
 

CYKL „Kim jest mężczyzna?” 

Część 4. „Amerykanie mają wizję” 

 

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

 

Podobnie widzi tę sprawę inny (w odniesieniu do bohatera poprzedniego          

artykułu, Bretta) udzielający się w internecie w tematyce męskości Amerykanin         

Ryan Michler. Jest on założycielem strony www.orderofman.com. W logo         

założonej przez siebie firmy wstawił słowa: protect, provide, preside (ochraniaj,          

utrzymuj, przewódź). Jak widać, Ryan Michler postrzega mężczyznę nie tylko          

jako tego, który spłodzi potomstwo, ale także jako lidera, który nadaje rodzinie            

kierunek. Warto w tym miejscu przytoczyć wypowiedź Dave’a Grossmana pod          

tytułem „Co to znaczy być mężczyzną?”, którą zamieszczono na oficjalnym          

profilu Order of Man na Facebooku. Jest to część wywiadu przeprowadzonego           

przez Ryana Michlera. W tym wywiadzie Dave Grossman przedstawił swoją          

definicję mężczyzny opartą na miłości i ofiarowaniu siebie. Stwierdził, że „jest          

wielu samców, ale nie każdy z nich jest mężczyzną. Być mężczyzną to znaczy             

chronić swoje dzieci (…). Poświęcić się czemuś większemu od samego siebie,           

włączając w to swoją ojczyznę” . Dodał przy tym, że taka postawa wymaga            1

„umiejętności i narzędzi” oraz „treningu”, czyli pogłębiania swojej wiedzy i          

umiejętności na przykład poprzez kontakt z kompetentnymi organizacjami.        

Stwierdził też, że dziś potrzebni są mężczyźni, którzy potrafią prawdziwie          

kochać, a to oznacza poświęcenie. Wyjaśnił, że jest to „wykonywanie swojej           

pracy codziennie, aby zarobić na chleb dla swojej rodziny” . Zwrócił też uwagę            2

na niezwykle istotną kwestię. Powiedział bowiem, że mężczyzna jest „częścią          

1 https://www.facebook.com/orderofman/videos/1393305824030754/ (30.12.2018). 
2 Tamże. 



tego, co czyni jego cywilizację silną”. Wyjaśnił, że nie chodzi tu o poświęcenie             

życia, ale o „życie pełne poświęcenia” . Dodał, że taką postawę większość ludzi           3

uznaje za „największą miłość”.  

Święty Jan Paweł II, mówiąc o mężczyźnie jako o mężu i ojcu, wskazuje             

na jedno podstawowe zadanie. Jest nim zabezpieczenie równego rozwoju         

wszystkim członkom rodziny. Jest ono wypełniane poprzez odpowiedzialność za         

życie poczęte, przez troskliwy współudział w wychowywaniu dzieci, przez         

pracę służącą dobru rodziny oraz przez dawanie świadectwa dojrzałego życia          

chrześcijańskiego . 4

Jest widoczne, że żaden z przytoczonych myślicieli nie widzi męskości          

jako czegoś, co realizuje się w pojedynkę. Niezbędne jest tutaj odniesienie do            

innych ludzi, na przykład do żony, do rodziny, do społeczeństwa. Każdy z nich             

wskazuje również na mężczyznę jako na tego, który ma być ojcem. Nie            

wyklucza to kapłanów żyjących w celibacie, ponieważ ich zadaniem jest bycie          

ojcem w stosunku do szerszej grupy ludzi. Jeśli natomiast mężczyzna nie chce            

mieć dzieci, aby zaoszczędzić pieniądze na dalekie podróże, nie jest naprawdę           

męski . 5

Powstaje kolejne pytanie. Skoro większość zadań, które zostały wskazane,         

mężczyzna współdzieli z kobietą, zatem oboje muszą je razem realizować. Co           

jest zatem istotą męskości, tym zadaniem, cechą lub cnotą, która jest typowo            

męska? Aby mężczyzna mógł zostać ojcem, musi być kobieta, która zostanie           

matką. Istnieje jedynie nacisk, aby to mężczyzna przejmował inicjatywę w tej           

relacji. Przy utrzymywaniu domu żona również musi męża wspomagać,         

podkreśla się jedynie, aby mężczyzna dokładał więcej. Typowo męski, w          

rozumieniu: zarezerwowany jedynie dla mężczyzny, wydaje się być jedynie         

3 Tamże 
4 https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/familiaris.html#m3b (12.12.2018). 
5 https://www.artofmanliness.com/articles/semper-virilis-a-roadmap-to-manhood-in-the-21st-century/#chapter3 
(03.01.2019). 



obowiązek ochrony. Tak było od zarania dziejów i jest do dzisiaj. Gdy w nocy             

dzieje się coś niepokojącego wokół domu, to mężczyzna musi wyjść i zobaczyć,            

co się dzieje i nie wyśle w tym celu żony. W tym miejscu warto się zastanowić,                

jakie cnoty sprawiają, że ktoś jest dobrym obrońcą? Są to siła, odwaga, biegłość             

w jakiejś umiejętności oraz honor . Brett McKay wskazuje, że są to zalety, które             6

są niezbędne dla mężczyzn, którzy muszą polegać na sobie nawzajem w trudnej            

sytuacji. Są tak samo potrzebne w jednostkach specjalnych, jak w rodzinie           

mafijnej – i to jest między innymi przyczyną powszechnej fascynacji         

gangsterami i piratami, ponieważ są męscy, mimo iż nie są dobrymi ludźmi. 

Należy się przyjrzeć tym cechom. Jest to fizyczna siła, umiejętność          

dominacji nad przeciwnikiem i niezachwiania się pod naciskiem . Następnie         7

odwaga – fundamentalnie jest to zewnętrznie okazana obojętność na ryzyko, ból           

i fizyczne zagrożenie. Inaczej: śmiała, przytomna postawa wobec        

niebezpieczeństwa i zdolność do takiej postawy, do zaangażowania się tam,          

gdzie odruchem jest uciekać . Biegłość jest to dobra znajomość jakiejś ważnej           8

umiejętności, znajomość wiedzy, która potrafi w krytycznym momencie       

uratować życie lub interesy danej grupy . Wreszcie honor – tradycyjnie jest nim            9

reputacja z powodu bycia silnym, odważnym i biegłym w jakiejś umiejętności,          

uważanym za takiego przez innych mężczyzn .  10

 

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

w następnych artykułach. 

Wojciech Białogłowy 

6 https://www.artofmanliness.com/articles/what-is-the-core-of-masculinity/ (04.01.2019). 
7 Tamże. 
8 Tamże. 
9 Tamże. 
10 Tamże. 


