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 Celulele din endometru sunt foarte strâns aliniate, creând o structura precum un zid de cetate în jurul 

uterului. Această barieră este plină de celule imune letale. Încă din 1903, cercetătorii au observat că 

embrionul „invadează” și își „digeră” drumul prin mucoasa uterină. În 1914 R. W. Johnstone descrie 

zona de implantare ca „linia de luptă unde are loc conflictul dintre celulele maternale și tropoderm”. 

Este o câmp de luptă „presărat cu morți de amândouă părțile”. 

 „Când oamenii de știință au încercat să inducă un proces de gestație la un șoarece în afara pântecelui, 

se așteptau ca embrionul să dispară, lipsit de suprafața pe care a evoluat și l-a care s-a adaptat pentru 

a-l hrăni și de la care să primească îngrijire. Au fost șocați să afle de fapt că – implantat în creierul, 

testiculul sau în ochiul unui șoarece – embrionul a luat-o razna. Celulele placentare și-au făcut o ieșire 

violentă prin țesuturile din jur, omorând tot ceea ce i-a ieșit în cale, pe măsură ce vâna artere pentru a-

și potoli setea de nutrimente. Nu e un accident că multe din genele active în dezvoltarea embrionului 

sunt implicate și în cancer.  Sarcina este mult mai asemănătoare cu un război decât ne-ar plăcea să 

admitem.” 

 „La cele mai multe mamifere, resursele de sânge sunt izolate de fetus. Nutrimentele ajung la fetus 

printr-un filtru, pe care mama îl controlează. Mama este un despot: ea oferă doar cât decidea ea ca ar 

trebui, ceea ce o face în mare măsură invulnerabilă la manipulări în sarcină. La primate și șoareci, avem 

o altă poveste. Celulele de la placenta invadatoare își digeră drumul către suprafața endometrului, 

punctând arterele mamei, înmulțindu-se foarte mult și remodelându-le să fie adecvate fetusului. În 

afara sarcinii, aceste artere sunt mici, sunt entități care ies ca structuri în spirală prin peretele uterin. 

Celulele placentare invadatoare paralizează vasele pentru a nu se putea contracta, și apoi pompează 

hormoni de creștere, mărindu-i pentru a captura cât mai mult sânge maternal. Aceste celule fetale sunt 

atât de invazive că mult timp coloni întregi persistă pentru restul vieții, migrând adesea în creierul 

mamei, ficat sau alte organe.” 

 

Interdependente ale diviziunii dorințelor 

 Ordinea de gen, adică diviziunea responsabilităților, oportunităților și a privilegiilor dintre persoanele 

chemate să fie femei si cele chemate să fie bărbați implică și un set de interdependențe psihologice, 

implicite în această diviziune. 

 Sunt aceste inter-dependențe înscrise în ceea ce ar putea purta denumirea de „psihologia speciei și a 

sexelor” sau ele au un grad de variație semnificativ ca sisteme de organizare socială și culturală? 

 Sau avem atât inter-dependențele psihologice ce derivă din diferențele sexuale ce vin din biologia 

reproducerii speciei, cât și conținuturi ale diferențelor psihologice ce derivă din istoria relațiilor sociale 

și culturale?  
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Antropologizarea diferenței sexuale 

 La mamiferul uman creierul uman, care este cel mai costisitor organ din punct de vedere energetic, 

necesită pentru dezvoltare și stimulare senzorială, afectivă și cognitivă. Ca atare mamiferele umane au 

o sarcină mai scurtă și o perioadă de formare în primele luni de la naștere. Copilul uman este puternic 

dependent în primele luni de viață de un adult pentru a-i oferi grijă, stimulare și în a-i asigura 

supraviețuirea. Primele șase luni din viața bebelușului uman joacă rolul unei „sarcini extrauterine”. 

 De-a lungul istoriei umanității această „sarcină extrauterină” a fost dusă, la fel ca și „sarcina 

intrauterină”, de către femei. De asemenea munca de îngrijire și asigurare a dezvoltări emoționale și 

cognitive a copilului i-a revenit tot femeii. Efectele au fost o mobilitate mai redusă pentru femela care 

oferă îngrijirea, o relativă lipsă de integrare în alte spații sociale decât cele ale îngrijirii, și, deseori, o 

devalorizare paradoxală a capacităților cognitive a femei – exact garantul dezvoltării cognitive a 

bebelușului și a copilului. 

 Specia umană, atât femelele adulte, cât și bărbații adulți, sunt receptivi sexual continuu (singurul 

mamifer cu această caracteristică). Deseori pentru femele (în condițiile unei mortalități infantile foarte 

mari și speranță de viață mică a adulților) acest  lucru a însemnat dedicarea vieții adulte îngrijirii 

continue a copiilor care se nășteau succesiv. 

 Începând cu anii 1970 avem tot mai multe voci care argumentează că biologia noastră nu este destin. 

Dorothy Dinnerstein în The Mermaid and the Minotaur (1976) este una din cele mai consistente astfel 

de voci. Structura argumentului este următoarea:  

o Mărimea craniană: Specificul speciei noastre este capacitatea adaptivă dată de către 

dezvoltarea creierului;  

o Specia umană este tehnologică: Dezvoltarea creierului a fost posibilă, spun studiile de 

antropologie biologică, datorită folosirii instrumentelor de lucru, inclusiv a limbajului, adică a 

aspectelor sociale. Adică, avantajul adaptativ al speciei este dată de capacitatea de a folosi 

tehnologia și organizarea socială („protezele tehno-sociale”) în vedere supraviețuiri;  

o Biologia nașterii: Efectul a fost transformarea biologiei nașterii pentru a putea alimenta cu 

nutrimente creierul bebelușului și în același timp reducerea perioadei sarcinii intrauterine și 

apariția unei „sarcini extrauterine”: copilul uman are nevoie de îngrijire prelungită pentru 

dezvoltarea creierului și cuplarea sa la stimulii de mediu; femela umană este cea care poartă 

sarcina, îl alăptează ulterior, îi oferă grijă, îi prezintă lumea, limbajul și primele instrumente.  

o Dezvoltările tehnologice noi: Începând cu secolul XX se dezvoltă noi tehnologii: contracepția, 

reducerea mortalității infantile și creșterea speranței de viață prin medicina modernă, tehnici 

noi de păstrare a igienei, forme de organizare socială urbană, care modelează natura mai 

aproape de nevoile umane, abundența sau disponibilitatea mâncării pentru aproape jumătate 

din populația globului.  

o Contraproductivitate socială: Aceste dezvoltările tehnologice ale speciei umane transformă 

comportamentul de îngrijire a copiilor în comportament neadaptiv la noul mediu tehno-social. 

Femeia adultă contemporană are în medie între 1-3 copii; perioada de alăptare funcțională 

datorită abundenței mâncării a fost redusă în medie la 6 luni; perioada de îngrijire oferită doar 

de mamă a scăzut sub doi ani prin apariția instituțiilor specializate (creșe și grădinițe); viața 

adultă productivă și creativă a unei femei s-a extins la mai bine de 50 de ani. A transforma acești 

50 de ani pentru femei doar în muncă de îngrijire sau a o pune pe linii de viață mai puțin 

recunoscute, remunerate și cu mai puține oportunități decât bărbații este contraproductiv 

social, pentru că astfel condamnăm jumătate din specie la o reducere masivă a creativității și 

productivității.  
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o Contraproductivitate psihologică: De asemenea, aceste aranjamente sunt contraproductive 

psihologic, atât pentru femeile care sunt prinse doar în rolul de mamă, cât și pentru copii care 

primesc grijă de la femei care nu își găsesc împlinirea psihologică (unele dezvoltând grade 

diferite de depresie). Exact contradicția dintre dezvoltarea noastră tehnologică și păstrarea 

formei în care creștem copiii ne pune în situația de a deveni mult mai puțini sănătoși emoțional-

psihic.  

o Noi forme de organizare tehno-socială: Specia umană are nevoie de noi aranjamente și 

instrumente tehnologice (inclusiv sociale și instituționale) mai complexe, care să permită 

integrarea femeilor adulte în viața complexă socială de care se bucură și bărbații și să li se 

permită și bărbaților să se bucure de viața emoțională și cognitivă a oferirii de grija pe care o 

pot oferi ei înșiși copiilor umani. Biologia nu este destin tocmai pentru că biologicul nostru a 

fost de la începutul nostru ca specie tehno-social. Vechile forme bio-tehnologice sunt contra-

adaptive acum pentru că tehnologicul s-a dezvoltat într-un mod în care avem nevoie de o 

renegociere a cuplajului dintre biologic și social.  

 Să explorăm două teorii care specifică în ce constă caracterului contra-productiv al organizării sociale 

moderne în constituirea interdependențe psihologice implicite între bărbați și femei în secolul XX și XXI. 

 

Efectul psihologic contra-adaptiv al unui parentaj realizat doar de mamă  

 Tot mai multe voci feministe (Jessica Benjamin, Mariarosa Dalla Costa, Nancy Chodorow, Silvia Federici, 

Jane Flax, Nancy Fraser) încep să argumenteze începând cu anii 1970 că efectele transformării femeii în 

muncitor afectiv neremunerat în circuitele de reproducție familiale sunt dezavantajoase atât femeile 

excluse din viața publică prin maternaj prelungit, cât și pentru copii moderni cu o alcătuire psihică 

contraproductivă pentru noua ordine tehno-socială.  

 În familiile preindustriale femeile constituiau rețele mai largi de suport reciproc care oferea grijă 

copiilor, permițând o viață afectivă cu mai multe posibilități de relații primare. Cuplul conjugal neolocal, 

ca ideal regulativ, este invitat prin organizarea socială să formeze gospodării noi, în afara familiei extinse 

și a relațiilor inter-generaționale, acolo unde există noi locuri de muncă în urma investițiilor de capital 

ale angajatorului. Efectul este că ceea mai mare din munca afectivă și de îngrijire devine 

responsabilitatea femeii, însă în afara rețelele de suport mai largi tradiționale. În plus, mediul urban 

anonim accentuează izolarea femeii casnice.  

 În noul cuplu conjugal iubirea primară este oferit doar de către mamă, ceea ce creează o dependență 

profundă afectivă față de a figura maternă, suprainstituind-o ca sursa singulară sau fantasmatic 

singulară de iubire.  

 De asemenea, natura relațiilor dependenței afectivă față de mamă este diferită dacă copilul este băiat 

sau fată, creând procese de încorporare și autonomizare diferită în funcție de sex.  

o Fetele sunt invitate să se identifice cu mama și să aibă relații de dependență afectivă întreaga 

viață și să renunțe la o parte din dezvoltare cognitivă complexă în favoarea unei dezvoltării 

emoționale mai mari. Băieții sunt invitați să se autonomizeze de mamă și să își nege aspectele 

de identificare maternă, masculinitatea fiind predicată în acest fel pe amenințarea continua a 

dependențelor latente de mamă, adică de o feminitate internă care trebuie repudiată în 

favoarea asertivității, puterii, raționalității publice.  

o Efectele sunt contraproductive: femeile sunt invitate să își dezvolte capacitățile emoționale în 

defavoarea dezvoltării autonomiei, creativității cognitive și a raționalității, în timp ce bărbații 

moderni sunt invitați să își reducă spectrul emoțional în favoarea dezvoltării „raționale”. Acest 

lucru este paradoxal, tocmai pentru că lumea tehno-socială pe care am dezvoltat-o solicită 

creativitate-emoțională și cognitivă, în același timp.  
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 Acest mod de a crește copii în societatea modernă (de subiectivare a omului modern) face ca mama să 

solicite prin natura maternajului structuri afective dependente, care va solicita în copil, odată ajuns 

matur, necesitatea unei gratificări afectivă idealizante de la alți adulți, similară cu iubirea maternă 

primară și fantasmele legate de acea iubire. Aceste persoane vor fi mai puțin pregătite să aibă 

interacțiuni colorate afectiv cu mai multe persoane, vor căuta relații unice cu o singură persoană. 

Paradoxal, acest tip de îngrijire este produce individualizare, izolare și capacitatea de a susține doar 

relații unice afective dependente de un alt adult. Chiar dacă organizarea noastră socială și tehnică 

solicită interacțiuni multiple, subiecții moderni sunt capabili mai degrabă de interacțiuni cu coloratură 

afectivă cu un număr restrâns de oameni, in timp ce vor fi incomodați de alții, sau chiar le vor produce 

disconfortul.  

 

Rolul diminuat al tatălui în societățile moderne capitaliste 

 Prima generație a Școlii de la Frankfurt (Theodor Adorno, Max Horkheimer, Eric Fromm) 

problematizează poziția paradoxală a tatălui patriarh și tatăl subordonat in ierarhia productivă 

birocratică a lumii industrializate.  

 Tatăl familiei mononucleare este cel care lucrează într-o lume alienantă a muncii salariale în care 

este integrat într-o ordine birocratică a autorității fluctuante. Autoritatea tatălui este continuu 

subminată de însăși structura de clasă din interiorul modernității capitaliste. Totuși în familie 

mononucleare tatăl are rolul unui patriarh, sursă principală de venit și autoritate. 

 În lipsa unei figuri reale care promite autoritatea:  

o Masculinitatea băiatului se construiește ca forme de identificare cu o imagine fantasmatică 

idealizată paternă, prin repudierea unei mame care îneacă copilul în grija sa. De aceea, 

bărbatului provenit din aceste aranjamente familiale i se oferă foarte puține posibilități de 

a deveni o sursă a generozității și a bunătății în relație cu proprii copii, față de el însuși și 

colegii săi. Este selectată o structură emoțională în care acțiunea, puterea, asertivitatea 

devin elementele marcatoare a prezenței sale în spațiul public și suportul material devin 

marcatorul prezenței sale în spațiul privat. 

o Feminitatea fetei se construiește prin imposibilitatea identificării cu prerogativele 

autorității paternale, autoritatea patriarhului. De aceea, ea este construită ca obiect al 

dorințelor, pe o imagine fantasmatică salvatoare în opoziție cu imaginea reală paternală 

(poziție paternală care în practica zilnică este incapabilă să ocupe poziția sa de putere în 

care e distribuit de jocul familial și social).  


