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  Najbardziej podstêpne z pytañ: czy 
kobieta jest cz³owiekiem? Podstêpne 
dlatego, ¿e przecz¹ca odpowiedŸ wca-
le nie musi oznaczaæ seksistowskiego
obskurantyzmu czy szowinistycznej 
mêskiej pogardy dla drugiej p³ci. Prze-
ciwnie, taka odpowiedŸ mo¿e byæ po-
czytana za wyraz uznania pomiesza-
nego z zazdroœci¹, nie jest bowiem 
powodem do dumy - byæ cz³owie-
kiem. Ojciec Józef Maria Bocheñski, 
dominikanin jak ma³o kto przenikli-
wy myœlowo, nie ¿ywi w tej mierze 
¿adnych z³udzeñ - cz³owiek jest wy-
j¹tkowo z³ym i okrutnym stworze-
niem; jako jedno ze s³ynnych swych 
przykazañ praktycznych formu³uje 
i takie: Dopóki go lepiej nie poznasz, 
uwa¿aj ka¿dego spotkanego cz³owieka 
za z³oœliwego g³upca. William Word-
sworth, poeta wczesnoromantyczny, 
podobnie chyba myœla³ o wartoœci 
cz³owieczeñstwa, gdy przeciwstawia³ 
je szlachetnemu i szczêœliwemu („lata 
sielskie, anielskie”) dzieciêctwu i gdy 
mówi³, ¿e dziecko jest „ojcem cz³o-
wieka” (doros³ego homo sapiens). Nie 
przesadzajmy zatem z oburzeniem, 
gdy us³yszymy, ¿e ktoœ nie uwa¿a nas 
za cz³owieka.
  W trochê odmienny sposób ujmuje 
rzecz kobiecego cz³owieczeñstwa Pla-
ton. W Uczcie opisuje cz³owieka jako 
istotê biseksualn¹, androgyna, który 
poczu³ siê raptem tak pewny siebie, ¿e 
zapragn¹³ zmierzyæ siê z bogami – to 
zaœ dla cz³owieka zawsze koñczy siê 
niedobrze. Zeus rozkaza³ Apollinowi, 
by ukara³ ludzk¹ pychê rozcinaj¹c 
cz³owieka na dwie czêœci: ludzie dziœ 
to tylko po³ówki tamtej ca³oœci. Po-
³ówki te, pamiêtaj¹c o utraconej jed-
noœci, „têskni¹ do siebie okrutnie”.  
Ani kobieta nie jest cz³owiekiem, 
zdaje siê wskazywaæ Platon, ani mê¿-
czyzna; dopiero oboje mogliby stano-
wiæ tak¹ ca³oœæ, gdyby oczywiœcie od-
naleŸli siê wzajemnie, w³aœnie  o n a
i w³aœnie  o n . To jednak ma³o praw-
dopodobne, bogowie nie wydaj¹ wy-
daj¹ wyroków, które mo¿na by jakoœ 
omin¹æ. Pozostaje têsknota, czyli mi-
³oœæ.
  O mi³oœci nie da siê w zasadzie ni-
czego wyraŸnego powiedzieæ, mo¿na   
co najwy¿ej odwo³ywaæ siê do tego, 
co w jêzyku niedos³owne, do paraboli 
i przenoœni. Paul Éluard powie wiêc, 
¿e mi³oœæ to „cz³owiek niedokoñczo-
ny”, co mo¿e znaczyæ, ¿e wyrasta ka¿-
dorazowo z rozpoznania w³asnej nie-
pe³noœci, cz¹stkowoœci, z podstawo-
wego doœwiadczenia braku – i jest 
d¹¿eniem do zwi¹zania siê z inn¹ ta-
k¹ cz¹stk¹, do ustanowienia jakiejœ, 
przede wszystkim kobieco – mêskiej, 
ca³oœci. Mi³oœæ to d¹¿enie do po³¹-
czenia siê; by jednak coœ mog³o siê 
³¹czyæ, musi byæ wczeœniej rozdzielo-
ne. £aciñski przymiotnik sexus ozna-

Kobieta, mężczyzna...

  Dlaczego ludzie zdradzaj¹? Ró¿nie 
to bywa. WeŸmy na przyk³ad ma³-
¿eñstwo. Dwoje m³odych ludzi po-
znaje siê w pewnych okolicznoœciach,
spotykaj¹ siê, chodz¹ na randki, zako-
chuj¹ siê w sobie i nagle pada has³o: 
weŸmy œlub! W koñcu znaj¹ siê ju¿ 
tyle lat, chc¹ byæ razem, a przynaj-
mniej tak im siê wydaje. Na co cze-
kaæ?! A i rodzina coraz czêœciej za-
czyna wypytywaæ o ich przysz³oœæ, 
o dzieci. No wiêc m³odzi zak³adaj¹ 
podstawow¹ komórkê spo³eczn¹, za-
mieszkuj¹ ze sob¹, najczêœciej u ro-
dziców jednego z nich i ¿ycie dalej 
toczy siê swoim torem. Pojawiaj¹ siê 
dzieci, problemy, które para musi po-
konywaæ razem. Wszystko jest w jak 
najlepszym „porz¹dku ma³¿eñskim”, 
a¿ tu nagle po kilku latach wspólnego 
po¿ycia coœ zaczyna siê psuæ. Niby 
wszystko jest w porz¹dku, ale my ko-
biety mamy swoj¹ intuicjê i wiemy,
kiedy nale¿y w³¹czyæ nasze wewnêtrz-
ne radary. Nasz system wczesnego 
ostrzegania dzia³a niezawodnie. Nagle 
okazuje siê, ¿e komórkê, z któr¹ nasz 
ukochany chodzi³ nawet do toalety, 
zostawi³ w samochodzie i niestety nie 
móg³ jej odebraæ. To mo¿emy zrzuciæ 
na karb jego wieku (skleroza w sta-
dium pocz¹tkowym). Coraz póŸniej-
sze powroty do domu – przecie¿ ch³op 
ciê¿ko pracuje, ¿eby na rodzinê zaro-
biæ, wiêc o co siê czepiaæ? Sms-y po 
22? Kontrahenci. Dzwoni¹cy telefon, 
który le¿y na tyle daleko, ¿e aby go 
odebraæ, nasz ma³¿onek wykazuje siê 
szybkoœci¹ geparda (chyba jakiœ idiota 
wymyœli³, ¿e gepard jest najszybszym 
zwierzêciem na œwiecie!). Do tej pory 
s³ysza³aœ: kochanie, podaj mi telefon; 
albo nawet: myszko odbierz i po-
wiedz, ¿e nie mam czasu. I na to 
znajdziemy logiczne wyt³umaczenie. 
W koñcu nasz ma³¿onek wzi¹³ sobie 
do serca nasze codzienne sugestie o 
poprawie kondycji fizycznej! Brawo! 
Facet zacz¹³ æwiczyæ! 
  Szminka na koszuli? Imieniny pani 
Krysi w pracy by³y, wiêc ¿yczenia 
trzeba by³o z³o¿yæ, no i niefortunnie 
go ubrudzi³a. Kondomy w samocho-
dzie, kieszeni, portfelu? Za darmo 
rozdawali w ramach uœwiadamiania 
seksualnego, wiêc czemu by nie wzi¹æ. 
Niby logiczne pomijaj¹c fakt, ¿e nasz
delikwent ma 38 lat i raczej to on 
móg³by uœwiadamiaæ innych w tej 
materii. Z drugiej strony cz³owiek uczy
siê ca³e ¿ycie, wiêc o co, do licha, siê
czepiaæ?! Chyba ka¿da by chcia³a, 
aby jej partner zaskakiwa³ j¹ coraz 
to nowymi rzeczami, czy¿ nie? Nasz
radar w³aœnie wykry³ NIEZIDENTY-
FIKOWANY OBIEKT.
  Nie bêdê siê rozwodziæ na temat: 
„co dalej”, bo to ka¿da wie najlepiej 
z w³asnego doœwiadczenia, jeœli tako-
we mia³a. Nie to jest tematem moich
przemyœleñ. Pytanie, dlaczego tak siê 
sta³o. 
  Teorii jest kilka. Moja ulubiona siê-
ga do pocz¹tków tego zwi¹zku. Dwo-
je m³odych ludzi (najczêœciej nasto-
latków) poznaje siê w szkole, na dys-
kotece, w koœciele, gdziekolwiek. On 
jest jej pierwszym, ona jego zazwy-
czaj te¿. Spotykaj¹ siê na randkach, 
chodz¹ na spacery. Ona zawsze piêk-
na, on elegancki, kulturalny. Rozma-
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cza takie w³aœnie rozdzielenie: na po-
cz¹tku jest zawsze seksualnoœæ, z niej 
dopiero mo¿e zrodziæ siê erotycznoœæ, 
czyli ³¹czenie tego, co odmienne 
- w³aœnie mi³oœæ. Kto kocha, pisa³ 
Blaise Cendrars, ten musi odjechaæ. 
Najpiêkniejsza w zachodniej kulturze 
opowieœæ o mi³oœci, historia Romea 
i Julii z Werony, pokazuje, ¿e wielka 
si³a tego zwi¹zku spowodowana by³a 
równie wielk¹ seksualnoœci¹ – jak 
mieli siê nie pokochaæ, skoro nawet 
rodziny odci¹ga³y ich od siebie!
  W ci¹gu ostatnich piêciu tysiêcy lat 
– tyle bowiem trwa patriarchalny mo-
del kultury, który zast¹pi³ piêciokrot-
nie d³u¿szy matriarchat – mêski spo-
sób myœlenia i odczuwania zaznaczy³
siê ma³o piêknie w wielu dziedzinach, 
tak¿e niestety w jêzyku.  Mêskie okreœ-
lenia przedstawicielek p³ci przeciw-
nej nacechowane zosta³y negatywn¹ 
konotacj¹, co zanotowa³ ju¿ Marcin 
Bielski (1550 r.): mê¿e nas zow¹ bia-
³og³owy, prz¹dki, ku wiêkszemu ze-
l¿eniu „kobietami” zow¹. S³owo to, 
kobieta – mêscy mizoginiœci wywo-
dzili od „koby” (koby³y), albo od „ko-
bu” (chlewa); trudno siê teraz spieraæ,
co gorsze. Podobnie nacechowane 
by³o okreœlenie „niewiasta”, mówi¹ce
o „tej, która nie wie”. Jej zaprzecze-
niem sta³a siê „wiedŸma” – „wiedz¹-
ca”. Jak mówi¹ feministki, wiedŸma
to zwyczajna kobieta, która odwa¿y³a
siê lataæ.
  Œwiadectwem patriarchalizmu jest 
tak¿e tzw. Dzieñ Kobiet. Jeœli mo¿e 
byæ na przyk³ad tydzieñ ochrony zwie-
rz¹t, po którym i tak wszystko wraca 
do normy, dlaczego nie, niech bêdzie 
tak¿e dzieñ, w którym panowie bêd¹
mogli szczególnie gorliwie piæ zdro-
wie piêknych bez wyj¹tku pañ. Gdy-
byœmy jednak z tak okazjonalnego 
i doœæ, trzeba przyznaæ, tandetnego 
w swym uzasadnieniu Dnia Kobiet 
spróbowali uczyniæ  œ w i ê t o , wszyst-
ko sta³oby siê piêkniejsze. Œwiêto nie 
jest po prostu czasem wolnym od pra-
cy. To wyjœcie poza czas, który siê 
zmienia, i powrót do jakiegoœ pracza-
su, do prapocz¹tku, w którym wszyst-
ko zachowuje to¿samoœæ niezmienn¹.   
W czasie œwiêtym ujawniaj¹ siê rze-
czy, których nie sposób zauwa¿yæ 
w czasie codziennego zabiegania, 
szczególnie dzisiaj, gdy historia urwa-
³a siê z ³añcucha. W tym w³aœnie sensie 
ów nieszczêsny Dzieñ Kobiet móg³by 
siê staæ czymœ istotnie odmiennym, 
móg³by siê staæ œwiêtem kobiet i mê¿-
czyzn, czyli   Œ w i ê t e m  P ³ c i . Tak, 
to jedno z najwiêkszych ludzkich 
œwi¹t. Ujawnia ono Tajemnicê spo-
sobu ludzkiego istnienia. Pokazuje 
i ka¿e zadumaæ siê nad prawdziwym 
Cudem – ¿e ludzie s¹ zawsze albo 
kobietami, albo mê¿czyznami. ¯e 
mo¿liwa jest mi³oœæ.

wiaj¹ o szkole, o imprezach, o tym 
wszystkim, o czym nastolatkom roz-
mawiaæ wypada. Dalszy przebieg zna-
jomoœci opisa³am wczeœniej i w zasa-
dzie wszystko by by³o w porz¹dku, 
gdyby nie fakt, ¿e wspólne ¿ycie staje 
siê nudne. Dom, ¿ona, dzieci, a gdzie 
miejsce na samcz¹ naturê ka¿dego 
osobnika p³ci mêskiej? W zwi¹zku 
z prac¹ nasz kochany bywa tu i tam 
i nagle pada magiczne s³owo „dele-
gacja”. Pos³usznie pakuje walizeczkê, 
¿ona robi kanapki, herbatka w termos 
i nasza g³owa rodziny udaje siê w po-
dró¿. Naszemu mê¿czyŸnie nawet 
przez moment nie przyjdzie do g³owy 
myœl, ¿e DELEGACJA = KOBIETY,
WINO, ŒPIEW. 
  Jako przyk³adny ojciec rodziny i m¹¿ 
nieczu³y jest na wdziêki innych ko-
biet… no, chyba ¿e tej uroczej pani 
Jadzi, która tañczy przed nim ociera-
j¹c siê poœladkami w rozmiarze XXL 
(pominiêcie tego faktu zrzuæmy na 
karb wypitego alkoholu). Sta³o siê. 
Delegacja zaliczona (podobnie jak 
wspomniana Jadzia) i nagle nasz de-
likwent odkrywa uroki ¿ycia, którego 
nie zna³ dotychczas. Trudno mu uwie-
rzyæ, ¿e seks mo¿na uprawiaæ przy za-
palonym œwietle, a nie po ciemku i pod 
ko³dr¹, jak to robi³ dotychczas ze swo-
j¹ po³owic¹. ¯e kobieta s³u¿y do cze-
goœ wiêcej, ni¿ tylko prokreacji; a jej 
budowa daje wiêcej mo¿liwoœci, ni¿ 
s¹dzi³ dotychczas. Na nowo odkrywa 
w sobie uœpiony instynkt ³owcy i zry-
wa siê do boju. Odkry³ oto, ¿e znowu 
jest mê¿czyzn¹. Proste, prawda? Dla-
czego tak siê sta³o? Gdzie zosta³ po-
pe³niony b³¹d? Gdzie œluby ma³¿eñ-
skie o wiernoœci i uczciwoœci? 
   Wniosek jaki mi siê nasuwa, jest 
jeden. Nie nale¿y wi¹zaæ siê w zbyt 
m³odym wieku, kiedy ludzie nie od-
kryli jeszcze w³asnych potrzeb i uro-
ków ¿ycia. Zawsze powtarzam, ¿e za-
nim zdecydujemy siê na podjêcie de-
cyzji o spêdzeniu z kimœ reszty ¿ycia, 
spróbujmy rozeznaæ siê, co jest dla 
nas dobre, co lubimy, jakich cech
oczekujemy od przysz³ego partnera,
¿ebyœmy póŸniej, nie po³akomili siê 
na coœ tandetnego (kosztem w³asnej 
rodziny i honoru) tylko dlatego, ¿e 
stanowi to dla nas nowoœæ. Moim 
zdaniem mê¿czyŸni powinni wi¹zaæ 
siê po trzydziestce, gdy¿ do tego wie-
ku zd¹¿¹ siê ju¿ „wyszumieæ”, osi¹g-
n¹æ stabiln¹ sytuacjê materialn¹ i emo-
cjonaln¹, tym samym zmniejszaj¹c 
ryzyko chêci zdrady. Niestety, z do-
œwiadczenia wiem, ¿e teoria nie za-
wsze idzie w parze praktyk¹. Nawet 
gdy kobieta daje swojemu partnerowi 
wszystko czego on potrzebuje, wci¹¿ 
nie mo¿e mieæ pewnoœci, ¿e pozosta-
nie on jej wierny. MÊ¯CZYZNOM 
NIE CHODZI O TO CO MAJ¥, 
ALE O TO CZEGO NIE MAJ¥.

  Inaczej sytuacja ma siê z kobietami,
zakochana kobieta nie zdradzi nigdy. 
Nawet jeœli w zwi¹zku pojawiaj¹ siê 
problemy, ostatni¹ rzecz¹, o której po-
myœli kobieta bêdzie ucieczka w ra-
miona innego mê¿czyzny. Jeœli jed-
nak zdarzy siê ¿e zdradzi, to obwiniaæ 
za to mo¿na zazwyczaj jej partnera. 
Zdrada kobiety najczêœciej œwiadczy 
o tym, ¿e jej w³asny m¹¿ nie daje jej
wszystkiego, co dawaæ powinien. Nie 
mam na myœli rzeczy materialnych, 
ale emocjonalne. Kobiety skonstruo-
wane s¹ tak, ¿e wci¹¿ potrzebuj¹ ak-
ceptacji, uwielbienia ze strony partne-
ra, przypominania i okazywania, ¿e 
wci¹¿ s¹ kochane, atrakcyjne i kobiece 
dla swoich mê¿czyzn. Czêsto s³yszy 
siê, jak kobiety narzekaj¹ ¿e m¹¿ nie 
przynosi kwiatów jak dawniej, ¿e nie 
mówi ju¿ o swej mi³oœci. Stwierdze-
nie: „skoro z tob¹ jestem, to znaczy ¿e 
ciê kocham” nie przynosi spodziewa-
nych efektów. Niestety, kobiety sta-
rzej¹ siê szybciej, wokó³ jest pe³no in-
nych - m³odszych, atrakcyjniejszych - i 
to mo¿e doprowadzaæ je do frustracji, 
zazdroœci, a co za tym idzie do depre-
sji i niedowartoœciowania. Zdarza siê, 
¿e na drodze takiej sfrustrowanej „ku-
ry domowej” stanie ktoœ, kto nagle do-
strze¿e w niej piêkno. Obsypywaæ j¹ 
bêdzie komplementami oraz kwiata-
mi i da jej to, czego nie czu³a od lat. 
Na nowo poczuje siê kobiet¹ atrak-
cyjn¹ i po¿¹dan¹. Ulegnie pokusie wy-
³¹cznie dla tych kilku chwil zapom-
nienia. Czy to Ÿle? Czy nale¿y j¹ po-
têpiæ? Nie wiem, ale jedno jest pewne, 
¿e czêœciowo winê za to ponosi jej 
w³asny m¹¿, partner czy kochanek. 
  Ró¿nica pomiêdzy zdrad¹ kobiety i 
mê¿czyzny jest znacz¹ca. Mê¿czyzna 
nie zdradza emocjonalnie. Zdrada jest 
dla niego tylko zaspokajaniem swoich 
potrzeb fizycznych. Wraca do domu 
i wci¹¿ kocha swoj¹ ¿onê, jakby siê 
nigdy nic nie sta³o. 
  Kobieta natomiast zdradza emocjo-
nalnie, anga¿uje w to swoje uczucia, 
co mo¿e byæ bardziej niebezpieczne
pieczne dla trwa³oœci rodziny. Odrzu-
ca wtedy mê¿a, gdy¿ kobiety z natury 
nie s¹ bigamiczne (w przeciwieñstwie 
do mê¿czyzn). Jeœli kobieta anga¿uje
w coœ swoje uczucia, anga¿uje ca³¹ 
siebie.
  Powstaje pytanie, czy jedna zdrada
jest bardziej godna potêpienia, ni¿ 
druga? Czy ³atwiej wybaczyæ zdra-
dê emocjonaln¹, czy fizyczn¹ - i czy 
w ogóle nale¿y wybaczyæ? Myœlê, ¿e 
odpowiedŸ znaj¹ tylko osoby, które 
doœwiadczy³y czegoœ podobnego. I 
chocia¿ moim zdaniem nie ma wier-
nych mê¿czyzn, mam cich¹ nadziejê,
¿e trafiê na tego jedynego, dla którego 
bêdê wszystkim, czego potrzebuje. 
APETYTU NABIERAJ NA ULICY, 
ALE STO£UJ SIÊ W DOMU.
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