
Teatr im; Sfefana Jaracza w-Olsztpiie-- . 

Silke Hassler 



Teatr im. Stefana Jaracza 
WOisztynie 

prapremiera polska: 12 lutego 2011 

reżyseria: Emilia Sadowska 
scenografia: Katarzyna Stochalska 

muzyka: Marcin Mirowski 
reżyseria świateł: Damian Pawella 

obsada: 
Maria - Marzena Bergmann 

Judyta - Katarzyna Kropidłowska 
Stara kobieta - Irena Telesz - Burczyk 

Pielęgn iarz - Grzegorz Jurkiewicz 
Mężczyzna - Radosław Hebal 

asystent reżyserki : Radosław Hebal 
inspicjent: Grażyna Nowak 

sufler: Anna Lipnicka 
real izacja świateł : Adam Pawełko 

realizacja dźwięku : Andrzej Matusewicz 

prawa autorskie: Agencja ADiT 

Silke Hassler 

f Jl 
/Qualifikationsspiel/ 

przekład : Aleksander Berlin 



CHCIAŁBYM , 
POZNAC 
KOBIETĘ 

Chciałbym poznać kobietę. 
Chciałbym wreszcie dokładnie wiedzieć, 
z kim mam do czynienia. Pomyślałem 
sobie; że to jest właściwe miejsce. 
Wszędzie indziej poznaję kobiety, któ
re po krótkim czasie okazują się 
kompletnymi przeciwieństwami. Spoty
kam przemiłą, mądrą kobietę, a po 
trzech tygodniach wychodzi na jaw, że 
ona jest neurotyczką ze skłonnością do 
autodestrukcji. Albo poznaję delikatną, 
pełną wdzięku istotę, i co się okazuje po 
kilku dniach? Że ma co najmniej pięć 
alergii i początki buUmH. A więc idę na 
psychiatrię i próbuję poznać jakąś 
kobietę. Tutaj jej stan jest oczywisty, 
wpisany w kartę pacjenta, wystarczy 
tylko zobaczyć, jakie bierze lekarstwa, 
i już wie się wszystko. Tutaj spotyka 
człowiek same katastrofy, ale nie spo
tykają go żadne zawody . 

• 

MĘZCZYZNA 



• 

A MOZE 
JESTEM 

WARIATKĄ? 
A może jestem wariatką? Bo wmawiam 
sobie, że kocham męża, ale ja muszę to 
sobie wmawiać, bo inaczej kompletnie 
bym zwariowała. Za każdym razem, gdy 
ze sobą śpimy, a zdarza się to skrajnie 
rzadko i trwa zawsze bardzo krótko, 
muszę wydawać z siebie ochy i achy, 
żeby myślał, że mi dogodził. Czy on 
rzeczywiście w to wierzy, że mnie do
prowadza do orgazmu w dwie minuty? 
Bierze te moje ochy i achy rzeczywiście 
serio? A one mają zupełnie inne 
znaczenie. Ach! - zapomniałam kupić 
jajka. Aach - jeszcze muszę zapłacić za 
prąd. Aaach - w niedzielę przyjdą na 
obiad jego rodzice, i znowu będę musiała 
wysłuchiwać, jaka muszę być szczęśliwa, 
że mam go za męża. Och! Ach! Och! 
Jeśli kobieta powie mężczyźnie, co my
śli, on natychmiast ucieknie. 

KOBIETA 



Kiedy widzimy kobietę ubraną jak mężczyzna i mężczyz
nę przebranego za kobietę, wtedy to, twierdzi Butler, 
co zauważamy jako pierwsze, bierzemy za prawdziwe, za 
oczywistości płci kulturowej, ponieważ wszelka nie
jednoznaczność jest kłopotliwa dla umysłu. Umysł 
niejednoznaczności nie lubi, co psychologowie stwierdzili 
już na początku poprzedniego wieku. Umysł lgnie do 
wszelkiej matrix, która pomogłaby mu uporządkować 
i ustalić wieloznaczny, niejednorodny, sfragmentaryzowany 
świat. W ten sposób powstaje płeć. ( ... ) 
Płeć jest czymś, co bezustannie stwarzamy, co wykonujemy 
w codziennym życiu, a tożsamość podmiotu jest zawsze 
performatywna, powstająca dzięki powtórzeniom, a przez 
to podlega wariacjom i jest niestabilna. Płeć więc, podob
nie jak tożsamość „ja", wydaje się nieustannym show, 
zestawem znaków i masek, kostiumem, który przybieramy. 
Nieustanne odgrywanie tego rodzajowego show prowadzi 
do utrwalenia go i w końcu powstaje wrażenie, że płeć 
zaczyna się nam wydawać czymś danym, naturalnym, 
oczywistym. W sensie filozoficznym staje się esencją. 

Olga Tokarczuk, Wstęp do: Judith Butler „Uwikłani w płeć", Warszawa 2008. 

Wittig przyjmuje, że kulturowa płeć powstaje za sprawą 
„biologicznej płci". W tym ujęciu „biologiczna płeć" wydaje 
ciału nakaz, by stało się ono kulturowym znakiem, 
zmaterializowało się w posłuszeństwie wobec historycznie 
ograniczonych możliwości oraz by dokonało tego nie jeden 
raz czy dwa, lecz w formie długotrwałego i powtarzalnego 
cielesnego projektu. Użyte tu pojęcie „projektu" sugeruje, 
że u jego źródeł leży siła radykalnej woli. Kulturowa płeć 
stanowi jednak projekt, którego celem jest przetrwanie w 
kulturze, a zatem pojęcie s t r a t e g i i lepiej oddaje 
obowiązkowy charakter sytuacji, w której zawsze, choć na 
najróżniejsze sposoby, inscenizuje się kulturową płeć. 
Dlatego też inscenizowanie kulturowej płci jako strategia 
przetrwania w obrębie obowiązkowych systemów wiąże się 
w oczywisty sposób z groźbą kary. Rozdzielne kulturowe 
płcie stanowią we współczesnej kulturze jedną z postaci 
„uczłowieczania" jednostki. Tak jest, z reguły wymierzamy 
karę tym, którym nie udaje się poprawnie „wykonać" 
kulturowej płci. Nie istnieje żadna „istota", którą kulturowa 
płeć by wyrażała czy uzewnętrzniała, ani też obiektywny 
ideał, do którego może ona dążyć. Kulturowa płeć nie jest 
także żadnym faktem. Jej ideę tworzą dopiero najróżniejsze 
akty, bez których by jej w ogóle nie było. I właśnie z tego 
powodu kulturowa płeć stanowi konstrukt nieustannie 
ukrywający swoją genezę. Istnienie milczącej zbiorowej 
zgody na inscenizowanie, wytwarzanie i podtrzymywanie 
rozdzielnych i przeciwstawnych kulturowych płci jako 
kulturowych fikcji jest maskowane przez dużą 

wiarygodność samych wytworów - oraz przez ewentualne 
kary czekające na wszystkich, którzy przestaną w nie 
wierzyć. Taki konstrukt „skutecznie przekonuje", by wierzyć 
w jego konieczność i naturalność. Historycznie określone 
możliwości urzeczywistniane w najróżniejszych cielesnych 
stylach nie są niczym innym, jak właśnie kulturowymi 
fikcjami, które pod presją kary trzeba na przemian 
ucieleśniać i zmieniać. 



Przyjmijmy zatem, że osobliwe zjawisko „naturalnej 
biologicznej płci" i „prawdziwej kobiety" oraz cały szereg 
dominujących i niezmiernie przekonujących społecznych 
fikcji to rezultat nawarstwienia się norm kulturowej płci. 

Załóżmy też, że na przestrzeni wieków ów proces 
nawarstwiania wytworzył zbiór cielesnych stylów, które w 
urzeczowionej formie znamy jako naturalne konfiguracje 
biologicznie upłciowionych ciał, pozostających w stosunku 
do siebie w binarnej opozycji. Jeśli style te podlegają 
realizacji i jeśli wytwarzają spójne podmioty określone ze 
względu na kulturową płeć, które rzekomo tychże stylów 
mają być źródłem, to jaki rodzaj odgrywania mógłby 
ukazać, że ta pozorna „przyczyna" jest w istocie skutkiem? 
W jakim sensie kulturowa płeć jest aktem? Podobnie jak 
inne rytualne inscenizacje społeczne, tak też działania 

związane z płcią trzeba wciąż 

po wt a r z a ć. Powtórzenie stanowi ponowną realizację 
całego społecznie przyjętego zbioru znaczeń, a także jest 
okazją do jego ponownego doświadczenia. Jest to 
zwyczajny i zrytualizowany sposób sankcjonowania tych 
znaczeń . Wprawdzie to ciała konkretnych jednostek 
inscenizują owe znaczenia poprzez stylizację według 

wzorców kulturowej płci, lecz całe to „działanie" ma 
charakter publiczny. Działania te mają wymiar czasowy i 
zbiorowy, a ich publiczny charakter nie pozostaje bez 
konsekwencji; strategicznym celem owej powtarzanej 
inscenizacji jest utrzymanie kulturowej płci w ryzach 
binarnego porządku. Celu tego nie należy przypisywać 
pojedynczemu podmiotowi, ale raczej postrzegać go jako 
sposób, by podmiot ustanowić i wzmocnić. 
Kulturowej płci nie należy pojmować jako sztywnej 
tożsamości bądź siedliska sprawczości, z którego 
wypływają rozmaite akty. Trzeba raczej spojrzeć na nią jako 
na rozrzedzoną tożsamość, ustanawianą w czasie i 
zatwierdzaną w przestrzeni publicznej dzięki s t y I i -
zowanemu powtarzan i u 
a k t ó w. Efekt kulturowej płci jest skutkiem stylizacji 
ciała. Dlatego należy widzieć w nim pewien powszechny 
sposób, w jaki gesty, ruchy i najróżniejsze style ciała 
stwarzają iluzję stabilnego upłciowionego „ja". ( ... ) 





Skoro atrybuty kulturowej płci nie są „ekspresywne", lecz 
performatywne, to tworzą one tożsamość, którą rzekomo 
miałyby wyrażać bądź ujawniać. Rozróżnienie na 
„wyrażanie" i performatywność ma tu ogromną wagę. 
Skoro atrybuty i akty związane z kulturową płcią, owe 
najróżniejsze sposoby, za pomocą których ciało manifestuje 
bądź wytwarza kulturowe znaczenia, mają charakter 
performatywny, to nie istnieje żadna uprzednia wobec nich 
tożsamość, która mogłaby być owych aktów i atrybutów 
miarą. Z tej perspektywy nie może być mowy o 
prawdziwych lub fałszywych , rzeczywistych lub 
wypaczonych aktach związanych z kulturową płcią, a 
założenie prawdziwej tożsamości płci okazuje się 
regulatywną fikcją. Jeśli rzeczywistość kulturowej płci 
tworzona jest dzięki jej stale podtrzymywanej społecznej 
inscenizacji, tedy pojęcia esencjalnej biologicznej płci, 

prawdziwej bądź wiecznej męskości czy kobiecości są 
częścią strategii, której zadaniem jest ukryć, że kulturowa 
płeć ma charakter performatywny oraz że można 
performatywnie pomnożyć liczbę jej konfiguracji, 
wychodząc poza restrykcyjne ramy maskulinistycznej 
dominacji i obowiązkowej heteroseksualności. 
Kulturowe płcie nie mogą być tedy prawdziwe ani fałszywe, 
rzeczywiste ani pozorne, pierwotne ani wtórne. Skoro są 
jednak wiarygodnymi nośnikami wszystkich tych 
atrybutów, muszą być całkowicie i radykalnie 
n i ew i a ryg od n e. 

Judith Butler „Uwikłani w płeć", Warszawa 2008. 



NIE 
RODZIMY SIĘ 

KOBIETAMI 
- STAJEMY SIĘ 

NIMI 
Simone de Beauvoir 



[Jesteśmy] „uwikłani w płeć": „uwikłani", a więc niebędący 
takimi z natury; dopiero tak wytworzeni, a zatem będący 
w stanie wytwór ten naruszyć czy nadwątlić. Ponadto 
„uwikłani", w formie męskoosobowej, daje do zrozumienia, 
jak płeć pod postacią rodzaju gramatycznego (gender) 
rozpycha się w języku: uwikłani w płeć jesteśmy tak, że 
na pierwszy rzut (niewyszkolonego) oka tego nie zau
ważamy i forma męskoosobowa mieni się formą 

uniwersalną. I jeszcze jedno: „uwikłane w płeć" byłyby 
tutaj, jeśli tak można powiedzieć, jak pocałunek w rękę, 
czyli gest faworyzujący, lecz tym samym odbierający rów
ny status. Inaczej mówiąc, „uwikłane w płeć" powtarzałyby 
tylko starą prawdę o przykuciu kobiet do ciała/płci, 

a „uwikłani w płeć" może po chwili każą się zastanowić, 
jak w relacjach płci funkcjonuje „męskość". 

Karolina Krasuska „O kłopotach z gender, płcią i seksem'~ Warszawa 2008. 











TEST , 
NA PŁEC , 
MOZG U 

1. Słyszysz niewyraźne miauczenie. Jak łatwo możesz 
zlokalizować kota bez oglądania się wokoło? 

a. Jeśli się zastanowisz, możesz go wskazać. 
b. Możesz go wskazać bez zastanowienia. 
c. Nie jesteś pewien/pewna, czy mógłbyś/mogłabyś go 

wskazać. 

2. Jak łatwo możesz zapamiętać piosenkę, którą 
przed chwilą usłyszałeś/usłyszałaś? 

a. Jest to bardzo łatwe; możesz zaśpiewać jej kawałek 
czysto. 

b. Możesz ją zaśpiewać czysto pod warunkiem, że jest 
prosta i rytmiczna. 

c. Sprawia ci to trudność. 

3. Dzwoni do ciebie osoba, którą spotkałeś 
/spotkałaś kilka razy. Czy łatwo ci rozpoznać jej 
głos w ciągu kilku sekund, zanim się przedstawi? 

a. Jest to dla ciebie łatwe. 
b. Rozpoznałbyś/Rozpoznałabyś głos przynajmniej w po

łowie przypadków. 
c. Sprawia ci to trudność. 

4. Jesteś w towarzystwie zaprzyjaźnionych ze sobą 
małżeństw. Dwie osoby sposród obecnych maj'ł 
potajemny romans. Czy wykryłbyś/wykryłabys 
ich związek? 

a. Niemal zawsze. 
b. W połowie przypadków. 
c. Rzadko. 

5. Jesteś na dużym, czysto towarzyskim spotkaniu. 

Zostajesz przedstawiony/ przedstawiona p1ęc1u 
nieznanym ci osobom. Czy łatwo będzie ci 
przypomnieć sobie ich twarze na wspomnienie 
ich nazwisk następnego dnia? 

a. Będziesz pamiętać większość z nich. 
b. Będziesz pamiętać tylko niektóre. 
c. Rzadko zapamiętasz którekolwiek z nich. 

6. Czy łatwe były dla ciebie ortografia i pisanie 
wypracowań we wczesnych latach szkolnych? 

a. Obie rzeczy były dość łatwe. 
b. Jedna z nich była łatwa. 
c. Żadna nie była łatwa. 

7. Spostrzegasz miejsce na parkingu, ale musisz 
wjechać na nie tyłem, a miejsce jest dość wąskie: 

a. Szukasz innego miejsca. 
b. Wjeżdżasz tyłem .. . ale uważnie. 
c. Nie myśląc wiele, wjeżdżasz tyłem. 

8. Po trzech dniach spędzonych w nieznane) c1 
wcześniej miejscowości ktoś cię pyta o północ: 

a. Jest mało prawdopodobne, żebyś umiał/umiała ją 
wskazać. · 

b. Nie jesteś pewien/pewna, ale mając . chwilę czasu 
zorientujesz się. 

c. Wskazujesz północ. 

9. Jesteś v/ poczekalni u· dentysty z paroma oso
bami tej samej co ty płci. Jak blisko którejś z nich 
. możesz usiąść nie czując sięcniezręcznie? 

a. Mniej niż 15 cm. 
b. 15do60cm. 
c. Ponad 60 cm.' 

10. Odwiedzasz nowego sąsiada/Sąslcłdkę i pro
wadzicie rozmowę. W tle słychać kapanie z 
kranu. Poza tym w pokoju jest cicho. · 

a. Zwróciłbyś/Zwróciłabyś uwagę na ten dźwięk natych
miast i próbował/próbowała go ignorować. 

b. Gdybyś zwrócił/zwróciła na niego uwagę, prawdo
podobnie byś o tym wspomniał/wspomniała. 

c. W ogóle by ci ten dźwięk nie prtesikadzał. 



Punktacja: 

Mężczyźni: 
a. 10 punktów 
b. S punktów 
c. -S punktów 

Kobiety: 
a. lS punktów 
b. S punktów 
c. -s punktów 

Brak odpowiedzi liczy się za S punktów. 

Większość mężczyzn osiąga od O do 60 punktów. 
Większość kobiet osiąga od SO do 100 punktów. 

Wyniki pokrywające się, to znaczy między SO a 60 punkta
mi, oznaczają zgodność w myśleniu obu płci. 

Wyniki mężczyzny poniżej O i kobiety powyżej 100 punktów 
wskazują na mózgi uformowane skrajnie odmiennie od 
mózgów płci przeciwnej. 

Wyniki mężczyzny powyżej 60 punktów m o g ą wskazy
wać na kobiece skłonności jego umysłu. Wyniki kobiety 
poniżej SO punktów m o g ą wskazywać na męskie skłon
ności jej umysłu. 

Test z książki Anne Moir i Davida Jessela .Płeć mózgu''. 



---



Większość z nas wyczuwa intuicyjnie, że płcie są odmienne. 
Ale stało się to powszechną, występną tajemnicą, którą 
zachowujemy dla siebie. Przestaliśmy ufać naszemu 
zdrowemu rozsądkowi. 
W rzeczywistości w czasie naszego pobytu na tej planecie 
byliśmy zawsze gatunkiem seksistowskim, wyraźnie 
podkreślającym odmienności związane z płcią. Nasza 
biologia wyznaczyła samcom i samicom Homo sapiens 
odmienne funkcje. Nasza ewolucja wzmocniła i udos
konaliła te różnice. Nasza cywilizacja je odzwierciedla. 
Nasza edukacja i religia potęgują je. 
Dzisiaj jednak obawiamy się swojej historii i odrzucamy 
ją. Obawiamy się jej, bo boimy się wyjść na współwinnych 
wielowiekowych, krzywdzących uprzedzeń wobec płci. 

Odrzucamy ją, ponieważ chcemy wierzyć, że ludzkość, 
uwalniając się od ciężaru animalnej przeszłości i nean
dertalskich początków, wyzwoliła się od dyktatu biologii. 
W ciągu ostatnich trzydziestu lat niewielka, ale wpływowa 
grupa ludzi powodowana dobrymi intencjami próbowała 
nas przekonać do przyjęcia tej nowej, buntowniczej opinii. 
Odkryli oni, że religie i edukacja to spisek samców służący 
utrzymaniu podporządkowanej pozycji kobiet. Odkrycie 
jest prawdopodobnie słuszne. Wykryli także, że nasze tak 
zwane cywilizacje zbudowane są na męskiej agresji i do
minacji. To także zapewne prawda. Jak dotąd wszystko jest 
w porządku. 



Problem pojawia się wtedy, kiedy szukać zaczynamy 
wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. Jeżeli kobiety i męż
czyźni są i zawsze byli identyczni w takim stopniu, jaki 
wynika z posługiwania się identycznymi mózgami, to w 
jaki sposób płeć męska zdołała tak skutecznie we 
wszystkich prawie kulturach i społeczeństwach na świecie 
zapewn ić sobie dominację nad kobietami? Czy to tylko 
przewaga mężczyzn pod względem muskulatury i wagi 
ciała spowodowała, że świat kobiet był przez parę tysięcy 
lat terytorium okupowanym? Czy też fakt, że jeszcze parę 
wieków temu kobiety przez większą część swojego życia 
były w ciąży? A może bardziej prawdopodobne jest - jak 
sugerują fakty - że u źródeł tego, jakim jesteśmy społe
czeństwem i jakimi ludźmi, leżą różnice między mózgami 
kobiety i mężczyzny? Są takie dane biologiczne, których 
przy najlepszej i najbardziej seksualnie wyzwolonej woli 
nie możemy pomijać. Czy nie byłoby lepiej, zamiast z bez
silną wściekłością odrzucać różnice między płciami, uznać 

je, zrozumieć, wykorzystać, a nawet cieszyć się nimi? 
Przez ostatnie sto lat naukowcy starali się wyjaśnić te 
różnice - choć trzeba powiedzieć, że na pierwszym etapie 
badań nad płciowo zdeterminowanymi odmiennościami 
mózgów posługiwano się metodami równie prymityw
nymi, jak przyjęte w tych badaniach założenia. Proste 
pomiary mózgu dowodziły podobno, że kobietom brak 
niezbędnego wyposażenia umysłowego, które pozwala
łoby domagać się uznania ich równości intelektualnej. 
Niemcy szczególnie pasjonowali się tymi badaniami 
naukowymi opartymi na centymetrze krawieckim. 
Bayerthal (1911) uznał, że minimalnym wymogiem 
wobec profesora chirurgii powinien być obwód głowy 
rzędu 52-53 centymetrów: „Poniżej 52 cm nie można 
oczekiwać żadnej znaczącej działalności intelektualnej, 
natomiast poniżej 50,5 cm nie można oczekiwać 
normalnego poziomu inteligencji." W związku z tym 
stwierdzał on także: „Nie mamy co pytać o obwód głowy 
genialnych kobiet - one nie istnieją". 
Francuski naukowiec Gustaw Le Bon, zauważając, że wiele 
paryżanek ma mózgi bliższe swoim rozmiarem mózgom 

goryli niż mężczyzn, wyciągnął stąd wniosek, iż niższość 
kobiet jest „tak oczywista, że nikt ani na chwilę nie może 
w nią wątpić". I proroczo ostrzegł przed „dniem, kiedy 
kobiety, niewłaściwie rozumiejąc pośledniość przezna
czonych im przez naturę zajęć, opuszczą dom i wezmą 
udział w naszych zmaganiach; ten dzień zapoczątkuje 
rewolucję społeczną i wszystko, co podtrzymuje święte 
więzy rodzinne ulegnie zagładzie ... ". 
Ta rewolucja społeczna towarzyszy nam już od jakiegoś 
czasu; dokonała się także rewolucja w nauce o odmien
nościach mózgów. Wiele, może nawet większość, tajemnic 
funkcjonowania mózgu musi zostać jeszcze rozwikła
nych, ale różnice między mózgami samców i samic - a także 
proces powstawania tych różnic - stały się już jasne. 
Niejedno jest jeszcze do poznania, niejeden być może 

szczegół czy zastrzeżenie do dodania, ale obecna wiedza 
o naturze i przyczynach tych różnic nie zostawia miejsca 
na spekulacje, uprzedzenia czy racjonalnie uzasadnione 
wątpliwości. („.) 
Pierwsze systematyczne testy badające różnice między 

płciami przeprowadzone zostały w roku 1882 przez 
Francisa Gattona z South Kensington Museum w Londynie. 
Twierdził on, że zidentyfikował znaczące różnice płciowe 
dające mężczyznom pierwszeństwo pod względem siły 
chwytu, wrażliwości na ostre, świszczące dźwięki i zdol
ności do pracy w warunkach stresu. Wykrył też, że kobiety 
są bardziej wrażliwe na ból. 
Dziesięć lat później w Stanach Zjednoczonych badania 
wykazały, że kobiety słyszą lepiej niż mężczyźni, mają 
bardziej konwencjonalne słownictwo i wolą kolor niebieski 
od czerwonego. Mężczyźni przedkładali czerwony nad 
niebieski, mieli swobodniejsze słownictwo. Preferowali 
także myślenie bardziej abstrakcyjne i ogólne, podczas 
gdy kobiety wolały problemy praktyczne konkretne 
zadania. 
Książka Havelocka Ellisa „Mężczyzna i kobieta", 
opublikowana w roku 1894, natychmiast wzbudziła 

zainteresowanie i miała osiem wydań. Wśród odno
towanych przez niego różnic znajdujemy przewagę kobiet 



nad mężczyznami pod względem pam1ęc1, sprytu, 
umiejętności udawania, zdolności do współczucia, 
cierpliwości i schludności. Prace naukowców kobiet uznał 
on za dokładniejsze niż prace mężczyzn, ale „może nieco 
brakuje im szerokości spojrzenia i samodzielności, choć 
w ograniczonym zakresie godne są podziwu". Kobiecy 
geniusz wydawał się potrzebować wsparcia mężczyzny. 
Ellis podaje przykład pani Curie, która została żoną - już 
wtedy wybitnego - naukowca, a także podkreśla, że 
wszystkie najlepsze wiersze pani Browning powstały po 
tym, gdy miała ona szczęście poznać pana Browninga. 
Ellis stwierdził, że kobiety nie lubią intelektualnego w swej 
istocie procesu analizy: „Czują instynktownie, że analiza 
mogłaby zniszczyć sferę emocji, która najczęściej po
woduje ich czynami i która najbardziej do nich przema
wia".( ... ) 
Dziewczynki i kobiety słyszą lepiej niż mężczyźni. Kobiety 
wykazują większą od mężczyzn wrażliwość na dźwięk. 
Kapiący kran wyciągnie kobietę z łóżka, zanim mężczyzna 
zdoła się obudzić. Dziewczynki też lepiej dostrzegają małe 
zmiany natężenia głosu, co może stanowić częściowe 
wyjaśnienie niezwykłej wrażliwości kobiet „na ten ton", 
o którego używanie tak często oskarżają swoich partnerów. 
Kobiety i mężczyźni nawet świat widzą inaczej. Kobiety 
lepiej od mężczyzn widzą w nocy. Mają lepszą pamięć 
wzrokową. 
Mężczyźni widzą od kobiet lepiej w jasnym świetle. Cie
kawe są wyniki ukazujące, że mężczyźni mają skłonności 
do - dosłownie - klapek na oczach: ich pole widzenia jest 
stosunkowo wąskie (łagodna forma koncentrycznego za
wężenia pola widzenia) przy większej koncentracji głębi 
widzenia. Mężczyźni mają lepsze wyczucie perspektywy 
niż kobiety. Kobiety natomiast całkiem dosłownie odbierają 
większy obraz. ( „.) 
W mózgu kobiety ośrodki rozsądku i emocji są lepiej 
połączone. Kobieta lepiej jest wyposażona do analizowa
nia i racjonalizowania. Młodzi mężczyźni zakochują się 
częściej niż kobiety, ponieważ ich serca nie mają takiej 
łączności z głowami. „ albo, dokładniej, ponieważ funkcje 
ich mózgu nie mają tak dobrej łączności między sobą. 

Mężczyznom trudniej zrozumieć, dlaczego kobiety zrywają 
romans, ponieważ sam romans jest dla nich w znacznie 
większym stopniu tajemnicą. Kiedy mężczyźni próbują być 
romantyczni, posługują się taką strategią, która jest dla 
nich najbardziej odpowiednia - czynią to w mniejszym 
stopniu za pomocą słów niż za pomocą rzeczy. Nie przy
padkiem czekoladki i biżuteria uważane są za „wyraz" 
uczucia. Nie przypadkiem też on „wyraża to poprzez kwiaty" 
bo nie potrafi wyrazić tego słowami. Wielu mężczyzn umie 
wysłać swojej ukochanej kartkę na urodziny czy na roczni
cę poznania - to nie problem. Problem pojawia się, kiedy 
trzeba się zastanowić, co na tej cholernej kartce napisać. 
Język miłości nie przychodzi mężczyznom z taką łatwością. 
Czasem rzeczywiście mężczyźni postrzegają miłość jako 
zasadniczo kobiecy wkład do domowej gospodarki związ
ku seksualnego; oni „zapewniają" seks, a kobiety mogą 
doglądać emocjonalnej strony całej sprawy. Z pewnością 
i oni potrzebują miłości - przedwczesna śmierć częściej 
występuje u kawalerów i wdowców, ale taki podział pracy 
w sferze uczuć w oczywisty sposób stwarza problemy. 
Ona szczerze chce, aby on wyraził swoje uczucia i myśli, 
podzielił się swoimi nadziejami i obawami. On chciałby, 

aby ona dała mu święty spokój. To znana męska postawa: 
„Zawsze mówi, że z nią nie rozmawiam. Nie rozumiem tego. 
Jestem pewien, że wie, co myślę, ale to jej nie wystarczy". 
Podczas gdy z kobiecego punktu widzenia: „On czasami 
słucha, ale rzadko kiedy zdarza się, żeby odpowiedział. 

Trudno rozmawia się z pijakiem, a jednak jest to jedyna 
sytuacja, w której okazuje mi jakiekolwiek prawdziwe 
uczucia". Alkohol przełamuje bariery między odrębnymi 
szufladkami męskiego mózgu. 
Inny mężczyzna, gdy badacze poprosili go, by okazał 

partnerce więcej uczucia, umył jej samochód. I znów 
ujawnia się tutaj nieporadność męskiego języka miłości, 
który sprowadza się do robienia czegoś, do wspólnych 
zajęć. Mężczyźni okazują swą miłość przez zaproszenia 
na kolację, żaglówkę, narty, a nawet na mecz piłki nożnej . 
Przyjaźń kobieca opiera się na dzieleniu się zwierzeniami. 

Anne Moir, David Jessel „Płeć mózgu'~ Warszawa 1994. 
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NARODZENIA 

Do Bożego Narodzenia muszę 
to zrobić. Normalny, zadowalający 

stosunek z kobietą . 
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