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  Wiosna, lato, motyle w brzuchu, odu-
rzenie, œwiat wart ka¿dej gry i ka¿dego 
zaanga¿owania. PóŸniej coœ w rodzaju 
zadziwienia, momentami frustracji,
ró¿nego rodzaju konsekwencje. Jestem 
tak stary, ¿e patrzê na to wszystko z tak 
zwanego poziomu meta. To fajny 
poziom, choæ czasami ¿al. Piekielnie 
¿al…

Para
 
Mi³oœæ to nie pluszowy miœ ani kwiaty. 
To te¿ nie diabe³ rogaty. 
Ani mi³oœæ kiedy jedno p³acze 
a drugie po nim skacze. 
Mi³oœæ to ¿aden film w ¿adnym kinie 
ani ró¿e ani ca³usy ma³e, du¿e. 
Ale mi³oœæ - kiedy jedno spada w dó³, 
drugie ci¹gnie je ku górze.

/J.Kawalec, Happysad/

  Para to wiêcej ni¿ jedno. To nawet 
wiêcej ni¿ dwoje, kiedy ka¿de jest 
osobno. Para to forma zobowi¹zania. 
To bycie odpowiedzialnym za to dru-
gie. To miêdzy innymi myœlenie w ka-
tegoriach „kiedy jedno spada w dó³, 
drugie ci¹gnie je ku górze”. Bycie pa-
r¹ to miêdzy innymi dogadywanie siê. 
Problem, kiedy dogadywanie siê z per-
spektywy mê¿czyzny, to wydawanie 
dyspozycji oraz oczekiwanie akcepta-
cji. Zw³aszcza, kiedy ona woli poga-
daæ, skonsultowaæ, ustaliæ. On z regu-
³y wie jak ma byæ ju¿ po pierwszym 
s³owie. Ona mówi „dobrze”, ale tylko 
po to, ¿eby po chwili dodaæ: „ale”. 
W efekcie ich zwyk³a rozmowa bar-
dzo czêsto ociera siê o niebezpieczeñ-
stwo burzy. Gorzej, ¿e z czasem role,
które w ten sposób odgrywamy mo-
g¹ spowodowaæ pewien stereotyp 
zachowañ. On bêdzie utwierdza³ siê 
w przekonaniu, ¿e albo musi narzu-
ciæ swoje zdanie, albo nic tego nie 
wyjdzie, bo przecie¿ ona i tak bêdzie 
ka¿d¹ propozycjê dzieliæ na czworo, 
a kiedy ju¿ wszystko zostanie ustalone 
i tak ka¿d¹ sprawê postawi w nowym 
kontekœcie i znowu zacznie swoje ulu-
bione dzielenie wszystkiego przez czte-
ry. Przynajmniej przez cztery. Ona 
widz¹c jak trudno jest siê dogadaæ 
nawet w najprostszej sprawie, zanim 
powie o co jej rzeczywiœcie chodzi, 
bêdzie kluczyæ, podawaæ przyk³ady, 
konsultowaæ rozmaite rozwi¹zania 
licz¹c na to, ¿e on wreszcie sam siê 
domyœli i zrobi to, o co jej naprawdê 
chodzi. Rzecz dziwna oni siê rzeczy-
wiœcie domyœlaj¹. Choæ mo¿e stwier-
dzenie, ze siê domyœlaj¹ jest zdecydo-
wanym nadu¿yciem. Oni siê na pewno 
nie domyœlaj¹, ale robi¹ tak, jak one 
chcia³y.
  Problem polega na tym, ¿e na ogó³ 
dzieje siê tak do czasu, kiedy obu na 
sobie zale¿y. Kiedy pojawiaj¹ siê prob-
lemy z bolesn¹ zajad³oœci¹ na œrodek 
sceny wychodz¹ hodowane przez 
ka¿d¹ ze stron role. On wie lepiej, ona 
wie, ¿e trzeba rzecz uzgodniæ. On 
nie musi uzgadniaæ, ona wie, ¿e musi 
ust¹piæ, ¿eby za chwile obj¹æ lepsze dla 
siebie miejsce. On czuje siê zwyciêzc¹ 
i nie myœli ustêpowaæ. Dla niego spra-
wa zosta³a za³atwiona. Ona ju¿ wie, 
¿e on jej nie kocha. Sprawa od której 
zaczê³a siê rozmowa traci jakikolwiek 
sens. On postawi³ na swoim. Ona nie 
wie dlaczego on j¹ tak nienawidzi. 

Para, rodzina, towarzysze
  Komunikacja miêdzy kobiet¹ i mê¿-
czyzn¹, którzy stanowi¹ parê, powin-
na uwzglêdniaæ specyfikê zachowañ 
ka¿dej ze stron. Dobrze, ¿eby ona pa-
miêta³a, ¿e jego stanowczoœæ nie pod-
wa¿a jej jako osoby, a wynika jedynie 
z faktu, ¿e on chce wreszcie za³atwiæ 
to, co jest w jego mniemaniu proste 
do rozwi¹zania. Przecie¿ ona wpad³a 
na pomys³, to znaczy, ¿e sprawa jest 
rozwi¹zana i o czym tu jeszcze gadaæ. 
Nie lepiej siê popieœciæ? On z kolei 
powinien pamiêtaæ, ¿e jeœli ona pyta, 
ma w¹tpliwoœci i wola³aby jeszcze raz 
omówiæ ten sam problem, to nie dla-
tego, ¿e podwa¿a jego kompetencje. 
W gruncie rzeczy jest dok³adnie na 
odwrót. Jeœli pyta to nie dlatego, ¿eby 
zakwestionowaæ jego stanowisko, ale 
raczej, ¿eby go pozyskaæ do swojego. 
Albo przynajmniej razem wypraco-
waæ ich wspóln¹ decyzjê. W efekcie jej 
przyda³oby siê trochê wiêcej stanow-
czoœci. Jeœli wiesz czego chcesz i jesteœ 
przekonana, ¿e to co masz do zapro-
ponowania jest s³uszne, to nie pytaj go, 
co on na ten temat myœli, ale mów jak
ty to widzisz i jak chcia³abyœ, ¿eby 
by³o. Jemu zaœ przyda³oby siê trochê 
wiêcej refleksji i zgody na g³êbsz¹ 
analizê tego, co tylko pozornie mo¿e 
oznaczaæ oczywist¹ oczywistoœæ. Jej 
w¹tpliwoœci nie zawsze blokuj¹ pro-
ces. Bywa, ¿e wrêcz przeciwnie – po-
zwalaj¹ sprawom zdecydowanie ru-
szyæ do przodu. I to ruszyæ w najbar-
dziej po¿¹danym kierunku.

Rodzina
 
 Mê¿czyzna prawdopodobnie nie wie, 
¿e biologia kobiety powoduje u niej 
niezrozumia³e i nieracjonalne zmiany 
nastroju. Ona nie zdaje sobie sprawy, 
¿e jego biologia niesie z sob¹ ni¿szy 
próg gniewu i frustracji. W rezultacie 
zagro¿ona jest przynajmniej domowa 
zastawa – jeœli nie wiêcej. 

/D. Jessel, A. Moir/

   Rodzina to my, a nie mama, tata i 
dzieci. Kiedy rodzina to mama, i tata, 
i dzieci to bardzo szybko okazuje siê, 
¿e mama jest t¹ od opieki nad domem, 
tata od zarabiania pieniêdzy, a dzieci 
od tego, ¿eby realizowaæ ró¿ne ocze-
kiwania doros³ych a przynajmniej im 
nie przeszkadzaæ. No i ¿eby by³y ko-
chane. Przynajmniej przez mamê, bo 
przecie¿ tata na ogó³ jest bardzo zajê-
ty. A nawet kiedy nie jest zajêty, to 
przecie¿ wiadomo, ¿e od kochania jest 
mama. Tata co najwy¿ej jest od wy-
mierzania kar. W efekcie stereotypo-
we widzenie rodziny zak³ada na ogó³, 
przynajmniej na trzy lata przypisanie
kobiety do roli niani i opiekunki do-
mowego ogniska. Wraz z pojawia-
niem siê kolejnych punktów opieki 
nad ma³ym dzieckiem granica ta po-
woli siê przesuwa, niemniej jednak 
wci¹¿ jeszcze mo¿na powszechnie ob-
serwowaæ siln¹ presjê spo³eczn¹ defi-
niuj¹ca miejsce kobiety przy dziecku i 
co gorsza czyni¹c¹ j¹ g³ówn¹, a nie-
kiedy jedyn¹ odpowiedzialn¹ za jego
¿ycie, bezpieczeñstwo i rozwój. Dla 
wielu kobiet mia³o to i dobre strony. 
Przede wszystkim dawa³o kobiecie 
bardzo konkretny kawa³ w³adzy. De-
cydowa³a o ¿yciu swojego dziecka, a 
poprzez zarz¹dzanie gospodarstwem 

domowym, w znacznym stopniu de-
cydowa³a równie¿ o tym, co siê dzie-
je w domu. Choæ to wielu mo¿e wy-
dawaæ siê dziwne, wiele matek spe³-
nia³o siê w wyposa¿aniu mieszkania 
w sprzêty, które uwa¿a³y za potrzebne. 
W decydowaniu o tym jak maj¹ wy-
gl¹daæ ich pociechy – w co siê ubie-
raæ, jak siê czesaæ, w jaki sposób siê 
zachowywaæ. Sporo poczucia istotne-
go znaczenia przynosi³o rozwi¹zywa-
nie rozmaitych dzieciêcych proble-
mów – tak wa¿nych dla dzieci i tak 
prostych do rozwi¹zania dla Prawdzi-
wych Matek. Oddanie czêœci tej w³a-
dzy mê¿czyznom nie zawsze okazuje 
siê ³atwe.
 Swego czasu Sandra Day O’Connor 
– pierwsza kobieta sêdzia S¹du Naj-
wy¿szego w USA powiedzia³, ¿e ro-
dzina odgrywa niezwykle istotn¹ rolê
w spo³eczeñstwie i przygotowaniu 
przysz³ych pokoleñ i warto tak w³aœ-
nie na rodzinê patrzeæ – jak na zespo-
³ow¹ inwestycjê w przysz³oœæ. Z per-
spektywy pañstwa du¿o siê mówi o
rodzinie jako o podstawie gwarancji 
opieki, w tym równie¿ finansowania 
¿ycia osób starszych. Z perspektywy
spo³eczeñstwa warto na to spojrzeæ 
mniej ekonomicznie. Rodzina to prze-
de wszystkim jedna wielka transmisja
norm, tradycji oraz wartoœci, które bu-
duj¹ okreœlon¹ grupê spo³eczn¹, kon-
kretne spo³eczeñstwo, mo¿e nawet na-
ród. To w znacznym stopniu równie¿ 
zapewnienie naszego bezpieczeñstwa 
na nasze dalsze ¿ycie w naszym kraju, 
œwiecie. 
  By tak siê jednak dzia³o rodzina 
musi byæ kompletna, tak¿e na pozio-
mie pracy wychowawczej. Tymcza-
sem, choæ wstyd to powiedzieæ, ale 
to w³aœnie rodzina przez wieki kszta³-
towa³a podstawowe stereotypy lokuj¹-
ce kobietê w ogonie ludzkoœci. Córki 

razem z mam¹ gotowa³y i sprz¹ta³y. 
W trakcie dokonywania wyborów 
edukacyjnych dziewczynki przeko-
nywano do wyboru przedmiotów czy 
kierunków stereotypowo uwa¿anych 
za bardziej kobiece – uczenie siê przed-
miotów humanistycznych, sk³adanie 
papiery do szkó³ kszta³c¹cych przy-
sz³e opiekunki czy serwisantki – na-
uczycielki, pielêgniarki, pracownice 
administracji… 
  Na szczêœcie coraz czêœciej mo¿na 
spostrzec odmienny punkt widzenia 
na stereotypowe role spo³eczne ch³op-
ców i dziewcz¹t, tak¿e kobiet i mê¿-
czyzn, uwarunkowane reprezentowa-
n¹ przez siebie p³ci¹. Z jednej strony 
widaæ to w rozmaitych formach walki 
o parytety. Z drugiej w odpowiedzial-
noœci systemu edukacji za przeciwsta-
wianie siê stereotypom. Sporo siê robi 
w celu pozyskania i zagospodarowania 
nowego miejsca w rodzinie dla ojca. 
Obserwujemy rozmaite akcje medial-
ne typu „Powrót taty” realizowanej 
przez „Gazetê Wyborcz¹”, których 
celem jest pokazanie znaczenia oraz 
mo¿liwoœci pe³nienia rozmaitych funk-
cji przez mê¿czyzn w sytuacjach ro-
dzinnych. „Nowego” ojca widzimy 
w popularnych serialach, na portalach 
plotkarskich pokazuj¹cych ¿ycie cele-
brytów, w reklamach i na bilbordach. 
W efekcie coraz wiêcej mê¿czyzn wi-
daæ na placach zabaw dla dzieci, spa-
ceruj¹cych z wózkami po osiedlach 
czy decyduj¹cych siê dzieliæ urlop wy-
chowawczy z matk¹ swojego dziec-
ka. Powoli zmienia siê równie¿ za-
kres oczekiwañ spo³ecznych w sto-
sunku do mê¿czyzn-ojców. Pojawiaj¹ 
siê nowe, niemal powszechne role, 
które zaczynaj¹ pe³niæ ojcowie, jako 
ci, którzy sobie z nimi lepiej radz¹, 
jak choæby k¹panie niemowl¹t czy 
podwo¿enie dzieci do przedszkola 

albo do szko³y. Coraz wiêcej facetów 
akceptuje a nawet docenia mo¿liwoœæ 
zabawy ze swoimi dzieæmi. 
   Rodzina bêdzie budowaæ kulturê 
równowartoœci obojga p³ci, je¿eli bê-
dziemy umieli we w³aœciwy sposób
ni¹ zarz¹dzaæ. Podstawowy cel, jaki 
powinniœmy sobie postawiæ, to budo-
wanie kultury wspó³pracy oraz po-
dzia³u obowi¹zków. Przede wszyst-
kim nale¿y odrzuciæ wszelki przywi-
leje wynikaj¹ce z racji reprezentowa-
nej p³ci czy wieku. Od samego po-
cz¹tku zwi¹zku, a nastêpnie wraz z po-
jawieniem siê dzieci nale¿y ustaliæ i
konsekwentnie egzekwowaæ to, co 
do ka¿dego nale¿y. Na szczêœcie dziœ
coraz czêœciej mê¿czyŸni lubi¹ siê 
chwaliæ swoimi szczególnymi kom-
petencjami kucharskimi. Jeœli tak, to 
oznacza, ¿e raz mo¿e na obiad czy ko- 
lacjê zapraszaæ jedno, a nastêpnym ra-
zem drugie. Zanim siê ze sob¹ zwi¹-
¿emy na sta³e, bêdziemy siê zapewne
spotykaæ w ró¿nych sytuacjach, gosz-
czenie siê wzajemne i przygotowanie 
dla siebie nawzajem posi³ków mo¿e 
byæ i powinno dobr¹ szko³¹ testowa-
nia rozmaitych zadañ, które powinny 
nale¿eæ do obu stron. Warto jedno-
czeœnie dbaæ o to, by dzieliæ siê obo-
wi¹zkami z ró¿nych poziomów bez 
podzia³u na role typowo damskie czy
mêskie – ja bêdê kierowa³ samocho-
dem, a ty bêdziesz pilotem, a najpierw 
zrobisz kanapki na drogê, a póŸniej 
poœcielisz nam ³ó¿ka przed spaniem. 
W dzisiejszych czasach kobiety potra-
fi¹ jeŸdziæ tak samo dobrze jak mê¿-
czyŸni, podobnie jak zdarza im siê fa-
talnie prowadziæ samochód, dok³adnie 
tak, jak niejednemu facetowi. Czy to 
znaczy, ¿e w sytuacji, kiedy jad¹ we 
dwoje tylko on powinien prowadziæ? 
Podobnie, czy tylko ona musi siê za-
jmowaæ jedzeniem i sprz¹taniem. 
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