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   Potocznie zak³ada siê, ¿e w kwestii 
ró¿nic p³ci istniej¹ pewne obiektywne, 
daj¹ce siê nawet empirycznie zwery-
fikowaæ, cechy dotycz¹ce ju¿ to mês-
koœci, ju¿ to kobiecoœci. Na ogó³ za-
zak³ada siê, ¿e mê¿czyŸni:
• maj¹ lepsz¹ wyobraŸniê przestrzen-
n¹, 
•  maj¹ lepsze wyczucie perspektywy, 
• s¹ czêœciej uzdolnieni matematycz-
nie, 
• lepiej dostrzegaj¹ regularnoœci i 
abstrakcyjne relacje, 
• lepiej czytaj¹ mapê; 
• widz¹ lepiej w jasnym œwietle, 
• wykazuj¹ wiêksze zainteresowanie 
przedmiotami ni¿ ludŸmi, 
• lepiej przetwarzaj¹ informacje wtedy, 
gdy tworz¹ one jak¹œ spójn¹ formê, 
• podchodz¹ do problemów w sposób 
bardziej pragmatyczny i egocentrycz-
ny.
  Do tego dochodz¹ jeszcze powszech-
nie znane jako mêskie cechy spo³eczne 
przypisuj¹ce mê¿czyznom wiêksz¹ 
agresjê, potrzebê wspó³zawodnictwa i 
dominacji oraz pewnoœæ siebie. Mês-
koœæ kojarzy siê zazwyczaj równie¿ z 
orientacj¹ instrumentaln¹ – skupianiu 
na pracy b¹dŸ rozwi¹zywaniu proble-
mów i niedocenianiu znaczenia relacji 
z innymi. Za mêskie uwa¿ane s¹ tak¿e 
cechy takie jak niezale¿noœæ, kompe-
tencja, si³a, agresywnoœæ, traktowanie 
stosunków interpersonalnych jako 
œrodka do osi¹gniêcia w³asnych celów 
i maksymalizacji w³asnych korzyœci.
  John Eldredge w swojej bardzo po-
krêtnej ksi¹¿ce „Dzikie serce, têsknoty 
mêskiej duszy” o tym jak to od dywa-
gacji na temat stereotypu prawdziwe-
go faceta dojœæ do gloryfikacji Boga 
napisa³, ¿e „…w sercu ka¿dego mê¿-
czyzny znajduje siê rozpaczliwe prag-
nienie stoczenia bitwy, prze¿ycia przy-
gody i uratowania Piêknej”. Czy rze-
czywiœcie tak musi byæ? Sam Eldredge 
w drugiej czêœci swojej ksi¹¿ki mocno 

siê pl¹cze w uzasadnieniu swojej tezy, 
bo jako praktykuj¹cy mówca chrzeœ-
cijañski ca³¹ opisan¹ zawartoœæ mês-
kiego serca ³¹czy z obowi¹zkiem pod-
dania siê woli Bo¿ej, a co za tym idzie,
naturalna argumentacja przestaje byæ 
ju¿ tak oczywista a koniecznoœæ do-
pasowania jej do jedynie s³usznej idei, 
czyni j¹ jeszcze bardziej skomplikowa-
n¹. Niemniej jednak pierwsza czêœæ 
ksi¹¿ki mówi o rzeczywistych dylema-
tach facetów i bez w¹tpienia pomaga 
w analizie tezy przytoczonej na wstê-
pie: w sercu ka¿dego mê¿czyzny znaj-
duje siê rozpaczliwe pragnienie stocze-
nia bitwy, prze¿ycia przygody i urato-
wania Piêknej. Spróbujmy siê nad ni¹ 
zastanowiæ. ¯eby jednak nie popaœæ 
w jakiœ stereotyp warto spojrzeæ na to 
zdanie w kontekœcie wpisanego weñ 
swoistego dualizmu, a mo¿e nawet ca-
³ej schizofrenii skojarzeñ. 
  Najpierw co to znaczy „stoczyæ bit-
wê”. Louis Edward Sissman, amery-
kañski poeta i specjalista od reklamy 
w jednym ze swoich wierszy napisa³: 
Mê¿czyŸni po czterdziestce,
Patrz¹ w œwiat³¹ nocy, nie mog¹ spaæ.
Ci¹gle drêczy ich myœl, 

kiedy zrobili fa³szywy ruch
I czemu ¿ycie tak d³ugo trwa.
  Z kolei Eldredge stwierdza w swojej 
ksi¹¿ce, ¿e dopóki mê¿czyzna nie po-
zna, ¿e jest mê¿czyzn¹, ci¹gle bêdzie 
próbowa³ udowodniæ, ¿e nim jest, jed-
noczeœnie wzdragaj¹c siê przed wszys-
tkim, co mog³oby ujawniæ, ¿e nim nie 
jest, oraz ¿e wiêkszoœæ mê¿czyzn ¿yje
przeœladowana tym pytaniem albo 
okaleczona odpowiedzi¹, jak¹ otrzy-
mali. Dodajmy do tego jeszcze myœl 
filozofa i teologa luterañskiego Alberta 
Schweitzera, który stwierdzi³, ¿e trage-
di¹ ¿ycia mê¿czyzny jest to, ¿e w nim 
coœ umiera, choæ on nadal ¿yje. Nie
jest dobrze. Potrzeba „stoczenia bitwy” 
przy braku jednoznacznie sprecyzo-
wanych celów powoduje, ¿e popada-

my w codzienn¹ frustracjê, niechêæ 
do jakiegokolwiek dzia³ania i w kon-
sekwencji równie¿ do samych siebie. 
„Jak to siê dzieje - pyta John Eldredge 
- ¿e mê¿czyŸni, zagl¹daj¹c do swoich 
serc, nie odkrywaj¹ niczego mê¿nego, 
niebezpiecznego, a znajduj¹ jedynie 
gniew, ¿¹dzê i strach?” No w³aœnie-- 
jak to jest? Mo¿e dlatego, ¿e tak zwa-
ne serce te¿ chce mieæ jakiœ cel. Jeœli 
nie potrafimy stworzyæ celu, musimy 
¿yæ w nieograniczonej niczym pust-
ce. Pustka jest pusta. Brak mo¿liwoœci 
odniesienia siê do czegokolwiek, nie-
mo¿noœæ zobaczenia w³asnego odbi-
cia musi prowadziæ do frustracji. To 
jak ta sytuacja, kiedy nie mo¿emy wy-
grzebaæ tego irytuj¹cego kawa³a po¿y-
wienia spomiêdzy zêbów czy przeci¹-
gaj¹ca siê chwila, w której nie mo¿e-
my sobie przypomnieæ tego, o czym 
doskonale wiemy. Niby nic, a tak po-
twornie irytuje. 
  Mê¿czyŸni najczêœciej staczaj¹ bitwy 
z innymi mê¿czyznami. Najlepiej, ¿e-
by to by³y bitwy zwyciêskie. Na sa-
mym pocz¹tku mo¿e chodziæ o zwyk-
³e szturchanie siê gdzieœ po k¹tach, 
¿eby pokazaæ, kto tu jest silniejszy i 
kogo nale¿y s³uchaæ. Wraz z wkro-
czeniem w erê konsumpcjonizmu si³ê 
pokazuje siê nie sprawnoœci¹ fizyczn¹ 
ale stanem posiadania. Musimy mieæ i 
do tego musimy mieæ wiêcej ni¿ inni 
faceci. Posiadanie rozci¹ga siê na ró¿-
ne obszary naszego ¿ycia. W szczegól-
nie przewrotny sposób omawiany stan 
rzeczy opisa³ Amerykanin i Libijczyk 
w jednej osobie Rabih Alameddine w 

swojej ksi¹¿ce Hakawati: „By³ sobie 
kiedyœ, a mo¿e nie by³, pewien bardzo 
pobo¿ny i bogobojny cz³owiek, który 
ca³e ¿ycie przestrzega³ zasad filozofii 
stoickiej. Umar³ na swe czterdzieste 
urodziny i obudzi³ siê, gdy p³yn¹³ do 
nicoœci. Nadmieniam, ¿e wp³ywanie 
do nicoœci by³o przyjemne, pozbawio-
ne œwiat³a i powietrza, jak do ³ona 
matki. Cz³owiek ten odczuwa³ za to 
wdziêcznoœæ. Po jakimœ czasie jednak 
zapragn¹³ mieæ pod stopami tward¹ 
ziemiê, by sam móg³ pewnie siê po-
czuæ. I oto stan¹³ na ziemi. Wiedzia³, 
¿e by³a to ziemia, bo ju¿ kiedyœ czu³ j¹
pod stopami. Chcia³ równie¿ widzieæ. 
Pragnê œwiat³a, pomyœla³, i œwiat³o siê 
pojawi³o. Nie chcê byle jakiego œwiat-
³a, tylko s³oneczne, a w nocy ma œwie-
ciæ ksiê¿yc. Jego pragnienie zosta³o za-
spokojone. Niech bêdzie trawa. Uwiel-
biam mieæ trawê pod stopami. I by³a 
trawa. Nie chcê byæ d³u¿ej nagi. Tyl-
ko szaty z najdelikatniejszego jedwa-
biu mog¹ dotkn¹æ mojej skóry. Po-
trzebujê te¿ schronienia, niech to bê-
dzie pa³ac z podwójnymi schodami 
od samego wejœcia, pod³ogi maj¹ byæ 
z marmuru, a na nich perskie dywany. 
I oczywiœcie jedzenie, najlepsze jakie 
jest. Dostawa³ angielskie œniadanie, a 
na drugie francusk¹ przek¹skê. Lunch
by³ chiñski, po po³udniu pi³ indyjsk¹ 
herbatê. Kolacjê jad³ w³osk¹, a póŸniej 
jeszcze przek¹skê libañsk¹. Nie mó-
wi¹c o libacjach. Najlepsze wina, naj-
delikatniejsze szampany. Towarzyst-
wo? Najznamienitsze - za¿¹da³ poe-
tów i pisarzy, myœlicieli i filozofów, 
mistrzów opowieœci i muzyków, ko-
mików i b³aznów. A potem zapragn¹³
seksu. Poprosi³ o kobiety bia³e i ciem-
ne, jasnow³ose i brunetki, Chinki, 
Azjatki z Azji Po³udniowej, Afrykan-
ki i Skandynawki. Zaprasza³ je poje-
dynczo i w parach, wieczorami urz¹-
dza³ orgie. Tu¿ po m³odych prosi³ o 
starsze, tylko ¿eby spróbowaæ. Potem 
wzi¹³ siê do mê¿czyzn, umiêœnionych 
i chuderlawych. I do ch³opców. Dzie-
siêciu ch³opców i dziesiêæ dziewczy-
nek naraz. Zacz¹³ siê nudziæ. Spróbo-
wa³ po³¹czyæ seks z jedzeniem. Ch³op-
ców z chiñskim, dziewczynki z indyj-
skim. Rudych z lodami. Wpad³ na po-
mys³ orgii ze swoim towarzystwem. 
Pieprzy³ poetê. Wszyscy pieprzyli poe-
poetê. Lecz znów siê znudzi³. Dni ci¹g-
nê³y siê bez koñca. Nie mia³ ju¿ si³y 
wymyœlaæ niczego nowego. Ka¿de je-
go najbardziej wyszukane pragnienie 
by³o zaspokajane. Mia³ wszystkiego 
dosyæ. Wyszed³ z domu, spojrza³ w 
dostojne niebo i powiedzia³: - Dobry 
Bo¿e. Dziêkujê Ci za obfitoœæ wszys-

tkiego, jak¹ mnie obdarowa³eœ, ale nie 
mogê tego d³u¿ej wytrzymaæ. Wola³-
bym byæ ca³kiem gdzie indziej. Nawet 
w piekle. I us³ysza³ z góry grzmi¹cy 
g³os: - A ty myœlisz, ¿e gdzie jesteœ?”
  Przypowieœæ Alameddine to szcze-
gólna metafora ¿ycia mê¿czyzny. 
Chcieæ wiêcej i d¹¿yæ do zaspokojenia 
swoich pragnieñ. By wreszcie dojœæ 
do momentu, kiedy zgodnie z tez¹ 
Schweitzera dochodzi do tej szcze-
gólnej œwiadomoœci, ¿e oto ¿ycie trwa 
nadal, ale nie do koñca wiadomo jaki 
jest sens tej kontynuacji. Mê¿czyzna 
stoczy³ bitwê. Zwyciê¿y³. Powoli prze-
staje odczuwaæ potrzebê walki, a w za-
mian za to traci œwiadomoœæ sensu 
swojego bytu. Przegrywa. Pytanie kie-
dy dochodzimy do tego poziomu auto-
œwiadomoœci. Przytoczone wy¿ej cyta-
ty pos³ugiwa³y siê skojarzeniem z wie-
kiem czterdziestu lat. D³ugi czas uzna-
wano, ¿e owe mityczne czterdzieœci 
lat to okres wchodzenia mê¿czyzny 
w tak zwan¹ smugê cienia. PóŸniej 
uznano, ¿e przekroczenie czwartej de-
kady ¿ycia to w gruncie rzeczy okres
wariactwa i szaleñstw o czym nakrê-
cono co najmniej dwa seriale jeden 
dotycz¹cy czterdziestolatka, drugi fa-
ceta, który przekroczy³ wiek 39 i pó³. 
W jednym i w drugim przypadku wi-
dzowie mogli stwierdziæ, ¿e próba sto-
czenia bitwy na progu czwartej deka-
dy w ¿yciu mê¿czyzny to jednak ko-
niecznoœæ otarcia siê o œmiesznoœæ. 
Czy lepiej jest wtedy, kiedy próbuje-
my „prze¿yæ przygodê”?
   Zastanówmy siê w jaki sposób ¿y-
cie mê¿czyzny determinuje potrzeba 
„prze¿ycia przygody”. Wspomniany 
Eldredge napisa³ w swoim „Dzikim 
sercu” wa¿n¹ frazê: „Tylu mê¿czyzn 
pope³nia b³¹d, uznaj¹c, ¿e to kobieta 
jest przygod¹. Wtedy ich zwi¹zek za-
czyna siê psuæ. Kobieta nie chce byæ
przygod¹, chce, aby porwa³o j¹ coœ 
wielkiego, nieznanego”. I kolejny cy-
tat z Eldredga: „Dlaczego tylu mê¿-
czyzn jest uzale¿nionych od sportu?
Bo to najwiêksza przygoda, jakiej wie-
lu z nich mo¿e w ogóle doœwiadczyæ.
Dlaczego tylu innych zatraca siê w ro-
bieniu kariery? Z tego samego powo-
du.” Stawiamy sobie ró¿ne priorytety. 
Dla wielu, i wbrew przytoczonemu 
cytatowi nie ma na to wp³ywu fakt 
reprezentowanej przez nas p³ci, mo¿e 
to byæ walka o wyró¿nienie spoœród 
wielu. Na niwie sportu, w pracy zawo-
dowej, gdziekolwiek. Isniejemy dopie-
ro wtedy, kiedy odbijamy siê w sze-
roko otwartych z podziwu oczach in-
nych osób. W efekcie jeden ze stereo-
typów mê¿czyzny to obraz faceta, któ-

 ¯ycie wymaga, ¿eby mê¿czyzna by³ dziki, dziko oddany. Jeœli zosta³ wychowany, 
¿eby by³ tylko miêkki, to rany, które odniesie w ¿yciu, sprawi¹, ¿e straci serce.

/J. Eldredge/
 Reagowanie furi¹ na wrodzon¹ mêskoœæ mê¿czyzn jest równie skuteczne jak 
wœciekanie siê na pogodê czy na istnienie Himalajów. Sensowniejsze wydaje nam 
siê za³o¿enie p³aszcza przeciwdeszczowego i porzucenie planów zrównania Mount 
Everestu z ziemi¹. 
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