acestea trebuie schimbate în același timp 
cu condițiile de viață care rezultă din structurile 
respective. Cu uneltele stăpânului nu vei dărâma 
niciodată casa stăpânului.

Așa cum arată, atât de bine, Paulo Freire în 
cartea sa, Pedagogia oprimaților, în schimbar-
ea revoluționară scopul real nu e niciodată doar 
situația opresivă din care încercăm să ieșim, ci 
acea parte din opresor sădită adânc în fiecare dintre 
noi, și care nu cunoaște decât tacticile opresoru-
lui, relațiile opresorului.

Schimbarea înseamnă creștere, iar creșterea poate 
fi dureroasă. Dar ne definim mai clar când ne expu-
nem sinele muncind și luptând împreună cu cele pe 
care le considerăm diferite de noi, deși împărtășim 
aceleași scopuri. Pentru femeile de culoare și pen-
tru cele albe, pentru vârstnice și pentru tinere, 
pentru lesbiene și pentru heterosexuale, asta poate 
însemna găsirea unor noi căi de supraviețuire.
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Ne-am ales unele pe altele

cu tot cu tăișul luptelor noastre: și ale unora, și 
ale altora

războiul e același

dacă vom pierde

într-o zi, sângele femeilor se va-nchega

pe scoarța unei planete moarte

dacă vom câștiga

nu putem ști

căutăm în afara istoriei

             o nouă și mai posibilă întâlnire.

Traducere din engleză de laura s.
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I need help to
hold this love
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De fiecare dată când

Ura de sine reprezintă ura internalizată: vocea 
din capul meu care îmi subliniază constant toate 
defectele și greșelile, împrumutând cuvintele auz-
ite în trecut de la părinți, profesori și din media.  
Trăiesc ura de sine de fiecare dată când mă autosabo-
tez și realizez acte care sunt împotriva intereselor 
mele.  

Trăiesc ura de sine atunci când aleg să pro-
crastinez sau să mă ”distrez” (deși sunt anxioasă 
pe toată durata distracției), în loc de a împlini 
responsabilitățile la care m-am angajat.  

Când nu mă țin de cuvânt, când nu fac ce am promis, 
sau când nu respect termeni limită, trăiesc ura de 
sine pentru că nu îmi protejez stima de sine: sunt 
iresponsabilă deși știu că mă voi simți groaznic 
cu privire la propria persoană în viitor. (În mod 
clar, situația nu e așa de simplă; uneori, femei-
lor li se pun în spate prea multe responsabilități. 
Faptul că avem o datorie față de noi înșine de a 
ne proteja stima de sine prin respectul față de 
responsabilitățile pe care le avem nu înseamnă că 
nu putem să spunem ”nu” dorințelor celor din jurul 
nostru pentru a ne proteja de asemenea timpul liber 
și sănătatea.)  

Trăiesc ura de sine de fiecare dată când confund 
admirația anxioasă cu dragostea și caut obsesiv 
prezența persoanelor pe care aproape că le venerez, 
pentru că aspir să fiu că ele, deși nu mă simt con-
fortabil în preajma lor.  

E ură de sine de fiecare dată când îmi resping 
adevărații prieteni, care sunt aproape de mine, pen-
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tru oameni mai mișto, pe care îi admir mai mult, 
astfel nepermițându-mi să formez legături trainice 
și profunde cu oamenii din jurul meu, întrucât sunt 
constant în căutare de indivizi mai faini, care mă 
pot valida și legitima mai mult. Trăiesc ura de sine 
de fiecare dată când îmi instrumentalizez prietenii 
și îi tratez drept mijloace de a obține validare în 
ochii mei și ai celorlalți.  

Trăiesc ura de sine atunci când mă comport astfel 
și față de partnerii romantici; atunci când perver-
tesc sensul poliamoriei și folosesc scuza că sunt 
poliamoroasă pentru a nu fi fericită cu oamenii care 
deja mă iubesc și mă apreciază, și pentru a mă arun-
ca, din nou și din nou, în noi căutări romantice și 
în anxietatea lui “oare mă place, oare nu mă place”, 
în loc de a hrăni relații existente. 

Scriind asta, îmi vin 
în minte versurile 
lui Beyonce, din cân-
tecul Hold Up, din al-
bumul Lemonade: “They 
don’t love you like I 
love you.”: Ele (femeile 
albe, precum “Becky with 
the good hair”, Becky 
cea cu părul mișto) nu 
iubesc bărbații de cu-
loare precum femeile de 
culoare, pentru că numai 

femeile de culoare le înțeleg cu adevărat viețile 
și problemele. Totuși, din ura de sine, și din ura 
internalizată îndreptată împotriva propriului grup, 
bărbații de culoare resping și înșeală femeile de 
culoare din viața lor. 

 Trăiesc de asemenea ura de sine atunci când pretind 
că sunt ceva ce nu sunt, atunci când caut aprobarea 
și dragostea celor din jur pe baza unor atribute 
care nu îmi aparțin cu adevărat. Făcând asta, afirm 
că eu nu merit să fiu iubită; afirm că trebuie să port 
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măști pentru a fi acceptată. Fac asta, de exemplu, 
atunci când îmi vopsesc părul blond și nu recunosc 
că e vopsit, dacă sunt întrebată. În urma acestor 
interacțiuni, rămân cu impresia că sunt apreciată 
numai pentru iluzia pe care izbutesc să o transmit: 
aceea că sunt o femeie albă cu adevărat, o femeie 
pură, o femeie blondă natural-un trofeu pentru orice 
bărbat. În urma acestor interacțiuni, ura de sine mi 
se adâncește. Revin la Lemonade: e foarte interesant 
că în multe scene, Beyonce alege să se înfățișeze 
cu rădăcinile părului vizibile. Arătându-și părul 
natural, mai închis la culoare și diferit de împle-
titura blondă pe care o are în mod normal, își arată 
și își îmbrățișează identitatea reală, de femeie de 
culoare. Respinge ura de sine care uneori determină 
femeile să încerce să își falsifice adevărată iden-
titate.  

Mă angajez în acțiuni care pornesc din ura de sine, 
și care îmi erodează stima de sine, pentru că asta 
confirmă ceea ce, ca femeie, am auzit toată viața: 
că nu sunt bună de nimic, că sunt leneșă, că sunt 
proastă, că sunt neplăcută, că valoarea mea constă 
doar în sexualitatea mea. Mă pun în situații în care 
îmi confirm mie însămi afirmațiile misogine auzite, 
crescând, de la părinți și diverși alți actori din 
viața mea.  

E uneori înfricoșător să contrazic această mentali-
tate care poate ajunge să pară realitate, așa că aleg 
circumstanțe în care vocea patriarhală internalizată 
poate spune: ”Aveau dreptate. Au avut mereu drep-
tate.”

Prin ura de sine, noi, femeile, facem munca patriar-
hatului, pentru că ne supraveghem și ne limităm sin-
gure. Ne pierdem libertatea pentru că ne transformăm 
în propriii opresori. Ar trebui să ne oprim. Hai să 
începem să ne iubim și să ne acceptăm. Hai să con-
trazicem patriarhatul.  

de lorelai 
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Draga mea,

Încep prin a-ţi spune că ești o persoană complexă 
și fascinantă și chiar dacă vor exista momente dure 
de-a lungul vieţii și uneori îţi va fi greu să te 
iubești și să vezi în tine toate lucrurile minunate 
care îți alcătuiesc personalitatea, momentele grele 
vor contribui la puterea și sinceritatea cu care 
mergi înainte și încerci să contribui la transfor-
marea lumii într-un loc mai bun.

Nu știu exact când se va produce ruptura, când vei 
începe să te îndoiești de tine, să crezi tot ce ţi se 
spune despre tine și când vei încerca să reproduci 
toate aceste expectanţe. Vei avea deseori impresia 
că lumea în care trăiești te distruge încet și vei 
chestiona la nesfârșit cine ești. Pentru că există o 
întreagă societate pe care o vei simţi ca fiind atât 
de mare și atât de puternică, încât vei fi copleșită 
și de multe ori te vei gândi că nu știi cum să-i 
faci faţă, de unde să începi. Va trebui să te educi 
singură, după o copilărie și o perioadă întreagă 
în care vei fi tratată ca un recipient… un recipi-
ent pentru temerile și frustrările întregii lumi, 
pentru un număr infinit de etichete și comportamente 
de reprodus, și un recipient pentru exercitarea de 
putere a celor care au impresia că sunt “puternici”. 
Va trebui să redescoperi cine ai fost înainte de tot 
acest proces numit ”educaţie”.

Vor fi nenumărate momente în care-ţi vei dori să fii 
băiat și va fi dureros uneori. Apoi vei vrea să fii 
și fată, și băiat în același timp, iar după o vreme 
îţi vei da seama că ești cine ești și poţi fi cine-ţi 
dorești să fii. Vei fi invidioasă pe puterea pe care o 

Scrisoare către copilul queer din 
mine
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au băieţii atunci când vă jucaţi afară cu copiii din 
cartier și vei încerca din răsputeri să reproduci 
comportamentul lor sperând că așa vei fi și tu luată 
în serios. Apoi vei învăţa că-ţi place să te baţi 
când un băiat te va lovi cu ghidonul bicicletei și te 
va învinui tot pe tine, spunându-ţi că ești proastă. 
Dar stai liniștită, îi arăți tu!

În liceu vei auzi extrem de multe păreri venind 
de peste tot din jur, și asta te va face extrem 
de confuză legat de corpul și de personalitatea 
ta. Ţi se va spune că, oricât ai încerca, nu vei fi 
niciodată îndeajuns de feminină și te vei întreba în 
secret ani întregi ce înseamnă feminitatea și de ce 
aparţine doar anumitor persoane. Şi în același timp 
vor fi persoane care-ţi vor spune că ești deosebită 
și că ai o feminitate aparte, acel je ne sais quoi. 
Mai ales partea cu je ne sais quoi o vei auzi atât 
de des, încât mulţi ani îţi va fi greaţă de limba 

franceză… dar numai 
până când vei desco-
peri filmele lui Chantal 
Akerman. În orice caz, 
oricât de mult te-ar 
complimenta vreodată 
cineva pentru femini-
tatea, masculinitatea, 

frumuseţea ta “inocentă”, senzualitatea ta, și orice 
altă ipostază care e mai degrabă o expectanţă sau 
imaginaţia celor din jur, tot nefericită vei fi, pen-
tru mult timp. Pentru că tot ce-ţi dorești e să ai 
loc să fii tu însăţi, să dispară sufocarea ce vine la 
pachet cu modul alterat în care te percep oamenii în 
funcţie de propriile lor proiecții despre femei sau 
frumusețe. Şi oricum, abia mai târziu te vei simţi 
cu adevărat frumoasă… și fizic, dar mai mult ca un 
copil, ca un om care e așa cum e și se descoperă pe 
sine.

Mai târziu vei realiza cât de complexe sunt etiche-
tele pe care le-ai internalizat, cât de bombardată 
ești în continuu cu informaţie care ne programează 
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să ne urâm pe noi înșine. În primul rând vei avea 
de-a face cu veșnica imagine imposibilă și abuzivă 
a idealului corpului feminin, care te va pune în 
pericolul de a-ți urî corpul toată viaţa și de-a te 
lupta o vreme cu tulburări de alimentație, pentru ca 
apoi să ai mereu conflicte interioare legate de cum 
ai vrea să arate corpul tău. Pe urmă vei avea con-
stant impresia că orice ai face, oricât ai munci și 
oricât de mult te-ai aranja, nu vei fi niciodată în-
deajuns de bună pentru autoritatea formată în capul 
tău. Mi-e destul de greu să-ţi explic ce înseamnă 
această autoritate și îţi va lua destul de mult timp 
s-o înţelegi, dar te asigur că va veni un moment în 
care vei învăţa s-o deconstruiești și să faci tot 
mai mult loc pentru tine și pentru aprecierea pentru 
munca și ideile tale, și poate chiar, într-o bună 
zi, în totalitate pentru corpul tău, așa cum e el.

În timp vei cunoaște oameni extraordinari care văd 
lucrurile din aceleași perspective ca tine și nu te 
vei mai simţi atât de singură și complet pierdută în 
lumea aceasta. Apoi, cel mai important, vei reuși 
din nou să privești în tine și deși aproape că o vei 
lua de la zero, vei reîntâlni persoana aceea plină 
de întrebări, care se iubește pe sine exact așa cum 
e… această persoană care ești tu, un copil fără 
un gen anume, care nu vrea decât să fie fericit cu 
ceilalţi copii, fără discriminare, fără competiţie, 
fără ură.
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My heart has turned to stone

What if my heart is gone 

The world is weary, tired enough

I need help to hold this love

(PJ Harvey)

Multe dintre femeile pe care le cunosc sunt în 
așteptare. Ca într-o oală sub presiune, se adună în 
ele emoții și dorințe. În schimb, ele trebuie să se 
străduiască și să învețe cu orice preț să le conțină. 
Să nu lase prea mult să se vadă că au temeri, traume, 
așteptări și nevoi afective. În patriarhat trebuie 
să o arzi misterios. Trebuie să o arzi invulnerabil 
și autosuficient. Trebuie să asculți cu atenție rit-
mul celuilalt și să te adaptezi în permanență: cât 
expui din tine, cât vrei, cât ceri.

Altfel? Ești pur și simplu nebună. E destul de dură 
presiunea pe care o simți și nu reușești să-ți dai 
seama cât e autoimpusă și cât e din afară; cât tre-
buie să acomodezi din ea și cât trebuie să te revolți 
împotriva ei.

Cea mai dificilă pentru mine a fost de departe „cât 
vrei”, și asta pentru că ne chestionăm în permanență 
emoțiile. De unde vine dorința cutare, e ceva în 
neregulă cu intensitatea stărilor mele? Oricum, în-
trebarea este: sunt îndreptățită să vreau asta sau 
e o pretenție abuzivă asupra celuilalt pe care tre-
buie să o controlez și la care trebuie să lucrez eu 
cu mine? 

N-am citit nicodată cărți de self-help, dar îmi 
imaginez că un cuvânt recurent și, astfel, extrem 
de uzat și abuzat, este echilibru. Orice ar în-
semna, presupun că trimite la soluții individuale 

Sunt îndreptățită să doresc?
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pentru dezastrul emoțional și inter-relațional în 
care multe și mulți dintre noi ne aflăm. Soluții in-
dividuale la probleme considerate individuale, și 
asta pentru că este mereu ceva în neregulă cu TINE. 

Și chiar este, pentru că în sistemul patriarhal, 
heteronormativ și capitalist, prea emoțional este 
feminin, iar feminin este inferior și de disprețuit. 
Așa că ne pedepsim pe noi înșine, oscilând nevrotic 
între dorința de a ne asuma până la capăt nebunia și 
dorința de a ne pietrifica. 

Solidaritate cu toate/toți nebunele/ii și multă 
putere de luptă!
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nimic despre noi,
fără noi
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Fragmente traduse din 
ghidul „Mindful Occupa-
tion: Rising Up Without 
Burning Out”, care a fost 
realizat în anul 2012 de 
colectivul „Occupy Mental 
Health Project” şi care 
poate fi downloadat gratu-
it, în limba engleză, la 
mindfuloccupation.org

Introducere: 
Puterea inimilor noastre 

împreună

Minţile, sufletele şi in-
imile noastre contribuie 
la schimbarea socială 
colectivă, în moduri unice 
şi semnificative. Trebuie 
să creăm spaţiu pentru ca 
ele să se exprime, să fie 
auzite, în comunităţile 
în care lucrăm. E im-
portant să ne reamintim 
că nu trebuie să arătăm 
mereu partea noastră 
„puternică”; încercăm 
să creăm o lume în care 
„slăbiciunile”, emoţiile, 
vulnerabilitatea nu sunt 
percepute ca probleme. 
Pentru a fi puternice, tre-
buie să avem posibilitatea 
de a simţi toată gama de 

emoţii, nu să le ţinem în-
chise în adâncul nostru. 
Asta este foarte impor-
tant în activism, pentru 
că suntem mult mai puter-
nice ca o comunitate, dacă 
permitem şi facilităm ex-
plorarea acestei game 
complete de emoţii de 
către fiecare dintre noi. 
Dacă ne renegăm sentimen-
tele şi trăirile sau le 
ţinem în noi până când 
explodează în moduri care 
nu ne fac bine, este mult 
mai probabil să ne epuizăm 
(burn out) sau să epuizăm 
alte persoane pe parcurs. 
De asemenea, riscăm să 
ignorăm ceea ce corpurile 
noastre ne spun despre noi 
înşine, despre altele, 
despre ce se întâmplă în 
jurul nostru. 

Ce este sănătatea mintală 
radicală

Sănătatea mintală 
radicală (SMR) înseamnă 
înţelegerea şi tratarea 
„sănătăţii mintale” şi 
„bolii mintale” dintr-
o nouă perspectivă. Sunt 
multe moduri în care putem 

Sănătate mintală radicală
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înţelege stările noas-
tre psihice, fluxurile şi 
diferenţele noastre de 
stare; şi există deja o 
tradiţie îndelungată de 
grupuri şi persoane care 
au explorat limitele aces-
tor stări. Urmează o listă 
de principii-cheie care 
se împletesc cu această 
tradiţie/ mişcare diversă 
dedicată SMR; lista nu 
este una completă sau uni-
versal valabilă, ci oferă 
o imagine generală despre 
cine suntem, ce facem şi 
de ce.

Sănătatea mintală 
radicală este despre or-
ganizarea autonomă (grass 
roots) şi diversitate

Vreme îndelungată, 
diferenţele noastre psi-
hice au fost definite de 
figuri autoritare, cu 
intenţia de a ne închide 
în versiuni limitate a 
ce înseamnă „normali-
tatea”. Sănătatea mintală 
radicală este un termen 
dinamic, creativ, care ne 
dă puterea să dezvoltăm 
propriile nostre abordări 
despre cum minţile, su-
fletele, inimile noas-
tre experimentează lumea, 
ieşind din cadrul medical 
convenţional.

Sănătatea mintală 
radicală este despre 

inter-conectare

În timp ce concepţia 
dominantă asupra 
sănătăţii mintale şi asu-
pra bolii mintale reduce 
experienţele oamenilor 
la neuro-chimie şi isto-
rii personale, sănătatea 
mintală radicală vede 
experienţele oamenilor ca 
pe o convergenţă holistică 
a elementelor sociale, 
emoţionale, culturale, 
fizice, spirituale, is-
torice, de mediu. Prin-
cipiul inter-conectării 
se continuă cu ideea că 
împărţim această planetă 
cu toată lumea – oameni, 
animale, insecte, plante – 
şi ce se întâmplă în lumea 
unora influenţează toate 
celelalte lumi. Decât să 
ne vedem ca fiinţe sepa-
rate, mai bine ne vedem 
în termeni relaţionali: o 
parte din mine se supra-
pune cu o parte din tine; 
dacă tu eşti rănită, şi eu 
pot fi rănită. Oricât de 
alienate ne face lumea din 
jur să ne simţim, oricât 
de desincronizate, depri-
mate, izolate ne simţim, 
NU SUNTEM SINGURE. Vieţile 
noastre sunt susţinute de 
vieţile altor nenumărate 
fiinţe, de la microbii pe 
care îi purtăm în corp, 
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până la oamenii care 
plantează căpşunile pe 
care le mâncăm. Lumea este 
mult mai complicată şi mai 
frumoasă decât pare la 
prima vedere. Dezvoltarea 
şi forţa per-sonală şi a 
comunităţilor vine din in-
ter-conectare – luptăm şi 
celebrăm împreună, mereu.

Sănătatea mintală 
radicală este despre con-
testarea dominaţiei biop-

sihiatriei

Modelul biomedical al 
psihiatriei, sau „biop-
sihiatria”, se bazează 
pe asumpţia că problemele 
de sănătate mintală sunt 
rezultatul dezechili-
brelor chimice din crei-
er. Această idee provine 
din ideologia de piaţă, 
care ne-a ciopârţit 
reţelele de suport so-
cial şi ne-a fragmentat 
comunităţile – ideologie 
care spune că problemele 
şi soluţiile vieţilor no-
astre se situează exclu-
siv în individualitatea 
noastră. Convingerea că 
atât boala cât şi alin-
area sunt în creierul 
nostru, ne-a desensibili-
zat tot mai mult şi ne-a 
depărtat de ideea că sen-
timentele şi experienţele 
noastre îşi au adesea 
rădăcina în problemele 

sociale şi politice ale 
lumii. Dacă vrem să produ-
cem schimbare în sistemul 
de sănătate mintală (în 
paralel cu sistemul eco-
nomic care se destramă!), 
trebuie să începem prin a 
recunoaşte cât de funda-
mental greşit este mod-
elul actual ”medicalizat” 
– cum îi privilegiază 
pe „specialişti”, 
„profesionişti”, „oameni 
de ştiinţă”, într-un mod 
care subminează expertiza 

experienţelor personale, 
expertiza comunităţilor 
locale şi a modelelor al-
ternative de sănătate/ 
bunăstare. De aseme-
nea, trebuie marcată clar 
distincţia dintre utili-
tatea anumitor medica-
mente psihiatrice moderne, 
pentru anumite persoane, 
în anumite situaţii, şi 
programul ideologic bi-
opsihiatric care ne re-
duce mintalul la creier 
şi stările de spirit la 
reacţii chimice.
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SMR ne îndeamnă şi ne 
stimulează în primul 
rând să vorbim public 
despre relaţiile din-
tre nedreptăţile sociale 
şi economice, industria 
farmaceutică, sănănatea 
noastră psihică. Astfel, 
vorbim despre şi redefinim 
ce înseamnă cu adevărat a 
avea „sănătate mintală”, 
nu doar la nivel individu-
al, ci şi la nivel comuni-
tar şi global, societal.

Sănătatea mintală 
radicală este despre 

opţiuni

Unii oameni ar putea pre-
supune că SMR este pur şi 
simplu „anti-psihiatrie”. 
Dar cele mai multe per-
soane implicate au puncte 
de vedere mult mai com-
plexe, diverse, nuanţate. 
Sănătatea mintală radicală 
poate însemna acceptar-
ea unor lucruri pe care 
modelul dominant, medi-
calizat, le propune pen-
tru sănătatea noastră, în 
paralel cu respingerea al-
tor lucruri pe care nu le 
considerăm utile, de aju-
tor, pozitive. În practică, 
asta înseamnă susţinerea 
autodeterminării fiecărei 
persoane în procesul con-
tinuu de luare a deci-
ziilor, inclusiv decizia 
de a lua medicamente pre-

scrise de psihiatru sau 
nu, de a utiliza catego-
rii diagnostice sau nu. 
Este important de notat 
că, susţinând autode-
terminarea fiecărei per-
soane, conştientizăm şi 
faptul că presiunea de 
a face alegeri medical-
izate este puternică în 
societatea noastră şi că 
aceste alegeri sunt mult 
mai influente decât alter-
nativele (pe care adesea 
le acoperă şi nu le lasă 
să se facă auzite). […]

Sănătatea mintală 
radicală este despre 
politici şi justiţie 

socială

Este despre înţelegerea 
modului în care tehni-
cile şi instrumentele 
intervenţiilor psihia-
trice sunt înscrise în 
relaţii mai ample de 
putere. Deţinătorii pute-
rii profită din controlarea 
şi reducerea la tăcere a 
modurilor în care minţile/ 
corpurile/ sufletele noas-
tre vorbesc despre această 
lume a nedreptăţilor. 
Ei utilizează tehni-
cile şi instrumentele 
intervenţiilor psihia-
trice ca parte a unui 
puternic complex medi-
co-industrial global, 
care profită de pe urma 
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etichetării experienţelor 
noastre ca boli cronice 
care necesită tratamente 
pe viaţă. Participarea în 
activism pentru sănătate 
mintală radicală include 
denunţarea industriei 
farmaceutice, care profită 
din crearea de noi catego-
rii diagnostice, şi acti-
varea la scară amplă pentru 
schimbarea instituţiilor 
de sănătate mintală, 
a profesioniştilor, a 
politicilor guvernamen-
tale, a companiilor de 
asigurări. Perspectiva 
SMR înseamnă şi anali-
za istoriei psihologiei 
cu un ochi sceptic, cer-
cetarea modului în care 
definiţiile „nebuniei” 
variază de-a lungul tim-

pului şi spaţiului, fi-
ind deci construite so-
cial şi având consecinţe/ 
semnificaţii politice (şi 
personale).  

De exemplu, sistemul 
psihiatric are o istorie 
îndelungată de diagnosti-
care a unor grupuri între-
gi de persoane queer, de 
culoare, femei, sărace, cu 
variaţii de gen sau trans, 
ca fiind persoane bolnave 
sau anormale, justificând 
astfel forme de violenţă 
şi excluziune, care au 
menţinut dominaţia alb-
ilor, a patriarhiei, a 
heteronormativităţii. 

Astfel, sănătatea mintală 
radicală este despre 
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răsturnarea analizei pa-
tologice asupra lumii şi 
societăţii noastre care 
produce nebunie. Lupta 
noastră pentru justiție 
pe teritoriul așa-zisei 
”nebunii” se intersectează 
cu alte contestări ale 
relaţiilor sociale opre-
sive, incluzând mişcări 
anti-rasism, feministe, 
queer, decolonizatoare, 
pentru drepturile per-
soanelor cu dizabilităţi, 
anti-război, împotri-
va închisorilor, îm-
potriva supremaţiei 
corporaţiilor, pent-
ru sistemul educaţional 
public gratuit şi alte 
mişcări comunitare locale 
autonome.

Sănătatea mintală 
radicală este despre 

întrebări şi imaginaţie

Sănătatea mintală 
radicală pune la îndoială 
şi contestă autorităţile, 
critică formele de 
cunoaştere luate de-a 
gata. Atrage atenţia asu-
pra felului în care cat-
egoriile diagnostice şi 
tratamentele se bazează 
pe asumpţii despre ştiinţă 
şi expertiză care neagă 
(şi maschează) natura 
subiectivă şi politică 
a tuturor formelor de 
cunoaştere, mai ales a 

acelor forme de cunoaştere 
care sunt încorporate în 
structuri sociale şi cor-
poratiste puternice, cu 
interese în impunerea 
unor modele de analiză a 
tulburărilor mintale ca 
boli.

Astfel, SMR înseamnă crit-
ica anumitor asumpţii care 
stau la baza abordărilor 
dominante asupra psihic-
ului/ minţilor noastre. 
De exemplu, asumpţia că 
a fi o „membră productivă 
a societăţii” înseamnă a 
produce anumite bunuri 
sau a face anumite mun-
ci, deşi acestea ar putea 
contribui la perpetuarea 
structurii economice in-
juste a societăţii noas-
tre, călcând în picioare 
bunăstarea individuală 
sau a comunităţilor noas-
tre.

[...]

E nevoie să ne revendicăm 
propriile vise şi să trasăm 
căi pentru a le împlini. 
E nevoie să împărtășim 
cunoașterea despre cum 
să fim ființe umane. E ne-
voie să ne iubim aşa cum 
suntem – complexe şi in-
tense, puternice şi 
înfricoşătoare, nesupuse 
şi predispuse la căutatul 
în noroi – şi să înţelegem 
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că buruienile sunt pur şi 
simplu plante care refuză 
să fie domesticite şi eta-
late în ghiveci. E nevoie 
să desenăm noi hărţi ale 
universurilor pe care le 
avem în comun şi să găsim 
moduri de a ne vindeca 
împreună.

[...]

Nimic despre noi fără noi

Recunoaştem că sunt multe 
persoane care lucrează în 
sistemul instituţional 
dominant de sănătate 
mintală şi care sunt 
profund dedicate prac-
ticilor anti-opresive, 
care sunt utilizatoare 
ale serviciilor de îngri-
jire a sănătăţii mintale, 
care sunt traumatizate 
de condiţiile de luc-
ru într-un sistem total 
nedrept şi sub-finanţat, 
care vor să ofere speranţă 
şi susţinere pentru per-
soanele cele mai afectate 
de acest sistem nedrept. 
Aceste persoane sunt (sun-
tem), într-un fel, „mici 
pioni” într-un sistem de-
fectuos, dar şi aliate 
importante pentru a pro-
duce schimbări sistemice. 
Avem nevoie unele de al-
tele. Pentru că schimbări 
radicale într-un sistem 
monstruos şi complex pot 

să apară doar prin dia-
log şi prin conectarea 
mişcărilor de diferite 
feluri, cu diferite per-
soane, din diferite lo-
curi.

Traducere din engleză 

de ioana f.
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Poliamorie, frontiere, celălalt

Poliamoria sau poliamorul (din 
grecescul poly, “mulți, mai mulți” 
și latinescul amor) înseamnă prac-
tica sau dorința pentru relații 
intime, sexuale și/sau afective, 
care să implice mai mult de două 
persoane, cu consimțământul tu-
turor celor implicate. 

A mai fost descrisă și ca non-
monogamie “consensuală, etică și 
responsabilă”. Există diverse mo-
duri de a practica poliamoria, 
precum polifidelitatea (care pre-
supune existenţa mai multor per-
soane într-o relaţie care nu este 
deschisă altor persoane din afara 
ei), poliamoria ierarhică (care 
include de obicei un cuplu central 
(primar) în jurul căruia se pot 
dezvolta alte relaţii care nu au 
acelaşi statut, prioritate, putere 
de decizie, etc. (secundare)),  po-
liamoria non-ierarhică (care tinde 
să formeze o reţea poli în care 
nicio relaţie romantico-sexuală 
nu este privilegiată faţă de cele-
lalte; asta înseamnă că nimeni nu 
are drept de veto, nimeni nu are 
autoritate asupra relaţiei altei 
persoane cu o a treia persoană; 
teoretic, poate exista o iubire 
egală între parteneri, chiar dacă 
angajamentele practice (statutul 
marital, conlocuirea, co-tutela 
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copiilor, etc.) nu sunt identice). Şi mai există şi 
anarhia relațională: un anarhist relaţional nu va 
considera niciodată relaţiile romantico-sexuale mai 
importante decât pe cele ne-romantice.  

Desigur, asemeni monogamiei, poliamoria este 
practicată de persoane cu diverse orientări sexuale 
și diverse identităţi de gen.

Pentru mai multe informaţii despre acest subiect, 
puteţi începe de aici: 

Morethantwo.com: 
http://bit.do/polyintro

The Thinking ARO: 
http://bit.do/polyaro (în engleză)

sau de aici: 

Poliamor în secolul XXI: 
http://bit.do/poliamor

Despre poliamorie și anarhie relațională: 
http://bit.do/polytotb (în română)
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Să deschidem iubiri, să eliminăm 
frontiere?

Brigitte Vasallo

Trăim în interiorul unui 
sistem care ne învață că 
sosirea ¨celeilalte¨ nu 
este niciodată o veste 
bună, că cealaltă nu are 
dreptul de a fi. Mentali-
tatea monogamă și xenofo-
bia au în comun panica în 
fața alterității. 

Astăzi este 14 februa-
rie, Sfântul Valentin, 
iar data cere să vorbim 
despre iubire. În cazul 
meu, despre monogamie și 
despre cum regândim un 
sistem amoros care ne 
umple de bucurie dar care 
în același timp ne poate 
cufunda în violență, 
trădare și excluziune. 
Astăzi e vremea să vorbim 
despre poliamorie, despre 
anarhie relațională, de-
spre cum deschidem iubi-
rea și cum o deschidem 
frumos. 

La frontierele Uni-
unii Europene, în Slo-
venia, Ceuta sau în 
Lesbos, astăzi, 14 feb-
ruarie, vor sosi din nou 
mii de persoane refu-
giate și migranți care 

fug de dezastre infinite, 
de războie cu bombe și 
războaie de jaf economic, 
războaie coloniale încă, 
orchestrate de o comuni-
tate internațională care 
se ghidează în acțiunile 
sale doar după interese 
strategice, economice și 
militare. 

Dar azi nu vorbim despre 
asta, nu e momentul să 
vorbim despre frontiere, 
ci despre dragoste. Și 
totuși, poate că ar fi o 
zi bună să ne amintim de 
implicațiile profunde pe 
care le presupune afirmația 
că „ce este personal este 
și politic” și să ne 
întrebăm până unde merge 
gândirea noastră critică 
vis-a-vis de dragoste. 
Până unde ne încumentăm 
să ducem afirmația 
noastră răspicată asupra 
deconstrucției monoga-
miei și a iubirii roman-
tice? Ce sensuri poate 
avea, dincolo de viețile 
noastre personale, fap-
tul că ne punem în joc 
sufletul și afectele pen-
tru a construi alte forme 
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de relaționare? 

Gândirea monogamă

Monogamia nu este despre 
numere, nu este despre 
cantitate. Dacă așa cre-
dem că este, e din cau-
za unei erori de antro-
pologie (eurocentrică 

și androcentrică) care a 
definit-o în opoziție cu 
alte forme de relaționare, 
fără a pune niciodată 
lupa pe dinamici, ci pe 
cantitatea de persoane 
implicate. Din acest mo-
tiv afirmăm că monogomia 
prespune două persoane 
iar ne-monogamia înseamnă 

mai mult de două.

Datorită acestei or-
biri legate de canti-
tate, pierdem din vedere 
că monogamia nu este o 
practică, ci un cadru de 
referință, cadrul mono-
gam, și o formă de gân-
dire, gândirea monogamă, 
care operează atât în 
sfera privată, cât și în 
construcția socială. O 
mentalitate monogamă care 
guvernează iubirile și 
guvernează frontierele.

Din întreaga constelație 
de principii care 
operează în cadrul 
mentalității monogame, 
există două care trimit 
atât la imensa dificultate 
de a avea relații sexual-
afective multiple cât și 
la maltratarea la care, 
ca societate, îi supunem 
pe cei pe care-i definim 
ca alteritate - între 
alții, pe refugiați și pe 
migranți: frica (teroar-
ea) de a pierde și re-
flexul defensiv al excluz-
iunii. 

Construim cupluri într-
o manieră identitară, cu 
frontiere închise și er-
metice. Suntem un cup-
lu, nu suntem într-un 
cuplu. Această formă de 
a construi corespunde, 
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desigur, nevoii de a ne 
refugia în fața unei lumi 
nemiloase; de la refugi-
ul economic în fața capi-
talismului sălbatic până 
la refugiul emoțional în 
fața uriașului supermar-
ket de afecte în care 

trăim, trecând, prin-
tre altele, prin re-
fugiul sexual în fața 
hipersexualizării in-
strumentale a corpurilor 
de folosit și aruncat, și, 
în paralel și paradox-
al, în fața penalizării 
sexualității (monosexis-
mul, castrarea dorințelor 
ne-normative, stigma 
aplicată lucrătorilor 
și lucrătoarelor sex-
uale...).

Să rupi monogamia 
înseamnă să dinamitezi 
frontierele, pentru că 
ele sunt un artefact al 

represiunii, al urii, al 
fricii. Frontierele nu ne 
protejează; ele sunt cele 
care creează pericolul. 
Și, cu toate astea, pen-
tru că trăim căutând un 
refugiu, pierdem din ve-
dere care e pericolul de 
care fugeam. Dacă peri-
colul e singurătatea, 
relațiile exclusive nu ne 
protejează de el, pentru 
că tocmai această exclu-
sivitate impune un regim 
ierarhic asupra tuturor 
celorlalte posibilități 
de relaționare care rămân 
minoritare, într-un plan 
secundar, în cel mai 
fericit dintre cazuri. 
Dacă pericolul este ru-
perea legăturii, nu ex-
clusivitatea este cea 
care garantează legătura 
sau permanența ei, ci an-
gajamentul, care poate fi 
la fel de inclusiv ca și 
cel al prieteniei sau al 
maternității.

Teama de a pierde nu se 
tratează închizând fron-
tierele pentru a evi-
ta sosirea alterității 
amenințătoare, fiindcă 
frontiera e doar un firewall 
care niciodată un rezistă 
prea mult. Teama de a 
pierde se tratează sting-
ând focul. Dezactivând 
amenințarea. Dezactivând 
ideea alterității ca 
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amenințare.

Dar vorbim despre iu-
bire, sau vorbim despre 
state naționale? Vorbim 
despre viață, despre cum 
ne poziționăm în viață, 
despre modul în care gân-
direa monogamă, bazată 
pe exclusivitate și ex-
cludere, ne traversează 
integral, de la planul 
privat la cel de grup, la 
cel comun.

Posibilitatea de a ne 
relaționa prin dinamici 
ne-monogame dezlănțuie 
teama aproape patologică 
de alteritate. Această 
¨cealaltă¨ care vine 
să ne fure liniștea, 
bunăstarea, cotidianul, 
comoditatea, securi-
tatea. Care vine să con-
cureze cu noi și să ne 
deposedeze de centrali-
tate, de privilegiu și 
de puterea pe care ne-o 
conferă centralitatea. 
Și aici scoatem tot ce e 
mai rău din noi. După cum 
spune cultura populară, 
în dragoste, ca și în 
război, orice este per-
mis: lupta, atacul, 
violența și autoviolența. 
Cum ajunge cineva să-
și ucidă partenera sau 
fosta parteneră sub pre-
textul geloziei? Cum se 
ajunge la uciderea ¨ce-

luilalt¨? Cum ne facem 
rău din dragoste sau din 
decepție amoroasă? Cum ne 
provocăm atâta violență, 
cum acceptăm atâta abuz 
folosind dragostea drept 
scuză?

Refugiații și migranții 
sunt și ei acest ̈ celălalt¨ 
care vine să ne distrugă 
viața. Care vine să ne 
perturbe liniștea, să 
ne pună în pericol pla-
ciditatea, obiceiurile, 
cultura, identitatea, 
bogăția, bunăstarea... 
Și în războiul cu ei, 
ca și în dragoste, orice 
este permis. Infamia de 
a le confisca bunurile de 

valoare, cum se întâmplă 
în Danemarca, brutali-
tatea de a-i împușca în 
timp ce naufragiază cum 
face statul spaniol la 
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granița sudică sau de 
a face mișto de morții 
lor, inclusiv de copiii 
lor morți, în numele 
libertății de exprimare 
care nu este nimic altce-
va decât violență brutală 
exercitată prin mediile 
de comunicare, iată doar 
câteva exemple macabre.

În Europa troikăi, 
ne-a trecut prin cap 
câte posibilități noi 
de rezistență împotriva 
brutalității aduc cu ei 
acești refugiați?

Evident că nu toate 
ne ucidem amantele sau 
împușcăm oameni la fron-
tiere. Dar sistemul este 
aici și îl purtăm încru-
stat în toate aspectele 
vieții noastre. Și este 
un sistem care ne spune 
că sosirea ¨celeilalte¨ 
nu este niciodată o veste 
bună, niciodată nu o să 
ne aducă energii noi, 
cunoștințe noi, puncte 
noi de vedere, conexiuni 
noi, niciodată nu ne va 
face mai bune, nici mai 
fericite, nici mai auten-
tice, nici mai luminoa-
se, nici mai vesele. Un 
sistem care ne spune că 
cealaltă nu are dreptul 
de a exista.

În Europa capitalis-

mului sălbatic, a pieței 
ca stăpân absolut, a 
troikăi, a sărăcirii, a 
evacuărilor, a violenței 
la toate nivelurile îm-
potriva unei populații 
tot mai constrânse de 
dificultăți, ne-a trecut 
prin cap câte posibilități 
de rezistență împotri-
va brutalității siste-
mului aduc cu ei acești 
refugiați? Oare câte 
alianțe se pierd? Câte 
posibilități de a dez-
volta relații dinamităm, 
pentru prezent și vi-
itor? Întrezărim, îngro-
zite, epistemicidul co-
mis în ceea ce azi numim 
America, toate formele 
de cunoaștere care s-au 
pierdut, care au fost 
exterminate împreună cu 
viețile și memoria aces-
tor vieți, dar suntem 
conștiente de ce spu-
nem, la nivel de gân-
dire, de cunoaștere, de 
cultură, când spunem Si-
ria? Înțelegem dimensiu-
nea a ceea ce spunem? 

Să rupem monogamia fron-
tierelor

Să rupem monogamia 
înseamnă, de fapt, să 
dinamităm frontierele, 
să dinamităm însăși ideea 
de necesitate a fron-
tierei. Să le dinamităm 
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conștiente că nu sunt 
decât un artefact al dis-
trugerii, al represiunii, 
al urii, al fricii. Fron-
tierele nu ne protejează, 
ci creează pericolul, 
fantasma pericolului. Să 
rupem monogamia înseamnă 
să generăm noi forme de 
relaționare: nu multi-
plicând aceleași forme, 
ci dinamitându-le pen-
tru a crea noi tipuri de 
legături bazate pe in-
cluziune, pe dreptul și 
necesitatea de a fi, de a 
trăi, de a aparține, de 
a construi, de a cultiva 
împreună.

Provocarea, pentru ace-
lea dintre noi care ne nu-
mim poliamoroase, care ne 
numim ne-monogame, este 
elaborarea unui nou sens 
al relaționării și a unui 

nou sens al libertății 
care să eludeze ghearele 
capitalismului, care să 
reitereze conștiința 
amestecului, a metisaju-
lui, a contaminării, ca 
posibilități ale vieții. 
Un sens al relaționării 
care să recunoască faptul 
că suntem mai puțin bune 
fără prezența celeilalte, 
pe care refuzăm să o privim 
ca pe o amenințare și pe 
care o dorim ca tovarășă 
de la care să învățăm și 
pe care să o includem în 
viața noastră, în lumea 
noastră. Această ”alta” 
care se materializează 
în mod concret în 
viețile amantelor, ale 
refugiaților, ale migr-
antelor.

Traducere din spaniolă 
de elena i.
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În școlile noastre nu 
există educație sexuală. 
Învățăm de mici despre 
asta de pe unde apucăm. 
De pe Internet, din filme 
porno mainstream care 
obiectifică femeile, de 
la o soră sau un frate 
mai mare, din manualele 
de biologie, de la un 
prieten care a găsit în 
biroul tatălui reviste 
pentru adulți. Mulți din-
tre părinți se comportă 
cu copiii lor de parcă 
sexualitatea n-ar exis-
ta sau ar fi ceva atât de 
rușinos, încât trebuie să 
o ascundem și să nu vor-
bim despre ea niciodată. 

La începutul pubertății, 
pe unele dintre noi di-
riginta ne-a adunat în 
clasă și ne-a spus să-i 
mințim pe colegii băieți 
că facem curat sau că avem 
un atelier de gătit. Apoi 
ne-a vorbit despre cic-
lu și despre cum devenim 
femei și cum trebuie să 
fim de acum înainte foarte 
atente, grijulii și dis-
crete în legătură cu un 
proces natural din corpul 

nostru. Dacă venim dintr-
o familie mai religioasă 
sau dacă am locuit la 
țară, unde multă lume 
merge la biserică, am 
aflat de mici că zilele 
de ciclu sunt zile în 
care suntem murdare și 
păcătoase și nu avem voie 
să mergem cu murdăria 
noastră în lăcașul sfânt. 
De la unii prieteni de-
ai noștri băieți am aflat 
că tații lor le-au ofer-
it incursiuni în tainele 
sexului, ca de la bărbat 
la viitor bărbat macho, 
care erau de multe ori 
niște teorii despre cum 
ei au dreptul să profite 
sexual de femei, despre 
cum să convingă o femeie 
chiar dacă ea nu pare 
prea încântată inițial, 
despre cum toate femeile 
sunt la fel și alte ase-
menea lecții de abuz. 

Astfel unora dintre noi 
ajunge să ne fie rușine de 
sexualitatea noastră, să 
trăim în tăcere și pasi-
vitate, iar altora ne e 
la fel rușine, dar trăim 
în tăcere și agresivitate  

NU înseamnă NU!
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– ca să supracompensăm. 
Nu suntem învățate să pu-
nem întrebări, să știm că 
fiecare are niște limite 
și că trebuie să le 
respectăm.

Noi credem despre con-
sens că este o parte 
esențială din educația 
sexuală care ar trebui să 
existe în școli. De ase-
menea, credem că e impor-
tant ca oamenii de orice 
vârstă să vorbească mereu 
despre sexul sigur, unde 
partenerii se respectă 
reciproc și au grijă unii 
de alții/unele de altele. 
Nimeni dintre noi nu e 
prea bătrân ca să învețe 
despre asta.                                                         

Ce este consensul?

Conceptul de consens sau 
de acord reciproc este 
traducerea termenului 
englezesc „consent“.

Consensul presupune ca 
fiecare participant/ă 
care este implicată 
într-o interacțiune 
erotică/sexuală să se 
simtă confortabil/ă și 
să fie de acord cu ce 
se întamplă. Consen-
sul într-o interacțiune 
erotică/sexuală înseamnă 
că persoanele implicate 
comunică despre ce vor 

să facă și ce le face 
plăcere.

Nu este consensual dacă 
persoanele implicate 
doar presupun că ce se 
întâmplă e ok pentru am-
bii/ambele. Pentru ca o 
interacțiune să devină 
consensuală, este impor-
tant ca persoanele im-
plicate să știe clar de-
spre ce e vorba. Acordul 
cuiva pentru o acțiune 
este un acord doar pentru 
acea acțiune specifică. Un 
sărut nu înseamnă automat 
că vrei să faci sex cu 
persoana respectivă.

Consensul sexual presu-
pune ca toate persoanele 
implicate să fie entuzias-
mate și să spună/simtă: 
Da, asta e exact ce vreau 
să fac acum!

Într-o interacțiune sau 
situație sexuală con-
sensul înseamnă că per-
soanele se tratează re-
ciproc cu respect și 
empatie. Că își înțeleg 
plăcerile și granițele in-
time și își pun întrebări 
despre actul sexual 
unul/una altuia/alteia. 
Urmează niște propuneri 
despre cum ne putem da 
seama dacă interacțiunea 
la care participăm este 
consensuală. 







am fost monstrul
și îngerul
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Nu e de-ajuns 
să hotărăști să te deschizi.

Trebuie să-ți înfigi degetele
în buric, cu ambele mâini
să despici
să alunece șopârlele și gușterii cu corn,
orhideele și florile soarelui,
întoarce reticularul pe dos.
Scutură-l.

Și încă nu te-ai golit de tot.
Poate că-n tusea ta 
se-ascunde o spută verde.
E posibil nici să nu știi
că-i acolo, până ce-n gât
nu-ți crește un nod
care se preface în broască.

Un zâmbet neștiut îți provoacă,
gâdilându-ți palatul,
plin de orgasme minuscule.

Dar până la urmă
Se dă de gol.
Broasca cea verde orăcăie indiscret
Toată lumea se uită.

Nu-i de ajuns 
să te deschizi o dată.
Din nou trebuie să-ți înfigi degetele
în buric, cu ambele mâini
să sfâșii
să pice șobolani morți și gândaci,
ploaie de primăvară, fragede capete de porumb,
întoarce reticularul pe dos. 
Scutură-l.

Renunțare

Gloria Anzaldúa
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De data asta trebuie să renunți.
Înfruntă chipul neascuns al dragonului
Și dă voie groazei să te înghită.
-te dizolvi în saliva lui
-în formă de băltoacă, nimeni nu te recunoaște
-nimeni nu-ți duce dorul
-nici nu-și mai amintesc cine ești
și reticularul nici măcar
n-a fost împletit de tine.

Ai trecut de partea cealaltă.
Și peste tot în jurul tău, spațiu.
Singură. Cu nimicul.

Nimeni nu te va salva.
Nimeni nu va tăia funia,
nu va tăia desișul de spini care te împresoară
nimeni nu va lua cu asalt
zidurile cetății și nici
nu vei renaște prin sărutul cuiva
nu va coborî nimeni pe lungul părului tău
sau să te ridice
în șaua armăsarului alb.

Nu-i nimeni care
să potolească setea.
Recunoaște. Va fi nevoie
să faci, să o faci tu însăți.
Și peste tot în jurul tău, o întindere nesfârșită.
Singură. Cu noaptea.

Bezna trebuie s-o îmblânzești dacă
vrei să dormi nopțile.

Nu e de-ajuns 
să renunți de două, de trei,
de o sută de ori. Curând totul devine
plat, nesatisfăcător.
Chipul neascuns al nopții,
de-acum te lasă rece.

Și-ndată te întorci
în elementul tău
ca peștele în aer
apari la suprafață
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numai între respirații.
Dar branhiile au și început
să-ți crească pe sâni.

Traducere din engleză de laura s.
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Jurnal despre scris, succes și 
despre mama

Scrisul meu se leagă mult de mama. Din păcate, 
toate poveştile ajung la mama. Sau nu din păcate. 
Tocmai am terminat de citit Jeanette Winterson, iar 
anul trecut pe vremea asta citeam Alison Bechdel. 
Ambele au scris despre mamele lor care le-au lăsat 
răni. Care sunt nişte răni, în ele. 

Şi mama mea este o rană. O rană care adoarme, 
apoi se trezeşte. O rană care sângerează, apoi se 
opreşte. Când abia i se prinde cojiţa, o întâmplare 
din viaţa mea o zgârie din nou. Ca un copil care 
se joacă cu zgârieturile de pe genunchi. Şi sângele 
ţâşneşte iar.  

Am patru sau cinci ani. Mama vrea un copil deştept. 
M-a făcut la bâtrâneţe şi vrea să mă vadă cât mai re-
pede strălucind de inteligenţă şi isteţime. Mă tri-
mite toată vara la nana Lenuţa la meditaţii. Învăţ 
să citesc, învăţ să scriu, învăţ să rezolv probleme 
uşoare. Nu suport, nu mă pot concentra, vreau să 
mă joc. Facem pauze între meditaţii şi cântâm cân-
tecele. Mă duc acasă de fiecare dată mai deşteaptă. 
Nana Lenuţa îi spune mamei că sunt copii buni şi sunt 
copii deştepţi, iar eu fac parte din categoria celor 
buni. Împărţirea asta pe categorii era făcută după 
un criteriu: matematica. Copiii deştepţi erau foarte 
pricepuţi la matematică. Copiii buni mai puţin. Îmi 
amintesc faţa mamei plină de tristeţe şi dezămăgire 
când îmi spunea acest lucru. „De ce nu puteai să fii 
şi tu deşteaptă? Cui îi semeni? Şi eu, şi taică-tu 
ştim matematică. Tu de ce eşti aşa? ”

Apoi toate încercările ei să mă facă să iubesc 
matematica. Stătea lângă mine când îmi făceam temele, 
aveam șase sau șapte ani. Aveam un teanc de caiete 



49

frumoase şi scumpe, cu leuţi. Mi le cumpărase pe 
cele mai speciale de la piaţa de rechizite, alea cu 
copertă groasă şi lucioasă şi cu desene. Caietele 
simple erau pentru copii săraci. Stătea lângă mine, 
îmi explica o dată cum e cu problema, aproape calmă. 
Scriam în caiet şi greşeam o cifră. Totul ieşea 
greşit. Se enerva. Îmi rupea foaia, o făcea mototol 
şi o arunca. Îmi explica încă o dată, foarte dur şi 
apăsat. Îmi tremurau picioarele. Scriam din nou. 
Greşeam din nou. Îmi rupea caietul şi îl arunca în 
mine. Scriam din nou. Din nou. Din nou. Greşeam. Urla 
din ce în ce mai tare. Vreo cinci caiete frumoase cu 
leuţi ajungeau în căldarea cu cărbuni pentru sobă. 
După ce treceau prin capul meu. La final, când reuşeam 
să termin problema, plină de lacrimi şi tremurând, 
pleca dezamăgită. Mă lăsa să îmi fac singură temele 
la română, că imaginaţie aveam destulă. Păcat că nu 
eram deşteaptă. Şi ea, ea care fusese floarea şcolii. 
Ea, care primise medalie.

Mama, care mi-a gravat pe frunte definiţia succesu-
lui. Să-mi amintesc de fiecare dată când mă uit în 
oglindă că sunt o ratată. Ori faci ceva perfect, ori 
nu faci deloc. 

Mai târziu s-a obişnuit că nu am nicio legătură cu 
matematica. S-a adaptat faptului că scriu. Visul ei 
s-a schimbat. Din medic sau ce mă vedea ea, urma să 
devin o mare scriitoare. O scriitoare vestită. O 
scriitoare care să o facă pe ea vestită. 

Prin şcoală îmi printa poeziile care la vremea aia 
arătau ca nişte copii după o combinație de Emines-
cu şi Bacovia, le punea copertă şi le făcea cadou 
la rude. Mătuşa mea în continuare are cartea aia 
improvizată la un loc de cinste. Se cheamă „Strada 
de fluturi”.  Pe atunci credeam că dacă pun cât mai 
multe neologisme şi fac versurile cât mai întorto-
cheate, iese o poezie mişto. Mama era fascinată. 
Acele labirinturi o convingeau că sunt într-un final, 
măcar un pic, deşteaptă. Era o poezie foarte, foarte 
proastă de fapt. 
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Între 12 şi 15 ani am adunat în mine toate rănile 
pe care nu ar trebui să le adune un copil. A murit 
tata. Am rămas cu mama. Am rămas eu şi depresia ei. 
I-am fost şi mamă, şi fiică. Am fost monstrul ei – 
cum mă numea şi cum mă credeam şi eu – şi îngerul 
ei. În acelaşi timp. Din aceste două părţi mă compun 
întotdeauna de-atunci încoace.  Moartea şi viaţa ei. 
Ura şi Dragostea. Asta mi-a zis. Am crezut-o. Aveam 
13 ani şi ea era universul, evident că am crezut-o. 
Ce trebuie să facă un copil de 13 ani ca să fie un 
monstru? 

Pentru ea era destul să nu vreau să mă duc până 
la magazin pentru că mă uitam la un film. Sau să îi 
spun că nu îmi place cum se comportă cu mine. Eram 
un monstru. O băgam în mormânt. Urma să dansez peste 
oasele ei. Ne certam. I se făcea rău. Îi chemam 
ambulanţa. De fiecare dată, din cauza mea. Mă trân-
team pe jos, îmi ceream iertare. Spunea că moare. 
Îmi ceream iertare. Spunea că moare. Îi promiteam că 
de acum înainte voi avea grijă de ea şi voi fi cel 
mai minunat copil. Şi că voi face tot tot tot ce 
zicea şi nu o voi contrazice niciodată, pentru că e 
sfântă. Mama e sfântă. Mama ei a fost sfântă pentru 
ea. Ea trebuia să fie sfânta mea. Şi eu, o bucată de 
plastilină care nu ieşea nicidecum aşa cum şi-a pro-
pus. Degeaba tot chinul. Degeaba tot chinul cu mine. 
Eram mică şi eram singură în casa aia cu două etaje. 
Mai singură decât oricând. Când se va închide rana 
asta? Se va închide vreodată?

Mai târziu a urmat oraşul. Acolo şi-a revenit in-
stant. Eu am încercat să o tai aproape de tot din 
viaţa mea. Locuiam în aceeaşi casă, nu-i spuneam 
nimic din ce mi se întâmpla. Prea multă durere. Prea 
rău îmi fusese. Prea multe coşmaruri. Voiam o altă 
viaţă. Eram un personaj autoinventat. Prietenii mei 
ştiau cu totul o altă poveste a vieţii mele. Acolo,  
mama era alta.

Apoi am ajuns să fiu sinceră. Atât de sinceră încât 
îmi rupsesem toate, toate cojiţele. Şi sângele dădea 
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pe dinafară. Şi rănile nu se mai opreau din curs. Am 
început să scriu un blog jurnal în care simţeam ne-
voia să spun tot. Cele mai intime chestii. Fantezii 
sexuale. Gânduri. Dureri. Exagerat de mult adevăr. 
Atunci am început să scriu, de fapt. Şi atunci am 
încetat să îi arăt ei ce scriam. 

A fost o perioadă frumoasă în care am scris mult şi 
am avut succes. Şi scrisul era al meu. Până a aflat şi 
mama, că eram chiar şi în Timpul, ziarul naţional. 
Până a început din nou să se laude, deşi textele 
mele noi nu o înfăţişau deloc frumos. Dar ştia că e 
ficţiune. Mă credea că e ficţiune. Altfel n-ar fi ac-
ceptat. Altfel ar fi durut-o mult. Deşi asemănările 
dintre proză şi viaţa noastră erau izbitoare. S-a 
lăudat mult. Din nou a căpătat şansa să fie mama unui 
om mare. Să o fac vestită. Să conteze. Să dau un sens 
vieţii ei. 

Atunci m-am oprit. Scrisul, din nou, nu era al meu. 
Era succesul ei. Din nou al ei. Conexiunea mea s-a 
rupt. 

Acum vreau iar. Vreau atât de tare încât rănile din 
nou ţâşnesc. Şi vreau să ţâşnească în cuvinte, nu în 
durere. Că nu mai suport atâta durere. Cât să mai 
încapă?

de C.V.
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Când scriem adevărul despre noi, nu 
suntem niciodată singure

Cu dedicație: pentru toate fetele pe care scrisul 
le(-ar putea) face fericite.

Dintotdeauna mi s-a părut că literatura e marcată de 
un anume semn al puterii, în același timp înfricoșător 
și seducător. O putere de a reprezenta totul, cu 
îndreptățirea celui care vede, cunoaște și înțelege, 
dintr-un punct de vedere care se consideră neutru 
și universal și care, reprezentând, supune. Chiar și 
la cei mai empatici dintre scriitori, la Dickens, 
Dostoievski, Cehov sau Hugo, am simțit mereu un fel 
de îndreptățire de care mă separa o barieră de ne-
trecut. 

Când am citit, în adolescență, Bukowski, Nabokov, 
Miller, Montherlant, Moravia, Buzzatti și pe alții ca 
ei publicați sistematic de editurile mari din Româ-
nia, am simțit cu atât mai intens separarea, cu cât 
semnul puterii lor stătea fix deasupra celor ca mine, 
ca un deget pe cale să strivească un păduche. Când 
îi citeam, mă durea stomacul; simțeam o neliniște 
și un început de ură de sine asupra cărora nu voiam 
și nu știam să mă opresc. Mi-era scârbă și teamă 
și mă străduiam din răsputeri să le admir stilul. 
Vorbeau despre noi acolo, într-un mod brutal, cinic 
și umilitor; femeile despre care scriau și cu care 
interacționau personajele lor masculine, parcă nu 
erau oameni; parcă nu se putea stabili o comunicare 
reală între ele și ființele umane; femei ca noi.

”N-o să uit niciodată cât de oribil m-am simțit când 
am citit Poșta lui Bukowski, felul în care naratorul 
descria grosimea coapselor femeilor urâte. Cred că 
a fost prima oară când am simțit că o carte cu care 
încercam să mă identific mă respingea. Și totuși am 
integrat-o și sigur că m-a făcut să-mi urăsc corpul 
sau așa ceva”, zice o scriitoare new yorkeză.
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Îmi spuneau alții, și pe urmă învățasem să-mi spun 
singură, că cititorii adevărați nu fac lectură de 
identificare. Doar nu te apuci să te identifici cu 
personajele, ca un copil. Trebuie să te detașezi, 
interesul tău, profesionist, e stilul, forța, arta. 
Și speram să reușesc până la urmă să nu mă gândesc 
la ce scriu celebritățile acolo, ci la cum scriu. La 
cum scriu că femeile nu sunt oameni, ci niște altfel 
de ființe, demne de dispreț. La cum descriu violuri 
și umilințe. La mijloacele stilistice extraordinare 
prin care comunică ei aceste lucruri.

Problema nu era că din când în când apăreau în 
cărți, ura, disprețul, umilirea, violul etc. și alte 
acte de violență împotriva femeilor. Problema era 
că apăreau tot timpul și că erau încadrate în cat-
egoriile normalului, acceptabilului sau dezirabilu-
lui.  Într-un articol care se numește ”Bărbații îmi 
explică romanul Lolita”, Rebecca Solnit scrie:

”Dar ”dacă citești Lolita și te identifici cu unul 
dintre personaje înseamnă că n-ai înțeles nimic 
din Nabokov”, mi-a spus unul dintre educatorii mei 
autodeclarați. Mi s-a părut amuzant, așa că am post-
at asta pe Facebook și un alt domn drăguț liberal a 
venit să-mi explice că această carte este de fapt 
o alegorie, ca și cum eu nu m-aș fi gândit încă la 
asta. Sigur că este, și în același timp este un ro-
man despre un tip care violează o fată slăbuță, iar 
și iar și iar. Apoi ea plânge. Și pe urmă un alt 
domn drăguț liberal a venit și mi-a zis: ”Se pare 
că nu înțelegi adevărul esențial al artei. Mie nu 
mi-ar păsa dacă un roman ar fi despre o gașcă de fe-
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mei care aleargă bărbați ca să-i castreze. Dacă ar 
fi bine scris, aș vrea să-l citesc. Probabil de mai 
multe ori.” Desigur că nu există un asemenea corp de 
literatură și dacă domnului cel drăguț și liberal 
care a făcut această afirmație i s-ar fi recomandat 
carte după carte, pline de scene de castrare, sau 
chiar cu sărbători ale castrării, probabil că i-ar fi 
făcut o impresie puternică.”

Problematică e abundența conținutului care îndeamnă 
femeile la dispreț de sine din literatura considerată 
valoroasă, și felul în care suntem descurajate să 
ne exprimăm sentimentele de frustrare pe care le 
avem când o citim. Asta duce la un fel de perversă 
dedublare, la o separare de sine și o stare disforică 
pe care fiecare dintre noi le rezolvăm prin strategii 
diverse.

Strategia mea a fost să cred că pot să combin 
trăsăturile unei femei ”adevărate”, care era, nu-i 
așa, numai natură, estetică, intuiție, cu atuurile 
unui bărbat sau ale unui scriitor: numai stil, ci-
nism, inteligență și putere, care păreau singura 
cale de ieșire din zona disprețului, și accesul la 
zona succesului, care asigura admirația și senti-
mentul de apartenență. Mi se părea că faptul că eram 
femeie îmi acorda privilegii de care bărbații erau 
lipsiți. Bărbații nu-și puteau însuși caracteris-
tici ale feminității fără să se pună în pericol și 
fără să pară că renunță la ceva; simțeam atunci că e 
mult mai acceptabil pentru femei, mai la îndemână, 
să-și însușească trăsături ale masculinității, mai 
ales atunci când își performează intens feminitatea. 
Eram norocoasă că eram femeie, aveam șansa de a fi o 
persoană complexă.

*

Una dintre probabil cele mai sofisticate, și 
tehnice, interpretări feministe ale lumii în care 
trăim spune că de fapt nu există femei și bărbați. 
Că nici măcar ceea ce suntem obișnuiți să credem 
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că e ”realitate biologică”, 
împărțirea pe sexe, nu există 
ca atare, ci este produsul 
unui discurs care scindează, 
separă, include, exclude, 
categorisește. Nu doar genul, 
ci și sexul este un produs 
discursiv. 

În termeni culturali, în 
schimb, există masculinitate și feminitate. Mascu-
linitatea și feminitatea se performează în viața de 
zi cu zi; în același timp, ele sunt conglomerate de 
atribute care pot fi transmise prin și care pot car-
acteriza orice activitate.

Câmpul literar, și al scrisului, în general, la 
fel ca multe alte câmpuri, sunt teritorii ale 
masculinității, produse, legitimate și perpetuate pe 
bazele și prin mijloacele specifice masculinității. 
Teritorii ale puterii, ale cinismului, ale sentimen-
tului exprimat în moduri perfect controlate. Teri-
torii ale centralității, în care periferia, când 
apare, este reprezentată de cineva care de cele 
mai multe ori nu-i aparține, ori dacă-i aparține, 
a reușit să-și însușească perfect spiritul, modali-
tatea, tehnicile prin care periferia e reprezentată 
de centru. 

Problematic pentru femeile care își asumă carac-
teristici ale masculinității ca să fie acceptate în 
câmpul literar, e că masculinitatea înseamnă printre 
altele excluziune, competiție, ierarhie, și implic-
it, dispreț față de ce consideră că îi este infe-
rior – adică și feminitatea. De care are nevoie, dar 
care este construită cultural ca inferioară. Multe 
femei care creează și învață să-și însușească și să-
și performeze masculinitatea manifestă și un mare 
dispreț față de ”femei”. Și ca să scape de disprețul 
de sine, se consideră ”excepții”. 
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*

Contribuția considerată valoroasă în câmpul lit-
erar, de specialiștii în literatură (scriitori și 
critici) și de cei care validează și publică (edi-
tori), e în mod oficial una care ține de stil. Ești 
apreciată pentru cât de rafinat, de lucrat, de ”in-
teligent” într-un cuvânt, de controlat, e stilul 
tău. Nu este vorba, în literatura ”valoroasă”, de-
spre urgența și nevoia imperativă a spunerii. A 
scrierii. Poți reconstrui în mod controlat o urgență 
a scrierii.... E diferit. 

Și totuși, deși e clar că în valorizarea literatu-
rii accentul cade pe controlul stilului, există și 
o parte ascunsă a felului în care se atribuie valo-
area. Și partea ascunsă e că anumite lucruri, oricât 
de rafinate, nu sunt în sine la fel de literare ca 
altele. Și că anumiți oameni, oricât s-ar adapta la 
cerințele câmpului literar, nu sunt suficient de lit-
erari prin ce au de transmis. 

Când a apărut romanul de debut al Gabrielei 
Adameșteanu, Drumul egal al fiecărei zile, tânărul 
pe atunci critic Nicolae Manolescu scria așa: ”Vir-
tual problematic, romanul exprimă mai bine sensi-
bilitatea decât ideile. Gabriela Adameşteanu rămâne 
prizonieră, din acest punct de vedere, condiţiei ei 
de femeie.(s.m.) Şi-o depăşeşte alteori prin pre-
cizia şi economia intuiţiilor, nelăsându-se atrasă 
nici de descripţie, nici de evocarea sentimentală, 
înfrângându-şi înclinaţia firească spre o bogată sen-
zorialitate.” 

Adică indivizii care aparțin unei anumite catego-
rii, alta decât bărbații albi de familie bună. au 
înclinații ”firești” care nu îi fac compatibili cu 
câmpul, indiferent cât ar fi de adaptabili și cât de 
mult s-ar strădui să joace după regulile acestuia. 
Să fii femeie în literatura română înseamnă să fii 
prizonieră. Prizoniera  unei ”condiții” pe care ori 
te chinui s-o depășești, ori ți-o asumi și o ex-
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plorezi, în limitele sale, asumându-ți că ce faci tu 
e ”literatură feminină”.

Am auzit de nu știu câte ori sintagmele ”scriitură 
feminină”, ”proză feminină”, și la școală, și în cer-
curile literare. Era ca și cum creaseră un sertăraș, 
mai jos, pentru femeile care au pretenția să facă 
meseria asta. Puteau fi și ele acolo. Aveau voie. 
Și-n același timp n-aveau, nu chiar. Și îmi aduc 
aminte cu câtă înverșunare nu-mi doream, la douăzeci 
de ani, să fiu pusă în sertarul ăla, cu toate că era 
aproape singura cale de a ajunge scriitoare.

Poate că unul dintre lucrurile pe care e nevoie 
să le spunem cât mai mult și mai clar, e faptul că 
scrisul nu e un act solitar. Când te apuci să înșiri 
cuvinte, fie că e vorba despre literatură, eseistică, 
lucrare academică sau altceva, ele nu au putere decât 
dacă vin într-un context în care sunt receptate cu 
încredere și predispoziția de a asculta și înțelege. 
Îndreptățirea cu care scriu mulți bărbați sau multe 
femei care adoptă strategia masculinității, chiar și 
atunci când n-au nimic mai mult de spus și nu vor 
decât să-și construiască prestigiu, se bazează pe 
preexistența marii mulțimi care valorizează tot ce 
ține, cultural, de masculinitate: elitism, individu-
alism, cinism, concurență.. O mare mulțime care e 
pregătită să îi asculte, să le dea dreptate și să-i 
apere. 

Pe noi, celelalte, mecanismele autorității, pres-
tigiului, ierarhiei din câmpul literar ne obligă să 
ne falsificăm sau ne exclud. 
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Și abia când ne regăsim, când ne împrietenim, când 
începem timid să înțelegem și să descriem adevărul 
nostru comun, începem să scăpăm de blocaje. Să ”ne 
găsim vocea”. Fără teama că suntem singure și ex-
puse, fără teama că greșim mereu sau că nu suntem 
încă destul de bune, fără anxietatea eșecului și a 
respingerii, fără sentimentul că nimeni nu înțelege 
ce am vrut să spunem, relația noastră cu cuvintele 
se transformă.

Avem nevoie să criticăm și să depășim elitismul, 
individualismul și caracterul excluzionist al câm-
pului literar și intelectual. Șansa noastră, una 
dintre strategiile pe care le putem adopta când vrem 
să fim scriitoare, dar nu vrem să renunțăm la a spune 
adevărul despre noi, e să creăm contexte în care să 
ne dăm voie să pornim de la trăirile și interesele 
noastre autentice, care sunt valide cu toate că, și 
uneori mai ales dacă, nu coincid cu cele care au 
fost și sunt în continuare ținute la loc de seamă în 
cultura mainstream.

Chiar dacă e un ”mediu sărac”, scrisul oferă 
posibilități nenumărate. 

Putem să ne revendicăm spațiul cuvintelor, fără să 
ne pese de reguli, gramatică și stil, scriind liber, 
așa cum vorbim, despre tot ce vrem noi.

Dar putem să folosim ”stilul”, și să ne rafinăm și 
să ne exersăm abilitățile de scriitoare ca să punem 
în povești fascinante lucrurile care ne tulbură, ne 
sperie, ne emoționează, și nu pe cele validate iar 
și iar de edituri, reviste culturale, critici lit-
erari, profesori, academicieni și scriitori.

Putem să folosim forța performanceului și să aruncăm 
cuvintele ca pe cuțite.

Putem să ne trimitem scrisori, să ținem bloguri, să 
facem versuri pentru melodii, stenciluri, scenarii, 
poezii.
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Putem să spargem limbajul de lemn din școală și 
din facultate și să scriem simplu, clar, direct, 
adevărul despre subiectele pe care ne cer ei să le 
tratăm. 

Scrisul e teritoriul posibilităților inepuizabile 
și are o forță fantastică. Marile personalități cul-
turale îi deplâng de ceva ani declinul, prin man-
tra: ”nimeni nu mai citește”. Nu-i adevărat. Lumea 
citește azi la fel ca ”înainte”, și dacă nu citește, 
ascultă și vorbește la fel de mult ca oricând. Scri-
sul nu înseamnă neapărat o relație unu la unu, scri-
itoare-cititoare, ci în sensul mai general, înseamnă 
efortul de a spune adevărul despre experiențele pe 
care le avem în comun; și prin asta, efortul de a 
face vizibilă și liberă comunitatea din care facem 
parte. 

Când scriem adevărul despre noi, nu suntem niciodată 
singure. 

Scriem împreună.
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Ipostaza 1. Pătratul.

Să pornim de la acel moment din istorie când artiștii 
au crezut că pot remodela lumea, că pot concura cu 
guvernarea. Avangarda rusă prezicea deja la începu-
tul secolului XX prăbușirea unei întregi lumi și 
nașterea uneia noi. Și practica un lucru pe care 
noi azi l-am uitat: arta ca avanpost al revoluției. 
În 1915, apărea Pătratul Negru, expresia absolută 
a acestei convingeri. Pe atunci, eu deja trecusem 
prin atâtea mii de posturi. Am fost și pe podium, 
și pe lângă el, strivită sau adulată. Pătratul, un 
simbol optimist, anunța sfârșitul acestei arte a 
gustului privilegiat și occidental. Autorul său, Ma-
levici, a imaginat sfârșitul artei burgheze printr-o 
afundare în întuneric. O întreagă istorie înghițită 
și îngropată pentru totdeauna.

50 de ani după manifestul radical al lui Malevici, 
Rothko picta tot un pătrat negru, numărul 8 din seria 
Picturilor Negre. Un răsfățat al birourilor marilor 
corporații, lucrările sale ilustrează azi atât de 
bine etica cinică și rece a neoliberalismului. Păcat 
că visul avangardei nu s-a împlinit și azi avangarda 
rusă nu mai e nimic altceva decât o altă ramificație 
a trunchiului artei moderne – un trunchi occidental 
și orientat către capital.

Instrumentar revoluționar
Istoria artei retrasată prin pătratul negru
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Ipostaza 2. Cortina.

Dar aceasta nu este o poveste nici despre Roth-
ko, nici despre Malevici, ci este despre mine, un 
corp obosit care a străbătut fără voia sa secole de 
artă. Un corp studiat, contemplat și folosit, un 
corp tranzacționat și obiectificat, un corp ale cărui 
măsuri și forme au fost stabilite și valorizate de 
alții, altundeva. Un corp care azi e și cușcă, și 
ceea ce e închis în cușcă.

Pătratul negru a fost mai întâi imaginat ca o cortină 
pentru o piesă de teatru. Parte din scenografia unei 
fantezii revoluționare de început de secol, pătratul 
negru trebuia să acopere soarele. Să anihileze sursa 
unei lumi ce trebuia să dispară: ziua să se facă 
noapte și soarele civilizației să se stingă pentru 
totdeauna. 

Ipostaza 3. Sclava.

Soarele, lumina unei lumi a cuceririlor, dis-
trugerilor și supunerii. O lume ce se așterne cu 
forța în fața unei singure priviri, singura care 
contează. E privirea exploratorului alb și a du-
celui care l-a trimis, o privire ce călătorește 
în corăbii făcute ca niște mașini de război peste 
mări și țări. Călătorește să găsească noi terito-
rii, bogății și populații, toate pentru a fi ocu-
pate, furate și supuse. Privirea aceasta a creat 
știința și arta pentru a vorbi în numele acestor 
locuri și oameni necunoscuți, pentru a-i înghesui 
în definițiile sale înguste. Privirea exploratorului 
a fost mereu înfrățită cu cea a artistului occiden-
tal. Dar poate niciunde nu se vede acest lucru mai 
bine ca în așa-zisul realism orientalist. Astfel se 
picta în secolul XIX despre tărâmurile târgurilor de 
sclave. Niște fantezii care trec drept realitate. 
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Acest orient inventat este împresurat cu târguri 
ținute de localnici în care se vând sclavele albe. 
Iată-mă, stând cuminte, așteptând evaluarea monetară 
a viitorul meu stăpân.

Dar eu nu sunt albă, căci corpul meu doar trece 
drept alb, pentru privirea Lui cinică, pentru a il-
ustra dorința sa de a vedea femeia albă de lângă el 
– femeia care e doamna conacului și a castelului – în 
postura de marfă. Dar eu nu sunt albă, căci în târ-
gurile reale ale lumii sale se vindeau femei slave 
ce doar păreau a fi albe.

Ipostaza 4. Libertatea.

Într-o zi însă conacele și castelele au ars. Nu 
toate. Și ducii și conții au fost decapitați. Nu 
toți. Iată-mă aici, conducând masele. Sigur, nu le 
conduc cu adevărat. Sunt doar o alegorie, alegoria 
libertății. Întrupez o nouă fantezie a aceleiași 
priviri, de data asta purtată de niște bărbați 
care vorbesc vehement despre egalitate și liber-
tate. Sigur, acestea pe baza fraternității. În felul 
lor de a fi, proaspăt și militant, erau simpatici 
acești frați. Cât romantism aveau în ei acești bravi 
luptători ai națiunii. Nostalgici după lucruri care 
nu există, care nu au fost și nu vor veni. În scurt 
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timp au motivat pe alții, cei mulți, și pe altele, 
cele multe, să moară și să nască pentru națiune 
și patrie. La ce bun? Doar pentru a umple pantofii 
foștilor stăpâni. S-au grăbit să inventeze trecutul, 
să-adune din rămășițele distrugerii celorlalți pro-
pria lor lege.

Ipostaza 5. Ruina.

Eram și acolo, acolo în ruina și fragmentul unei 
lumi de demult, care nu mai poate vorbi. Artiști, is-
torici și scriitori moderni au luat ruina ce eram și 
mi-au pus brațe și picioare și un cap. Cu câtă tru-
fie credeau ei că au reconstruit trecutul, istoria, 
adevărul. Dar ce adevăr e acela pe care doar ei îl 
pot spune? Adevărul unei lumi antice a democrației 
și filosofiei, a valorilor înalte și a timpului lent. 
Sigur condusă de ei – ce devin cetățenii – și ținută 
în mers de alții, ce rămân sclavi. O lume a legii – 
cum i-au spus ei.

Ipostaza 6. Justiția.

Și am fost de atâtea ori alegorie. Toate lucrurile 
pe care acestei priviri îi plăcea să le viseze, ea le 
întrupa în corpul meu de femeie. Legea – această tra-
ducere a realității doar în termenii și definițiile 
unora, mereu în ciuda altora. Legea și principiul ce 
plutește deasupra-i: justiția. Alegoria Justiției 
este o femeie legată la ochi. Dar cum poate o ast-
fel de imagine să inspire adevăr și siguranță?! O 
femeie cu ochii acoperiți e o femeie ce devine brusc 
vulnerabilă, o femeie care nu mai e în siguranță.
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Ipostaza 7. Spatele sfâșiat.

A existat însă și o altfel de justiție. O vreme în 
care femei ce se luptau pentru a fi stăpânele pro-
priului corp și destin politic, atacau și incendiau 
locuri ale puterii patriarhale. Una dintre ele, Mary 
a sfâșiat spatele unei Venus pictată de Velasquez. 
Spunea ea atunci: „am distrus imaginea celei mai 
frumoase femei din istoria mitologică pentru a pro-
testa împotriva guvernului ce a distrus-o pe lidera 
noastră,  Emmeline, cel mai frumos personaj din is-
toria modernă. Justiția este un element al frumosu-
lui la fel ca linia sau culoarea.” La fel cum Mary 
a sfâșiat spatele lui Venus, o veche ordine trebuia 
sfâșiată. Un an mai târziu apărea Pătratul Negru al 
lui Malevici și cu el, anticiparea Revoluției Roșii. 

Ipostaza 8. Sufrageta

Avangarda rusă știa deja de atunci că arta nu poate 
fi decât politică și au pus-o în slujba schimbării 
radicale a lumii. A mers la braț cu revoluționarii 
sovietici doar pentru a fi trădată la final. Am fost și 
acolo: în filmele de propagandă, în posterele de mo-
bilizare și până la glorificantul realism socialist. 
În toate, chipul meu de muncitoare și de luptătoare 
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trebuia să confirme realitatea noii lumi. Revoluția 
roșie a uitat însă ce importante au fost surorile 
mele atunci și mi-a făcut statuie, punându-mi corpul 
de piatră pe un piedestal. Un corp neînsuflețit, de-
sprins de realitatea de acasă, de pe stradă, de la 
fabrică. Sunt tot eu, de data aceasta un soldat al 
industrializării. Din luptătoare revoluționară am 
ajuns reprezentarea unui neînsemnat, anonim element 
al unei alte mari mășinării. Atât de obedientă.

Ipostaza 9. Văduva.

Și când lumea cea nouă și roșie 
a colapsat, toate proiecțiile 
occidentului alb s-au confirmat 
ca prin farmec. Căci adevărul 
e întotdeauna de partea 
învingătorilor. Privirea ce 
odinioară străbătea oceane doar 
pentru a găsi sălbatici buni 
de înhămat la mașina imperi-
ului, ne-a găsit în Cealaltă 
Europă, Europa orientală, pe 
noi, niște oameni „speriați”, 
„traumatizați”, „răpiți de la 
civilizație și istorie” - cum 
îi plăcea să ne vadă. Cât de 
convenabil: iată această nouă populație – supusă 
și umilă, e numai bună să îngrijească bătrânii, să 
spele podelele și să sape șantierele noilor tem-
ple ale consumului în metropolele vestului. Ceea 
ce și face. Odată cu căderea lumii roșii, cultura 
occidentală a decretat și moartea autorului, a ar-
tistului. Ce idee amuzantă. Dacă a murit, de ce ne 
mai pasă de El? Și eu mă întreb atunci cum rămâne 
cu văduva lui. Cea care i-a fost alături, plină de 
modestie, cu ea cum rămâne? 

Iată-mă. Asemenea unei credincioase ortodoxe, umilă 
în loialitatea sa, veghind deasupra mormântului ar-
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tistului. Poate mai bine era dacă chiar ea îl omora.

Ipostaza 10. Europa.

Mary a fost considerată o criminală. Sigur, violența 
e legitimă doar dacă e făcută de cei ce guvernează. 
Păi, sălile palatelor ce adăpostesc lucrări de artă 
au fost mereu decorate cu imagini ale unei violențe 
extraordinare, mascate în erotism. Atâtea „mari” 
opere de artă despre mituri bazate pe viol: fie că 
sunt Sabinele, Persefona, Io, sau că e Europa răpită 
împotriva voinței ei de un taur viril. O întreagă 
serie de orașe și momente istorice fondate pe mitu-
rile înfrângerii și umilirii a câte unei femei. Sec-
ole de fantezie patriarhală umplu pânzele occidentu-
lui cu corpuri înfrânte a căror umilire e erotizată. 
Astea sunt miturile ce fondează această civilizație, 
tărâm al libertății și al drepturilor. Nu degeaba 
sculpturi contemporane ale Europei pe taur decorează 
Parlamentul și Consiliul noii lumi europene, cum o 
numesc ei – Uniunea. 

Ipostaza 11. Cealaltă Femeie.

Și cum stă Europa zveltă și goală cu părul în bătaia 
vântului schimbării, stă și corpul Celeilalte femei. 
Femeia din Orientul crud și dur – orientul teror-
ist – și din Orientul senzual și erotic, ambele 
fabricate de aceeași privire. Corpul dezgolit e la 
fel ca cel acoperit, doar un corp ce trebuie să se 
supună unei dorințe ce nu-i aparține. Acoperit sau 
dezgolit, un lucru e sigur adevărat: că acest corp 
nu-i aparține purtătoarei, că e acolo pentru a cal-
cula arogant gradul de evoluție democratică – de 
civilizare albă. Cealaltă femeie, cea care pentru 
privirea occidentală e captivă nu dezgolirii, ci 
acoperirii corpului său, știe însă că libertatea ei 
nu stă într-o pânză. Și a avut grijă ca în decursul 
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veacurilor să-și afirme existența și să lupte, la ne-
voie, pentru ea.

Ipostaza 12. Luptătoarea.

La celălalt capăt al lu-
mii stau alte luptătoare. 
Curajoase, organizate și 
modeste. Mari absente din 
istoria scrisă în vest, ele 
își fac propria istorie. 
Cum reușesc la Chiapas Ra-
mona sau Ana Maria: ele nu 
vor rămâne anonime.

Iată-mă din nou și uite și 
pătratul negru: ce operă de 
artă contrariantă. Cândva 
un vis pentru o revoluție 
de altădată, i-am găsit o 
nouă utilitate, singura 
care mai contează.   

de veda popovici
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”O colecție fascinantă semnată 
de un grup de artiste puternice. 
Nu ne mai temem pentru viitorul 

culturii noastre!”
Dilema Veche

”Răvășitor!”
Adevărul

”Cu adevărat sclipitor!”
Vatra



citește și:

gazeta de artă politică 
/// artapolitica.ro

radix/revistă anarhistă din bucurești
///revistaradix.wordpress.com

idee/dezbateri pentru educația viitorului
///issuu.com/grupulquantic/docs/revistaidee

În textele pe care le-am adunat aici: 

înțelegem identitatea ca pe ceva format la 
intersecția mai multor tipuri de opresiune 

ne revendicăm dreptul de a fi emoționale, fără să fim 
judecate pentru asta 

inventariem situațiile în care simțim ură de sine, 
ca să găsim căile spre iubirea de sine  

chestionăm felul în care e înțeleasă azi ”sănătatea 
psihică” și căutăm alternative 

cercetăm dacă iubirea e posibilă și altfel decât în 
relațiile monogame 

vorbim despre importanța consensului în orice 
relație intimă 

revendicăm spațiul literaturii și al artelor vi-
zuale, căutând să înțelegem cum putem să înlăturăm 
blocajele și să spunem adevărul despre noi 

Dysnomia este o publicație independentă 
feministă/queer/intersecțională.

Se distribuie gratuit.

Contactează-ne la dysnomia.fanfem@gmail.com


