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INTRODUCERE 

Capitalul erotic şi politica dorinţei

După ce şi-a pierdut postul bine plătit din domeniul serviciilor fi-

nanciare, Anna s-a văzut obligată să-şi caute o altă slujbă. A început 

să ţină dietă, să facă sport până când a reuşit să slăbească şi să arate 

cu zece ani mai tânără. S-a dus la coafor, şi-a tuns părul mai scurt, s-a 

vopsit, adoptând o coafură nouă, care îi venea bine şi o făcea să pară 

mult mai tânără şi mai plină de viaţă. S-a dus la cumpărături şi a dat o 

sumă semnificativă pe un costum nou, care îi punea în valoare silueta 

zveltă, conferindu-i o alură atrăgătoare, dar în acelaşi timp elegantă. 

L-a purtat la toate interviurile de angajare, în el simţindu-se încreză-

toare în propriile forţe. Trei luni mai târziu, a obţinut un post de con-

sultant şi un salariu cu 50% mai mare decât precedentul. 

Anna lucrează în sectorul privat, iar aici aspectul fizic joacă un 

rol mult mai important decât în cel public. Dar exemplul ei poate fi 

urmat de oricine. De ce să nu investim punându-ne în valoare o ca-

litate care vine în sprijinul inteligenţei, cunoştinţelor şi experienţei ? 

Oamenii aflaţi în căutarea unei slujbe sunt adesea sfătuiţi să se ba-

zeze pe reţeaua lor socială şi să-şi exploateze capitalul social. Dar 

schimbarea şi îmbunătăţirea înfăţişării şi a stilului vestimentar pot fi 

la fel de eficiente. 

Sintagma „capitalul erotic“ – concept care îmi aparţine – se re-

feră la o combinaţie oarecum nedefinită, dar extrem de importan-

tă, între frumuseţe, senzualitate, arta autoprezentării şi abilităţi so-

ciale – o combinaţie între farmecul fizic şi cel social, datorită căreia 
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unii oameni reuşesc fără nicio dificultate să-i atragă pe cei din jur, 

în special pe membrii sexului opus. Obişnuim să apreciem capitalul 

uman – pregătirea şi experienţa profesională. De curând am început 

să recunoaştem şi importanţa reţelei şi a capitalului social – a persoa-

nelor pe care le cunoaştem, nu doar a cunoştinţelor de care dispu-

nem. Această carte vă prezintă dovezile şi impactul unei aptitudini 

complet ignorate până acum, un talent căruia nimeni nu i-a confe-

rit un nume : capitalul erotic. 

În perceperea proceselor sociale şi economice, a interacţiunii so-

ciale şi a mobilităţii sociale ascendente capitalul erotic joacă un rol 

la fel de important precum capitalurile uman şi social. Prin interme-

diul lui înţelegem noţiunea de sexualitate şi relaţiile sexuale. În soci-

etăţile moderne individualizate, bazate pe sexualitate, capitalul ero-

tic devine din ce în ce mai important şi mai apreciat, atât în rândul 

bărbaţilor, cât şi în rândul femeilor. Cu toate astea, tradiţia femei-

lor de a-l perfecţiona şi de a-l exploata este mult mai îndelungată. 

Cercetările efectuate cu regularitate consideră că atracţia erotică a 

femeilor este mult mai accentuată decât cea a bărbaţilor. Artiştii au 

ştiut dintotdeauna acest lucru.

Consilierii din industria locurilor de muncă ne atrag atenţia că 

nu există niciodată o a doua şansă pentru o primă impresie bună. 

Persoanele selectate pentru interviurile de angajare au o pregătire şi 

o experienţă profesională extrem de solide. Interviurile sunt menite 

să ilustreze şi să pună în evidenţă şi alte aspecte, cum ar fi, de exem-

plu, capitalul erotic – lucru care îi ajută pe angajatori să aleagă can-

didatul ideal. Anna avea deja pregătirea şi experienţa necesare, aşa 

că a investit în acest capital, adesea ignorat. Pentru cei care nu au o 

pregătire solidă într-un anumit domeniu, capitalul erotic ar putea fi 

calitatea lor cea mai de preţ. 

La fel ca inteligenţa, capitalul erotic joacă un rol extrem de im-

portant în toate aspectele existenţiale – de la birou şi până în dor-

mitor. Oamenii fermecători îi atrag cu uşurinţă pe cei din jur, încon-

jurându-se mereu de prieteni, iubiţi, colegi, clienţi, fani, discipoli, 



CAPITALUL EROTIC ŞI POLITICA DORINŢEI

9

alegători, susţinători şi sponsori. Se bucură de foarte mult succes în 

viaţa particulară (nelipsindu-le niciodată partenerii şi prietenii), dar 

şi în politică, sport, artă şi afaceri. În această carte vreau să explo-

rez procesele sociale care îi ajută pe indivizii fermecători să realize-

ze foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt. Care este vârsta de 

la care farmecul începe să-şi spună cuvântul ? Indivizii frumoşi sunt 

oare conştienţi de avantajul lor ? Să fie oare frumuseţea şi inteligen-

ţa corelate, astfel încât doar câţiva indivizi cu adevărat norocoşi să 

se bucure de un avantaj dublu ? Dacă frumuseţea nu-ţi este sortită 

din leagăn, cum îţi poţi pune farmecul în evidenţă ? 

În timpul cercetărilor m-am confruntat cu o dilemă. Studiile efec-

tuate atestă faptul că bărbaţii se bucură – de pe urma capitalului ero-

tic – de mult mai multe avantaje financiare decât femeile. Femeile 

se situează în vârful ierarhiei atracţiei fizice şi sociale – poate pen-

tru că efortul lor pentru a arăta bine este mult mai mare. Cu toate 

astea, bărbaţii sunt răsplătiţi regeşte, în ciuda faptului că eforturile 

lor sunt mult mai mici. Capitalul erotic al femeilor nu este răsplătit 

la justa lui valoare, aşa cum se întâmplă în cazul bărbaţilor – lucru 

pe deplin demonstrat în domeniul forţei de muncă. Vom analiza pe 

larg în cartea mea motivele care dau naştere acestui fenomen şi că-

ile prin care putem schimba această stare de fapt. 

O explicaţie pentru acest lucru ar putea fi ceea ce eu numesc „de-

ficit sexual masculin“ – dorinţa sexuală mult mai mare a bărbaţilor, 

care le provoacă frustrări încă de la o vârstă fragedă. Acest aspect 

influenţează în mod tacit atitudinea bărbaţilor faţă de femei în rela-

ţiile intime, dar şi în viaţa publică. Am descoperit întâmplător defi-

citul sexual masculin, în timp ce studiam rezultatele cercetărilor re-

cente efectuate în întreaga lume în domeniul sexului. După cum deja 

ştim, bărbaţii nu se satură niciodată de sex. Deficitul sexual mascu-

lin interacţionează cu capitalul erotic, influenţând relaţiile dintre băr-

baţi şi femei – acasă şi la serviciu. Patriarhatul a încercat din greu să 

ascundă acest lucru sub vălul moralităţii, care controlează aspectul 

exterior şi comportamentul feminin. După părerea mea, feminismul 
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radical se găseşte şi el într-un impas, adoptând idei similare care di-

minuează farmecul feminin. De ce oare nu contestă adeptele femi-

nismului convenţiile masculine care îngrădesc aspectul fizic şi com-

portamentul feminin ? De ce să nu apărăm feminitatea în loc s-o dis-

trugem ? De ce nu sunt femeile încurajate să-i exploateze pe bărbaţi 

ori de câte ori au ocazia s-o facă ? Feminismul radical pare mai de-

grabă să îngrădească femeile decât să le acorde libertate. 

Cartea de faţă nu prezintă opinii şi idei personale. Subiectele 

abordate în capitolele ei, precum cele două concepte fundamenta-

le ale lucrării mele – capitalul erotic şi deficitul sexual masculin – se 

bazează pe argumente dovedite ştiinţific. (1)

Conceptul de capital erotic este prezentat în Capitolul 1, în care 

cititorii vor identifica motivele pentru care acest concept câştigă tot 

mai mult teren în societăţile moderne prospere. La fel cum nivelul 

IQ-ului a crescut cu 6% în fiecare deceniu al ultimului secol, nive-

lul farmecului fizic a crescut şi el, treptat, de-a lungul timpului. Cele 

două procese sunt probabil corelate într-o anumită privinţă, la fel 

cum înălţimea este corelată cu abilitatea cognitivă şi abilităţile so-

ciale. (2) Putem oare măsura capitalul erotic în acelaşi fel în care se 

pot măsura înălţimea şi nivelul IQ-ului ? Ce este mai important – far-

mecul fizic sau cel social ? 

Este deja ştiut faptul că o statură impunătoare atrage după sine 

avantaje sociale şi economice, în special pentru bărbaţi. Majoritatea 

preşedinţilor americani au fost înalţi sau, cel puţin, ceva mai înalţi 

decât rivalii lor politici. Farmecul fizic şi cel social conferă, la rândul 

lor, nenumărate avantaje la locul de muncă, în viaţa socială, dar şi 

în relaţiile intime. În partea a doua a lucrării mele voi analiza modul 

în care capitalul erotic operează în viaţa de zi cu zi şi voi expune – cu 

argumente ştiinţifice – avantajele şi beneficiile pe care puterea ero-

tică le conferă în toate activităţile umane.

Capitolele 4 şi 5 analizează succint studiile care ilustrează avanta-

jele de care se bucură beneficiarii farmecului fizic şi social în viaţa de 

zi cu zi, şi modul în care le influenţează relaţiile de prietenie, idilele, 
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căsnicia, aventurile amoroase sau imaginea de sine, permiţându-le 

sa fie percepuţi ca nişte indivizi buni şi sinceri. Aceste studii atestă 

faptul că, în general, persoanele fermecătoare reuşesc să facă totul 

cu mai multă uşurinţă decât semenii lor. Beneficiile capitalului erotic 

sunt uneori etichetate cu termenul „discriminare“, dar acest lucru 

este incorect. Raritatea conferă valoare oricărui produs, talent sau 

aptitudini, fie că este vorba despre arta elocvenţei şi a persuasiunii, 

de cunoştinţele solide în domeniul IT, de abilitatea de a pilota un avi-

on sau de capacitatea de a alerga mai repede ca ceilalţi. 

Capitalul erotic joacă un rol vital în viaţa cuplurilor stabile, ajutân-

du-i pe parteneri să poarte negocieri şi să-şi împartă sarcinile şi res-

ponsabilităţile zilnice. Majoritatea studiilor au ca obiect de cercetare 

cuplurile heterosexuale, dar un model similar se desprinde şi din via-

ţa cuplurilor de homosexuali în care un partener este mai tânăr şi mai 

atrăgător din punct de vedere sexual. Acest lucru dă naştere „econo-

miei sexuale“ a relaţiilor intime (3) sau „sex-economiei“, care stă la 

baza tuturor interconexiunilor dintre un bărbat şi o femeie. 

În capitolul 6, redefinesc noţiunea de „divertisment erotic“, in-

dustria comercială a sexului şi industria de publicitate care se bazea-

ză pe vânzarea capitalului erotic. Indiferent dacă serviciile sexuale 

sunt sau nu prezente în industria de divertisment, indivizii implicaţi 

în această industrie sunt tineri – sau mai tineri decât majoritatea cli-

enţilor –, fermecători, frumoşi, plini de viaţă şi înzestraţi cu senzua-

litate. Aceştia oferă o gamă largă de abilităţi sociale sau talente ar-

tistice, cum ar fi, de exemplu, dansul, muzica sau acrobaţia. Chiar şi 

industria muzicală a îmbrăcat un caracter erotic ; aşa se explică de ce, 

uneori, cântăreţii sunt selectaţi în primul rând pentru capacitatea lor 

de a proiecta sex-appeal-ul şi vitalitatea în videoclipuri şi spectacole 

live. Reclamele la haine şi parfumuri au căpătat şi ele un aspect pu-

ternic sexual. Vedem adesea în materialele publicitare femei extrem 

de frumoase care vând tot felul de produse – de la detergent la ma-

şini sau uleiuri de maşini. 
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Capitolul 7 analizează valoarea comercială a capitalului erotic – 

modul în care acesta ne ajută să vindem produse, servicii, idei şi stra-

tegii politice în lumea politică, în media, la serviciu, în lumea spor-

tului sau a artelor frumoase. În industria serviciilor, abilităţile sociale 

şi capitalul erotic joacă un rol extrem de important în crearea unui 

anumit stil al serviciilor oferite, cum ar fi, de exemplu, atmosfera din-

tr-un club sau dintr-un bar. Cu toate astea, abilităţile sociale sunt la 

fel de importante în toate domeniile de activitate, în special în ma-

nagement şi în profesiile care implică o legătură directă cu clienţii 

sau cumpărătorii. Chiar şi politicienii, profesorii sau oamenii de şti-

inţă sunt conştienţi, pe lângă cunoştinţele lor solide, de importanţa 

unei imagini de sine impecabile deoarece – prin intermediul presei – 

sunt expuşi, odată cu ideile lor, privirilor publice. Deşi doar anumite 

profesii exploatează avantajele puterii erotice, studiile demonstrea-

ză faptul că în întreaga lume există multe alte domenii de activitate 

în care câştigurile obţinute de pe urma frumuseţii fizice se ridică la 

10 sau chiar 20%, aşa cum se întâmplă şi în cazul bonusurilor de 10 

sau 20% câştigate de indivizii înalţi. 

Capitalul erotic pare o noţiune atât de clară încât ne întrebăm de 

ce nu a fost niciodată identificată până acum. Argumentul pe care îl 

expun în partea întâi a acestei cărţi se referă la faptul că politica do-

rinţei a dus la înfrângerea femeilor în războiul dintre sexe. Capitalul 

erotic joacă un rol important în stimularea dorinţei sexuale a bărba-

ţilor şi – într-un mod mai puţin agresiv – a dorinţei sexuale a feme-

ilor. Dezbaterile referitoare la capitalul erotic şi la valoarea acestuia 

se axează în mod obişnuit asupra dorinţei şi nevoilor sexuale mascu-

line. Bărbaţii nu recunosc acest lucru pentru ca femeile să nu le ex-

ploateze „slăbiciunea“. Capitalul erotic al femeilor este astfel îngră-

dit de deficitul sexual masculin, de eul masculin exacerbat şi de lup-

tele pentru putere dintre bărbaţi şi femei. Politica sexuală modernă 

presupune negarea constantă a valorii capitalului erotic al femeilor 

şi a sexualităţii în viaţa privată. 
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Adeptele feminismului pretind că ideea potrivit căreia bărbaţii au 

un libido mai puternic este doar un mit – un pretext folosit pentru 

a exonera un comportament lamentabil. Ele susţin că nu există di-

ferenţe între sexualitatea bărbaţilor şi cea a femeilor, cum nu există 

diferenţe nici în alte aspecte existenţiale. Pentru a le dovedi că se în-

şală, în Capitolul 2 voi examina cu atenţie dovezile ştiinţifice, axân-

du-mă asupra implicaţiilor generate de diversele niveluri ale dorinţei 

masculine şi feminine. Am acordat o atenţie deosebită impactului pe 

care această diferenţă îl exercită asupra importanţei capitalului ero-

tic, dar şi relaţiei acesteia cu negarea valorii capitalului erotic. Pentru 

a demonstra argumentul potrivit căruia această diferenţă – „defici-

tul sexual masculin“ – este un fenomen universal, vă prezint cu lux 

de amănunte dovezile demonstrate ştiinţific în studiile de cercetare 

efectuate în întreaga lume. Este extrem de important să impunem 

acest fenomen ca pe un nou fapt social, pe care oamenii de ştiinţă 

l-au ignorat, şi să explorăm impactul acestuia asupra relaţiilor dintre 

bărbaţi şi femei atât în viaţa privată, cât şi în cea publică. 

De vreme ce avantajele capitalului erotic sunt substanţiale, trebu-

ie să ne întrebăm de ce nu am recunoscut până acum valoarea aces-

tui „bun“ personal. În Capitolul 3, susţin faptul că ideologiile patri-

arhale au minimalizat sistematic capitalul erotic al femeilor pentru a 

le împiedica să-l fructifice – în detrimentul bărbaţilor, şi asta deoa-

rece capitalul erotic al femeilor este mai mare decât cel al bărbaţilor, 

aceştia preferă să-i conteste existenţa sau valoarea, făcând tot ce le 

stă în putinţă ca să le împiedice pe femei să-şi exploateze acest atu. 

Din păcate, adeptele feminismului radical readuc la viaţă proteste-

le patriarhale „morale“ împotriva capitalului erotic feminin. Foarte 

multe lucrări feministe moderne împărtăşesc perspectivele şovine 

masculine, promovând dispreţul faţă de frumuseţea şi farmecul fe-

minin. Ideologia cunoscută sub numele de lookism şi revolta feme-

ilor supraponderale reprezintă cele mai recente forme de negare a 

valorii sociale şi economice a capitalului erotic. 
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Feminismul este o religie amplă, alcătuită din multe elemente 

contradictorii. Feminismul francez şi cel german au recunoscut şi 

au apreciat în general capitalul erotic al femeilor (fără să foloseas-

că însă acest concept). Conştientizarea capitalului erotic feminin în 

aceste ţări ne ajută să explicăm existenţa prăpastiei adânci care exis-

tă între adeptele feminismului radical, puritan, anglo-saxon şi sura-

tele lor de pe continent. 

Capitalul erotic pune în lumină un aspect existenţial, care oferă 

un avantaj net superior femeilor în raport cu bărbaţii, avantaj conso-

lidat de deficitul sexual masculin. Bărbaţii au refuzat până acum să 

recunoască acest lucru. Recunoaşterea capitalului erotic ca un bun 

de preţ scoate în evidenţă faptul că, deşi ne aflăm în secolul XXI, şti-

inţele sociale continuă să fie dominate de ideologiile patriarhale şi 

de discriminarea sexuală, în ciuda contribuţiei aduse de mişcarea 

feministă. Promovează, de asemenea, o nouă perspectivă asupra 

unor aspecte intens dezbătute din domeniul politicilor publice – ca 

de exemplu prostituţia şi sarcinile-surogat. 

Conceptul de capital erotic s-a născut în urma unor studii înde-

lungate de cercetare asupra statutului femeilor pe piaţa muncii şi în 

relaţiile intime, a „ingredientelor“ care lipsesc din teoriile deja exis-

tente referitoare la cheia succesului şi a înţelegerii mecanismului de 

funcţionare a relaţiilor interumane. Scopul meu este de a vă oferi 

o nouă perspectivă asupra tuturor aspectelor relaţiilor umane, atât 

în viaţa personală, cât şi în cea publică – şi de a le încuraja pe femei 

să-şi vândă marfa scump. 
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CAPITOLUL 1
Ce este capitalul erotic ?

Persoanele atrăgătoare ies imediat în evidenţă. Nu trec nicioda-

tă neobservate, îi atrag pe cei din jur ca un magnet şi se bucură de 

receptivitatea oamenilor. Natura l-a înzestrat pe preşedintele Barack 

Obama cu multe calităţi – este inteligent şi are o educaţie aleasă, dar 

fără îndoială că frumuseţea fizică, statura zveltă şi eleganţa au con-

tribuit la succesul lui, ajutându-l să câştige alegerile din Statele Unite. 

Astfel, alături de soţia lui, Michelle, a devenit primul preşedinte de 

culoare al Americii, reuşind să se ridice la toate aşteptările noastre. 

Elizabeth Taylor a fost o frumuseţe încă din copilărie, răspândind 

pe ecran o strălucire deosebită. Bărbaţii au considerat-o întotdeau-

na o femeie atrăgătoare, motiv pentru care s-a căsătorit (şi a divor-

ţat) de opt ori. 

Frumuseţea se bucură pretutindeni de apreciere. Chinezoaica 

Gong Li este una dintre cele mai frumoase actriţe din lume, obţinând 

un succes răsunător în filmul american Miami Vice, dar şi în alte pro-

ducţii cinematografice realizate de regizorul chinez Zhang Yimou. 

Se spune că jucătorul american de golf Tiger Woods este primul 

sportiv care a câştigat peste un miliard de dolari – majoritatea bani-

lor venind din contracte de sponsorizare de milioane de dolari, şi mai 

puţin de pe urma carierei sale de sportiv – şi asta pentru că se bucu-

ră de o apreciere internaţională, nu doar locală (4). Fermecătoarea 

lui soţie, dar şi copiii săi şi-au adus propria contribuţie la acest suc-

ces răsunător. 
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Aceste exemple aduc în prim-plan oameni celebri. Dar acelaşi ti-

par poate fi aplicat şi în cazul oamenilor obişnuiţi. Indivizii înzestraţi 

cu farmec fizic şi social au din start un as în mânecă, un atu, o ba-

ghetă magică, care-i ajută să răzbată cu succes în toate profesiile şi 

aspectele vieţii. 

Ştim cu toţii că banii pot cumpăra aproape orice. Pentru că eco-

nomiile occidentale au devenit „meritocraţii“1, ne-am obişnuit ca 

atunci când vorbim despre „capitalul uman“ să ne referim la avan-

tajele economice şi sociale pe care ni le oferă o educaţie solidă şi ex-

perienţa profesională. Capitalul uman presupune, de asemenea, şi 

contribuţia angajaţilor la orice proiect din cadrul economiei cunoaş-

terii. Termenul de „capital social“, adoptat recent, se referă la va-

loarea economică şi socială a prietenilor, rudelor şi partenerilor de 

afaceri  : oamenii pe care îi cunoaştem, nu cunoştinţele de care dis-

punem – acestea sunt două noţiuni complet diferite. Capitalul ero-

tic este al patrulea capital personal, complet ignorat până acum, în 

ciuda faptului că ne lovim zilnic de importanţa acestui bun de preţ. 

Capitalul erotic îmbină frumuseţea, senzualitatea, pofta de viaţă, 

arta vestimentară, şarmul, abilităţile sociale şi competenţa sexuală. 

Este o combinaţie între farmecul fizic şi cel social. Sexualitatea este 

şi ea un ingredient din acest melanj, pe care însă îl trecem adesea cu 

vederea, considerând că se aplică doar în cazul relaţiilor intime (5). 

Cu toate astea, cercetările efectuate în întreaga lume atestă faptul 

că oamenii din societăţile dezvoltate fac acum mai mult sex, cu mai 

mulţi parteneri, decât obişnuiau să facă înainte de apariţia metode-

lor moderne de contracepţie. Aşadar, sexualitatea joacă un rol im-

portant în viaţa modernă, influenţând din ce în ce mai mult litera-

tura, cultura populară şi industria de publicitate, şi conferind o am-

ploare fără precedent divertismentului sexual. Unii sunt încântaţi de 

această nouă „libertate sexuală“. Alţii o blamează. Imaginile erotice 

1  Sistem în care se aleg persoanele talentate, cu scopul de a fi promovate pe 
baza realizărilor obţinute. (N. tr.)


