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BĂRBAȚII ȘI FEMEILE  
SUNT DIFERIȚI
Adevărat sau fals?

„Ora de mate e grea!“ exclama Barbie‑adolescenta, o versi‑
une vorbitoare a păpușii care se vindea pe piață la începu‑
tul anilor ’90 — spre oroarea celor mai mulți cumpărători. 
(În replică, gruparea activistă de gherilă autointitulată 
Organizația de Eliberare a Păpușii Barbie a cumpărat un 
număr de păpuși, le‑a schimbat mecanismele de voce cu 
altele de la păpuși reprezentând soldați și le‑a pus înapoi 
pe rafturile magazinelor. Nu știu ce prefer — un soldățoi 
musculos și înarmat până‑n dinți, care chicotește: „Hai 
să ne plănuim o nuntă de vis!“, sau pe Barbie, cu silueta 
ei imposibilă și privirea goală, care mormăie: „Las’, că mă 
răzbun eu!“)

Compania Mattel a retras păpușile de pe piață și le‑a 
înlocuit mesajele nepotrivite, dar orice femeie din ziua 
de astăzi știe că aceste două stereotipuri există și prolife‑
rează — nu numai pe rafturile magazinelor de jucării, ci și 
dincolo de ele. Adevărul este că tocmai femeile care luptă 
cel mai viguros  pentru apărarea drepturilor femeilor sunt 
și cele care exercită o mare presiune  pentru a nu fi cercetate 
diferențele înnăscute dintre bărbați și femei. Temerea lor 



M
A

R
IA

N
N

E
  

J.
 L

E
G

A
T

O
D

e c
e f

em
ei

le
 u

ită
 g

re
u 

și 
bă

rb
aț

ii 
re

pe
de

ISBN 978-606-44-0675-0
cu r t e ave che . ro

Bărbații și femeile gândesc diferit, percep în mod diferit im-
portanța lucrurilor și privesc lumea în care trăiesc prin filtre 
absolut diferite.

Acest adevăr nu este nicăieri mai pregnant decât la nivelul cre-
ierului, organul care găzduiește tot ceea ce ne face umani: pa-
siunile, intuiția, concepția asupra lumii înconjurătoare, întrea-
ga noastră viață intelectuală și afectivă. Creierul bărbatului și 
creierul femeii sunt extrem de diferite atât din punct de vedere 
chimic, cât și din punct de vedere structural, ceea ce explică de 
ce bărbații și femeile abordează lumea în moduri foarte puțin 
asemănătoare.

Cum poate fi depășită această distanță fiziologică? Dr. 
Marianne Legato prezintă în cartea de față strategii și trucuri 
prin care să înveți să gândești precum celălalt sex și prin care să 
înlesnești o comunicare de multe ori aflată în impas. 

Cititorii nu pot să nu împărtășească 
fascinația autoarei față de un 

subiect care are un impact foarte direct 
asupra relațiilor.

c l e v e l a n d  p l a i n 
d e a l e r

m a r i a n n e  j .  l e g a t o

c u  l a u r a  t u c k e r

Citirea acestei cărți este o revelație 
 de la început până la sfârșit.

d r .  a l i c e  d o m a r
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este aceea că respectivele concluzii vor fi utilizate împo‑
triva noastră, a femeilor — fie banalizate în  mass‑media 
până la nivelul unor vorbe goale care nu reprezintă adevă‑
rul științific, fie invocate, în cercurile politice și acade‑
mice, ca probe ale inferiorității noastre.

Așa încât, oarecum îngrijorată, formulez următoarele 
întrebări: Sunt bărbații și femeile cu adevărat diferiți? 
Analizează ei informațiile în moduri chiar așa diferite? 
Dacă da, putem trage concluzia că există niveluri specifice 
de performanță în rezolvarea problemelor, în funcție de 
sex? Acestea sunt întrebările de la care trebuie să plece, 
inevitabil, cartea de față. Îngrijorată sau nu, mă simt 
obligată să pornesc de la ele dintr‑un motiv simplu: prin 
cunoaștere devenim mai puternici.

Am văzut acest lucru demonstrat de nenumărate ori, de când 
lucrez în domeniul de pionierat al medicinei orientate în 
funcție de sex. Când am început să lucrez în acest dome‑
niu, se pleca de la premisa că femeile sunt pur și simplu, 
fiziologic vorbind, niște bărbați mai mici. Din nefericire, 
ceea ce nu știam despre diferențele dintre cele două sexe le 
făcea rău femeilor.

Fiindcă nu înțelegeau modul diferit în care funcționează 
inima femeilor, doctorii le trimiteau pe femei acasă, în 
toiul unui atac de cord, fiindcă ele se plângeau de dureri 
localizate la nivelul stomacului. Medicamente care fuse‑
seră testate numai pe bărbați erau prescrise după aceea 
femeilor, deși substanțele active din ele nu făceau decât să 
le înrăutățească simptomele. Pe scurt, doctorii comiteau 
greșeli,  pentru că nu țineau cont de diferențe. Multe femei 
au avut de suferit; unele chiar au murit.

Riscăm să facem în continuare aceleași greșeli; abia am 
deschis drumul unei medicine orientate în funcție de 
sex. Până acum, nu ne‑am făcut decât o vagă idee despre 
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cât de diferite sunt femeile față de bărbați, din punct de 
vedere atât anatomic, cât și biologic, și despre ce înseamnă 
această realitate atunci când vine vorba de prevenirea și 
vindecarea bolilor și de asigurarea stării de bine la ambele 
sexe. În fiecare zi, descoperim lucruri de importanță capi‑
tală, care ne arată că femeilor trebuie să li se pună diagnos‑
tice și să li se recomande tratamente în alte feluri decât 
pacienților‑bărbați.

Zona cea mai puțin cercetată este creierul. Nu sunt puține 
probele științifice care arată că între creierele femeilor și 
cele ale bărbaților există diferențe, dar adevărata dimensi‑
une a acestor diferențe și implicațiile lor rămân, deocam‑
dată, un teritoriu virgin. Există diferențe neurologice și 
hormonale între noi, dar ce semnificație au ele?

Sigur că aceste lucruri îi interesează pe cei care practică 
efectiv medicina. Poate că viitoarele noastre descope‑
riri vor aduce modificări în tratamentul unor tulburări 
neurologice precum maladia Parkinson, al unor tulburări 
comportamentale precum autismul sau al unor disfuncții 
cognitive precum demența. Cert este că nu vom ajunge 
niciodată la o înțelegere completă a niciunor stări mala‑
dive, tulburări evolutive sau deze chilibre neurologice, fără 
să înțelegem mai întâi de ce respectivele afecțiuni se mani‑
festă în moduri diferite la cele două sexe; și adevărul este 
că multe dintre maladii chiar afectează în mod diferit cele 
două sexe.

Să luăm, de exemplu, schizofrenia  — o maladie pe care 
unii doctori și lucrători din serviciile de sănătate publică o 
consideră cea mai devastatoare din lume și de care suferă 
circa două milioane de americani. De ce la femei schizo‑
frenia se instalează mai târziu, perioadele de remisie sunt 
mai lungi, iar tratamentele dau rezultate mai bune decât 
la bărbații care suferă de aceeași boală? De ce femeile  



32 DE CE FEMEILE UITĂ GREU ȘI BĂRBAȚII REPEDE

schizofrenice prezintă o intensificare a simptomelor bolii 
în zilele dinaintea ciclului menstrual? De ce bărbații schi‑
zofrenici recunosc mai greu mirosurile decât femeile schi‑
zofrenice? Poate că aceste diferențe observabile la cele 
două sexe ne vor furniza elemente noi care ne vor ajuta să 
diagnosticăm și să tratăm această boală și la bărbați, și la 
femei. Ținând cont de cât de important s‑a dovedit, în alte 
domenii, faptul în sine de a recunoaște aceste diferențe, 
sunt convinsă că nu există altă cale decât să mergem 
înainte cu cercetările.

Dar creierul este foarte strâns legat de comportament, 
încât asemenea cercetări au și implicații sociologice inevi‑
tabile și, în opinia mea, foarte interesante. Cum afectează 
diferențele hormonale și neurologice dintre noi felul în 
care trăim și în care trăim împreună? Dacă am ști mai bine 
prin ce anume diferă creierele noastre de cele ale colegilor 
noștri bărbați, ale fiilor și iubiților noștri, nu ne‑ar fi mai 
ușor să trăim în deplină armonie cu ei? Analizele mele din 
acest capitol — și din cartea de față, în general — pleacă 
tocmai de la această premisă.

O muncă neobosită — și nesfârșită!
În paginile de față, insist de nenumărate ori asupra faptu‑
lui că bărbații și femeile au o mulțime de lucruri de învățat 
unii de la alții — și cred cu tărie că așa este. Eu însămi am 
învățat incredibil de mult de la bărbații din jurul meu: de la 
tatăl meu, care mi‑a fost cel dintâi profesor, de la promoția 
predominant masculină din care am făcut parte în școala 
de medicină (eram una dintre cele 13 femei dintr‑un total 
de 144 de studenți), de la profesorii pe care i‑am avut — 
majoritatea bărbați.
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Dar anumite cercetări recente surprinzătoare arată că 
învățarea are loc la un nivel mult mai profund decât 
am crezut cu toții; părerea mea este că acest lucru are 
o importanță covârșitoare în privința modului în care 
bărbații și femeile pot învăța unii de la alții. Creierul 
nu ne este niciodată cu adevărat și complet „format“: 
experiențele noastre continuă să influențeze profund 
structura acestui organ miraculos. Cercetările recente 
arată că, și după copilărie și pubertate, creierul continuă să 
se dezvolte — și anume pe toată durata vieții, atât timp cât 
primește stimuli.

Mulți oameni de știință au contribuit la înțelegerea modu‑
lui în care este afectat creierul nostru de experiențele prin 
care trecem atunci când venim în contact cu lumea, dar 
puțini au avut o contribuție la fel hotărâtoare ca docto‑
rul Eric Kandel, profesor la Universitatea Columbia din 
New York, acolo unde predau și eu. Profesorul Kandel a 
demonstrat, prin cercetările sale asupra melcului de mare 
obișnuit — nici mai mult, nici mai puțin! —, că învățarea 
se bazează pe constituirea unor circuite specifice de comu‑
nicare în interiorul creierului, circuite care sunt determi‑
nate de experiențele prin care trecem.

Învățarea este procesul prin care sunt acumulate informații. 
Memoria este forma sub care informațiile respective sunt 
stocate,  pentru a putea fi recuperate ulterior. Studiile 
profesorului Kandel, recompensate cu Premiul Nobel, au 
arătat că actul învățării și cel al memorării produc modifi‑
cări de ordin fizic în creier. Când memorăm diverse lucruri 
și întâmplări, determinăm anumite grupuri de neuroni să 
comunice mai intens unii cu alții, fie sporind capacitatea 
conexiunilor existente, fie creând altele noi. Profesorul 
Kandel a arătat că experiențele prin care trecem modifică 
efectiv structura și funcțiile creierului nostru, în așa fel încât 
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acesta creează amintiri ale acelor experiențe — amintiri de 
care ne folosim atunci când ne adaptăm comportamentul.

Sistemul nervos al melcului testat de profesorul Kandel a 
învățat fiindcă a trăit o experiență care a provocat o schim‑
bare efectivă în conexiunile fizice dintre celulele nervoase. 
La fel se întâmplă și cu sistemul nostru. Intensitatea 
comunicării dintre celulele din creierul nostru se modi‑
fică datorită schimbărilor efective care au loc în interio‑
rul acelor celule. Neuronii care participă la crearea unei 
amintiri noi capătă o nouă structură și o nouă funcție, ca 
rezultat al răspunsului lor la experiența trăită. Creierul dă 
naștere unui nou circuit fizic, pe care omul îl ține minte 
tot restul vieții — amintirea respectivă. Altfel spus: actul 
de memorare produce modificări la nivelul creierului.

Omul exercită un control deloc neglijabil asupra acestei 
modelări a propriului său creier. Practicarea unei anumite 
activități sau a unui anumit comportament sporește eficiența 
conexiunilor, consolidând circuitele memoriei și modifi‑
când în continuare structura creierului. La o gimnastă, de 
pildă, cerebelul, adică porțiunea din creier răspunzătoare 
de echilibru și de controlul precis al mișcărilor, crește în 
volum pe măsură ce sportiva se antrenează.

Desigur, fiecare om răspunde la stimulii primiți din 
lumea exterioară în funcție de o mulțime de factori, prin‑
tre care se numără profilul său genetic individual, nive‑
lurile hormonale, aparatul senzitiv și experiențele deja 
trăite. Dar fiecare om își poate modifica efectiv creierul. 
Așa încât, deși suntem diferiți între noi, trebuie să fim 
conștienți de aceste diferențe,  pentru că toți putem învăța 
unii de la alții, la nivelul cel mai profund cu putință. 
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Ce știm și ce nu știm
În preambulul acestei cărți, aș vrea să prezint cititorilor o 
viziune de ansamblu asupra nivelului la care a ajuns știința 
în prezent, sub forma unor afirmații de tip „adevărat sau 
fals?“, pe care le‑am formulat plecând de la anumite între‑
bări ce mi‑au fost puse fie la cursuri, fie de către pacienți. 
Reamintesc însă că, deși se pare că există moduri dife‑
rite de gândire, de memorare și de trăire a emoțiilor, în 
funcție de sex, diferențele respective nu presupun, în mod 
necesar, superioritatea unui sex față de altul. Cercetările 
deschizătoare de drumuri ale profesorului Kandel ne 
asigură că numai sexul ne este bătut în cuie, nu și creierul. 
Dacă învățăm unii de la alții, atunci diferențele dintre noi, 
în loc să ne despartă, ne oferă noi posibilități.

Sexul fiecăruia dintre noi este determinat de 
propria biologie. Adevărat sau fals?
Și adevărat, și fals: Cu toate că sexul fiecăruia dintre noi 
este determinat în momentul concepției și trăim tot restul 
vieții rămânând de același sex, în realitate devenim mai 
mult sau mai puțin femei sau bărbați pe măsură ce înain‑
tăm în vârstă. Să vedem cum se întâmplă acest lucru.

Cromozomul sexual cu care contribuie tații noștri deter‑
mină, la fiecare dintre noi, formarea organelor sexuale 
bărbătești sau femeiești. Aceste organe, la rândul lor, 
secretă hormoni care produc modificări dramatice, în 
funcție de sex, la nivelul fiecărui organ și al fiecărui țesut 
din corpul nostru, inclusiv în creier, programându‑le în 
așa fel, încât să răspundă în moduri diferite în funcție 
de sex, în tot cursul vieții. Nivelurile diferite ale hormo‑
nilor prezenți de‑a lungul vieții fiecăruia dintre noi ne 
influențează în continuare sexul.
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Cu alte cuvinte, genele ne determină sexul, iar hormonii 
adaugă sarea și piperul. Interacțiunea complexă dintre 
acești doi factori — mai ales în anumite perioade speci‑
fice, în care nivelurile lor cresc sau scad, cum se întâm‑
plă la pubertate sau la menopauză — e răspunzătoare de 
diferențele dintre cele două sexe și de faptul că fiecare 
dintre noi este diferit de toți ceilalți.

Natura umană explică, însă, numai parțial diferențele 
dintre noi. Adevărul este că una dintre cele mai spinoase 
probleme cu care avem de‑a face atunci când studiem 
diferențele dintre sexe este aceea de a stabili care diferențe 
se datorează factorilor genetici și hormonali de la nivelul 
biologic și care sunt rezultatele „creșterii“, adică în ce fel 
suntem condiționați și modelați de mediul în care trăim.

Societatea consideră, de bună seamă, că bărbații și feme‑
ile sunt diferiți unii de alții și așteaptă de la fiecare dintre 
noi un comportament specific, în funcție de sex. Chiar și 
atunci când copiii sunt mici, părinții își încurajează fiii și 
fiicele către activități foarte diferite unele de altele  — și 
adevărul este că băieții și fetele chiar au preocupări foarte 
diferite.

Aceste paradigme prea puțin asemănătoare legate de ce 
înseamnă să fii de sex bărbătesc sau femeiesc dau naștere 
unor întrebări esențiale în privința diferențelor dintre 
cele două sexe. Câte diferențe dintre bărbați și femei 
sunt rezultatele rolurilor specifice fiecărui sex, pe care le 
impune societatea într‑o anumită etapă? Talentele, tempe‑
ramentul și concepția noastră despre lume, care sunt 
orientate în funcție de sex, sunt oare în mod inevitabil 
„cablate“ în sistemul nervos central al fiecăruia dintre noi? 
Sau comportamentul nostru plin de stereotipuri de ordin 
sexual se mulează pe așteptările ridicate în fața noastră de 
cultura în care trăim?
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Unele diferențe dintre bărbați și femei, într‑adevăr, sunt 
predeterminate. Dar, de îndată ce venim pe lume, începe 
să se manifeste puternic mediul în care trăim, în sensul 
că ne influențează sau chiar ne modifică infrastructura, 
modelând felul în care acționăm și interacționăm cu 
cei din jur. Dacă experiențele pe care le trăim pot să ne 
modifice creierul, înseamnă că elementele care țin de 
condiționare și cele biologice sunt mult mai strâns inter‑
conectate decât am crezut inițial. Dacă te porți cu fiica ta 
ținând cont de faptul că e fată, ea va deveni fată într‑o și 
mai mare măsură. Creierul nu este niciodată „format“; 
el continuă să crească și să se schimbe, atât timp cât i se 
furnizează informații. 

Există diferențe semnificative între creierul 
bărbaților și cel al femeilor. Adevărat sau fals?

Adevărat: Pare de la sine înțeles ca bărbații și femeile să 
aibă creiere diferite  — la urma urmei, ce poate fi mai 
important, în legătură cu fiecare dintre noi, decât faptul 
că suntem bărbat sau femeie?! Și totuși, de la începuturile 
medicinei până de curând, doctorii și oamenii de știință au 
plecat de la premisa că toate organele bărbaților și femei‑
lor sunt identice, cu excepția celor implicate în mod direct 
în reproducere. Cercetările bazate pe o altă prezumție sunt 
foarte recente: oamenii de știință au observat abia în urmă 
cu trei decenii și ceva că există diferențe în structura fizică 
a creierelor la masculii și femelele de șobolan. Astăzi, este 
deja confirmat faptul că aceleași diferențe există nu numai 
la alte specii cu două sexe, cum ar fi păsările cântătoare 
sau maimuțele, ci și la creierele umane, ale căror anatomie 
și mod de funcționare diferă la bărbați față de femei.
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