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INTRODUCERE

O plimbare de duminicã

E

ra într-o dupã-amiazã însoritã de duminicã, iar Bob
ºi Sue au stabilit împreunã cu cele trei fiice adolescente ale lor sã facã o plimbare cu maºina pânã la plajã.
Bob era la volan, Sue lângã el ºi tot întorcea capul spre
bancheta din spate, ca sã se amestece în conversaþiile
foarte animate ale fetelor lor. Bob avea impresia cã vorbesc toate în acelaºi timp, producând un fel de bruiaj
fãrã cap ºi coadã. În final, n-a mai rezistat ºi a început
sã þipe:
„N-aþi putea sã mai tãceþi odatã din gurã?“
S-a aºternut o liniºte mormântalã.
În cele din urmã, Sue a întrebat: „De ce?“
„Pentru cã încerc sã conduc“, a rãspuns el exasperat.
Fetele ºi mama lor s-au privit complet nedumerite.
„Încearcã sã conducã?“, au mormãit ele.
Nu vedeau nici un fel de legãturã între conversaþia
lor ºi faptul cã el trebuia sã conducã. El, în schimb, nu
pricepea de ce trebuia sã vorbeascã toate odatã, uneori
despre subiecte diferite, mai ales cã nici una nu pãrea
sã asculte prea atent ce are de spus cealaltã.
De ce nu puteau pur ºi simplu sã tacã ºi sã-l lase sã
se concentreze asupra ºofatului? Astfel cã din cauza
pãlãvrãgelilor lor, ratase ultima ieºire din autostradã.
Problema fundamentalã aici este una foarte simplã:
bãrbaþii ºi femeile sunt diferiþi. Nu în bine sau în rãu, ci
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diferiþi pur ºi simplu. Savanþii, antropologii ºi sociobiologii au aflat asta de ani de zile, dar au fost totodatã
conºtienþi de faptul dureros cã dacã ºi-ar fi exprimat
acest punct de vedere în mod public în aceastã lume în
care totul trebuie sã fie politically correct, ar fi devenit
niºte paria. Societatea actualã este îndemnatã sã creadã
cã bãrbaþii ºi femeile au exact aceleaºi calitãþi, aptitudini ºi potenþial — în vreme ce argumentele ºtiinþifice,
ca o ironie, demonstreazã cã reprezentanþii celor douã
sexe sunt complet diferiþi.
ªi unde ne duc toate acestea? Ca societate, pe un
teren extrem de alunecos. Nu putem sã începem sã construim cu adevãrat o forþã colectivã decât înþelegând
diferenþa dintre bãrbaþi ºi femei — ºi nicidecum bazându-ne pe slãbiciunile fiecãrora. În aceastã carte, ne vom
opri asupra paºilor uriaºi fãcuþi de teoria evoluþiei
omului ºi vom încerca sã demonstrãm felul în care cele
descoperite se aplicã în relaþiile dintre bãrbaþi ºi femei.
Concluziile obþinute vor fi controversate. Vor duce la
confruntãri. Uneori vor fi extrem de incomode. Dar totodatã ne vor da posibilitatea unei înþelegeri profunde
ºi atente a multor lucruri ciudate care se întâmplã între
bãrbaþi ºi femei. Dacã Bob ºi Sue ar fi citit toate acestea
înainte de a porni la drum…

De ce a fost atât de greu
de scris aceastã carte
Am avut nevoie de trei ani pentru a scrie aceastã
carte ºi am fost nevoiþi sã strãbatem peste 400 000 de
kilometri. Pe parcursul cercetãrilor noastre, am studiat
ziare, am luat interviuri experþilor ºi am þinut seminarii în Australia, Noua Zeelandã, Singapore, Thai-
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landa, Hong Kong, Malaezia, Anglia, Scoþia, Irlanda,
Italia, Grecia, Germania, Olanda, Spania, Turcia, SUA,
Africa de Sud, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Namibia, Angola, Elveþia, Austria, Finlanda, Indonezia, Bulgaria, Arabia Sauditã, Polonia, Ungaria, Borneo, Rusia,
Belgia, Franþa, Japonia ºi Canada.
Cel mai greu ne-a fost sã obþinem punctele de
vedere ale unor organizaþii publice sau particulare cu
privire la anumite date statistice. De exemplu, sub 1%
dintre piloþii de pe liniile comerciale sunt femei. Când
am încercat sã discutãm acest subiect cu reprezentanþii liniilor aeriene, majoritatea s-au arãtat mult prea
speriaþi ca sã formuleze o pãrere, de teamã sã nu fie
acuzaþi de discriminãri sexuale. Mulþi ne-au rãspuns:
„fãrã comentarii“, iar unele organizaþii chiar ne-au
ameninþat cã vom suporta consecinþe grave dacã le
vom menþiona numele în carte. Femeile în funcþii de
conducere s-au dovedit mai amabile, deºi toate au
adoptat o poziþie defensivã, considerând acest studiu
un atac la adresa miºcãrii feministe, fãrã sã ºtie prea
bine despre ce e vorba. O parte dintre opiniile unor voci
autorizate pe care ne-am bazat documentaþia au fost
obþinute „neoficial“, de la conducãtorii unor companii
ºi de la unii profesori universitari care au acceptat sã ne
primeascã în încãperi prost luminate sau dincolo de uºi
închise, obþinând din partea noastrã garanþia cã nu vor
fi citaþi ºi cã nu se va pomeni numele firmelor sau instituþiilor respective. Mulþi aveau douã pãreri, cea oficialã,
politically correct, ºi cea realã, care „nu trebuia citatã“.
Veþi constata cã aceastã carte este uneori provocatoare, alteori uimitoare ºi întotdeauna fascinantã. Ea se
bazeazã pe dovezi ºtiinþifice solide, dar am apelat ºi la
conversaþii uzuale, convingeri ºi scenarii care pornesc
de la lucruri amuzante ajungând la unele de-a dreptul
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hilare, pentru a ne asigura cã este suficient de spiritualã, astfel încât cititorul sã se distreze. Am încercat
sã punem toate explicaþiile într-o formã cât mai simplã, evitând totuºi o simplificare excesivã. Acest tip
de abordare uºureazã accesul la informaþie pentru cei
mai mulþi, dar îi poate plictisi pe cei care aparþin lumii
ºtiinþifice ºi care ar fi preferat sã citeascã un jurnal ºtiinþific. Obiectivul nostru, atunci când am scris aceastã
carte, a fost sã vã ajutãm sã aflaþi mai multe despre voi
ºi despre sexul opus, astfel încât relaþia cu ceilalþi sã fie
mai împlinitã, mai plãcutã ºi mai satisfãcãtoare.
O organizaþie care se ocupã de tot ceea ce înseamnã
condusul maºinilor a fãcut o mãsurãtoare comparativã
în privinþa diferenþelor în funcþie de sex referitoare la
capacitatea de a parca, în mai multe þãri. Rezultatele
au fost atât de surprinzãtoare, încât atunci când raportul respectiv a fost publicat, a plouat cu plângeri, care
susþineau cã se fac remarci sexiste ºi rasiste. Raportul a
fost imediat retras ºi þinut sub cheie, urmând a nu mai
fi prezentat niciodatã, pentru cã dãuna afacerii. Noi
am reuºit sã obþinem un exemplar al acestui studiu ºi
vom discuta rezultatele lui, însã din motive legale ºi de
eticã, nu putem dezvãlui sursa. Aceastã carte este dedicatã tuturor bãrbaþilor ºi femeilor care la douã noaptea
îºi smulg pãrul din cap, întrebându-ºi cu disperare
partenerul: „De ce naiba nu înþelegi?“ Relaþiile sfârºesc
prost pentru cã bãrbaþii nu pricep cã femeia nu poate fi
asemenea lor, iar femeile se aºteaptã ca bãrbaþii lor sã
se comporte exact ca ele. Aceastã carte nu numai cã vã
va ajuta sã vã înþelegeþi mai bine cu persoanele de sex
opus, ci ºi sã vã descifraþi propria persoanã. Ea vã va
învãþa cum sã trãiþi mai fericiþi, mai sãnãtoºi ºi într-o
mai mare armonie.
Barbara ºi Allan Pease

CAPITOLUL 1
Aceeaºi specie, lumi diferite

Evoluþia unei creaturi magnifice

B

ãrbaþii ºi femeile sunt diferiþi. Nu sunt mai buni sau
mai rãi — ci diferiþi. Singurul lucru pe care îl au în
comun este faptul cã aparþin aceleiaºi specii. Ei trãiesc în lumi diferite, cu valori diferite ºi conform unor
reguli diferite. Toatã lumea ºtie asta, dar foarte puþini
oameni, ºi mai ales foarte puþini bãrbaþi, sunt dispuºi
s-o recunoascã. Acesta e totuºi adevãrul. Dovezile sunt
clare. Aproximativ 50% dintre cãsnicii sfârºesc printr-un divorþ, cel puþin în þãrile occidentale, ºi chiar ºi
cele mai serioase relaþii sentimentale nu rezistã în timp.
Bãrbaþi ºi femei din toate culturile, de toate culorile ºi
toate credinþele se ceartã mereu din pricina pãrerilor,
a comportamentului, a atitudinilor ºi a ideilor partenerilor lor.

Unele lucruri sunt de la sine înþelese
De regulã, bãrbaþii merg la toaletã dintr-un singur
motiv. Femeile folosesc toaletele ca pe adevãrate locuri
de întâlnire mondene sau de aplicare a diverselor
terapii. Femeile care intrã într-o toaletã ºi nu se cunosc
între ele pot ieºi de acolo dupã puþinã vreme ca bune
prietene, pãrându-li-se cã sunt amice de-o viaþã. Însã
toatã lumea ar fi foarte uimitã dacã un bãrbat ar spune
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ceva de genul: „Mãi Frank, mã duc pânã la toaletã —
nu vrei sã vii cu mine?“
Bãrbaþii au supremaþia asupra telecomenzii, mutându-se de pe un canal pe altul; pe femei nu le deranjeazã sã se uite la reclame. Atunci când sunt tensionaþi,
bãrbaþii beau mult alcool ºi exploreazã þinuturi noi;
femeile mãnâncã ciocolatã ºi merg la cumpãrãturi.
Femeile îi criticã pe bãrbaþi cã sunt insensibili, cã nu
sunt grijulii, atenþi, destul de calzi ºi de înþelegãtori, cã
nu stau de vorbã, cã nu oferã destulã iubire, cã nu se
implicã în relaþiile sentimentale, cã preferã sã facã sex ºi
nu dragoste ºi cã lasã colacul de la toaletã ridicat.
Bãrbaþii le criticã pe femei pentru felul cum conduc
maºina, cã nu sunt în stare sã gãseascã o adresã în
ghidul strãzilor, cã întorc hãrþile cu capul în jos, cã nu
sunt în stare sã se orienteze în spaþiu, cã vorbesc prea
mult fãrã rost, cã nu au iniþiative în privinþa sexului
suficient de des, cã vor mereu sã fie mai cald în casã
ºi cã nu lasã niciodatã colacul de la toaletã ridicat.
Bãrbaþii nu sunt în stare sã gãseascã nimic din ceea ce
cautã pe lumea asta, în afarã de CD-urile lor, care sunt
întotdeauna în ordine alfabeticã. Femeile descoperã
întotdeauna unde sunt cheile rãtãcite ale maºinii, în
schimb foarte rar li se întâmplã sã gãseascã drumul
cel mai drept spre destinaþia dinainte stabilitã. Bãrbaþii
cred cã sunt sexul cel mai raþional. Femeile ºtiu cã ele
sunt, de fapt, astfel.

Oare câþi bãrbaþi schimbã sulul
de hârtie igienicã de la toaletã?
Nu se ºtie, pentru cã nu s-a întâmplat
niciodatã.

ACEEAªI SPECIE, LUMI DIFERITE
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Bãrbaþii se minuneazã de felul în care femeile sunt
capabile sã intre într-o încãpere plinã de lume ºi sã
facã pe loc câte un comentariu despre fiecare; femeilor
nu le vine a crede cã bãrbaþii observã atât de puþine
lucruri. Bãrbaþii sunt uluiþi cã femeile nu observã când
se aprinde beculeþul de la bordul maºinii, anunþând cã
benzina este pe sfârºite, detectând în schimb o ºosetã
murdarã dintr-un ungher aflat la 50 de metri distanþã.
Femeile sunt uimite cã bãrbaþii se descurcã întotdeauna
sã parcheze paralel maºina într-un spaþiu îngust,
folosindu-se de oglinda retrovizoare, în schimb nu
gãsesc niciodatã punctul G.
Când o femeie se rãtãceºte, opreºte ºi întreabã pe
unde sã o ia. Pentru un bãrbat, acest lucru este un
semn de slãbiciune. Se va învârti în cerc ore întregi,
mormãind ceva de genul: „Am gãsit alt drum“, sau
„Sunt în zonã“ ºi „A, benzinãria asta o ºtiu!“

Diverse fiºe ale postului
Bãrbaþii ºi femeile au evoluat diferit pentru cã n-au
avut încotro. Bãrbaþii au vânat, femeile au cules recolta.
Bãrbaþii au protejat, femeile au hrãnit. Ca urmare, corpurile ºi minþile lor au evoluat complet diferit.
Pe mãsurã ce, din punct de vedere fizic, corpul lor
s-a schimbat în bine, pentru a se adapta funcþiilor specifice, acelaºi lucru s-a întâmplat ºi cu mintea lor. Bãrbaþii
au crescut mai înalþi ºi mai puternici decât majoritatea
femeilor, în vreme ce mintea li s-a dezvoltat pentru a
le servi diverselor îndeletniciri specifice. Femeile erau
bucuroase cã bãrbaþii lor îºi vedeau de treabã în vreme
ce ele se îngrijeau de focul din peºteri, iar creierul li s-a
dezvoltat astfel încât sã se adapteze funcþiilor lor în viaþã.
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Timp de milioane de ani, structura creierului bãrbaþilor ºi al femeilor a continuat sã se schimbe în mod
diferit. Acum ºtim cã sexele prelucreazã informaþiile în
mod diferit. Gândesc diferit, cred lucruri diferite, au
percepþii, prioritãþi ºi comportamente diferite.
Ideea de a pretinde cã lucrurile stau altfel presupune
numai dureri de cap, confuzii ºi o deziluzie pe viaþã.

Teoria „cliºeului“
Începând cu sfârºitul anilor ’80, a avut loc o adevãratã explozie de cercetãri referitoare la diferenþele dintre bãrbaþi ºi femei, precum ºi la felul în care funcþioneazã mintea lor. Pentru prima datã, o aparaturã
computerizatã extrem de avansatã a permis o scanare
a creierului din care s-a constatat cum funcþioneazã
acesta „în direct“. Având posibilitatea de a pãtrunde
în vastul peisaj al minþii umane, am putut obþine multe
rãspunsuri la întrebãrile referitoare la diferenþele dintre bãrbaþi ºi femei. Studiul ce va fi comentat în aceastã
carte porneºte de la diverse cercetãri ºtiinþifice, medicale, psihologice ºi sociologice, toate ajungând la o concluzie comunã — lucrurile nu stau deloc la fel; bãrbaþii
ºi femeile sunt diferiþi. De-a lungul a aproape întregului secol XX, aceste diferenþe au fost explicate prin condiþionãri sociale — felul în care suntem reflectã atitudinea pãrinþilor ºi a profesorilor, care, de fapt, o reflectã
pe aceea a societãþii lor. Fetiþele erau îmbrãcate în roz ºi
li se dãdeau pãpuºi cu care sã se joace, iar bãieþeii erau
îmbrãcaþi în albastru ºi li se dãdeau soldãþei de plumb
ºi tricouri de fotbaliºti. Fetiþele erau cocoloºite ºi mângâiate, în vreme ce bãieþeii erau bãtuþi pe spate ºi li se
spunea sã nu mai plângã. Pânã de curând, s-a crezut cã,
la naºtere, creierul copilului este asemenea unei table

