
Către o lume 
literară mai blândă, 

neasupritoare 
Manifestul scriitoarelor 

feministe de stânga
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În urma acordării premiului național „Mihai 
Eminescu” pentru debut în poezie pe anul 2021 
și a deciziei organizatorilor de a șterge înregistra-
rea galei de decernare a premiului, (motivând că 
una dintre autoarele nominalizate a folosit „limbaj 
licențios” în timpul lecturii propriului poem), în 
presă și pe rețelele de socializare s-a declanșat un 
scandal de proporții. Acesta a inclus dezinforma-
re și comentarii denigratoare la adresa autoarelor 
nominalizate și a autoarei premiate. Considerăm 
că autoarele nu au fost reprezentate corespunzător 
în presă, iar în mijlocul scandalului creat, nici vo-
cile celor care le-au susținut nu au putut fi auzite.

Câteva dintre autoarele nominalizate și pre-
zente la eveniment s-au simțit nu doar nerepre-
zentate de discursul creat în jurul textelor lor, ci 
și hărțuite verbal, și umilite public în urma eve-
nimentului de către diverse persoane și grupuri. 
Manifestările de ură, violență, abuz răspândite în 
social media și alimentate atât de intervenții ale 
unor persoane (și grupuri de persoane), cât și de 
articole de tip tabloid nu ar trebui să fie efectele 
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unui eveniment cultural. Credem că acest scandal 
denotă caracterul profund patriarhal al societății 
și, în special, al mediului literar. Demontarea aces-
tui caracter patriarhal va fi posibilă nu doar prin 
campanii de conștientizare, solidaritate și con-
struirea unor comunități feministe, cât mai ales 
prin schimbări fundamentale de politică culturală 
și instituțională.

Pe scurt, la ceremonia de decernare a premiului 
„Mihai Eminescu”, o autoare a fost „sfătuită” să 
nu citească poeme erotice. În semn de solidarita-
te, o altă autoare a citit un poem cu un limbaj pe 
care organizatorii și ulterior diverse persoane l-au 
numit „limbaj vulgar/licențios”. În urma acestei 
solidarizări, la încheierea transmiterii online a 
decernării, înregistrarea ceremoniei a fost ștear-
să integral de către organizatori, apoi afișată din 
nou online cu segmentul respectiv șters și omis. 
În plus, pe parcursul ceremoniei, au fost momente 
când autoarele nu au fost tratate cu respect, fiind 
ridiculizate elemente ale operei și ale vieții lor. În 
urma tuturor acestora, valuri de ură, în presă și 
pe rețelele de socializare, au fost direcționate în 
principal către două dintre autoarele nominaliza-
te la premiu. 
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Toate aceste evenimente au avut ca efect soli-
darizarea unui grup de poete, scriitoare, activiste, 
jurnaliste, feministe. Prin acest manifest, ne do-
rim o poziționare față de instituția care decernea-
ză premiul, de situația creată de organizatori și de 
reacțiile declanșate. Totodată, credem că e impor-
tantă și adresarea mecanismelor care duc la repro-
ducerea unei relații de inegalitate și abuz atât în 
literatură, cât și în societate.

Considerăm evenimentele și conflictul generat 
în urma acestora ca un momentum de la care por-
nește realizarea și necesitatea unui apel la conștien-
tizare și mobilizare.

Printre cele mai importante aspecte care au 
contribuit la crearea unor situații denigratoare în 
cadrul evenimentului organizat pentru decernarea 
premiului „Mihai Eminescu”, cât și la dezinfor-
marea publicului larg și la crearea unor contexte 
generatoare de ură, enumerăm următoarele:

•   discursul organizatoric, în parte opresiv, 
sexist și ecleziast (acceptarea premiului pre-
supune acceptarea sfințirii premiului în ca-
drul unei slujbe religioase care impune de 
altfel și prezența fizică a autoarei în biseri-
că; astfel de practici reproducând obediența, 
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mistificarea, intervenția și controlul Bisericii 
asupra gândirii/practicilor culturale); 

•   jignirea adusă de către un membru al juriu-
lui, care li s-a adresat autoarelor nominaliza-
te cu termeni inadecvați;  

•   păreri și judecăți de valoare venite din partea 
juriului cu privire la aspecte personale din 
viața autoarelor;

•   explicarea/validarea operelor prin analiza-
rea vieților autoarelor dintr-o perspectivă 
patriar hală, umilitoare, de denigrare și stig-
matizare, astfel activitatea literară a autoa-
relor fiind afectată și poluată, cu consecințe 
grave pe termen lung asupra imaginii și crea-
ției lor;

•   cenzurarea autoarei câștigătoare transpusă 
prin „sfatul” de a nu citi anumite texte;

•   cenzurarea evenimentului prin ștergerea în-
registrării online a galei de decernare a pre-
miului de pe pagina oficială de Facebook a 
Memorialului Ipotești Centrul Național de 
Studii „Mihai Eminescu”; 

•   discrepanța majoră între structura organi-
zatorică conservatoare și conținutul femi-
nist al unor volume selectate, care nu face 
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altceva decât să scoată la iveală ipocrizia 
unei instituții ce rămâne ancorată în siste-
me patriarhale, abuzive prin capitalizarea și 
canibalizarea scriitoarelor feministe, refu-
zând să evolueze;

•   lipsa unei luări de poziție și a unei contextua-
lizări nuanțate, informate și etice a eveni-
mentului, din partea presei la nivel național;

•   reacția presei, titlurile senzaționaliste, folo-
sirea neconsimțită a fotografiilor autoarelor, 
accentul pe „clickbait” și pe consumul rapid 
al informației, în loc de a manifesta respect 
față de autoare și atenție la consecințele pe 
care autoarele le-ar putea suporta în urma 
unor astfel de articole (spre exemplu mesaje 
hărțuitoare, obiectificatoare, violente) 

În lumea literară actuală, precarizată și educată 
să devalorizeze remunerațiile în numele recom-
penselor simbolice, premiul „Mihai Eminescu” 
este unul dintre cele mai consistente financiar. 
Contextul conservator în care acest premiu func-
ționează îl face să fie cu atât mai problematic, cu 
cât este printre puținele care acordă minime be-
neficii financiare. 
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Lumea literară actuală funcționează într-un 
mod normativ: există criterii prin care literatura 
este definită ca Literatură (Națională) și creația 
ca atribut unic și absolut al Bărbatului. Iar aceste 
criterii sunt bazate pe valori opresive, patriarha-
le, homofobe și rasiste. Dorim conștientizarea și 
recunoașterea dinamicilor exclusiviste și ierarhi-
ce, care determină ce anume este considerat lite-
ratură: literatura definită ca „adevărată,” demnă, 
valoroasă, respectabilă; dinamici care determină a 
cui voce poate fi auzită, a cui voce este credibilă și 
cine anume poate să aibă o voce literară, dinamici 
care determină cum poate să fie scrisă și citită li-
teratura. Cerem recunoașterea existenței unor lite-
raturi multiple cu voci diverse scrise în mai multe 
limbi și limbaje.

Așadar, lumea literară este centralizată în ju-
rul unor valori și persoane patriarhale, răsplătite 
simbolic și material iar și iar pentru menținerea 
 statu-quoului. Cerem o redistribuire a acestor re-
surse și susținerea vocilor critice.

Avem nevoie de o altfel de lume literară, una mai 
bună, nu ca aceasta, o lume literară mai  blândă, 
neasupritoare.
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Avem nevoie de politici publice de finanțare 
prin care să se acorde fonduri de stat pentru a sus-
ține nediscriminatoriu producția de texte literare 
pe termen mediu și lung: burse de creație (nu de 
merit!); rezidențe; fonduri pentru editurile inde-
pendente, mici; fonduri pentru crearea de spații de 
întâlnire non-ierarhizante unde persoanele care 
activează în mediul literar să capete vizibilitate. 

Avem nevoie să fim (răs)plătite când partici-
păm la lecturi publice, lansări, discuții, când publi-
căm; avem nevoie să vorbim despre bani și despre 
lipsa lor, fără vină sau rușine. Munca literară este 
muncă și trebuie recunoscută ca muncă. 

Avem nevoie de critică literară feministă: nu 
toate femeile care scriu sunt automat feminine sau 
feministe; avem nevoie să gândim critic diferen-
ța dintre literatură feminină, literatură scrisă de 
femei și literatură feministă, care ar putea să fie 
scrisă de oricine, indiferent de gen.

Avem nevoie de o educație literară non-opresivă, 
responsabilă și inclusivă. Avem nevoie de educație 
politică substanțială în facultăți și în mediile cultu-
rale; avem nevoie de comisii de evaluare alfabetizate 
politic; și avem nevoie ca din aceste comisii să facă 
parte persoane cu situări și poziționări asumate.
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Avem nevoie de spații literare mai sigure, gru-
puri de susținere, educație și autoeducare în spi-
ritul susținerii reciproce și al solidarității. Avem 
nevoie să scriem și să trăim LIBERE, în acord cu 
propriile valori, fără teama și îndoiala de sine care 
intervin în urma unor practici patriarhale, precum 
gaslighting-ul. 

Avem nevoie să fie recunoscute și auzite mai 
multe autoare femei cis și trans, queer, mad, pre-
care, rome, și mai ales, feministe, care să ocupe 
spațiu și să articuleze mesajele proprii și ale co-
munităților din care fac parte.

Avem nevoie de feminisme revoluționare, in-
tersecționale și de stânga care să chestioneze toate 
ierarhiile și nu doar pe cele de gen. 

Avem nevoie de literaturi și feminisme care 
să conștientizeze forța scrisului asupra lumii în 
care trăim. Literaturi și feminisme care își visea-
ză transformarea și care, prin creație, o și pun în 
practică, o practică non-normativă, în constantă 
mișcare și schimbare. Suntem existențe nedefini-
te și influențate de condițiile noastre materiale, iar 
lumea, așa cum o înțelegem și explicăm azi, este 
încă produsă și de narațiuni. Avem nevoie de spa-
ții alternative pentru descoperirea și înțelegerea 
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unor noi moduri de a fi, de a nara, de a scrie, de a 
ne conecta cu noi însene și înșine, cu persoanele 
și mediul din jur. 

Avem nevoie de o lume literară mai bună, o 
lume literară în care dorințele și nevoile persoa-
nelor care produc literatură sunt ascultate, auzite, 
o lume literară în care diferențele nu sunt excluse 
și anihilate, ci dimpotrivă, creează solidarități, noi 
forme de a fi împreună, transformând-o; o lume 
literară pe care o construim prin textele, cărțile, 
viziunile noastre multiple, diferite și unice; o lume 
literară pentru care speranța înseamnă acțiune, 
gândire critică și demistificarea realității; o lume 
literară pentru care speranța înseamnă asumare, 
revoluție și o urgentă și vitală schimbare. 

Dacă vrei să te solidarizezi cu cauza noastră, 
poți semna manifestul aici: https://bit.ly/3KvDDhv 

Vezi toate semnăturile aici: https://bit.ly/33K26iu 

Persoanele care au inițiat:
Elena Aerim 
Andy Andreea
Ioana Bălănescu
Anca Bucur

Oana Ciobanu 
Mara Cioroianu
Ela Crăciun
Mișa Dragomir
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bianca ela
Ada Eliane
Medeea Iancu
Adina Marincea
Maria Martelli
Mihaela Michailov
Iulia Militaru
Ileana Negrea
Gabriela Oprea
Mădălina Oprea
Alexandra Pâzgu

Veda Popovici
Corina Preda
Alina Purcaru
Laura Sandu
Cătălina Stanislav
Mihai Știrbu /
Micaela De Carrera
Victor Horațiu Troșan
Nóra Ugron
Carolina Vozian 

Grupurile de acțiune din care mai multe dintre 
noi facem parte:

Cenaclul X
Editura frACTalia
Literatură și Feminism
Pagini Libere


