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FEMEILOI?*

DlvlzluNEA MUNCIT $r
I]IMOITFISMUL SEXUAL**

Cei doi factori care domini toate procesele psihice
sunt interesul social (Gemeinschafisgefiihl) gi lupta
pentru insemnita te (G elnng s streb en) . ln crearea gi
asigurarea condiliilor viefii sale, ln indeplinirea ielor
trei indatoriri principale ale viefii - iubire, profesie,
societate -, omul igi activeazi intotdeauna interesul
social ;i igi urmeazd aspiralia pentru insemnitate,
pentru putere $i pentru superioritate. Orice fenomen
psihic trebuie evaluat prin intermediul relafiei cantita-
tive gi calitative intre acegti doi factori pentru a obline
o inlelegere psihologici. Relafia dintre acegti factori
determini misura in care o persoani este capabili
si cuprindi intreaga logici a coabitirii umane gi si

Acest capitol include fragmente din Menschenkenntnis, Partea L,

Cap.7.
Menschenkennfnis, pp. 9 5 -97 .
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se adapteze la diviziunea muncii pe care o impune
aceasti logici.

Diviziunea muncii este o necesitate absoluti pentru
conservarea societilii umane. ln consecinfi, fiecare
persoani trebuie si ocupe la un moment dat un anumit
loc. Daci o persoani nu participi la lndeplinirea
acestei obligafii, ea se va opune conservirii vielii
sociale, a intregii rase umane. Aceasta uiti de rolul siu
de confrate uman gi ajunge sd cauzeze probleme. ln ca-

zunle mai ugoare, vorbim de lipsi de maniere, de mici
fraude qi de apucituri egoiste; in cazurile mai dificile,
vorbim de excentricitate qi delincvenfi; iar mai tirziu
in viafi, de infracliuni grave. Asemenea fenomene sunt
condamnate linAnd cont exclusiv de distanla lor fafi
de cerinfele vielii sociale gi de incompatibilitatea lor cu

acestea.
Valoarea unei persoane este determinati de modul

in care igi ocupi locul ce-i este atribuit in diviziunea
muncii din comunitate. Prin asumarea vielii sociale,
persoana devine semnificativi pentru ceilalli gi una
dintre miile de zale ale lanfului pe care sebazeazit
continuitatea vielii umane, absenla unui anumit
numir dintre aceste zale ducAnd la pribugirea vielii
sociale. in mod ideal, abilitilile individului ar fi
criteriul pentru a-i acorda propriul loc in intregul
proces de producfie al societilii umane. insi in acest

proces de concepere a vielii sociale s-a strecurat destul
de multi confuzie, ceea ce a perturbat diviziunea
muncii pusi pe acele baze, prin stabilirea de criterii
false pentru evaluarea valorii umane. Se poate ca,

din diverse motive, un individ si nu fie potrivit
pentru locul in care se gisegte; sau se poate si apari
dificultili din dorinla de putere sau din falsele ambilii
ale anumitor indivizi care, in urmirirea propriului
lor interes egoist, impiedici acest mod de coabitare
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umani gi de munci in comun. Puterea personali sau
interesele economice fac ca munca si fie distribuiti
astfel incit posturile cele mai plicute, care oferi mai
multi putere, si fie oblinute de anumite grupuri ale
societilii, in timp ce altele sunt excluse. intrucAt lupta
pentru putere joaci un rol uriag in aceste chestiuni,
procesul de diviziune a muncii nu s-a desfigurat
niciodati lin. Intervenlia violenti gi continui a ficut
din munci un fel de privilegiu pentru unii gi un fel de

opresiune pentru al1ii.
O astfel de diviziune a muncii este dati gi de

diviziunea pe sexe (dimorfismul sexual). inci de la
inceput, aceasta exclude de la anumite ocupalii, in
funcfie de fizic, una dintre pe{i, femeia, in timp ce

birbafilor nu le sunt atribuite alte tipuri de sarcini
pentru ci ei pot fi folosifi mai bine in alti parte.
Aceasti diviziune a muncii ar trebui indepliniti
ln conformitate cu un criteriu complet lipsit de
prejudecili.

Migcarea de emancipare a femeilor, in misura in
care nu exagereazd lucrurile c6nd e in focul luptei,
a acceptat logica acestui punct de vedere. Acesta nu
defeminizeazi femeile qi nici nu distruge relaliile
naturale dintre birbat gi femeie in ceea ce privegte
oportunitilile de munci potrivite pentru ei. in cursul
dezvoltirii umane, diviziunea muncii a luat o formi
in care femeia preia o parte din acele activitefi care
altfel l-ar fine ocupat gi pe birbat, in timp ce acesta
din urmi igi poate folosi mai util puterile. Aceasti
diviziune a muncii nu este deloc nerezonabile cate
weme resursele de munci nu rimdn astfel neintre-
buinfate, iar resursele intelectuale gi fizice nu sunt
gregit folosite.

4til
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SITUATIA CULTUIIALA

ll0MlNAT|A MASCULINTi*

Prin dezvoltarea cultprii in direcfia aspiraliei citre
putere, in special prin eforturile anumitor indivizi
sau clase care vor si-gi asigure privilegii pentru ei
ingigi, diviziunea muncii a fost direclionati in favoarea
birbafilor. Aceasti tendinfi predomini gi in ziua de azi,
avAnd catezultat o culturi umani ce se caractettzeazi
prin importanla covdrgitoare a birbatului. Diviziunea
muncii este astfel incit birbalii sunt grupul cu privilegii
garantate. Datoriti dominaliei lor, birbafii influenleazi
pozigia femeii in diviziunea muncii, in procesul de pro-
ducfie, citre propriul lor avantaj. Birbalii stabilesc sfera
de viali pentru femei gi sunt in pozilia de a o impune;
ei stabilesc pentru femei forme de viafa care urmeazi ln
principal punctul de vedere masculin.

Aqa cum stau lucrurile astizi, birbalii continui si
se lupte pentru superioritate asupra femeilor, in timp
ce femeile sunt permanent nemulgumite de privilegiile
masculine. Totugi, intrucit cele doui sexe depind strdns
unul de celilalt, apare o tensiune, o continui perturbare
a armoniei psihice. Aceasti stare psihici generali este

resimliti ca fiind extrem de dureroasi de ambele pirfi
ale rasei umane gi conduce la perturbiri cu bitaie lungi.

Dominalia masculini nu s-a niscut ca un fapt
natural, ci a trebuit si fie asigurati de numeroase legi.
inainte de asta, au fost pesemne perioade in care domi-
nalia masculini nu a fost o evidenfi. Existi, intr-adevir,
dovezi istorice ale unei perioade de matriarhat, de

filialie matriliniari, cind mama, femeia, a jucat rolul

* Menschenkenntnis,pp. 97-100.
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mai important in viafi, mai ales in ce privegte copilul,
iar toli birbaEii tribului aveau fali de ea anumite obli-
gaf,i. Unele obiceiuri gi tradifii continui si arate asta,
ca de exemplu folosirea in glumi, pentru orice birbat, a

apelativului de unchi sau vir al unui copil.
Tranzilia de la matriarhat la patriarhat a fost prece-

dati de o mare lupti. La inceput, birbatul intr-adevir nu
avea privilegiile pe care astizi li place si le prezinte ca fi-
indu-i date de la naturi, ci a trebuit si lupte pentru ele. O
buni descriere in detaliu a acestei evoluqii poate fi gisiti
in lucrarea lui August Bebel (1885), Femeia gi socialismul*.
Victoria birbagilor a fost echivalenti cu subjugarea
femeilor. in special lucririle despre dezvoltarea dreptului
stau elocvent mirturie pentru acest proces de subjugare.

Dominafia masculini nu a fost o stare naturale, ci a
devenit necesari numai in decursul luptei continue cu
popoarele lnvecinate, cAnd birbatului i-a revenit un rol
semnificativ de care s-a folosit pini la urmi pentru aca-
pararea definitivi a conducerii. Mini in mAni cu asta
au mers gi dezvoltarea proprieti,tii private gi dreptul de
mogtenire ca fundament al predominanfei masculine,
in misura in care birbatul este in general partea care
dobindegte gi care define.

I'EI?SI'ECTIVA ASUI'I?A

tNFEr?t0R rAll FEM EtL0R**

Pentru a-gi justifica dominafia, birbatul susline in
general ci, pe lingi faptul cipozilialui este dati de

August Bebel, Funeia $ socialinnul, Ed. Politici, Bucuregti, 1.960.
(N, trad.)
M ens chenkenntnis, pp. 10 3-107.
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la naturi, femeia este o fiinli inferioari. Perspectiva

asupra inferioritifi femeilor este atAt de rispdnditi
inc6t pare ci ar fi impirtigiti de toate fiinfele umane.
Pe lAngi aceasta, birbatul cunoaqte o anumiti neliniqte,
care izvorigte probabil din perioda luptei impotriva
matriarhatului, cind femeia reprezenta intr-adevir un
factor de nelinigte pentm birbat.

in istorie gi literaturi intdlnim tot timpul indicii de

acest fel. Astfel, un scriitor roman afirmi: ,,Mulier este

hominis confusio". [Femeia este confuzia birbatului.] La

conciliile bisericegti, problema daci femeia are sau nu
un suflet a ficut obiectul unor disculii aprinse gi s-au

scris tratate erudite pe problema daci gi ea este sau

nu tot o fiinli umani. VAnitoarea de vrijitoare cu ale

sale arderi pe rug a durat secole la rind gi este o tristi
mirturie a gregelilor, a uriagei nesiguranle gi a confuzi-
ilor acelor wemuri legate de aceasti problemi.

Femeile sunt adesea prezentate drept cavza tuturor
relelor din lume, ca in povestea biblici a picatului ori-
ginar sau ca in lliada lui Homer, in care a fost de ajirns o

femeie pentru a pogort suferinla peste popoare intregi.
Legende gi basme din toate timpurile vorbesc despre

inferioritatea morali a femeilor, despre depravarea,
riutatea, preficitoria gi nestatornicia lor gi despre

faptut ci nu te poli bizui pe ele. ,,Frivolitatea feminini"
este menlionati chiar gi in sprijinnl legilor. in mod
aseminitor, femeile sunt devalotizate in ce privegte

competenfa gi performanla. Figuri de stil, anecdote,
proverbe pi glume ale tuturor popoarelor sunt pline de

critici gi devaloriziri la adresa femeilor. Acestea sunt
acuzate ci sunt puse pe harfi, nepunctuale, meschine 9i
proaste.

O exrraordinari asculime a spiritului este pusi
in slujba dovedirii inferioritifii femeii, daci e si ne

gdndim doar la persoane ca Strindberg, Moebius,

tA ! coopEnAnEA
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Schopenhauer gi Weininger. RAndurile lor sunt
ingrogate de multe femei care, resemnate, au ajuns si
impirtigeasci perspectiva asupra inferioritilii femeii
gi a rolului subordonat pe care il meriti. Respectul
scizut fali de femei este exprimat gi prin salariile mult
mai mici pentru femei decit pentru birbafi, chiar gi

atunci cind munca lor este egali ca valoare cu munca
birbafilor.

Este adevirat ci testele de aptitudini au aritat ci
la anumite materii, ca matematica, biieqii se descurci
mai bine, iar la alte materii, ca limbile striine, fetele
se descurci mai bine. Biielii au dovedit intr-adevir
aptitudini mai bune decdt fetele pentru materii care li
pregitesc pentru ocupafii masculine. lnsi aceasta indici
doar aparent aptitudinile lor mai bune. Daci ne uitim
mai indeaproape la situafia fetelor, reiese ci povestea cu
abiliti,tile mai reduse ale femeilor nu e decdt o fabulafie,
o minciuni care doar aratda adevir.

Un alt argument impotriva prejudecilii despre
inferioritatea femeilor este numirul mare de femei care
s-au remarcat in cele mai diverse domenii, in special
in literaturi, artd, tehnologie gi medicini, ale ciror
realizdi le egaleazi intru totul pe cele ale birba$lor.
lntAmplitor, numirul birbalilor firi urmi derealizin,
dar cu un grad ridicat de incompetenfi, este atAt de
mare incAt se poate susfine cu o cantitate egali de

dovezi mitul inferioriti,tii birbagilor - desigur, la fel de
nedrept.

O consecinli gravi a acestui mit al inferioritilii a tot
ce line de feminin este o ciudati dihotomie conceptuali.
Masculinul este identificat pur qi simplu cu tot ce e

valoros, puternic gi victorios, iar femininul, cu tot ce

e obedient, servil gi subordonat. Aceasti manieri de a
gAndi s-a inridicinat atAt de adAnc in cultura noastri,
incAt tot ce e excelent are o nuanti de masculin, in timp
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ce tot ce e mai putin valoros gi mai supus obiecliei este

reprezentat ca feminin. Dupi cum bine se gtie, pentru
unii birbali cea mai gravi insulti e si fie ,,exact ca o

femeie", in timp ce la fete masculinitatea nu inseamni
denigrare. Accentul este pus intotdeauna astfel incAt tot
ce reamintegte de feminin si fie reprezentat ca inferior.

Observate mai lndeaproape, fenomenele care vin
frecvent in sprijinul atit de clar al acestui mit nu sunt
altceva decAt consecinlele unei dezvoltiri obstruclio-
nate. Nu dorim si suslinem ci am putea si facem din
orice copil o persoani care, ln sensul uzual, poate fi
considerati,,dotati" sau foarte capabili. insi suntem
increzitori ci am putea si facem din orice copil o
persoani care si fi e conside rartd netalentatd. D esiglr,
nu am ficut asta niciodati, dar Stim ci allii au reugit
in acest sens. $i este foarte plauzibil caastizi aceasta

si fie mai frecvent soarta fetelor decAt a biiefilor. Am
avut ocazia de a vedea asemenea copii ,,netalentafi" care

intr-o zi s-au dovedit atdt de dotafi incit pirea ci practic
au suferit o ffansfomare.

EFECTE ASUI)I?A COPIILOI?

Bi\rETil*

Toate institu,tiile, tradiFile, legile, moravurile 9i
obiceiurile noastre stau mirturie pentru pozilia privile-
giati a birbatului, citre care sunt indreptate 9i de citre
care sunt menfinute. Acestea pitrund pini in camera

copilului gi au o enormi influenji asupra psihicului
siu. Degi nu putem presupune o mare inlelegere din

* Menschenkenntnis, pp. 98-103.
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partea copilului a acestor conexiuni sociale, copilul este

sensibil la ele. Si luim de exemplu cazul unui biiat
care a reaclionat printr-un vehement acces de furie la
cererea de a lmbrica haine de fati. Asemenea intAm-
pliri ne oferi motive suficiente pentru a cerceta aceste

conexiuni. Ceea ce ne conduce din nou, dintr-o alti
perspectivi, la o alti considerafie asupra luptei pentru
putere.

Odati ce lupta pentru insemnitate a biiatului a ajuns
la un anumit nivel, el va prefera si o apuce pe calea care
pare garantati de privilegiile masculinitilii sale, pe care

le vede peste tot. Educafia familiali din ziua de azi este

foarte potriviti pentru suslinerea luptei pentru putere
gi, astfel, a inclinaliei spre avalofiza puterniq privile-
giile masculine gi a aspira la acestea. Motivul e acela
ci birbatul, tatil, se raporteazi de obicei la copil ca la
un simbol al puterii. Prin al siu du-te-vino misterios, el
treze$te interesul copilului mult mai mult decAt o face
mama.

Foarte curind, copilul observi rolul covirgitor pe

care il are tatil; el di tonul, rinduiegte, dirijeazd totul.
Copilul vede cum toati lumea ii respecti ordinele gi

cum mama se referi constant la el. ln toate privingele,
bdrbatul ii apare copilului ca fiind cel puternic. Unor
copii, tatil le apare ca fiind atAt de autoritar incAt ei
cred ci orice spune el e sfAnt gi, pentru a intiri o afir-
malie, rispund adesea doar cu ,,Aga a zis tata".

Chiar gi acolo unde influenla tatilui nu este atit de

evidenti, copiii vor avea impresia ci tatil este superior,
fiindci intreaga povari a familiei pare ci sti pe umerii
lui, in timp ce, de fapt, doar diviziunea muncii ii di
tatilui ocazia de a-qi folosi mai bine resursele.

Crescdnd, copilul nu are nevoie si citeasci deloc pe

aceasti temi. Chiar daci nu gtie nimic despre aceste

chestiuni, el va simEi efectul faptului ci birbatul este
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partea care aduce bani gi este privilegiati, chiar gi

atunci cind tagi gi mame cu capul pe umeri renunli
bucurogi la aceste vechi privilegii tradi,tionale in
favoarea unor drepturi egale. Este extrem de diflcil
si i se explice unui copil ci mama, care indeplinegte
activitilile domestice, este un partener cu drepturi egale

cu ale tatilui.
Si ne imaginim ce inseamni pentru un biiat si

vadi peste tot in fala ochilor, inci din prima zi de

viafi, ci birbatul este prioritar. Deja de la nagtere el
este primit cu mult mai multi bucurie decit o fetili gi

este sirbitorit ca un prin!. Toati lumea gtie ci, de cele
mai multe ori, pirinfii ar prefera si aibi biiefi. Biiatul
simte la fiecare pas cum, ca progenituri masculini,
este preferat gi considerat mai valoros. Diferite cuvinte
care ii sunt adresate sau pe care le aude ocazional ii
sugereazi iar qi iar importanla mai mare a rolului
masculin.

Biiatul di de superioritatea principiului masculin
gi sub forma faptului ci femeile care triiesc sub acelagi

acoperig cu el sunt folosite pentru muncile mai pulin
apreciate gi cd, in cele din urmi, femeile din mediul
siu nu sunt intotdeauna convinse de valoarea lor egali
cu a birbafilor. Elejoaci de reguli un rol prezentat ca

subordonat gi inferior.
Copilul triiegte toate situaliile ce decurg din aceasti

relafie. Rezultatul consti in nenumirate imagini qi

opinii despre esenla femeii, din care ea in general iese
prost. Dezvoltarea psihologici a biiatului capiti un
tipar masculin. in lupta lui pentru putere, obiectivele
sale lin de trisituri gi atitudini aproape exclusiv
masculine.

Din relafiile de putere descrise reiese un fel de

calitate masculini. Anumite trisituri de caracter care

indici spre aceasti sursi sunt considerate ,,masculine",

4 (l cooPEnAnEA
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altele ,,feminine", fdri ca niciun fel de date elementare
si justifice aceste aprecieri. CAnd comparim biielii gi

fetele gi gisim o aparenti confirmare a acestei clasi-
ficiri, nu putem vorbi de date naturale. Mai degrabi,
observim aceste fenomene la persoane care sunt deja
legate de o anumiti cadrare, al ciror plan de viafi, a

ciror linie directoare este deja ingustati de decizii de
putere univoce. Aceste relajii de putere le-au impus
unor astfel de persoane locul in care ele trebuie si-gi
caute dezvoltarea.

Astfel, distincgia intre trisiturile de caracter mascu-
line gi femine nu este justificati. Vedem ci ambele tipuri
de trisituri pot servi cerinlelor luptei pentru putere, ci
se poate exercita puterea gi cu mijloace ,,feminine" - de
exemplu, prin obedienfi gi supnnere. Prin avantajele de
care se bucuri un copil obedient, acesta ar putea pro-
gresa mult mai mult decit unul care nu este obedient,
chiar daci, in ambele cazuri, acfioneazi lupta pentru
putere. Posibilitate de a lnlelege o persoani este adesea
tngreunati fiindci lupta pentru putere, pentru a triumfa,
recurge la cele mai variate trisiturile de caracter.

Pe misuri ce biiatul cre$te, insemnitatea masculini-
tifii sale devine aproape o datorie. Ambilia sa, lupta lui
pentru putere gi superioritate sunt unite definitiv, devin
practic identice cu obligalia fafi de masculinitate. Multi
copii, in lupta lor pentru putere, nu sunt mulgumiEi
doar si aibi congtiinla masculinitifii. Vor intotdeauna
si arate gi si demonstreze ci sunt birba$ gi ci, de
aceea, trebuie si aibi privilegii. Pe de o parte, incearci
mereu si exceleze qi, ficAnd asta, igi exagereazi trisitu-
rile masculine de caracter; pe de alti parte, ei lncearci
mereu si-gi demonstreze superioritatea in fala mediului
feminin, a$a cum o fac to,ti tiranii, prin sfidare sau prin
viclegug, in funcfie de gradul de rezistenfi pe care il
lntAmpini.
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