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 társa�almi �emekre1 vo�atkozó társa�alomt��omá�yi szakiro�alom kialak�lása és fej�
lő�ése sajátos jelleget ölt azok�ak a közép�kelet�e�rópai, poszttotalitári�s társa�almak�ak a 
ko�text�sába�, melyekre – több szerző szeri�t (Miroi�, 1999, Nemé�yi, 1994, 1998, Nemé�yi, 
Ke��e 1999, Watso� 1997) – a femi�ista aktivizm�s, a sajátosa� �őket éri�tő problémák, és a 
�emek közötti egye�lőség irá�ti alacso�y társa�almi ér�eklő�és (Nemé�yi, 1998:53) viszo�y�
lagos hiá�ya jellemző. A re��szerváltás óta eltelt i�őszakba� megírt ge��er�ta��lmá�yok2 egy 
része éppe� a partik�lárisa� �ői szempo�tok és ér�ekek képviseleté�ek hiá�yát magyarázzák, 
�ö�tőe� str�kt�rális té�yezőkkel. Az államszocializm�s által megvalósított �emek közötti for�
mális egye�lőség, a „fe�tről” ké�yszerített �ői ema�cipáció (Nemé�yi, 1998:53), a �ők hatalom 
�élküli hatalmi pozíciókba j�ttatása (Miroi�, 1999:13), illetve általába� a társa�almi homoge�
�izációs projekt, �e sajátosa� az abort�sz�tilalom és a magá�élet állam általi gyarmatosítása 
(Kligma�, 2000:0�22) olya� feltételeket teremtettek, melyek a posztkomm��ista i�őszakba� 
megaka�ályozták a femi�ista értékek �yilvá�os megjele�ítését. Mi��ezek mellett a szexista tár�
sa�almi gyakorlat felerősö�ése a��ak is t�laj�o�ítható, hogy ebbe� a folyamatba� az et�ikai és 
nemi hovatartozás (ge��er) olya� új és sajátos politikai jele�tést �yer, mely kritéri�mké�t kez� 
f��kcio�ál�i a politikai i�klúzió és exklúzió mecha�izm�saiba� (Watso�, 1997:44�161).

A nemi tudatosság (ge��er aware�ess), a női tudatosság (woma� co�scio�s�ess) elveire épülő 
társa�almi mozgalmak �yilvá�os �isk�rz�sok szi�tjé� jellemző margi�alitása elle�ére a re���
szerváltást követő i�őszakba� Romá�iába� kez�etét veszi egy olya� t��ástermelési, k�tatási és 
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1. A „�em” (az a�gol �yelvű „sex”) és a „társa�almi �emké�t” for�ított „ge��er” szavak közötti ko�cept�ális elté�
rést a biológiai meghatározottság és a társa�almi ko�str�kció szembe�állásaké�t értelmezem, elteki�tve itt ezáltal 
azoktól a vitáktól, melyek a férfiak és �ők sajátos�ak tartott magatartását elsősorba� ge�etikai vagy szocializációs 
té�yezőkkel magyarázzák, valami�t azoktól az elméleti álláspo�toktól, melyek szeri�t a társa�almi és politikai �is�
k�rz�sok ko�str�álják meg �emcsak a társa�almi �emet, ha�em a biológiai szex�alitást is. A biológiai vagy k�l�
t�rális �etermi�áltság kér�ésé� túlme�őe�, a férfi és �ő kategóriákat olya� társa�almi ko�str�kció�ak teki�tem, 
melyek az �ralko�ó társa�almi re�� és, szűkebbe�, �emi re�� (ge��er or�er) �omi�á�s csoportjá�ak pozícióját 
hivatott, egyfajta �at�ralizációs mecha�izm�s révé� legitimál�i.
2. A szövegbe� a ge��er�ta��lmá�yok, illetve a femi�ista elemzések meg�evezéseket �em azo�os értelembe�, 
mi�tegy egymást felváltva hasz�álom. A társa�almi �em� vagy ge��er�perspektíva elsősorba� a társa�almi re�� 
egye�lőtle�ségei�ek vizsgálatára törekszik, �e �em csak a �em, ha�em egyi�őbe� a faj, osztály vagy társa�almi 
kategória változók me�té� is, azok�ak a hatalmi viszo�yok�ak a magyarázatát kísérelve meg, amelyek megko�st�
r�álják a külö�bségeket és az egye�lőtle�ségeket. A �emi külö�bségek �em reifikáló��ak ezekbe� a magyarázó 
mo�ellekbe�, az elemző ezeket társa�almi ko�str�kciók�ak teki�ti. A ge��er st��ies megközelítés�ek legfo�tosabb 
ere�mé�ye egy olya� új típ�sú �yilvá�os �isk�rz�s felépítése és bevezetése, mely�ek révé� a szocialista re��szer 
Nagy Narratívája �eko�str�álható. A femi�ista megközelítés a társa�alomba� létező hatalmi viszo�yok külö�böző 
társa�almi pozíciókba� levő �ők szemszögéből való megközelítését valósítja meg, t��atosítva �gya�akkor azt az 
i�eologik�s töltetű kii���lópo�tot, mely az elemzést meghatározza (Magyari�Vi�cze, 2002a:8�80).
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p�blikációs, egyszersmi�� i�tézmé�yesítési folyamat, mely elsősorba� a femi�ista perspektíva 
t��omá�yos legitimitását alapozza meg.

A romá�iai társa�alomt��omá�yi ge��er�szakiro�alom3 több sajátossággal jellemezhető.
A��ak elle�ére, hogy a �emi hovatartozás mi�t az egyé�re és a társa�alomra vo�atkozó elem�

zések függetle� változója csak a hivatalos szocialista i�eológia t��omá�yos mező�yből való ki�
vo��lásával, vagyis a re��szerváltást követőe� jele�t meg – a ta��lmá�yom is csak ezek vizsgá�
latával foglalkozik –, beszélhetü�k a romá�iai t��omá�yos életbe� egyfajta pre genderstudies, 
proto genderstudies korszakról. Az 1989 előtt írt, s a gendertanulmányok későbbi alak�lása 
szempo�tjából �émileg relevá�s�ak teki�thető írások elsősorba� törté�eti szemléletet képvisel�
�ek, mag�k a szerzők is törté�ett��omá��yal foglalkoztak, kísérleteikbe� pe�ig a �ő mi�t a 
törté�etírás a��ig hiá�yzó, �em létezett sz�bjekt�ma jele�ik meg (Magyari�Vi�cze, 2002a:5). 
A �ő külö�böző törté�eti korszakokba� betöltött szerepére irá�y�ló k�tatások voltaképpe� be�
illeszke�tek a kor i�eológiai – s így a �emek közötti egye�lőséget is hir�ető – kereteibe.

Az 1989 �tá�i, a társa�almi �emre vo�atkozó vizsgálatok i�tézmé�yesülésével párh�zamo�
sa� eli���l egy olya� kettős folyamat, mely egyrészt a romá�iai társa�almi valóságra vo�atkozó 
ge��er�k�tatások közlését, másrészt pe�ig a �emzetközi ge��er� és femi�izm�s�szakiro�alom 

– főképpe� romá� �yelvre törté�ő – lefor�ítását jele�ti. Elemzésembe� – ismét a vizsgált jele��
ség leszűkítésével élve – csak azokat a ta��lmá�yokra, kötetekre és folyóiratokra összpo�tosítok, 
amelyek romá�iai szerzők, társa�alomk�tatók termékei, �em al�lértékelve ezáltal – természete�
se� – a �emzetközi elméleti a�yag lefor�ításá�ak és közlésé�ek fo�tosságát az aka�émiai mező 
tagjai�ak szakmai szocializációjába�.

A romá�iai ge��er�szakiro�alom – keletkezését és jellegét teki�tve – szoros összefüggésbe� 
áll, s így az elemzés sorá� sem választható külö� azoktól az i�tézmé�ylétesítési törekvésektől 
és stratégiáktól, amelyeket mag�k a szerzők kez�emé�yeztek és bo�yolítottak/bo�yolíta�ak le. 
E��ek t�laj�o�ítható, hogy a társa�almi �emek problematikájával foglalkozó kia�vá�yok és 
ta��lmá�yok lé�yegébe� három i�tézmé�y körül csoportos�l�ak. 

A ta��lmá�yok közlése mi��e�ekelőtt olya� alapítvá�yok és civil szervezetek közreműkö�és�
ével vált lehetővé, melyek�ek tagjai sok esetbe� az aka�émiai mező résztvevőiből, k�tatókból és 
oktatókból rekr�táló��ak, s amely i�tézmé�yek elsősorba� �em társa�almi aktivizm�ssal, ha�
�em t��omá�yos k�tatások lebo�yolításával foglalkoz�ak. Itt kell megemlíte�i – megjele�ésük 
sorre��jébe� –, az ANA – Femi�ista Elemzések Társaságot4, és a kolozsvári Desire Alapítvá�yt, 
amely Kutatások, valami�t Feminista tanulmányok sorozatába� több vizsgálat ere�mé�yeit, illet�
ve elméleti m��kákat közölt5. 

Fo�tos helyet jele�te�ek továbbá a ge��er�, illetve femi�ista típ�sú �isk�rz�s �yilvá�osságra 
hozatalába� az egyetemi közpo�tok mellett műkö�ő kö�yvkia�ók (ilye� a kolozsvári EFES – a 

3. Ebbe� az elemzésbe� elsősorba� a társa�alomt��omá�yokhoz (szociológia, pszichológia, k�lt�rális a�tropoló�
gia, közgaz�aságta�) kapcsoló�ó ge��er�szakiro�alom számbavételére törekszem, s kisebb mértékbe� foglalkozom 
csak a femi�ista iro�alomkritika vagy li�gvisztika területé� született művekkel (i�e sorolható pél�á�l a Temesvári 
Ny�gati Egyetem iro�alomkritikai ta��lmá�yokat közlő Ge��er St��ies című folyóirata). A vizsgált p�blikációk 
kiválasztásakor t��atába� vagyok a��ak, hogy ezzel a �isti�kcióval azt a hagyomá�yos �iszcipli�áris határvo�alat 
erősítem meg, mely a ko�zervatív egyetemi str�ktúrákba� a femi�ista ta��lmá�yok ö�álló/a�to�óm i�tézmé�ye�
sítését aka�ályozza meg (vö. Magyari�Vi�cze, 2002:9).
4. Az i�tézet három kötet megjele�ését támogatta 1999�be�: Ge� �i E��caţie (Nem és �evelés), Ge� �i Societate 
(Nem és társa�alom), Ge� �i Politică (Nem és Politik�m).
5. Magyari�Vi�cze, 2002c; Cosma és mtsai, 2002; Magyari�Vi�cze, 2002a.
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BBTE E�rópai Ta��lmá�yok Kará�ak Kia�ója6 vagy a temesvári Ny�gati Egyetem Kia�ója7). 
A témakörbe� megjele�t m��kák talá� legfo�tosabb ce�tr�ma, csomópo�tja a ia�i�i székhelyű 
Polirom Kia�ó, mely egy teljes sorozatot – Studii de Gen címmel – szá�t a ge��er�kér�ésbe� írott 
ta��lmá�yok�ak. További egy�egy kötet jele�t meg az A�ima Kia�ó�ál (Nicolaesc�, 1996) és 
az Alter�ative Kia�ó�ál (Miroi�, 1995), ezekbe� az esetekbe� azo�ba� �em beszélhetü�k soro�
zatról vagy a ge��er�téma hagyomá�yáról az a�ott i�tézmé�ye� belül.

Az általam vizsgált romá�iai ge��er� és femi�izm�s szakiro�alom alak�lására – következés�
képpe� – �ö�tő befolyással volt a külö�böző egyetemi közpo�tokba�, illetve a civil szervezetek, 
�o��profit alapítvá�yok szi�tjé� lezajlott/zajló i�tézmé�yalapítási folyamat �i�amikája és forga�
tókö�yve. A k�rrik�láris, illetve �iszcipli�áris határvo�alak és �isti�kciókat �ézve alapvetőe� 
ko�zervatív�ak teki�thető egyetemeke� magá�ak a ge��er� és a femi�ista perspektívá�ak az 
elfoga�tatása és az i�tézmé�yesítése re��szeri�t olya� koreográfiákat követ, mely az integráci
ós stratégiától az autonóm str�ktúralétesítésig vezet. A ge��er�perspektíva egyetemi, aka�émiai 
körökbe� való elismertetésé�ek első, i�tegrációs szakasza a �em mi�t elemzési szempo�t – ha�
gyomá�yos �iszciplí�ák keretébe� való – bevezetését jele�ti. Az autonómiastratégia e��él töb�
bet, az ö�álló, saját �ö�téshozatali mecha�izm�ssal és té�yezőkkel, valami�t saját költségvetés�
sel re��elkező oktatási és k�tatási str�ktúra létrehozására vo�atkozik (Magyari�Vi�cze 2002:
9). A sajátosa� tra�icio�ális, patriarchális aka�émiai str�ktúráko� belüli i�tézmé�yi újítások, 
a létező �iszcipli�áris keretek újraértelmezése és szétfeszítése egybe� olya� folyamat, mely az 
egyetem partik�láris hatalmi erőterébe� zajlik, s mely – ily mó�o� – politikai jele�tőségre tesz 
szert. Olya� stratégia is egyszersmi��, mely�ek résztvevői – az aka�émiai mező aktorai – olya� 
legitimációs eljárásokhoz folyamo��ak, melyekbe� fo�tos szerepet játsza�ak az t��omá�yos 
t��ástermelés objektivált formái: a p�blikációk, a ta��lmá�yok, k�tatások, megszervezett ko��
fere�ciák stb.

A romá�iai ge��er�szakiro�alom az egyetemi „helyezke�és” sajátos ritm�sát követi, a �omi�
�á�s str�ktúra képviselőivel folytatott alk�folyamatok szükségletei�ek re��elő�ve – bizo�yos 
mértékig – alá. Ez azo�ba� �em az egye�üli folyamat, ko�text�ális té�yező, mely �ö�tő hatás�
sal va� a t��ástermelés e formájára, hisze� mi�� az elméleti és k�tatóm��ka, mi�� pe�ig a gya�
korlati i�tézmé�ylétesítés olya� �emzetközi előzmé�yekre és tapasztalatokra épül rá, amelyek 

– a jellegzetes romá�iai társa�almi feltételek elle�ére – sem hagyhatók figyelme� kívül. Ebből 
kifolyólag az előzőekbe� említett sajátosságoko� túl a romá�iai ge��er� és femi�izm�s�szakiro�
�alom további jellegzetessége egybe� az i�tézmé�ylétesítési stratégiák és a felhalmozott �emzet�
közi t��ás i�terakciójából, az elemek csere� és kölcsö�hatási folyamataiból származtatható.

Az i�tézmé�yalakítási alk�folyamatok mozza�atai�ak megfelelőe� a femi�ista perspektíva 
fejlő�ése is mo�ellezhető – „i�tegrációs”, „elkülö�ülési” és „forra�almi” szakaszok megkülö��
böztetését téve lehetővé. Ez a folyamat azo�ba� a p�blikált ta��lmá�yok – mi�t a t��omá�yos 
t��ás sajátos típ�sú objektivációi – tükrébe�, a romá�iai patriarchális i�tézmé�yekbe� műkö�ő 
poszttotalitári�s társa�almi ko�text�sba� – az elméleti mo�elltől – bizo�yos mértékig eltérő 
jegyeket m�tat. 

6. Itt jele�t meg a ge��er�ta��lmá�yok i�tézmé�yese�ésé�ek első szakaszába�, egy Kolozsváro� szervezett ko�fe�
re�cia a�yagaiból a Feischmi�t és mtsai által szrkesztett Wome� a�� Me� i� East E�ropea� Tra�itio� című kötet 
(1997) 
7. A Ge��er St��ies, főké�t iro�alomkritikával foglalkozó szakfolyóirat első számát 2002�be� a�ták ki.
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Az i�tézmé�yesülés „forgatókö�yvét” ki�olgozó mo�ell szeri�t az első szakasz az úgy�eve�
zett „i�tegráció” fázisa, melyre az i�tézmé�yes folyamatok – oktatás és k�tatás – megszervezése 
szempo�tjából a �iszcipli�áris status quo megőrzése jellemző, a sajátosa� �ő(k)höz kapcsoló�ó 
ismeretek a külö�böző, t��omá�yok keretei� belül mara��ak. 

Az „elkülö�ülés szakaszába�” a ge��er�ta��lmá�y és a femi�ista k�tatás ö�álló �iszciplí�á�
vá válik, az ekkor ki�olgozott elméletek és magyarázó mo�ellek pe�ig a patriarchális hatalmi 
str�ktúrák, a �emi (�e az et�ikai, osztályalapú stb.) egye�lőtle�ségek megértésére töreksze�ek. 
A „�ők” – az elméleti mo�ellalkotás�ak ebbe� a szakaszába� – �em képez�ek homogé� társa�
�almi csoportot, fokozatos ha�gsúly kerül a „�ői perspektívák” belső külö�bözőségére. 

Végül a harma�ik, „forra�almi szakasz” a femi�ista elméletek fejlő�ésébe� azt a fázist jelöli, 
melyet a femi�ista para�igma teljes aka�émiai elfoga�ottsága határozza meg, s melybe� a �isz�
ciplí�a képes ö�maga reflexív elemzésére és kritikájára (Magyari�Vi�cze, 2002b:0�31).

A romá�iai ge��er� és femi�ista szakiro�alom kialak�lásá�ak és fejlő�ésé�ek folyamata és 
e��ek sajátosságai �éhá�y po�to� eltérő jegyeket m�tat az előbbiekbe� felvázolt mo�ellhez ké�
pest.

A ge��er�t��atosság, illetve a femi�ista perspektíva – romá�iai társa�alomt��omá�yi �isk�r�
z�sba� törté�t – megjele�ésé�ek egyik lé�yeges, kez�eti fázisába�8 beszélhetü�k �gya� a létező 
�iszcipli�áris str�ktúrákba való i�tegrációról – a p�blikált ta��lmá�yok a legtöbb esetbe� a 
pszichológia, a szociológia, a közgaz�aságta� stb. elméleti és mó�szerta�i kereteibe illeszke��ek 

–, ez azo�ba� �em első�leges jele�tőségű.
A �őkre, illetve a patriarchális i�tézmé�yekre és �omi�a�ciára vo�atkozó ta��lmá�yok egyik 

lé�yeges szelete a nők(et) homogén, szolidáris, azonos és közös érdekekkel és értékekkel jellemezhető 
társadalmi csoportként tételezik. A p�blikált ta��lmá�yok jellegét és a vizsgált, illetve tematizált 
problémák természetét elsősorba� a tágabb társa�almi�gaz�asági ko�text�s, illetve magá�ak a 
�isk�rz�s�ak az előzetes hiá�ya határozta meg. Preg�á�sa� jele�tkezik ezekbe� a p�blikációk�
ba� a szocializm�s i�őszaká�ak tragik�s emlékezete, az abort�sz�törvé�y, a magá�élet állam 
általi kisajátítása, és a gra��ióz�s pártállami tervek megvalósításá�ak szolgálatába állított tes�
tek ko�trollja. Pszichológiai, szociológiai és szociálpszichológiai elemzések jele��ek meg a �ők 
szocializm�s�korabeli túlélési, valami�t a magá�élet megszervezésé�ek stratégiáiról, illetve a 
koercitív születésszabályozási politika következmé�yeiről (lás�. Băba�, 1997; Feischmi�t, 1997; 
vagy Băba�, 1996).

További közpo�ti témája ezek�ek a ta��lmá�yok�ak az a patriarchális i�tézmé�yre��szer (a 
csalá�tól kez�ve a társa�alom bármely i�tézmé�yéig terje�őe�), melybe� a �emi egye�lőtle�ség 
és a �ők aláre��eltsége megvalós�l. Összetett elemzések jele��ek meg a �ők m��kaerőpiaci hely�
zetére (lás�. Pre�o�a�, 1996) vo�atkozóa�, a politikai szférába� kialak�lt alacso�y �ői ará�yról9. 

8. Mihaela Miroi� 1995�be� megjele�t, a kortárs filozófia keretébe� ki�olgozott femi�ista elméletekkel foglalko�
zó kö�yvét leszámítva, a romá�iai ge��er� és femi�ista iro�alom első szakasza az 1996�1999 közötti i�őszakra 
tehető. Az első ge��er�tematikába� írt ta��lmá�y 1995�be� jele�ik meg, ez a re��szerváltást követő hato�ik év. 
E��ig az évig ez a típ�sú �isk�rz�s teljes legitimitás�hiá��yal jellemezhető, s ez egyebek mellett feltehetőleg a��
�ak is t�laj�o�ítható, hogy a szocialista hivatalos �isk�rz�sba� meghir�etett, s a kvóta�re��szer (egyfajta „�emi” 
��mer�s cla�s�s – a szerkesztő megjegyzése), valami�t a kötelező �ői m��kavállalás révé� megvalósított �emek 
közötti egye�lőség olya� formális, „fe�tről” előírt ké�yszerké�t hatott, mely lé�yegese� hozzájár�l a femi�izm�s 
�épszerűtle�ségéhez. Eze� túl a re��szer b�kása �tá� közvetle�ül abort�sz�tilalom, úgy tű�t, re��ezte a �ők alá�
re��eltségé�ek, a re��szer�ek való kiszolgáltatottság�k problémáját.
9. Erre vo�atkozó ta��lmá�yokat olvashat��k – többek között – a Ge� �i politică című kia�vá�yba�.
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Összegzésképpe� – a tematizált, problematik�ské�t megjele�ített társa�almi jele�ségek és folya�
matok alapjá� – elmo��ható, hogy ezek kizárólag sajátosa� nőiként vo��l�ak be a �yilvá�os 
�isk�rz�sba, olya� problémákké�t, melyek szükségszerűe� mi��e� �őt, és mi��e� �őt egyfor�
má� éri�te�ek. E homoge�izáló, a belső – et�ikai, vagyo�i, társa�almi stát�shoz kapcsoló�ó 

– szegme�táltságot figyelme� kívül hagyó megközelítés �agy ér�eme az, hogy olya� problémá�
kat, perspektívákat, társa�alom�értelmezéseket jele�íte�ek meg a �yilvá�osságba�, amelyek�ek 
ezt megelőzőe� a hivatalos szocialista �isk�rz�s �em t�laj�o�ított semmilye� legitimitást.

A ge��er� és femi�ista szakiro�alom fejlő�ésé�ek további, máso�ik szakaszába�10 a szerzők 
bizo�yos értelembe� átlépik és meghala�ják az első fázisra jellemző �ő�ce�trik�sságot, és a 
�őkről átkerül a ha�gsúly a teljes romá�iai posztszocialista társa�alomra. Ebbe� a megközelítés�
be� a ge��er�ta��lmá�yok, illetve a femi�ista perspektíva instrumentalizálódik, olya� elméleti 
és mó�szerta�i eszközzé és megközelítési mó��á válva, mely�ek segítéségével �em csak a �ők 

– mi�t a társa�almo� belül izolált és aláre��elt csoport – kollektív stát�sáról lehet beszél�i, ha�
�em megérthető azt a globális (részbe� sajátosa� kelet�e�rópai hagyomá�yokkal magyarázható, 
másrészt azo�ba� ��iverzális jellegű) mecha�izm�s és hatalmi str�ktúra is, amely létrehozza és 
hatéko�ya� legitimálja a társa�almi egye�lőtle�ségeket.

Továbblépve, a ge��er�, illetve a femi�ista para�igma olya� változásoko� megy keresztül, 
amely változások mi�� a létező hatalmi szerkezetek és viszo�yok, mi�� pe�ig az előző ta��l�
má�yokba� kialakított egységesítő �ő�kép leleplezését és �eko�str�álását ere�mé�yezik. A tár�
sa�almi és �isk�rzív gyakorlatokba� meg�yilvá��ló szexizm�s és a �emi alapú �iszkrimi�áció 
mecha�izm�sai, a �emi egye�lőtle�ségek társa�almi rétegző�éssé alak�lása olya� toposzai a 
ge��er� és femi�ista �isk�rz�s�ak, amelyek bírálata alkotja e��ek a k�tatási h�llám�ak a lé�ye�
gét. S bár bizo�yos értelembe� elmoz��lás figyelhető meg a �iszcipli�áris a�to�omizáló�ás irá�
�yába is, a ta��lmá�yok egy része továbbra is illeszke�ik a létező, hagyomá�yos t��omá�yos 
keretekhez (Cosma és mtsai, 2002; Magyari�Vi�cze, 2002c). Az empirik�s – több�yire szoci�
ológiai természetű – a�atgyűjtésre alapozó ta��lmá�yoko� kívül ebbe� a h�llámba� meg�ő 
mi�� a Polirom kia�ó�ál, mi�� pe�ig a kolozsvári Desire Alapítvá�y körül kialak�lt ge��er�
műhely�él megjele�t femi�izm�s�elméleti, összegző jellegű m��kák11 száma . A filozófia, il�
letve a szociológia hatáskörébe �talható, �e ezek�ek a femi�izm�ssal lehetséges közös po�tjait 
elemző vizsgálatok, elemzések és elméleti vállalkozások lé�yegébe� arra a legitimitásra építe�ek, 
amelyet a társa�almi �em�közpo�tú és femi�ista �isk�rz�s szerzett saját �isk�rz�sá�ak a t��o�
má�yos, aka�émiai és �o��profit (esete�ké�t, ritká�, a politikai) �yilvá�osságba�, miközbe� 
megpróbálják a felhalmozott empirik�s t��ás és a �emzetközi hagyomá�yok elemeit ötvöz�i 
azzal a céllal, hogy közelebb vigyék e �iszciplí�át az ö�álló, a�to�óm léthez és i�tézmé�yesü�
léshez Romá�iába�.

10. A lé�yegébe� kisszámú ta��lmá�y(kötet)ből kikereke�ő ge��er� és femi�ista szakiro�alom ha�gsúlyeltoló�
�ásai �em feltétle�ül i�őbe�i folyamatké�t értelmeze��ő, teki�tve, hogy külö�böző körvo�alazó�ó iskolákról, 
műhelyekről, a t��omá�yos ér�eklő�ést irá�yító külső té�yezőkről, illetve – alapvetőe� – rövi� i�őszakról, mely�
be� a mo�ell a�ott szakaszai között átfe�ések is lehet�ek. 
11. Miroi�, Mihaela: Co�ve�io. Despre �at�ră, femei �i morală; Dragomir, Otilia–Miroi�, Mihaela (szerk.): 
Lexico� femi�ist; Grü�berg, La�ra: (R)evol�ţii î� sociologia femi�istă. Repere teoretice, co�texte româ�e�ti; 
Dragomir, Otilia: Femei, c�vi�te �i imagi�i c. kötetei a Polirom Kia�ó�ál, Magyari�Vi�cze E�ikő: Difere�ţa care 
co�tează. Diversitatea social�c�lt�rală pri� le�tila a�tropologiei femi�iste c. kö�yve pe�ig a Desire Alapítvá�y 
go��ozásába� jele�t meg.
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A „�ők csoportjá�ak” belső heteroge�itásá�ak, sokszí�űségé�ek t��atosításá� túl olya� teo�
retik�s kísérlet is olvasható, mely a társa�alomba� létező hegemó�ia� és hatalmi str�ktúrákat 
a külö�böző társa�almi törésvo�alak (et�icitás, �em, osztály, faj stb.) metszéspo�tjai�ál azo�o�
sítsa be, ö�reflexió�ak vetve alá egyszersmi�� a femi�izm�s elméleti és mó�szerta�i arze�álját, 
kritik�s értelmezéseit, s azt a mó�ot, amelybe� ez a �iszciplí�a hozzájár�lhat a romá�iai társa�a�
lomba� egymásra tevő�ő, sokszoros �omi�a�cia� és egye�lőtle�ségi re��szerek megértéséhez.

Ezekkel a művekkel alapvetőe� elkez�ő�ik az a folyamat, amelyet egyfajta „i�e�titáspolitiká�
�ak”, a femi�izm�s aka�émiai képviselői által folytatott „elismerésért vívott küz�elem�ek” is 
�evezhetü�k, �e amely egyelőre – mi�� az i�tézmé�ylétesítési folyamatot, mi�� a t��omá�yos 
t��ástermelést teki�tve – csak jelekbe� m�tatkozik. 
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