
CYKL „Kim jest mężczyzna?” 

Część 10. „Kilka ostatnich wizji” 

 

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

 

W innej współczesnej wizji, wspomniany już we wcześniejszych artykułach John 

Eldredge kładzie nacisk na pragnienia, które są obecne w sercu mężczyzny. Zwraca on uwagę 

na treści, które poruszają większość mężczyzn – filmy takie jak Gladiator, W samo południe, 

Indiana Jones. Pisarz wysnuwa wniosek, że w sercu każdego mężczyzny obecne są trzy 

podstawowe pragnienia: „stoczyć bitwę”, „przeżyć przygodę” i „uratować Piękną”1. Aby żyć 

pełnią życia, wypełnić swoje życiowe powołanie i być szczęśliwym, a w konsekwencji 

zdolnym do służby innym, mężczyzna musi wsłuchać się w pragnienia swojego serca i 

spróbować przestać je w sobie tłumić. Jednak to nie wystarczy; potrzebny jest również Bóg, 

który pomoże mężczyźnie w tej wędrówce i uleczy rany, które uniemożliwiają życie „w 

pełni”. To Stwórca jest ostatecznie punktem odniesienia do poszukiwań męskości, ponieważ 

to On stworzył człowieka i wpisał te pragnienia w serce mężczyzny. 

Jak łatwo zauważyć, w obu przypadkach są odwołania do pewnych wartości 

uniwersalnych. Brett McKay odwołuje się do roli, jaką mężczyzna pełnił od zawsze 

w społeczeństwie, do odpowiedzialności, do ciężkiej pracy, do umiejętności, które są 

przydatne niezależnie od miejsca zamieszkania czy miejsca w hierarchii społecznej. John 

Eldredge również nie „wymyśla” swojej wizji mężczyzny, ale pewnym kryterium 

obiektywnym jego wizji jest Bóg. W swojej książce wielokrotnie odnosi się do Pisma 

Świętego, więc każdy może ocenić celność jego interpretacji, a w konsekwencji wizji 

mężczyzny.  

Nieco inaczej prezentują się niektóre współczesne nurty, nieodnoszące się do 

klasycznego spojrzenia na człowieka. Na przykład Michał Pozdał, psychoterapeuta 

i wykładowca Uniwersytetu SWPS, w wywiadzie dla portalu zwierciadlo.pl stwierdził, że to 

on, jako mężczyzna, „definiuje, co jest, a co nie jest męskie”2. Zgadza się ze stwierdzeniem, 

że wielu mężczyzn dzisiaj nie ma wzorca męskości. Nie daje jednak wskazówki, gdzie go 

szukać. Stwierdza jedynie, że nie odpowiada mu koncepcja poszukiwania męskości, w której 

                                                           
1 J. Eldredge, dz. cyt., s. 21-30. 
2 http://zwierciadlo.pl/seks/kryzys-meskosci-jak-zdefiniowac-wspolczesnego-mezczyzne (02.05.2019). 



coś trzeba w sobie odszukać, przerobić, wypracować. Wydaje się to nie korespondować z 

rzeczywistością, biorąc pod uwagę chociażby wpis Karoliny Baszak, blogerki, dostępny na 

stronie karolinabaszak.com. Wymienia ona cechy, które jej zdaniem powinien posiadać 

prawdziwy mężczyzna. Są to: odpowiedzialność, stanowczość, zdolność do bycia oparciem 

dla kobiety, uczciwość, zaradność, inteligencja, schludność i dbałość o wygląd, gotowość do 

pomocy żonie w domowych obowiązkach, troskliwość3. Doktor Jacek Pulikowski, 

wykładowca akademicki oraz autor książek o tematyce męskości i kobiecości, zauważa w 

obecnej kulturze wiele fałszywych wzorców męskości. Wymienia na przykład rolę Piotrusia 

Pana, playboya, narcystycznego chłopca wpatrzonego w siebie, rolę szeryfa czy macho4. 

 

Istnieją więc społeczne wymagania dotyczące mężczyzn. Jak się wydaje, nie ma 

znaczenia to, czy konkretny mężczyzna uzna jakąś swoją cechę za męską; liczy się jej 

obiektywna wartość. Życie potrafi zweryfikować błędne koncepcje, ponieważ w nim nie liczą 

się błędne idee, ale ciężka praca.  

 

Artykuł stanowi ostatnią część cyklu pt. „Kim jest mężczyzna?”. Dziękuję wszystkim Czytelnikom i 
zapraszam do pogłębienia osobistej refleksji poprzez czytelnictwo książek czy stron internetowych 
poświęconych tej tematyce. Ostatecznie najważniejsze jest to, jakie Ty, drogi Czytelniku, wyrobisz 
sobie zdanie na ten temat, ponieważ od tego zależy – bądź co bądź – jakość Twojego życia. 

 

Wojciech Białogłowy 

                                                           
3 http://karolinabaszak.com/cechy-prawdziwego-mezczyzny/ (02.05.2019). 
4 http://www.youtube.com/watch?v=-h_Fm5m92rU (03.05.2019). 


