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GENDER RATIONALIZATION. THE PROMOTION OF EMPLOYED WOMEN IN
COMMUNIST ROMANIA. CASE STUDY: WOMEN ACADEMICS IN TIMIȘOARA
Gabriela Necșulescu Panu, PhD Student, West University of Timișoara
Abstract: Even though women became more often represented among Timișoara`s
universities teaching staff, unfortunately, only the lower positions were frequently reserved
for them (they were particularly numerous among substitutes, beginners or assistants).
Because the lack of career prospects they were discouraged to have any personal ambitions,
therefore they submitted immediately to the order imposed. At the same time they were both
part of a privileged elite as a part of the few female academic intellectuals (conclusions I
have reached based on interviews taken) and part of a discriminated elite because they didn`t
have leading positions such as dean, or rector (conclusions I have reached based on the
archive files).

Keywords: percentage of employed academic women, female university careers,
communism.

Odată cu instaurarea şi consolidarea regimului comunist din România, întreaga țară
intra în zodia radicalismului politic și a derapajelor de la democrație. Perioada postbelică este
cunoscută îndeosebi pentru manifestările sale extreme din zona politicului şi socialului în
condiţiile în care lumea trecuse nu demult prin două conflicte mondiale devastatoare. Pe de
altă parte, fenomenul „vasalității” ideologice față de Moscova a contribuit decisiv la
configurarea unei scene politice și sociale românești marcate de antagonisme sistemice.
Manifestările cotidiene ale comunismului reprezintă cadrul general al acestei lucrări însă
analiza va fi circumscrisă prin dimensiunea locală a acestui regim totalitar și anume prin
mediul universitar din Timișoara. Obiectivul principal al lucrării de faţă constă în investigarea
şi evidenţierea conexiunilor ce au existat între directivele Comitetului Central al Partidului
Comunist Român şi dezvoltarea carierelor femeilor din universitățile timișorene. Investigarea
unor asemenea conexiuni şi condiţionări are la bază pe de o parte studiul documentelor, mai
precis dosarele personale ale cadrelor didactice găsite în arhiva Universității de Vest din
Timișoara şi, pe de altă parte, interviurile efectuate cu femei foste cadre universitare ale
Universității de Vest din Timișoara și ale Universității Politehnica din Timișoara.
Concepte precum intelectualitate universitară, cariere feminine și altele mai specifice,
toate analizate în contextul unui regim totalitar, reprezintă puncte centrale în lucrarea de faţă
şi, plecând de la acest schelet tematic, voi urmări dinamica şi ipostazele fenomenelor politicosociale ale perioadei comuniste ce au însoţit și înfluențat decisiv tabloul univesitar timișorean,
mediu în care și-au desfășurat femeile carierele academice.
Având ocazia să analizez două tipuri de resurse documentare și anume dosarele de
arhivă, respectiv interviurile cu femeile foste cadre universitare în perioada comunistă, am
constatat cu mirare faptul că acestea îmi furnizează informații distincte, ba chiar
contradictorii. M-aș fi așteptat ca în dosarele personale ale acestor cadre didactice să găsesc
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informații care să susțină povestea carierelor pe care am auzit-o din istorisirile celor
intervievate. Lucrul acesta nu s-a întâmplat și atunci mi-am pus întrebarea „cine are
dreptate?” sau „cine spune adevărul?”. Dar după o perioadă de reflecție am ajuns la concluzia
că întrebarea nu trebuie pusă în felul aceasta. De ce? Pentru că nu la întrebarea „cine minte?”
sau „cine spune adevărul?” ar trebui să încerc să răspund, ci să abandonez această perspectivă
failibilistă în favoarea unei cercetări calitative. Acest demers, în aparenţă facil, devine greu de
îndeplinit în măsura în care se vrea un exerciţiu al obiectivităţii. Argumentul suprem dincolo
de rigorile obiectivității ar fi următorul: în orice structură narativă fie că e vorba de un
document de arhivă fie că e vorba de o construcție de rememorare se găsește ficțiune1, prin
urmare ambele „mint” și binențeles în ambele se găsește destul adevăr. Și atunci am încercat
să mă raportez altfel la aceste structuri narative, căutând îndeosebi constante discursive dar
uneori și excepții de la regulă, ale variabilelor analizate.
Pentru a clarifica tabloul mediului universitar timișorean din perioada comunistă,
văzut din perspectivă feminină, se cer câteva exemple de astfel de contradicții. Spre exemplu
din dosarele de personal, documente de angajare și din comunicate prin care se anunța
avansarea unui angajat, reiese faptul că doamnele în cauză au rămas pe postul de asistent, deci
postul de la baza ierarhiei timp de foarte mult ani, în majoritatea cazurilor zece, douăzeci și
chiar treizeci de ani. Nu au promovat în grade superioare nici după mulți ani de muncă, fie că
aveau fie că nu aveau obținut titlul de doctor, condiție de multe ori invocată de doamnele
intervievate. Unele dintre ele reușeau totuși să acceadă pe următoarea treaptă în ierarhia
didactică, ajungând pe poziții precum cea de lector, excluse fiind trepte superioare ca cea de
conferențiar sau profesor. Mai mult decât atât, femeile universitare nu dețineau funcții
administrative importante și nici funcții de conducere chiar dacă de cele mai multe ori erau
alese în funcții de conducere paravan, funcții pe care nu aveau posibilitatea de a le refuza.
Paradoxal din interviurile pe care am avut ocazia să le efectuez, la întrebarea dacă au
avut vreodată de suferit de pe urma faptului că erau femei, în unanimitate mi-au dat un
răspuns negativ. Interogația firească ce mi-a venit automat în minte atunci a fost: „Oare de ce
nu sesizau ca discriminatoriu faptul că doar bărbații erau cei ce dețineu sau promovau în
funcții didactice sau administrative de conducere?” Răspunsul la această dilemă este ceea ce
Pierre Bourdieu denumește ca habitus. Societatea este o structură consolidată în jurul
antagonismului dominanți/dominați, care prin perpetuarea chiar inconștientă, involuntară a
acestei complicități, s-a automatizat, însă aceasta nu este o stare de fapt specifică doar local,
prezentă doar în mediului universitar timoșorean sau o stare prezentă doar în perioada
comunistă, ci o realitate ce caracterizează omenirea. Iar rezultatul acestei automatizări de
gândire este chiar habitus-ul, adică „sistemul dispozițiilor durabile dobândite de individ în
timpul procesului de socializare care generează și organizează practicile și reprezentările
indivizilor și ale grupurilor”.2 Habitusul există de când lumea și apare în urma unui proces de
repetitivitate întreținută de instituții ce acoperă toate sferele vieții umane, atât publice cât și
private, instituții precum Biserica, școala sau familia. Sistemele sociale patriarhale s-au
reprodus în timp, eternizarea lor fiind posibilă și din cauză că însăși femeia, victima acestei
dominații, participă involuntar la alimentarea acestui proces invizibil, al violenței simbolice.3
Acestă clasificare de tip maniheist (dominanți/dominați) nu e altceva decât ceea ce Durkheim
numea „categoriile înțelegerii”, categorii antagonice ce pleacă de la opoziția masculin/feminin
și se reproduc în opoziții omoloage cu ajutorul cărora se exprimă ordinea lucrurilor: sus/jos,
1

Cf. Hayden White, The Fiction of Narrative: Essays on History, Literature, and Theory, 1957–2007, The Johns
Hopkins University Press, Baltimore, 2010.
2
Patrice Bonnewitz, Pierre Bourdieu.Vie. Oeuvres. Concepts, Paris, Ellipses, 2002, apud Pierre Bourdieu,
Dominația masculină, București, Editura Meridiane, 2003, p. 5.
3
Otilia Dragomir, Mihaela Miroiu (editoare), Lexicon Feminist, Polirom, Iași, 2002, pp. 275-279.
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deasupra/dedesubt, dreapta/stânga, dur/moale, afară/înăuntru, public/privat, etc.4 Habitusurile
indivizilor bazate pe aceste categorii cognitive, funcționează ca moduri de percepție, gândire
sau acțiune automate, ceea ce face ca viziunea socială androcentrică să nici nu aibe nevoie de
legitimare, justificându-se natural diferențele anatomice dintre bărbat și femeie. Adică
opoziția masculin/feminin este baza tipologiilor pe care se construiesc judecăți de valoare
etice, estetice și cognitive. Deci ceea ce se obișnuiește a desemna ca lege a naturii nu e decât
somatizarea raporturilor sociale de dominație „la capătul unui formidabil travaliu colectiv de
socializare difuză și continuă, identitățile distinctive pe care le instituie arbitrarul cultural se
încarnează în habitusurile clar diferențiate conform principiului de diviziune dominant”.5
Habitusurile sunt prezente negreșit și în viața de zi cu zi a cetățenilor mediului
universitar timișorean din perioada comunistă, prin rutinizarea practicilor cotidiene, de la
diviziunea muncii până la promovarea în carieră. Astfel se explică faptul că femeile
intervievate nu conștientizau discriminarea în care chiar ele erau victimă. Deci nu aveau
formată conștiința în așa fel încât să poată sesiza acest lucru. Ba mai mult decât atât,
rememorând acele vremuri toate se consideră privilegiate că au făcut parte din nișa
intelectualității academice. Atitudinile discriminatorii putând fi identificate de femei ca atare
doar atunci când ele erau exprimate explicit în expresii ca: „O femeie nu are ce căuta la
mașini!”, răspuns pe care o doamnă, pe atunci o tânără l-a primit în momentul cînd și-a depus
candidatura pentru un post de asistent la facultatea de mecanică, dosarul fiindu-i refuzat deși
era mai calificată decât contracandidatul ei de sex masculin. Această sesizare a unei atitudini
discriminatorii fiind unică, o pot considera ca fiind excepția ce confirmă regula femeilor
inconștiente de poziția de dominate în care se aflau.
Descurajarea fetelor sau femeilor de a se îndrepta spre filiere tehnice și științifice se
datora faptului că în mentalul colectiv pentru ocuparea anumitor posturi e nevoie de siguranță
de sine, agresivitate, autoritate, etc., caracteristici asociate cu masculinitatea pe care femeile
nu le posedă, ele fiind „zâmbitoare, simpatice, supuse, discrete, reținute”.6 Bărbații dețineau
monopolul asupra utilizării obiectelor tehnice și al mașinilor, funcțiile adresate femeilor fiind
în prelungirea funcțiilor domestice: învățământ, asistență, servicii7, habitusul dictat de
societate fiind acela că ele nu sunt făcute pentru aceste domenii. Este ceea ce Mihaela Miroiu
numește infantilizarea femeii în sfera publică.8 Fenomene și atitudini discriminatorii ca cele
întâlnite în mediul timișorean se pare că nu sunt unicat, astfel de practici putând fi semnalate
de Pierre Bourdieu și în societatea franceză a acelorași ani: „Este adevărat că femeile sunt din
ce în ce mai puternic reprezentate în cadrul funcției publice, doar pozițiile cele mai de jos și
mai precare le sunt intotdeauna rezervate (ele sunt deosebit de numeroase printre ne-titulari,
angajați cu jumătate de normă)”.9
Și tot aceași doamnă menționată mai sus ca fiind discriminată este excepția și când
vine vorba de promovări în funcții de conducere ea fiind singura care a ajuns să dețină funcția
de rector al Politehnicii între anii 1981-1988. Dânsa este dubla excepție care întărește regula
formată de celălalte.
Deci, dacă aș analiza strict documentele de arhivă aș putua trage concluzia că femeile
universitare făceau parte dintr-o elită discriminată, în schimb dacă aș lua în considerare doar
răspunsurile primite în interviuri aș putea concluziona că ele au făcut parte din elitele

Pierre Bourdieu, Dominația masculină, București, Editura Meridiane, 2003, p. 17.
Ibidem, p. 28.
6
Ibidem, p. 60.
7
Ibidem, p. 80.
8
Mihaela Miroiu, Drumul catre autonomie. Teorii politice feministe, Polirom, Iași, 2004, p.224.
9
Cf. M. Maruani, Les personnels territoriaux, Paris, Editions du CNFPT în Pierre Bourdieu, Dominația
masculină, București, Editura Meridiane, 2003, p. 79.
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privilegiate ale vremii, considerându-se norocoase că erau încadrate în funcții în mediul
universitar.
Alt aspect relevant în analiza de față în constituie faptul că majoritatea femeilor erau
încadrate în muncă doar ca urmare a directivelor impuse de partid care promovau femei în
funcții din diverse domenii pentru a legitima și justifica statistic discursul propagandistic prin
care se trâmbița afirmarea și emanciparea femeii. Procentajul femeilor încadrate în muncă era
văzut în același fel cu raționalizarea alimentelor de bază, ca pâinea, zahărul sau uleiul.
Raționalizarea genului era dictată de partid și trebuia aplicată exact ca orice altă directivă în
vederea îndeplinirii programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înainterea României spre comunism. Acestă raționalizare a genului
fiindu-mi confirmată de majoritatea doamnelor intervievate, prin următoarele tipuri de
răspunsuri:
D.M.: „Nu am ajuns șef de catedră pentru că îmi doream ci pentru că nu puteam refuza
ce mi se zicea să fac. Coleta de Sabata era rector atunci, ea m-a propus și senatul m-a votat. Și
fiind șefă de catedră implicit eram vicepreședinta Clubului Politehnica. Nu mi-a plăcut să fiu
șef. A fost o experiență diferită în sensul că m-a preocupat extraordinar dacă aveam o
responsabilitate să mi-o duc până la capăt. O responsabilitate care puțin mă depășea pentru că
și făceam sport de performanță și trebuia să rezolv toate problemele, ori eu nu eram pregătită
în rezolvarea problemelor de menținerea gazonului la stadionul de fotbal. Înainte de asta nu
am avut nici un fel de experiență. Eu am primit și o funcție politică pe institut, eram șefa
comisiei de femei. Eu am luat-o ca atare și atunci ce-am făcut? Am organizat cursuri de
croitorie, concursuri de picturi, expoziții, adunări cu femeile. Numai activități culturale pentru
că eu cu politica n-am treabă.”
I.N.: „Până nu m-am hotărât totuşi să mă înscriu în partid am avut multe şicane, n-am
putut absolut deloc înainta. Deci eu eram doctor de 10 ani şi alţii care nu aveau nimic, nu
aveau lucrări publicate și au ajuns sus. La un moment dat se făceau statistici şi aveau nevoie
ca membrii de partid sau ce ştiu eu secretarul de partid sau la sindicat la astea. În statistici se
zicea: câte femei sunt, câte naţionalităţi, câte aşa și așa. Şi m-au găsit pe mine cal de bătaie să
mă pună lider de sindicat la facultate. N-am avut încotro că dacă refuzai o chestie din asta...
Dar din păcate la un moment dat şicanele existente între facultatea de chimie, de fizică şi
matematică care la un moment dat erau împreună mă pomenesc la, nu ştiu, în 87, cam aşa
ceva, că iar le trebuie la statistică să fie şi femeie, să fie şi de altă naţionalitate, să fie şi
profesional și iar m-au ales.”
E.A.: „Deci problemele politice erau la ordinea zilei, învăţământ politic, aia, aia, aia,
trebuia să fi membru de partid. Pe mine de exemplu m-au propus membru de partid pentru că
trebuia să intru în procentajul acela de funcţionari, alte categorii. Eram şi membră de sindicat
pentru că dacă nu erai membră de sindicat, la premii mai ales se ţinea seamă şi de asta. Iar ca
membru de partid n-aveam avantaje decât faptul că mă menţineam pe post.”
Așadar numerele consemnate în statistici erau menite să dovedească ceea ce discursul
propagandistic considera emanciparea femeii: „premisa fundamentală a libertății și egalității
depline a femeii, a afirmării ei neîngrădite în toate compartimentele vieții sociale, a
participării ei conștiente la la făurirea noului destin al poporului o constituie lichidarea
relațiilor bazate pe exploatare și asuprire socială și națională, a inegalitățiilor și discriminărilor
economice, instaurarea unor raporturi echitabile între toți membrii societății, dezvoltarea unei
largi democrații care să permită antrenarea întregului popor la conducerea societății.”10
Asuprirea așa-zisă a femeii se putea gândii numai în relație cu exploatarea ei de către clasa
capitalistă. Așadar emanciparea era înțeleasă ca fiind succesul luptei femeilor pentru eliberare
Mesaj adresat de către Nicolae Ceaușescu în cadrul Conferinței Mondiale a Anului Internațional al Femeii,
apud Ana Gluvacov, Afirmarea femeii în viața societății, București, Editura Politică, 1975, p. 5.
10
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economică, binențeles „posibilă numai în condițiile socialismului, ca parte integrantă a
emancipării general-umane”.11
Există câteva aspecte ce merită subliniate: în primul rând emanciparea se rezumă la
partea financiară, excluzând alte paliere cum ar fi cel psihologic, iar în al doilea rând această
emancipare în loc să fie gândită ca un set de drepturi dobândite, este văzută ca un dublu set de
obligații și responsabilități, pe de o parte munca depusă în sfera publică iar pe de altă parte
sarcinile casnice din sfera privată. Femeia, aproape deținătoare de superputeri fiind
concomitent activă în rolurile de mamă, soție, și muncitoare, contribuia indispensabil la
,,înfăptuirea programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înainterea României spre comunism,,.12 Dar dacă mai întâi era
descrisă ca însăși întruchiparea unei Superwoman, după doar câteva pagini este decăzută
aproape de stadiul unei persoane infirme, asta pentru că în viziunea socialistă structura fizică
și psihică a femeii era mult mai slabă decât a bărbatului: ,,femeile sînt în medie de statură mai
mică cu 7 centimetri decât bărbații și au un sistem osos mai debil decât bărbații; extremitățiile
inferioare cât și superioare sînt, de asemenea, mai scurte la femei decît la bărbați. (...) un
raport nefavorabil între cantitatea musculaturii și a grăsimii și o capacitate funcțională a
sistemului muscular mai mică și mai puțin antrenabilă decât a bărbatului. Forța degetelor
mîinii femeilor este mai mică iar capacitatea de absorbție a oxigenului de către țesuturi este
mai scăzută la femei. De aceea reacția neeconomică a aparatului circulator într-un efort dat
dublează uneori frecvența cardiacă, tensiunea arterială a femeilor față de cea a bărbatului;
aceelerarea bătăilor inimii duce la o oboseală; pulsul la femeieeste de două ori mai mare
decât la bărbat, iar revenirea pulsului după efort la starea de repaus are loc într-un timp mai
îndelungat; poziția ortostatică prelungită, după cum și poziția continuă șezîndă aduc daune,
determinând apariția unor tulburări ginecologice.,,13 Pe lângă aceste aberații pretins științifice,
șirul slăbiciunilor femeii se continuă cu palpitații, sistem nervos sensibil, slaba rezistență la
temperaturi înalte și altele. Această percepție schizoidă despre aptitudinile și însușirile
femeilor este simplu lămurită în fraza: ,,Sexele pot fi egale fără să înțelegem prin aceasta că
sînt identice.”14 Așadar „adevăratul sens al emancipării femeii în regimul comunist a însemnat
continuarea raportului de dominare-supunere atât în spațiul privat, cât și în cel public, ambalat
ipocrit în discursuri demagogice”.15
Contextul istoric aparte și complexitatea fenomenului studiat mă pun în imposibilitatea
trasării unei concluzii singulare, însă firul logic mă conduce la un rezultat destul de clar. Chiar
dacă femeile au devenit tot mai des reprezentate printre cadrele didactice din universitățiile
timișorene, din păcate lor le erau rezervate cel mai adesea doar pozițiile inferioare, ele fiind
deosebit de numeroase în rândul asistenților începători sau suplinitorilor. Din cauza lipsei de
perspective reale în ceea ce privește promovarea universitarele timișorene nu aveau nici mari
ambiții personale când vine vorba de cariera lor, de aceea s-au și conformat imediat ordinii
impuse se sus, situație la care s-a ajuns fără ca ele să fie conștientiente de toate aceste
fenomene. Făceau parte în același timp dintr-o elită privilegiată ca parte intelectualității
academice de sex feminin (concluzii la care am ajuns bazându-mă pe interviurile realizate) și
parte a unei elite discriminate pentru că nu dețineau grade superioare și nu dețineau funcții
administrative importante, cum ar fi cea de rector, prorector, decan, prodecan (concluzii la
care am ajuns pe baza studierii dosarelor de arhivă). Planificarea excesivă specifică regimului
Ana Gluvacov, Afirmarea femeii în viața societății, București, Editura Politică, 1975, p. 8.
Ibidem, p. 40.
13
Ibidem, pp. 41-43.
14
Ibidem, p. 46.
15
Aurora Liiceanu, „Privat-public în viața femeilor în România”, în Liliana Popescu (coord.), Gen și politică.
Femeile din România în viața publică, Meta Graphos, 1999, p. 43.
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comunist din România a lăsat urme vizibile nu doar în programarea industrie, raționalizarea
alimentelor sau politicile nataliste ci a pătruns adânc și în învățământul superior, tabloul
universitar timișorean fiind dovada că educația politică a schimbat destine.
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