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Una dintre cele mai provocatoare proze scurte, din perspectiva autorilor de
studii de gen cel puțin, și în special a celor interesați de scriitura ori, mai larg, de
creativitatea feminină, este The Blank Page de Isak Dinesen (pseudonimul scriitoarei
daneze Karen Blixen2). Narațiunea pleacă de la un ordin portughez de călugărițe
carmelite, renumite pentru fabricarea unor materiale textile atât de fine, încât sunt
folosite pentru fabricarea cearșafurilor nupțiale ale capetelor încoronate. Odată
noaptea nunții consumată, cearșaful regal, pătat de sângele miresei, este în mod
solemn expus public, ca un garant al purității feminine și onorabilității casei regale,
după care este recuperat de mănăstire. Călugărițele decupează partea cel mai vizibil
pătată din fiecare cearșaf recuperat, o înrămează și o expun, împreună cu un fel de
farfuriuță pe care e inscripționat numele miresei, alături de celelalte produse
similare. Rezultatul este formarea unei veritabile galerii pe care o vizitează și o
admiră și călugărițele, și pelerinii/ pelerinele aflate în trecere prin lăcașul de cult. În
mod evident, îndeosebi cele din urmă sunt atrase de piesa care diferă de restul din
expoziție: bucata de pânză perfect albă, totuși înrămată ca și celelalte, însoțită de o
farfurie de aur cu însemnele regalității, similară unei „pagini nescrise”, în fața căreia
cititorii sunt invitați să se reculeagă, reflectând în același timp la înțelepciunea
tuturor vârstnicelor care spun povești. După cum am mai arătat și cu alt prilej (Ilie
2018: 435–442), o analiză interesantă (și care a făcut la rândul ei istorie în studiile
de gen) a acestei proze scurte care dă chiar titlul volumului lui Isak Dinesen este
oferită în studiul The Blank Page and the Issues of Female Creativity de Susan
Gubar. Analizând The Blank Page, Susan Gubar observă că ea poate ilustra „felul în
care autoreprezentarea femeii ca text și artefact i-a afectat [inclusiv] atitudinile în
privința fizicalității” (Gubar 1981: 243–263). Muzeul de cearșafuri pătate este văzut
Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între
documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 22–23 iunie 2017.
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
2 Scriitoare daneză cunoscută îndeosebi pentru volumul autobiografic Din inima Africii (1937),
devenit la rândul lui celebru pentru ecranizarea din 1985 a regizorului Sydney Pollack, cu Robert
Redford şi Meryl Streep. Puţini cititori ştiu că autoarea a semnat şi o continuare a acestuia, Umbre pe
iarbă (1960), un roman, Răzbunătorii angelici (1944) şi câteva volume substanţiale de proză scurtă:
Şapte povestiri gotice (1934), Povestiri de iarnă (1942), Ultimele povestiri (1957), Anecdote ale
destinului (1958).
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de Gubar ca un muzeu de picturi feminine (fiecare bucată reprezentând un desen
unic, abstract, montat într-o ramă grea) sau ca o bibliotecă/ librărie de texte feminine
(petele de sânge reprezentând cerneala de pe foile de hârtie). Iată și miezul succintei
analize:
Colecționate și prețuite de o comunitate feminină care a văzut și zile mai bune,
un fel de departament paradigmatic de studii feminine, aceste urme de pete de sânge
ilustrează cel puțin două puncte de vedere în privința anatomiei feminine și a
creativității: în primul rând, multe femei își experimentează corpurile ca singurul
mediu disponibil pentru propria artă, având ca rezultat faptul că distanța dintre femeia
artistă și arta ei se modifică adesea considerabil; în al doilea rând, una dintre
metaforele primare cele mai răsunătoare pe care le furnizează corpul feminin este
sângele, iar formele culturale de creativitate sunt adesea experimentate ca răni
dureroase [Ibidem].

Aceste două puncte de vedere sunt în mod necesar legate, continuă
cercetătoarea, căci femeia artistă care se experimentează ca murind în/ prin artă
(killed into art) ar putea de asemenea să se experimenteze ca sângerând prin
cerneală (bleeding into print).
Chiar dacă nu sunt decât cel mult o admiratoare discretă a psihanalizei – și
doar a celei culturale! – voi recunoaște că analogia ingenioasă propusă de Susan
Gubar îmi servește de minune în paginile ce urmează, pagini ce au ca punct de
plecare tocmai raportul dintre corpul și scriitura feminină, așa cum este el relevat în
memorialistica și diaristica feminină românească. De ce în acest tip de confesiune,
din moment ce corpul apare și în proza de ficțiune, poezia, chiar și dramaturgia
feminină? Răspunsul, foarte simplu, ține chiar de poetica scrierilor confesive, de
„legile” binecunoscute, care ar trebui să diminueze considerabil, ca să folosim chiar
o sintagmă a Susanei Gubar, distanța dintre femeia artistă și arta ei. Memoriile și
jurnalele scriitoarelor de ficțiune sau ale criticilor, de la Amelia Pavel (Un martor în
plus) și Vera Călin (Târziu. Însemnări californiene. 1986–1996), de la Nina Cassian
(Memoria ca zestre) și Gabriela Melinescu (Jurnal suedez), apoi scrierile
autobiografice cu blazon feminin autentic, semnate, adică, de Regina Maria (în
special Povestea vieții mele, Jurnal de război și Țara pe care o iubesc. Memorii din
exil), de Principesa Ileana (Trăiesc din nou, op însoțit de confesiunea apăsat
religioasă Credința lăuntrică. Introducere la Rugăciunea lui Iisus și Tatăl Nostru)
sau de Regina Ana, în tandem potrivit cu Doina Uricariu (Maxilarul inferior), în
fine, mărturiile însoțitoarelor acestora, de la Zoe Cămărășescu (Amintiri) și Ana
Maria Callimachi (Lumea era toată a mea: Amintirile unei prințese) la Irina
Procopiu (Pagini de jurnal. 1891–1950) – las deoparte memorialistica de detenție, în
care ipostazele identității corporale feminine nu au cum să nu fie alterate, din rațiuni
evidente –, toate ne oferă informații prețioase în privința raportării femeii la propriul
corp, raportare dependentă de sau reflecție a unui întreg cod mentalitar, specific
epocii de proveniență a autoarei.
Sigur, inclusiv din perspectiva scriitoarelor enumerate supra, mult mai
ofertant decât corpul sănătos este corpul traumatizat sau cel bolnav. Se știe că
reprezentarea corpului bolnav în modernitate a suferit mutații dintre cele mai
serioase, provocate nu numai datorită progreselor medicinei și avansului concepției
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mecaniciste asupra corpului. E cunoscută teoria conform căreia în modernitate au
survenit trei înstrăinări sau rupturi ale omului: „în primul rând, ne-am înstrăinat de
natură, din dorința de a o domina, în al doilea rând, ne-am înstrăinat de celălalt, care
a devenit astfel un străin pentru noi (...) [Această] a treia ruptură – poate și cea mai
gravă – se instalează între om și corpul său” (Crâșmăreanu 2011: 90–91) Una dintre
cele mai exacte/ consistente descrieri ale acesteia din urmă le realizează David Le
Bréton, în Antropologia corpului și modernitatea. Reputatul antropolog și sociolog
de la Universitatea din Strasbourg arată că, spre deosebire de epoca medievală, în
care corpul apărea ca un mijloc de participare organică la colectivitate, în societatea
individualistă modernă,
corpul funcționează ca o graniță, factor de individuație (Durkheim), loc și timp
al distincției. Corpul, într-un anumit fel, e ceea ce rămâne când i-ai pierdut pe ceilalți,
e urma cea mai tangibilă a subiectului, din clipa când slăbesc trama simbolică și
legăturile cu membrii comunității (Le Breton 2002: 151).

Altfel spus, din perspectiva omului modern, lipsit de legături palpabile cu
societatea și de o relație imediată cu lumea, corpul constituie „refugiul și valoarea
ultimă” prin care individul se poate, încă, afirma. Or, corpul traumatizat sau cel atins
de boală reprezintă în acest context tocmai pierderea (după caz, iremediabilă ori
pasageră a) acestui refugiu al individului. Prin boală, corpul devine mai vizibil decât
în starea de sănătate sau, ca să folosim chiar cuvintele lui Le Bréton, „devine prezent
la modul greoi, devine stânjenitor. El rezistă simbolizării, căci aceasta nu mai e dată
imediat, ci trebuie căutată, expunându-se neînțelegerii” (Ibidem: 134–135). Dar
boala devine, în modernitate, nu doar o anticameră, un sinonim al morții, ci și o
emblemă sau un herb identitar. În același timp, ne-o spune Susan Sontag într-un eseu
cuceritor, „dacă speculațiile vechii lumi făceau din boală cel mai adesea un
instrument al mâniei divine” (exercitate fie prin colectivitate – v. spre exemplu,
ciuma din Oedip rege sau, de ce nu, cea din Principele, fie printr-un singur individ –
v., spre exemplu, rana rău mirositoare din piciorul lui Philoctetes ori pedepsirea
messerului Ottaviano), „bolile în jurul cărora s-au strâns fanteziile moderne... sunt
privite ca forme de auto-judecată sau de auto-trădare” (Sontag 1995: 39). În
rezumat, arată eseista, boala este o metaforă:
orice boală mai importantă, a cărei cauză este de nepătruns și pentru care
tratamentul e ineficient, tinde să fie înecată în semnificație. Mai întâi, temele celei mai
profunde frici (putrezirea, descompunerea, poluarea, anomia, slăbiciunea) sunt
identificate cu boala. Boala însăși devine o metaforă. Apoi, în numele bolii (altfel
spus, folosind-o ca metaforă), această oroare este impusă altor lucruri. Boala devine
adjectivală. Se spune că ceva ca o o boală, aceasta însemnând că e dezgustător sau
hidos. În franțuzește, o fațadă din piatră mucegăită e încă leproasă. [...] În trecut,
asemenea fantezii grandilocvente erau obișnuit asociate bolilor epidermice, boli ce
constituiau o calamitate colectivă. In ultimele două secole, bolile cele mai des
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întrebuințate ca metafore pentru rău au fost sifilisul, tuberculoza și cancerul3 – toate
boli imaginate a fi, preeminent, boli ale indivizilor (Ibidem: 52).

O categorie aparte a reprezentării corporale este oferită de textele (sau
fragmentele de texte) în care se materializează teama de sau aclimatizarea
(finalmente/ oricum perversă!) cu îmbătrânirea. Or, ne arată același David Le
Breton,
îmbătrânirea, în termeni occidentali, marchează reducerea progresivă la corp,
un fel de aservire în fața unei dualități ce opune subiectul și corpul său și îl aduce în
dependență față de acesta din urmă. Boala, durerea sunt alte exemple, dar provizorii,
ale dualității inerente condiției umane, dar îmbătrânirea se asociază aici cu o dualitate
definitivă (Le Breton 2002: 141).

În plus, atenție, nu numai propria privire și implicit perspectiva celui ce
îmbătrânește asupra propriului corp învins contează:
În percepția socială, bătrânul se va reduce tot mai mult la corpul său, care-l va
părăsi puțin câte puțin ... Bătrânețea traduce un moment când refularea corpului nu
mai este posibilă, momentul când corpul se expune privirii celuilalt într-o lumină ce
nu mai e favorabilă (Ibidem).

Toate temele subsumate, într-o formă sau alta, alterității corporale enumerate
până acum sunt, așa-zicând, general-umane, nespecifice, altfel spus, reprezentării de
gen. În mod legitim, ele sunt reprezentate consistent în toate tipurile de texte
confesive, inclusiv în cele feminine. Nu trebuie însă uitat un aspect distinctiv care a
făcut să curgă multă cerneală în teoriile feministe ale ultimelor decenii. Cele mai
vizibile voci ale disciplinei disting între experiențele femeiești („acele experiențe
care sunt împărtășite exclusiv de către femei” – i.e.: sarcină, avort, naștere, lăuzie,
alăptare, ciclu menstrual și menopauză) și cele feminine, pe care, mutatis mutandis,
le-ar putea avea, deși mult mai rar, și bărbații – i.e.: „îngrijirea (hrănirea, curățarea
copiilor, vârstnicilor, bolnavilor, soțului), monoparentalitatea, văduvia, violența
domestică, violul, hărțuirea sexuală, pornografia, prostituția”4. Primele, desigur, ar
avea un rol esențial și în autoreprezentarea femeii, alături de asocierea simbolică a
femeilor cu natura, imaginea de neajutorat(ă), subordonarea și discriminarea,
anonimatul (invizibilitatea) femeilor.
Până să devină formă esențială de percepere a diferenței de gen (și cu atât mai
mult discurs al unui grup/ minorități ori mijloc de exercitare a presiunii
socioculturale, politice, ideologice șcl.), fiecare dintre experiențele specific feminine
constituie, fără doar și poate, o experiență cât se poate de intimă, de individuală –
deși presupune și percepția unei alterități, ba chiar a unor alterități absolut/ decisiv
radicale. În intervalul (mai lung sau mai scurt) al traversării acestei experiențe,
femeia artistă are adesea, la fel ca orice altă femeie, senzația locuirii unui/ într-un
Aş adăuga că în secolul al XXI-lea orice listă scurtă de maladii de acest tip ar conţine, obligatoriu,
demenţa senilă.
4A se vedea din această perspectivă capitolul „Problemele specifice teoriilor feministe”, din cartea
Mihaelei Miroiu intitulată Drumul către autonomie. Teorii politice feministe (Miroiu 2004: 43–51).
3
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corp străin, care își exercită drepturile într-un mod aproape tiranic. Dar, spre
deosebire de alte femei, deține și mijloacele de a oglindi prin intermediul creativității
raportul cu acest străin. Adică de a sângera prin cerneală (ori, aș fi tentată să adăug
– gândindu-mă în special la metaforele feminității carnale din pictura excepțională a
Fridei Kahlo sau a Georgiei O’Keeffe – , sângerând prin culoare).
Unele dintre aceste teme subsumate corporalității sunt tratate în scrierile
doamnelor cu o pauperitate sau o zgârcenie de înțeles, dacă luăm în calcul cutumele
românești de reprezentare ale alterității subsumate, într-un fel sau altul, sexualității.
Mă refer, desigur, la corpul feminin slăbit temporar, dar frecvent, de condiția lunară
cunoscută, dar și la corpul feminin aflat într-o situație cu totul excepțională: corpul
gravid. Primul este, să o recunosc direct, ca și inexistent în majoritatea zdrobitoare a
scrierilor confesive consultate. Referințe răzlețe găsim doar în însemnările unor
scriitoare cu totul aparte, din perspectiva asumării propriei sexualități și implicit a
propriei corporalități. Exemplul cel mai sugestiv: Nina Cassian, o hetairă socialistă
(cf. Grigurcu 2011: 143), de o urâțenie recunoscută (ei îi aparține sintagma „chipul
strâmb de care fuge umbra”), o femeie ale cărei nevoi acerbe de celebrare a relației/
sexualității, nu doar în interiorul, ci mai ales în afara căsniciei – sau a căsniciilor cu
Ioji și Ali (Vladimir Colin și Al. I. Ștefănescu) – sunt recunoscute fără ezitări și în
tripticul confesiv intitulat Memoria ca zestre. Procesul de edificare și fasonare
identitară firesc într-un astfel de text este rostuit, în cazul de față, în funcție de două
axe fundamentale, strâns legate: pe de o parte, sexualitatea și erotismul; pe de altă
parte, afirmarea artistică și cea socio-profesională. Prima are, neîndoielnic,
întâietate, dat fiind faptul că spațiul pe care diarista îl alocă identității sale sexuale nu
are egal în intimismul românesc. În sute de pagini din fiecare volum sunt
contabilizate relații „serioase”, dar și legături sexuale fără număr și opreliști morale,
ca într-o veritabilă paradă a senzualității debordante, altminteri recunoscute și în
epocă5. Dezinhibarea în materie de recunoaștere a propriei sexualități nu înseamnă
însă și exhibare a condiției de femeie vulnerabilă, cum spuneam, corporal/
fiziologic. Puținele referințe la această din urmă condiție, strecurate, ca și
întâmplător, între informații climaterice, locative sau ... maritale, ilustrează pe deplin
toată gama de trăiri, senzații și stări acutizate, dureros, inevitabil, radical feminine.
Relevantă în context este, desigur, și percepția unei anume fatalități de gen, din
perspectiva căreia femeilor li se plătește prin corp: „Iulie, 1950, Mangalia: De două
zile aici, din păcate indisponibilă pe baza feminității mele lunare... Ali s-a dus la
plajă cu Petrică și Yvonne. Mihu e aici cu nevastă-sa care e o femeiușcă frumoasă și
grasă.” (Cassian 2003 a: 206) Șaisprezece ani mai târziu, asocierea între
vulnerabilitatea fiziologică și fatalitatea existențială este și mai categorică:
21 Martie [1966]
Această dată ar trebui s-o marchez cu un chenar negru.
Criză gravă cu adevărat de această dată, cu Ali. Revelații care mă obligă să
reconsider o serie de lucruri și să mă adaptez lor. Deocamdată, pierd mult sânge, iar
atitudinea lui, după un prim gest înalt și nobil, mă deteriorează și mă înstrăinează.

Am urmărit ambele forme de expresie identitară în studiul „Memoria ca zestre”. Eros fără
oprelişti şi educaţie de partid (în Ilie, Tărnăuceanu, 2017: 141–154).
5
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La ora asta, sunt după douăzeci și patru de ore de coșmar și nu-mi doresc decât
să dorm sau să mă gândesc la altceva. Din nou, viața mă pune să plătesc (Cassian
2003 b: 144).

Cea de-a doua ipostază a alterității corporale feminine la care am ales să mă
refer este, cum afirmam mai sus, corpul gravid, la rândul lui sursă de nesfârșite
efluvii în majoritatea scrierilor de gen. În fond, ca și în viață, corpul ce se pregătește
pentru naștere este de cele mai multe ori fie subiectul unui laudatio excesiv, fie,
dimpotrivă, al unei tabuizări egal ofensatoare. Mă voi explica, amintind deschiderea
emblematică a capitolului „Strania scriitură a maternității”, din cartea Amour
maternel ou sublimation des femmes. Des ecrivaines interrogent alterité, maternité
et création, de Corinne Cammaréri. Cercetătoarea începe în maniera uzuală, printrun abrupt laudatio al maternității și scriiturii ei:
Porteuses d’étrangeté, de beauté, d’impensable, de sublime, de terreur ou
d’horreur, la maternité et son écriture par les mères écrivaines sont des expériences
sensorielles qui rapprochent des tropismes de la phase prélangagière. Mais les choses de
la « chair » s’imposent et parfois inspirent du rejet. À la naissance, les femmes écrivains
vont tenter de donner un nouveau contour à ce corps (Cammaréri 2012: 208)6.

Nu corp, aș spune, ci corpuri. Pentru că, imediat după naștere, femeia devenită
mamă se află în fața a două corpuri, două corpuri cu totul noi, deopotrivă imediat
recognoscibile și de neidentificat, cu totul diferite și totuși asemănătoare, suferinde
și extatice, frumoase și urâte etc. etc.: pe de o parte, corpul lui (sau al ei), al copilului
abia născut, carne din carnea ei, în sfârșit materializat(ă) ca cea mai apropiată
alteritate umană; pe de altă parte, corpul propriu, al mamei aproape sfâșiate, aproape
sfârșite de durerile fizice – ne aducem aminte, aproape de limita insuportabilului –,
și totuși transfigurate de o fericire fără egal. Indiferent cum arată, cel dintâi devine,
pe dată, loc al splendorii și sursă de nesfârșită uimire, vecină cu grația postepifanică. Cel de-al doilea, dimpotrivă, se transformă, imediat după expulzare (ca să
păstrez terminologia medicală uzuală), în emblemă a urâtului (cu varianta, comună,
a oribilului) și uneori sursă de dezgust. Două forme de alteritate radicală, atât de
străine și totuși atât de cunoscute...
Cum, pentru un alt prilej, am urmărit deja multiplele forme de reprezentare a
maternității și scriitura ei (Ilie 2018: 435–442), voi avea în vedere doar ilustrarea
unei forme cu totul aparte de alteritate corporală subsecventă, dintr-o perspectivă
doar, femininului matern. Este vorba despre corpul doar temporar gravid. Căci
există scriitoare pentru care refuzul decis al maternității este o opțiune existențială
vitală, ce trebuie asumată și respectată până la capăt, așa încât orice accident (în
context, a se citi: sarcină) nedorit(ă) nu constituie decât o probă de verticalitate sau
consecvență identitară. Depășirea ei este însă inevitabil traumatică, cu atât mai mult
cu cât vorbim despre o conștientizare a diferenței – nu de gen, ci față de gen, s-ar
6 „Purtătoare de stranietate, frumuseţe, inconceptibil, sublim, teroare şi oroare, maternitatea şi
scriitura ei, prin mamele scriitoare, sunt experienţe senzoriale care se apropie de tropismele fazei
prelingvistice. Dar lucrurile «cărnii» se impun şi câteodată sugerează refuzul. Născând, femeile
scriitoare sunt tentate să dea un nou contur acestui corp” (Cammaréri 2012: 208).
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putea spune. Căci în general se crede – cum și aceste scriitoare sunt educate să
creadă – că sarcina înfemeiește7 sau că, altfel spus, maternitatea este singura
experiență aptă a da sens major existenței feminine.
Se pune întrebarea, firesc, dacă în confesiunile scriitoarelor ce refuză această
perspectivă cvasi-unanimă subiectul avortului este ocultat, doar sugerat sau detaliat.
Există, apoi, și dacă da, cum arată scriitura acestei experiențe traumatizante? În fine,
cu ce semnificații este ea învestită? Înainte de a răspunde la aceste interogații, mă
voi întoarce pentru o clipă la analogia inițială, cea din studiul Susanei Gubar, pentru
a observa că, în mod evident, această experiență radical traumatizantă ar oferi exact
tipul de experiență dublă la care se referă cercetătoarea. Pentru că exact acest tip de
sfâșiere corporală îi oferă femeii artiste care deseori „se experimentează ca murind
în/ prin artă (killed into art)” posibilitatea/ ocazia „să se experimenteze și ca
sângerând prin cerneală (bleeding into print)”. Și totuși, la fel ca nașterea însăși,
considerată o experiență extrem de personală, istoria trăită a avortului nu este
tematizată decât extrem de rar în scrierile de graniță și chiar și în cele literare.
Desigur, în perioada comunistă, orice referință de acest tip era cu desăvârșire
interzisă. Indiferent de identitatea ei socială, de vizibilitatea sau recunoșterea ei
publică, orice scriitoare sau artistă care și-ar fi pus problema unei astfel de tematizări
s-ar fi expus unor riscuri în fond bine cunoscute. Statutul femeii în regimul
Ceaușescu era unul cât se poate de clar definit, inclusiv normativ, iar controlul
exercitat asupra corpului feminin apt de reproducere era extrem de strict. După cum
s-a arătat în diferite ocazii,
Dacă ne gândim la România, politicile pronataliste ale perioadei Ceușescu,
perioadă în care avorturile erau interzise, controalele ginecologice periodice
obligatorii, astfel încât corpul femeii era minuțios monitorizat, reglementat și
înregimentat în vederea creșterii natalității, constituie un exemplu unic de
supraveghere corporală (Grünberg 2010: 37).

Cu totul alta a fost situația corpului feminin și implicit a reprezentării lui în
perioada postbelică. Discreția anterioară în privința corpului și a discursului despre
corp (sau, dacă vreți, limitarea/ stereotipia acestuia din urmă) este, desigur justificată
de percepția cu totul diferită asupra funcționalității lui, altfel spus, înțelegerea lui ca
mijloc sau de instrument al bunăstării colective, pe de o parte, ca suport al
manipulării și terorizării, pe de altă parte. O serie întreagă de studii de gen orientate
înspre abordarea „sexualității și a comportamentului de reproducere a femeilor din
România comunistă” amintesc opoziția extremă între corporealitățile de azi și cele
din perioada comunistă și invocă bine cunoscutul control exercitat de stat asupra
corpului femeii, implicit și „consecințele dramatice ale politicii de reproducere
7 Termenul este folosit de Maria Bucur, una dintre doamnele care au acceptat să îşi actualizeze
experienţa pentru opul colectiv Naşterea. Istorii trăite: „Nu există substitut pentru experienţa trăită în
privinţa asta şi tot ceea ce citim ca teorie filosofică, antropologică, culturală etc. este pur şi simplu apă
de ploaie. Sarcina m-a înfemeit pur şi simplu. Schimbările fiziologice ale corpului meu erau una. Dar
experienţa de a avea pe cineva care creşte în pântecele tău este altceva. Nu mi-am simţit niciodată
trupul, fiinţa atât de legată de viaţă, responsabilă, dar şi vulnerabilă, pentru că trăiam şi prin/ pentru
fătul din trupul meu. Am început să îmi înţeleg identitatea ca fiind fundamental şi nealterabil diferită de
cea a oricărui bărbat” (Bucur 2010: 175–176).
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represive și extrem de politizate ale conducerii comuniste” (Băban în Gal &
Kligman 2003: 303). Studiul Sexualitatea feminină și comportamentul reproductiv
în România postceaușistă. O abordare psihologică de Adriana Băban (inclus în
Reproducerea diferențelor de gen. Politici, sferă publică și viață cotidiană în țările
postsocialiste, editat de Susan Gal și Gail Kligman), dar și volumul Politica
pronatalistă a regimului Ceaușescu. Instituții și practici (coord. Luciana M. Jinga,
Florin S. Soare, Corina Doboș, Cristina Roman, Editura Polirom, 2011) oferă spre
exemplu date dintre cele mai relevante din acest punct de vedere: legislația antiavort
inițială (începând cu octombrie 1966) și noile măsuri restrictive adăugate pe parcurs,
mai ales după ce N Ceaușescu a declarat că „fătul este proprietatea socialistă a
întregii societăți” (precum taxele lunare impuse cuplurilor fără copii și persoanelor
necăsătorite în vârstă de peste 25 de ani), rezultate statistice înspăimântătoare
(precum evoluția numărului total de avorturi consemnate între 1966–973.447 și
1989– 193.084, numărul avorturilor incomplete: 153.700 în 1967 și 109.000 în
1989, apoi numărul total de decese materne cauzate de complicațiile provocate de
întreruperile de sarcină, informații privind existența, atribuțiile și modul de operare
al diferitelor organisme cu rol de control: Consiliul Sanitar Superior, Comisia
Națională de Demografie etc. etc. Toate acestea justifică, desigur, modelarea
negativă a convingerilor și atitudinilor referitoare nu numai la actul de reproducere,
ci și la corpul feminin în general, supus în contexte private unor torturi voluntare
greu de imaginat (v. Băban 2003: 312). Altminteri, după cum ne arată o specialistă
în studiile de gen, mult clamata emancipare a femeii
a fost socială, nu sexuală, politică, nu individuală, publică, nu privată.
«Emanciparea» reală a femeilor s-a instituit, inevitabil, prin restructurarea ordinii și a
rolurilor de gen tradiționale. Putem spune că, apropriindu-și prerogative aferente
genului masculin, statul paternalist a subminat forța patriarhatului masculin privat,
procedând la diluarea noțiunii de gen în favoarea unei concepții a cetățeanului
xomunist agenizat. Asistăm, cu alte cuvinte, la negarea identității de gen tradiționale
în favoarea unei identități unisex a individului implicat plenar în noile prefaceri,
fenomen având ca finalitate declarată o omogenizare a subiecților comuniști. În
același timp, maternitatea, explicit subsumată priorității de reproducere a populației
muncitoare, a suferit o mutație ce a permis, pe de o parte, redefinirea sa drept datorie
socială, și nu o opțiune personală intimă, iar, pe de altă parte, a facilitat intruziunea
statului, care-și asumă prerogativa de a gestiona acest rol, în viața privată a
individului. Rolul feminin, precis trasat ca model comportamental normativ, este
încastrat de aici înainte într-un context socioeconomic și politic, sustras sferei private
a familiei (Teampău 2010: 122).

Paradoxal, în timp ce sexualitatea, cotată drept vulgară, „a fost în cel mai bun
caz o «prezență-absență». Sub regimul comunist, chiar și frumusețea fizică și dorința
au fost proclamate indecente și primejdioase” (Băban 2003: 323), în retorica oficială
„corpul roșu” era slăvit: „Ca orice regim totalitar, cel comunist din România a
instrumentalizat și a reificat corpul, în slujba intereselor de partid și de stat”
(Teampău 2010: 123) – a se vedea, din această perspectivă, manifestările
pseudosportive de amploare tip Daciada, glorificarea stelelor gimnasticii feminine
etc., toate proiectate
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ca o metaforă a societății ideale.... De fapt, aceste manifestări pseudosportive de
amploare nu fac decât să exprime, folosind forța simbolică a corpului uman, esența
unui regim totalitar în care individul nu este decât o părticică dintr-un întreg, ce
trebuie să își pună întreaga existență în slujba bunei funcționări a întregului –
societatea (Ibidem: 125).

Concluzionând, una dintre cele mai comune imagini ale corpului feminin în
comunism, așa cum este ea recuperată în studiile de gen, este cea pe care aș numi-o
corpul controlat / supravegheat, căci a fost transformat într-un „instrument aflat în
serviciul națiunii” (Baban 2003: 332). Obligat să își asume o funcție unică,
abrutizat/ privat de posibilitatea eliberării de o realitate biologică nedorită/ de
exercitarea dreptului la alegere, el tinde să devină o sursă de suferință și chiar o
cauză a ceea ce unii sociologi au numit alienarea de propriul corp:
Ca un rezultat al politicilor pronataliste în general, și al avorturilor ilegale în
particular, femeile au fost alienate față de propriile lor corpuri. «Îmi urăsc ovarele,
uterul, tot corpul meu care adăpostește în fiecare lună un pericol potențial», spunea o
muncitoare de 39 de ani, căsătorită (cf. Ibidem: 332).

Există, desigur, atât de puține excepții, încât ele chiar întăresc regula –
nescrisă, dar subînțeleasă – a tabuizării acestei traume în genurile biograficului. La
capitolul propriu-zis literar, aș cita-o pe Gabriela Adameșteanu, pentru două texte
curajoase în care este valorificat motivul avortului: mai exact, pregătirea avortului
clandestin prin care Letiția8 ar trebui să treacă, pentru o relație clandestină, în finalul
romanului Provizorat, respectiv sugerarea avortului într-una din prozele scurte
incluse în volumul Vară-primăvară, intitulată Scurtă internare, acolo unde, din
dialogurile dintre personajele feminine se poate deduce motivul internării și,
implicit, drama avortului considerat necesar. La capitolul scrierilor confesive, aș
cita-o mai întâi pe Gabriela Melinescu, o scriitoare absolut remarcabilă, în a cărei
operă (lirică, ficțională și de graniță) am putut identifica reprezentări dintre cele mai
bogate, nu doar ca număr, ci și ca semnificații, ale corpului feminin. Surprinzător,
însă, cele mai provocatoare, mai dezinhibate (?!) imagini ale corpului sângerând, ale
corpului feminin expus în cea mai șocantă, intim-șocantă, formă/ modalitate,
subsecvente celei mai teribile și mai dureroase experiențe, aceea a avortului, nu apar
în diaristica ei, ci în proza de ficțiune. În debutul Jurnalului suedez I (1976–1983),
ocupat aproape exclusiv de condiția exilatei stabilite în Suedia, alături de viitorul
soț, René, de aclimatizarea cu limba și civilizația scandinavă, diarista trece destul de
repede peste avortul suferit chiar la începutul experienței suedeze, folosindu-l mai
degrabă ca pretext pentru anunțarea unor motive scripturale ce vor reveni obsedant
în text: fascinația dureroasă față de tatăl sinucigaș, relația controversată cu mama9 de
8 Apropo de analogia propusă de Susan Gubar, iată varianta Gabriela Adameşteanu: „Amintirea lui
Sorin îi va exploda de la sâni până la uterul îngreunat (...), o minge de foc, în pântecul ei, intensă,
intensă, la fel ca discul roşu al soarelui, care desenează în peniţă neagră pe cerul moale, alb-ivoriu,
coroanele rotunde ale copacilor, când ea se întoarce, ameţită de alcool şi sex, de la întâlnirile cu Sorin”
(Adameşteanu 2010: 417).
9 În cazul de faţă, desigur, exemplul mamei este „negativat simbolic” (Bibiri 2014: 171).
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la care moștenește natura „amazonică” și raporturile cele mai profunde ale femeii cu
tot ceea ce însemnă artă, creație10. Refuzul maternității este justificat de la început
psihanalitic, autoarea invocând în special ceea ce în studiile de specialitate s-a numit
matricid simbolic (cu o sintagmă a Juliei Kristeva):
reproducerea nu-mi aduce nicio bucurie. Eu însămi sunt un copil a cărui mamă
a făcut totul ca să se debaraseze de el, fără să reușească, din cauza unei ierni grele și a
unor viscole neobișnuite din timpul care a precedat formarea corpului meu. De aceea
iubesc eu iarna, când ninge și viscolește? Pentru că furtuna, vântul, zăpada, fulgerele
au fost mereu pentru nașterea mea. Mama obișnuia să povestească cu amănunte
despre acea vreme neobișnuită care apărea când era vorba să plece de acasă ca să
avorteze. [...]
Un copil poate fi o speranță nouă și altceva ocult, dar și o răspundere enormă,
pe care nu mi-o asum, pentru că sunt încă rănită de moartea tragică a tatălui meu, de
faptul că noi copiii n-am putut să-l ținem în viață, dragostea omenească nefiind
niciodată de ajuns. Dar natura care domină corpurile este divină și nu ține cont de
ideile și sentimentele mele. Cine a iubit atât, și a simțit atâta plăcere prin corp, trebuie
să plătească odată, și plata este: durere. Mierea transformată în fiere! (Melinescu
2000: 48–49)

Experiența în sine a avortului, trăită, de data aceasta11, într-un mediu aproape
impersonal, este descrisă succint, fără adaosuri stilistice de prisos, ca și cum răceala
și lapidaritatea discursului ar fi preluat din consecința imediată a operației,
sterilitatea corporală feminină (repet, dorită). Femeii care avortează i se permite
astfel, evident, doar temporar, iluzia unei necesare ieșiri din timp:
E o mică, specială consolare pentru că atmosfera în spitalele suedeze e atât de
impersonală: oamenii se transformă în automate, grupuri, categorii. Am fost lăsată pe
mâna surorilor care nu dau nici cel mai mic semn de prietenie umană sau de
complezență. Sub narcoză totală am avut un sentiment euforic de a nu mai fi, ceva
care-i scapă vieții. După ce m-am trezit am sințit «inconfortul de a fi născut», durerea
că m-am despărțit de un mister, de ceva nespus de apropiat mie. Doctorul Borelius a
venit la mine, foarte amabil, și m-a mângâiat. Este ginecologul casei regale și singurul
care își permite să arate sentimente pacienților. Celelalte femei care au făcut avort ca
și mine au o mină foarte tristă, pentru multe e un mare eșec de a nu da naștere unui
copil. Fiecare are motivul său personal. Am deschis Biblia mică pe care o port mereu
în poșetă și am citit: «au mers în deșert și după aceea s-a așezat sub pom, rugându-se
pentru moarte: ajunge!» (Melinescu 2000: 49–50).

Pentru cel de-al doilea avort experimentat în spațiul suedez, la un an după
primul, este oferită aceeași justificare, dar opțiunea individuală e fasonată și
10 Simptomatice sunt, din această perspectivă, reflecţiile care încheie consemnarea diaristică a
primului an petrecut în Suedia (1976): „Anul se sfârşeşte aici şi sunt mulţumită că aventura mea de a
părăsi un loc duşmănos multor oameni, un loc în care tata şi alţii ca el au fost împinşi în moarte,
aventura mea merge într-o direcţie favorabilă impulsului meu creator. Pe primul plan al vieţii mele am
pus mereu creaţia, un fel de a mă ţine vie în viaţă şi în acelaşi timp recunoscătoare pentru că mă găsesc
mereu în plin mister.” (Melinescu 2000: 47).
11 După cum se va vedea, acest prim avort suedez este precedat de două experienţe româneşti
îngrozitoare.
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colectiv/ comunitar; chiar dacă nu atârnă nici pe departe la fel de greu precum
motivațiile intrinseci ale deciziei, numeroasele exemple negative de familii
destrămate pe care exilata le vede peste tot în spațiul suedez îi întăresc convingerea
în necesitatea experienței:
Eu, sincer vorbind, nu m-am gândit niciodată să-mi întemeiez o familie cu
copii etc. Cu toate că am auzit-o pe mama spunând mereu că ea s-a măritat numai
pentru a avea copii, că nu avea de așteptat nimic de la bărbați. Și, curios, eu am crezut
mereu contrariul: că nu era nimic de așteptat de la copii... și că bărbatul era foarte
interesant, un alter ego prin care puteam să mă cunosc și să mă simt vie... Acum văd
că mă înșelasem, pentru că prin copil puteam să înțeleg, mai profund, și acea
perioadă, mai obscură, a propriului meu început. (...) Aici femeile divorțate îi
exploatează pe foștii lor bărbați și pretențiile lor sunt protejate de legi grele. De aceea
e greu pentru un bărbat să se culce cu o femeie, fără prezervativ, pentru că ea prin
graviditate poate să-l înlănțuie economic pentru o perioadă de timp, iar psihic pentru
toată viața.

Reflectarea scripturală a acestei experiențe ezită însă între aparenta detașare și
recunoașterea atingerii unor trăiri dintre cele mai profunde, situate în însăși
proximitatea morții sau măcar a epifaniei – ba chiar într-o variantă dintre cele mai
temerare, cea christomorfotică:
Deci m-am crucificat încă o dată, întâlnindu-l din nou pe amabilul profesor,
ginecologul reginei Silvia, care m-a moralizat cu delicatețe, și totuși a acceptat încă o
dată să fac un lucru îngrozitor care îmi trezește amintiri sumbre din tinerețe și mă
umple de dezgust față de felul meu de a respinge ceea ce poate este bucuria cea mai
profundă a unei femei: a da naștere unei ființe noi... Totul s-a desfășurat ca și prima
oară, cu diferența că acum sunt măritată, am alt nume, dar asta nu contează pentru
profesorul care a ghicit adevărata mea natură și mă respectă pentru o hotărâre atât de
tragică, dar dreaptă, din punctul meu de vedere, de ființă rănită de la început de
experiențele timpurii ale vieții sexuale. Ochii profesorului erau plini de compasiune,
și, deși el este o mare personalitate, nu evită să vorbească cu pacientele și să le spună
un mic cuvânt de încurajare. Când am ajuns acasă, am sângerat din nou, și, curios, am
simțit o neobișnuită euforie, ca și cum aș fi atins granița morții. Sigur că momentul
morții de care tuturor le este frică trebuie să fie un moment de fericire, de aceea toți
morții sunt senini și dispar cu un indicibil surâs pe buze (Melinescu 2000: 94–95).

Imaginea corpului expus, a „corpului lovit” de o traumă înțeleasă ca opțiune
proprie, cu totul necesară într-o altfel de lume decât cea suedeză, într-o dictatură
comunistă, pentru care nașterea de prunci este obligatorie și stipulată prin lege, este
însă valorificată estetic în proza scurtă a autoarei, mai exact, în Bătăi de aripi, care
deschide volumul de proză scurtă Ghetele fericirii (Iași, Polirom, 2006). În ciuda
schimbării unor date nominale (Nichita devine Nunu, iar René Simon), referentul
nuvelei este în mod cert autobiografic. Eroina povestirii autodiegetice își admite de
la început dualitatea ca marcă identitară („Era pace în lume, dar în același timp
război. Asta pentru că purtam aceste duble trăiri în mine?” – Melinescu 2006: 8) și
trăiește exact aceleași tribulații formatoare, sentimentale și socio-profesionale pe
care și le mărturisește Gabriela în Jurnalul suedez, are o relație dificilă cu mama
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care nu a dorit-o, își adoră tatăl care se sinucide tot prin aruncarea de pe acoperișul
celei mai înalte clădiri din București etc. Experiența traumatizantă descrisă cu
minuție în Bătăi de aripi este însă avortul clandestin, într-o cameră sordidă, cu un
medic dezgustător, poreclit Doctorul Amorel. Clandestinitatea este impusă de
contextul ideologic cunoscut, în care avortul apărea ca un „masacru intrauterin”,
„inamic perfid al viitorului biologic al poporului”, care, mai mult decât să
denatureze ori să anihileze „împlinirea destinului femeiesc”, constituie un atentat la
patrimoniul partidului erijat în părinte preaiubitor. Dar este necesară, date fiind
configurația psihologică și relațională pe care o cunoaștem din Jurnalul suedez.
Eroina de doar 16 ani își dorește cu orice preț să dobândească acea libertate
interioară care să îi faciliteze împlinirea artistică: este o foarte talentată absolventă a
unui liceu de arte care se pregătește pentru Facultatea de Arte Plastice. Emanciparea
i se pare posibilă, mai ales pentru că a avut curajul să își înfrunte mama și să se
elibereze de legăturile sufocante cu familia. Dar nu apucă să guste prea mult din
bucuriile unei vieți independente; sarcina cu totul neașteptată, rod al unei relații
controversate cu Nunu, la rândul lui un genial creator, o face să înțeleagă că
libertatea în care a crezut este, totuși, iluzorie, dar mai ales să își piardă capacitatea
de a crea forme plastice:
Lucrul cel mai îngrozitor era că nu mai puteam să trag nicio linie pe hârtie.
Pierdusem nu numai entuziasmul meu copilăresc, dar și capacitatea de a crea forme.
Nu era nevoie să trăiești prea mult ca să întelegi că viața era grea și de neînțeles. Am
devenit nesigură și vechea mea siguranță părea să fie numai o fascinație pe care am
avut-o în fața vieții. Starea simțurilor era capricioasă și plină de furie. Nu mai
credeam în nimic (Melinescu 2006: 23–24).

În acest context identitar complet neprielnic, avortul clandestin i se pare
singura soluție de re-câștigare a echilibrului și așa fragil de dinainte ca experiența
gravidității. Ceea ce nu înseamnă însă și ocultarea experienței. Dimpotrivă: alegând
să își relateze în detaliu experiența traumatică, naratoarea insistă pe prețul uriaș
impus de această eliberare. O formă de exorcizare este tocmai proiectarea episodului
real în cea mai crudă, mai veristă lumină ficțională cu putință. Apelând la analogia
din The Blank Page, am putea spune că în jurnal scriitura avortului propriu-zis este
substituită de o pagină nescrisă, pe când în nuvela din Ghetele fericirii pagina care îl
consemnează este împroșcată de pete de sânge. Scriitoarea răstoarnă practic
perspectivele, fără să uite că de data aceasta sângele feminin nu este „o metaforă
primară” (cf. Susan Gubar). Ceea ce nu înseamnă că în nuvelă nu apare și sângele ca
metaforă, în mai multe rânduri chiar, dar înainte de scena avortului propriu-zis:
Eram grăbită, totul trebuia să se termine înainte ca Nunu să se întoarcă din
călătoria de creație și părinții mei din concediu. Primisem o carte poștală de la mama
și o scrisoare lungă de la Nunu. Mama visase că mă aflam într-o grădină plină de
trandafiri roșii, iar Nunu povestea că tablourile lui semănau cu pete de lumină roșii.
Am răstălmăcit cuvintele lor astfel: o baie de sânge! (Ibidem: 24)

Chiar dacă descifrarea pare a fi la vedere, sângele este, aici, o metaforă a
absenței, a îndepărtării, a singurătății, așa cum, în întreaga nuvelă, avortul însuși
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poate fi înțeles și ca metaforă a dezumanizării și declasării la care sistemul totalitar
supune în general individul și în particular femeia.
Revenind, să vedem însă și descrierea corpului expus în toată goliciunea lui...
sângeroasă sau la, ceea ce în termenii lui Emmanuel Levinas din De l’existence à
l’existant, s-ar numi nuditatea rușinoasă, legată de tot ceea ce am vrea să ascundem
și de care nu putem fugi (Apud Ciocan 2011: 244):
Eram culcată pe masă, cu picioarele desfăcute, sprijinite de două scaune, pe
aceeași masă pe care desenasem intens timp de doi ani. Deodată am început să tremur,
remarcasem că mâinile profesorului Amorel erau nesigure. Cu un fel de clește încerca
să localizeze poziția fătului. Uitase să-mi facă injecția de anestezie locală. [...]
Auzeam primele picături de sânge căzând în castronul de porțelan pus sub
pubis. Toată camera s-a umplut de miros de sânge. Profesorul tăiase din corpul meu.
Nu puteam să-mi opresc gândurile, altcineva gândea în locul meu. Fiecare om e
responsabil pentru faptele sale. Am știut că nu puteam să simt plăcere fără să plătesc
cu durere.
Mirosul de sânge devenise și mai puternic, mirosul vieții. Până la urmă
profesorul Amorel a smuls acel punct pulsând de viață nouă din mine. Operația era
terminată. Un moment de groază, umilință și durere. Auzeam voci amenințătoare,
clinchete de metale și vuietul mării. Ca și cum forțe iraționale strigau după
recunoaștere, arătându-și prezența prin sunet (Melinescu 2006: 26–27).

Deși resimțită ca necesitate vitală pentru o artistă ce nu-și poate permite nicio
amânare, niciun blocaj al creativității, experiența teribilă a avortului este trăită
așadar plurisenzorial, sinestezic, ca formă de asumare voită a unei alterități ostile,
iraționale, dar cu același potențial creator pe care scriitoarea îl caută fără încetare. Și
în această manieră, am putea spune, Gabriela Melinescu caută ceea ce, cu înțelesul
unei formule cioraniene, s-ar numi revelațiile durerii. Stilistica experienței pur
feminine apelează, desigur, tot la imagini de o brutală recrudescență ale corpului
sângerând:
Profesorul spăla sângele de pe podea, s-a dus de mai multe ori la baie cu vasul
plin de sânge. La urmă și-a luat pălăria neagră și trusa și a dispărut.
Puterile mă părăsiseră, simțeam cum curgea sângele fără oprire, pendulam
între stări nebuloase, șoptind că ăsta trebuie să fie sfârșitul.
M-am revăzut pe masă, lângă bandaje îmbibate de sânge, aerul era greu. [...]
Vederea vieții era de nesuportat. Doream să mă trag înapoi din propria-mi
viață. Vedeam în pat corpul meu. Ce mizerie, nu era nicio diferență între halatul de
baie pe care-l ținusem pe mine în timpul inciziei și bietul meu corp. Mă aflam în
tabloul lui Nunu, pe perete, având mărimea unui punct, puteam vedea caii pictați,
culorile mult mai vii decât în realitate. Nu mă miram de starea mea, eram mulțumită
că scăpasem de valurile mării, de propriul trup și mirosul insuportabil de sânge.
Apoi am fost parcă îmbrâncită în pat, silită să intru în mormanul de carne
mirositoare care se ținea de oase și piele.
Patul era roșu și umed de sânge. Nu-mi păsa, doream numai să dorm pentru
totdeauna (Melinescu 2006: 27–28).

Ceva mai departe, sordidul potențat atinge punctul de maximă intensitate de la
granița absurdului macabru:
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La miezul nopții am fost trezită de un zgomot ciudat la ușă. M-am îngrozit,
apoi m-a liniștit gândul că ar putea să fie câinele vecinului de la parter. Sângele meu,
poate, îl mânase spre cămăruța mea. M-am ridicat pe două picioare, m-am dus până la
ușă și am dat cu piciorul în ea strigând: «Marș!».
Da, era câinele, l-am auzit schelălăind, ca și cum mi-ar fi recunoscut vocea. Mam așezat în pat din nou, încercând să dorm până în zori.
Dimineața m-am trezit brusc, sângele se oprise, dar burta mi-era umflată.
Mă întrebam dacă tot ce se întâmplase fusese un coșmar sau realitate.
M-am dus la baie, m-am privit în oglindă, parcă mi se dăduse un alt cap.
Fusesem aruncată într-un nou început și legătura mea cu Nunu se tocise. Nu
aveam nicio bucurie la gândul de a-l revedea. Tot ce am fi putut să ne spunem mi se
părea fals și ridicol. NU acceptam mila nimănui.
Ziua următoare a venit Reli și m-a ajutat să scap de patul și lucrurile pline de
sânge. Era ca după o crimă și ea era complicele meu. Mi-a cumpărat o saltea nouă, am
păstrat numai masa, ca să-mi aducă aminte de coșmar (Ibidem: 29–30).

Gabriela Melinescu nu este singura autoare de scrieri confesive pentru care
refuzul maternității este înțeles ca pandant al condiției de creator, în varianta ei
feminină, de bună seamă. Peste trauma avortului ca formă de refuz al asumării unei
condiții percepute drept onorante și obligatorii/ ca negare a unui statut social nedorit,
considerat nepotrivit sau chiar cu totul străin naturii proprii, trece și o recunoaște
undeva și Nina Cassian. Iată doar o însemnare din martie 1949, Sinaia, care
punctează, tot între reflecțiile climaterice la care m-am mai referit, și neajunsurile
unei fiziologii tulburate:
Cum am ajuns aici?
Timp de o lună am fost bolnavă. Grețuri, somnolență, ușoare hemoragii,
astenie, capricii gastronomice. Doi mamoși îmi spun că nu sunt însărcinată și-mi
prescriu medicamente contradictorii. Un al treilea, apoi un al patrulea – fiecare din ei
nedumerit, evaziv. Până la urmă revin la primul ginecolog care, de rândul ăsta, îmi
diagnostichează o sarcină. Îmi fac raclajul – urmat de dureri și de aceeași slabă,
continuă hemoragie. În acest hal și cu două injecții de ergotină în mine, las baltă
« Urzica », S.S.R., totul, și plec la Sinaia.
Ali a fost fericit că poate să facă copii și nefericit că mi-a cauzat asemenea
tulburări.
Încă nu mi-e bine. Temperatură mică, lipsă de poftă de mâncare.
Geo Dumitrescu e aici. Și Sanda Movilă – o adevărată mamă pentru mine și
Marin Preda.
Vremea e admirabilă, pură, albă și verde. Crepuscule stranii, mov deschis.
Luna-argint. Multă liniște. Dimineața, soare puternic. Zăpada multă, moale, curată.
Case colorate, poduri peste ape înghețate (Cassian 2003: 90).

În mod evident, refuzând atuurile specifice discursului de semn autobiografic,
autoarea apelează în această pagină la suportul ficționalizării. Rezultatul imediat:
scriitura experienței traumatice este deturnată într-o descripție liricizată excesiv.
Dovadă că, inclusiv în scrierile confesive, teama de expunere a corpului traumatizat
este încă autarhică. Aproape întotdeauna, petele de sânge, ca să închei tot cu
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observațiile Susanei Gubar, dau doar senzația că sunt aruncate pe The Blank page,
numai pentru a fi repede acoperite...
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From “the ugly face the shadow runs away from” to the
“pregnant body as a tomb”. Representations of the body in the
Romanian feminine diaries
Our paper focuses on a traumatic experience of the feminine corporeality – the
abortion – and its representations in the autobiographic discourse. Taking into account
various theoretical perspectives on the body image, on one hand, and the feminine
confessions published in the last decades in Romania (such as Memoria ca zestre by Nina
Cassian or Jurnal suedez by Gabriela Melinescu), on the other hand, we’ll reveal the
particular relations between the traumatized body, the female writer and her text.
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