
CYKL „Kim jest mężczyzna?” 

Część 5. „Antyczne wzory do naśladowania” 

 

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

 

RZYMSKIE SPOJRZENIE NA SPRAWĘ 

 

Nasza cywilizacja opiera się na trzech filarach. Są to: rzymskie prawo, grecka filozofia 

i chrześcijańska etyka. Stworzenie systemu prawnego, na którym opiera się prawodawstwo 

Europy kilkanaście wieków po upadku imperium jego twórców, to niebagatelne osiągnięcie; 

zresztą nie jedyne. Rzymianie stworzyli ogromne imperium dzięki sprawnej armii, 

utrzymywali zdobyte tereny dzięki sprawnej administracji, a stworzone dzięki ich mądrości 

prawo pozwalało im żyć sprawiedliwie i dalej się rozwijać. Musiało w nich zatem być coś, 

czego zabrakło innym ludom ówczesnej Europy. Naród rzymski jest więc odpowiednim 

miejscem do poszukiwania antycznego ideału mężczyzny. Według starożytnych Rzymian 

męskość była czymś, co kształciło się poprzez zdobycie pewnych cnót. Aby stać się 

mężczyzną, należało wykształcić w sobie między innymi siłę, odwagę (zarówno wojenną, jak 

i „moralną”, niezbędną do zabierania głosu publicznie w słusznej sprawie), roztropność, 

powściągliwość. Taki człowiek był uważany za mężczyznę1. 

 Dla Rzymian etyka łączyła się z prawem. Wyrazem tej łączności były zasady prawa, 

sformułowane przez Ulpiana: uczciwie żyć, drugiemu nie szkodzić, każdemu przyznawać to, 

co mu się słusznie należy2.  

 Aby żyć uczciwie, należy posiąść pewną sprawność – cnotę (łac. virtus). Cnota ta to 

droga stawania się dobrym poprzez ciągłą pracę nad sobą i swoją naturą. Człowiek cnotliwy 

(vir bonus) dzięki ciągłej pracy nad swoją cnotą staje się magister virtutis, czyli mistrzem 

swoich cnót. Nagroda, która go za to czeka to chwała (laudatio), sława (gloria) lub 

wyróżnienie (honor), głębokie poważanie (auctoritas), godność (dignitas). Niezbędnym tutaj 

elementem jest praca nad sobą – przede wszystkim nad wiedzą, którą Cyceron uważa za 

pierwszą wśród cnót – ale również nad pozostałymi sprawnościami. Człowiek cnotliwy to 

zatem mąż posiadający wykształcenie, mąż dostojny i sprawiedliwy. Inne cechy doskonałego 

                                                           
1 https://www.orderofman.com/six-roles-modern-man-brett-mckay/ (02.05.2019). 
2 T. Banach, Ideał męża sprawiedliwego w Rzymie Republiki na przykładzie przywódcy nacjonalizmu rzymskiego 
– Marka Porcjusza Katona Starszego Cenzora”, „Cywilizacja” 2006, nr 17, s. 80. 



mężczyzny to silny charakter i łagodność3. Rzymianin nie przestrzegał prawa ze względu na 

strach przed karą, ale ze swojego honoru i poczucia godności wolnego obywatela czerpał 

niejako wewnętrzny nakaz, aby tego prawa przestrzegać. Nie chciał popełnić 

niesprawiedliwości4. 

 W Starożytnym Rzymie powstał pewien ideał męża sprawiedliwego. Został stworzony 

i utrwalony na piśmie przez wielu wybitnych mężów rzymskich na podstawie postawy Marka 

Poncjusza Katona Starszego, cenzora z czasów II wieku przed naszą erą. Jest on uznawany za 

najwybitniejszego cenzora w historii Imperium. 

 

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

następnych artykułach. 

Wojciech Białogłowy 

                                                           
3 Tamże, s. 80-81. 
4 Tamże, s. 81. 


