
CYKL „Kim jest mężczyzna?” 

Część 9. „Role, w które wchodzi mężczyzna” 

 

Artykuł stanowi kontynuację refleksji pt. „Kim jest mężczyzna”. 
 

 

Wspomniany już we wcześniejszych artykułach Brett McKay w swojej książce 

„Illustrated Art of Manliness” wyodrębnił sześć ról, które mężczyźni, w zależności od etapu, 

w którym się znajdują, pełnią w swoim życiu. Są to: poszukiwacz przygód (ang. adventurer), 

gentleman, technik (ang. technician), wojownik (ang. warrior), członek rodziny (ang. family 

man) oraz lider (ang. leader). Do każdej z tych ról są przypisane konkretne zadania, które 

mężczyzna powinien potrafić wykonać. Ideą takiego podziału jest to, żeby mężczyzna był 

trochę jak James Bond – żeby potrafił odnaleźć się w każdej sytuacji. Niezależnie od tego, 

czy jest zmuszony walczyć o przetrwanie z dala od cywilizacji, czy znajduje się na 

eleganckim przyjęciu. 

Według Bretta, przygoda i ryzyko z nią związane są nieodłącznymi elementami 

męskości. Posuwa się do stwierdzenia, że nie można zbudować męskości bez ryzyka1. Do tej 

roli jest przypisany zestaw umiejętności, które sprawiają, że w sytuacji wielu niewiadomych 

mężczyzna będzie potrafił stawić czoła niebezpieczeństwu. Nie chodzi tylko o wielkie 

wyprawy, ale również o zabranie swojej rodziny na weekendową wycieczkę za miasto i bycie 

w stanie o nią właściwie zadbać. 

„Gentleman” to zestaw umiejętności związanych z doskonaleniem samego siebie 

w wielu aspektach, takich jak fizyczna siła, wiedza, odpowiedni ubiór i zachowanie. Celem 

jednak nie jest to, aby dbać o siebie z egoistycznych pobudek, ale po to, aby inni czuli się 

komfortowo w naszym towarzystwie; po to, aby „podnieść innych” swoją obecnością2. 

Męskość polega na służbie swojej rodzinie i społeczności. 

Bycie technikiem polega na użyteczności dla społeczeństwa, szczególnie dla rodziny. 

Wymaga się od mężczyzn, aby byli biegli w jakiejś przydatnej umiejętności; aby potrafili 

naprawić swój samochód, pewne rzeczy w domu, posługiwać się narzędziami. 

                                                           
1 https://www.orderofman.com/six-roles-modern-man-brett-mckay/ (02.05.2019). 
2 Tamże. 



Brett McKay widząc w mężczyźnie także wojownika, każe mu być gotowym walczyć 

i bronić swoją rodzinę. To wymaga od niego pracy nad swoim organizmem, wyrobienia w 

sobie siły, także tej mentalnej – wykształcenie fizycznej siły wymaga cierpliwości. 

Rola członka rodziny niejako zbiera to wszystkie w sobie, ponieważ należy być kimś 

kompetentnym w domu, potrafić go obronić; żeby zdobyć żonę, należy być gentlemanem. Nie 

chodzi zresztą jedynie o ślub i posiadanie dzieci, ale również o to, jak być dobrym wujkiem – 

czyli o nauczenie siostrzenic i bratanków rzeczy, których rodzice by ich nie nauczyli.  

W ostatniej z ról, czyli roli lidera, Brett stara się nauczyć mężczyzn tego, jak się 

przewodzi innym. Niezależnie od tego, czy prowadzi się swoją rodzinę, czy jakąkolwiek 

mniejszą lub większą wspólnotę, powinno się wykształcić w sobie charyzmę, która polega na 

tym, żeby ludzie czuli się komfortowo w naszej obecności3. 

Wspomniana wizja mężczyzny jest jedną z tych, które są oparte na klasycznym 

wzorze i są holistyczne. Niemniej, raczej nie trafiają one do mediów głównego nurtu. Ich 

mała popularność wynika z tego, że są one wymagające, a dzisiejszy człowiek nie lubi od 

siebie wymagać. Antoine de Saint-Exupery w książce „Twierdza” zawarł podobną 

obserwację. Napisał, że dążeniem głupiego człowieka jest zlikwidowanie przymusu w 

wychowaniu, mimo że podziwia się człowieka, który przez przymus został wychowany. 

Myśli on, że jeśli ten przymus zostanie zburzony, to człowiek, mając nieograniczone pole 

wyboru, stanie się kimś bardziej wartościowym. Saint-Exupery ripostuje jednak, że stanie się 

wtedy podobny do bydła, pozbawi się go wielkości4. Podobnie jest tutaj. Tylko dyscyplina 

sprawi, że młody chłopak stanie się mężczyzną. 

 

Była to dziewiąta  część cyklu „Kim jest mężczyzna”. Do kontynuacji refleksji 

zapraszam w następnych artykułach. 

Wojciech Białogłowy 

                                                           
3 Tamże. 
4 A. de Saint-Exupery, Twierdza, Warszawa 1990, s. 17. 


