
 

CYKL „Kim jest mężczyzna?” 

Część 1. „Istota męskości” 

 

PRZEDŁUŻAJĄCA SIĘ ROZŁĄKA ZE STUDIAMI DAŁA NAM       

OKAZJĘ – STETY LUB NIESTETY – DO ZATRZYMANIA SIĘ I          

ZASTANOWIENIA NAD SWOIM ŻYCIEM. W ZWIĄZKU Z TYM        

ZAPRASZAM WSZYSTKICH MĘŻCZYZN – CHOĆ DROGIE PANIE       

RÓWNIEŻ MOGĄ SKORZYSTAĆ Z TEGO ZAPROSZENIA – DO        

REFLEKSJI NAD MĘSKOŚCIĄ I NAD TYM, CO ONA TAK WŁAŚCIWIE          

WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE OZNACZA. 

 

WSTĘP 

 

Problematyka męskości i odpowiedź na pytania, co reprezentuje sobą         

współczesny mężczyzna i jak jest postrzegany, są kwestiami fundamentalnymi.         

Dotykają one podstaw naszego istnienia, ponieważ rodzimy się jako mężczyzna          

albo jako kobieta. Okazuje się, że od dłuższego czasu w internecie pojawia się             

coraz więcej artykułów na temat męskości. Powstaje również coraz więcej grup           

mężczyzn próbujących pogłębić rozumienie tego, jakie zadania stawia przed         

nimi fakt urodzenia się jako osoba płci męskiej. Temat ten podejmuje również            

niejeden program telewizyjny i radiowy. Wzrost zainteresowania tą tematyką nie          

wziął się jednak znikąd – oznacza, że wzrosło zapotrzebowanie na zgłębienie tej            

kwestii. Wydaje się, że kultura europejska znalazła się w centrum od lat            

pogłębiającego się kryzysu męskości. Widać ekspansję ideologii tak zwanej płci          

kulturowej, rośnie liczba samobójstw, popełnianych głównie przez mężczyzn,        



rozwodów; problemy z tym związane można wymieniać długo. Brak         

odpowiedzi na pytanie o to, kim jest mężczyzna, jest jednym ze znaków            

dzisiejszych czasów.   

 

DEFINICJA MĘSKOŚCI 

 

Trudno jest znaleźć jednoznaczną definicję męskości. W większości        

odnoszą się one po części do cech męskich, głównie siły, a po części             

sprowadzane są do sfery cielesnej. Niekiedy odwołują się nawet do kreowanych           

współcześnie destrukcyjnych ideologii. Przykładem jest definicja ukazana       

w ujęciu socjologicznym, zamieszczona w portalu wikipedia.org, która odnosi       

się do ideologii gender. Tymczasem męskość i komplementarna względem niej         

kobiecość są pojęciami głęboko fundamentalnymi, które każdy człowiek        

powinien potrafić jasno określić. Męskość jest „kategorią, która odróżnia sposób          

istnienia >>człowieka męskiego<< od >>człowieka żeńskiego<<” . Każdy       1

człowiek jest określony przez swoją płeć, nie istnieje poza kategorią płci. To            

oznacza również, że każdemu przysługują te same prace i ta sama godność –             

mężczyzna i kobieta są sobie równi, choć się różnią. Różnice fizyczne,           

psychiczne, społeczne i duchowe wskazują jedynie na to, że możliwe jest całe           

bogactwo wzajemności płci. Męskość jest więc pojęciem relacyjnym, wskazuje         

na dopełniającą ją kobiecość . Podział płciowy jednocześnie różnicuje funkcje i          2

sposób spełniania zadań życiowych przez kobiety i mężczyzn.  

Mężczyzna zatem jest to osoba ludzka płci męskiej pełniąca określone          

funkcje rodzinne, społeczne, polityczne, kulturowe i religijne, uwarunkowane jej         

1 D. Kornas-Biela, Męskość, ojcostwo – kryzys i wychowanie, „Cywilizacja” 2006, nr 17, s. 103. 
2 Tamże, s. 104. 



strukturą psychofizyczną, tradycją oraz zapotrzebowaniem socjopolitycznym i       

społecznym . 3

 

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

zapraszam w następnych artykułach. 

 

Wojciech Białogłowy 

3 Mężczyzna, w: Encyklopedia Katolicka, t. 12, Lublin 2008. 


