
Mira Jan ko wska1

Ko bie ta w ¿y ciu mê ¿ czyzny

Mê ¿ czy z na, któ ry ma przy so bie m¹dr¹ ko bie tê, jest dwa kroæ m¹drze j szy.

Ma r co Polo

Stre sz cze nie

Mê ¿ czy z na jest ta kim, ja kim uczy ni go ko bie ta. I ma t ka, i ¿ona. Ta k ¿e
inna ko bie ta: na rze czo na, sio stra, cio t ka, ko le ¿an ka, wspó³pra co w ni czka czy
przy ja ció³ka – je ste œmy prze cie¿ w ró ¿ nych re la cjach z mê¿ czy z na mi. We
wszy stkich wiê ziach z mê¿ czy z na mi pre zen tu je my pe wien typ ko bie co œci,
w któ rej my same je ste œmy „za do mo wio ne” lub nie. Czu je my swoj¹ ko bie coœæ 
lub nie. Mamy po czu cie to ¿ sa mo œci ko bie cej, b¹dŸ nie. Mê ¿ czy z na bu du je
swo je po czu cie to ¿ sa mo œci mê skiej po przez to, ¿e wi dzi i od czu wa, czym jest
to ¿ sa moœæ ko bie ty. W kon ta kcie  z doj rza³¹ ko biet¹ od bie ra od niej sy g na³, co
to zna czy byæ pra wdzi wym mê ¿ czyzn¹. Ko bie co œci i mê sko œci uczy my siê
w re la cjach, gdy¿ cha ra kter mê sko œci i ko bie co œci, oj co stwa i macierzyñstwa
jest relacyjny – nie ma jednego bez drugiego. Od jakoœci kobiecoœci zale¿y
jakoœæ to¿samoœci mê¿czyzn.

S³owa klu czo we:  ko bie ta, mê ¿ czy z na, wzo r ce ro dzin ne, ko bie coœæ, mê skoœæ

1  Mira Jan ko wska, ma gi ster fi lo lo gii pol skiej (UMK) i te o lo gii (ATK, obe c nie UKSW). Do kto -
 ran tka w In sty tu cie Te o lo gii Pra kty cz nej i Nauk Po mo c ni czych UKSW w Wa r sza wie. Ab so l wen tka
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Dzien ni ka r skiej tygo dni ka Po li ty ka. Stu dio wa³a te¿ zarz¹dza nie lu dŸ mi w fi r mie w Aka de mii L. KoŸ -
mi ñ skie go oraz psy cho te ra piê w Sto wa rzy sze niu Psy cho lo gów Chrze œci ja ñ skich w Wa r sza wie. Dzien -
ni kar ka i pu b li cy stka, au to rka au dy cji ra dio wych i tele wi zy j nych. Za³o¿y cie l ka i pre zes Sto wa rzy sze nia 
In te gra cji Œwia ta Pra cy LABOR. Twó r czy ni MAM (Mi strzo wska Aka de mia Mi³oœci), MAM PRAXIS
In sty tut Pra kty cz nych Umie jê t no œci Spo³ecz nych oraz MAM TALENTY. In te re su je siê cz³owie kiem
w ró ¿ nych aspe ktach jego ¿y cia, jego po ten cja³em twó r czym i prze mia na mi we wnê trz ny mi, przy wó dz -
twem, przed siê bior czo œci¹ i prac¹ jako zja wi ska mi oraz fo r ma mi eks pre sji cz³owie ka.



Wo man in Man’s Life

Sum ma ry

A man is as a wo man wo uld make him. This in clu des his mo t her and
wife. As well as his bri de, si ster, aunt, friend, co - wor ker or friend – wo men
are all in a va rie ty of re la tion s hips with men. In all ties with the men pre sent,
some type of fe mi ni ni ty exist that we ei t her “esta b lish” or not . We ei t her feel
our fe mi ni ni ty or not. We have a woman’s sen se of iden ti ty or not. Man
bu ilds his men’s sen se of iden ti ty in that it sees and fe els thro ugh what is the
iden ti ty of the wo man. In con tact with a ma tu re wo man, she gi ves him
in di ca tions of what it me ans to be a man. We le arn fe mi ni ni ty and
mas cu li ni ty in re la tion s hips, as the na tu re of mas cu li ni ty and fe mi ni ni ty,
fat he r ho od and mot he r ho od is re la tio nal – no one exists wi t ho ut the ot her.
The qu a li ty of the di stin c tions de pends on the qu a li ty of the identities.

Ke y words: wo man, man, fa mi ly stan dards, fe mi ni ni ty, mas cu li ni ty

Wstêp

Nie ma mê ¿ czy z ny bez ko bie ty. Tak jak nie ma ko bie ty bez mê ¿ czy z ny.
Od  sa me go za ra nia je ste œmy dla sie bie na wza jem nie zbêd ni

2
. Ju¿ sama Bi b lia

w pie r wszych roz dzia³ach po ka zu je, jak mê ¿ czy z na i ko bie ta s¹ nie roz³¹czni.
Bóg, stwa rzaj¹c wszech œwiat, czy ni jego ko ron¹ cz³owie ka-mê ¿czy z nê. On jed -
nak do pie ro wów czas do œwia d cza ra do œci i szczê œcia, gdy spo ty ka ko bie tê

3
.

I choæ ich dzie je tocz¹ siê dra ma ty cz nie przez od rzu ce nie na ka zu Stwó r cy
– grzech pie r wszych ro dzi ców, a w kon se k wen cji wy pê dze nie z Ede nu

4
 – ona

i on za wsze s¹ dla sie bie da rem i wy zwa niem, bo do pie ro ra zem sta no wi¹ jed no.
Za nim jed nak doj dzie do owej od bu do wa nej jed no œci, czy li ze spo le nia

ko bie ty i mê ¿ czy z ny w pe³nego cz³owie ka w ro zu mie niu bi b li j nym, prze -
chodz¹ oni przez ró ¿ no ra kie zma ga nia: nie zro zu mie nia, nie poro zu mie nia,
kon fli kty i kry zy sy. Nie kie dy wy da je siê, ¿e nie s¹ w sta nie nic so bie daæ. Tym -
cza sem wp³ywaj¹ na sie bie na wza jem, na wet wte dy, gdy po zo r nie nie cze r pi¹
z da nej re la cji nic. A mog¹ dzia³aæ na sie bie twó r czo albo de stru kcy j nie. 

W tej pra cy ogra ni czê siê do prze ja wów ta kich po staw, za cho wañ
i dzia³añ ko bie cych, któ re mo ty wuj¹ mê ¿ czy z nê do od kry wa nia w so bie le p -
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2  Por. Kor 11, 11-12, Bi b lia Tysi¹cle cia, (…) u Pana ani mê ¿ czy z na nie jest bez ko bie ty, ani ko bie -
ta nie jest bez mê ¿ czy z ny. Jak bo wiem ko bie ta po wsta³a z mê ¿ czy z ny, tak mê ¿ czy z na ro dzi siê przez
ko bie tê.

3  Zob. Rdz 1, 27-38; 2:18.21-25; 5:1-2.
4  Por. Rdz 3, 1-24.



sze go „ja”. Ja pra wdzi we go i doj rza³ego. Za wê ¿am wiêc te mat g³ówny do py -
ta nia: Jaka ko bie ta, kie dy i w jaki spo sób mo ty wu je mê ¿ czy z nê do zmia ny na
le p sze?

5
 

Baz¹ tych roz wa ¿añ i za ra zem do wo dem na przy wo³ywa ne tu spo strze -
¿e nia i sta wia ne tezy s¹ hi sto rie bo ha te rów spo t kañ Mi strzo wskiej Aka de mii
Mi³oœci

6
 (w skró cie MAM): wi do wisk edu ka cy j nych, spo t kañ klu bo wych, au -

dy cji ra dio wych, na grañ au dio i wi deo MAM oraz li cz nych roz mów pro wa -
dzo nych prze ze mnie pu b li cz nie i indy widu a l nie, a ta k ¿e wy po wie dzi
ele ktro ni cz nych otrzy my wa nych od ucze st ni ków i sym pa ty ków Aka de mii
z kra ju i ze œwia ta

7
. 

Jaka ma t ka, taki syn

Wzo r ce ro dzin ne i ob raz ko bie ty wy nie sio ny z domu ro dzin ne go

Kszta³to wa nie ch³opca, a po tem do ros³ego mê ¿ czy z ny za czy na siê od
ma le ñ ko œci i w du ¿ej mie rze za le ¿y od jego mamy. Po twier dzaj¹ to wy po wie -
dzi wie lu mo ich rozmówczyñ i rozmówców.

Dagma ra: Je stem mam¹ Fran ka. Syn nie zna ojca, któ ry zgin¹³ w wy pad -
ku sa mo cho do wym tu¿ po jego uro dze niu. Za wsze sta ra³am siê tak pro -
wa dziæ syna, ¿eby mia³ od wa gê do po dej mo wa nia wy zwañ, ale i po no -
sze nia po ra ¿ek, s³ucha nia „sie bie” w kwe stiach wy bo rów. Po zwa la³am
mu na te sto wa nie na so bie dzi w nych, a cza sem dzi wa cz nych pra gnieñ.
W pod sta wów ce mia³ na przyk³ad przez kró t ki czas ¿ó³te w³osy. Po czym
sam stwier dzi³, ¿e to in fan ty l ne i idio ty cz ne. Kie dy by³ ju¿ na sto la t kiem
to za wsze w urzê dach sam za³atwia³ spra wy. Ja oczy wi œcie by³am w od -
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5 Wp³yw mê ¿ czyzn na kszta³to wa nie siê doj rza³ych mê skich po staw jest rów nie wa ¿ ny, jak obec -
noœæ m¹drej ko bie ty u boku mê ¿ czy z ny. Ujê cie to w tej pra cy zo sta je po mi niê te, gdy¿ te mat go nie
uw z glêd nia. 

6 Mi strzo wska Aka de mia Mi³oœci, da lej MAM (www.aka de mia24.pl), pro jekt edu ka cy j ny skie ro -
wa ny do osób do ros³ych, wpi suj¹cy siê w ideê li fe long le a r ning. W lek kiej i no wo cze s nej fo r mie wi do -
wisk mul time dia l nych prze ka zu je i uczy, jak pog³êbiaæ wie dzê o so bie, by bu do waæ zdro we i doj rza³e
re la cje z p³ci¹ prze ciwn¹ oraz wsze l kie inne wiê zi spo³ecz ne. Na sce nie Mi strzo wskiej Aka de mii
Mi³oœci po ja wiaj¹ siê tzw. zwy kli- niez wy kli bo ha te ro wie co dzien nych zma gañ o szczê œcie i sens,
a wœród go œci -e kspe rtów MAM wy stê pu je wie lu zna ko mi tych psy cho lo gów, pe da go gów, psy chia trów,
se ksu o lo gów, me dia to rów i fi lo zo fów z kra ju i z za gra ni cy. Mi sja MAM brzmi: Po ma ga my ko chaæ sie -
bie i in nych. Twó r czy ni¹ Aka de mii jest Mira Jan ko wska. Przed siê w ziê cie ist nie je od 2007 roku. Re a li -
zu je wi do wi ska edu ka cy j ne (z któ rych wy da je na gra nia p³yto we CD MAM), spo t ka nia klu bo we, wa r -
szta ty i inne fo r my s³u¿¹ce roz wo jo wi oso bi ste mu ko biet i mê ¿ czyzn. Dzia³aniom tym to wa rzy szy³y
au dy cje w ra diu PLUS pt. „Ko chaj i rób, co chcesz, czy li Mi strzo wska Aka de mia Mi³oœci”. Ko le j nym
owo cem dzia³al no œci MAM s¹ pro je kty MAM PRAXIS (www.ma m pra xis.pl) oraz MAM TALENTY
(www.ma m ta len ty.pl).

7 Wszy stkie ma te ria³y i wy po wie dzi przy wo³ywa ne w tej pra cy zna j duj¹ siê w ar chi wum Mi strzo -
wskiej Aka de mii Mi³oœci i u Au to rki ar ty ku³u. Imio na i nie któ re dane bo ha te rów zo sta³y zmie nio ne. 



wo dzie, ale to on roz ma wia³ z urzêd ni ka mi. Dzi siaj stu diu je w An glii i pi -
sze do kto rat, choæ ma do pie ro 21 lat. 

Pierwsz¹ za tem ko biet¹, któ ra ma ogro m ny wp³yw na ch³opca, a po tem
na mê ¿ czy z nê, jest jego ma t ka. W du ¿ej mie rze to od jej po sta wy za le ¿y, ja -
kim mê ¿ czyzn¹ sta nie siê jej syn. Zwra ca na to uwa gê Do ro ta Kor nas - Bie la,
goœæ mo jej au dy cji w ra diu PLUS8, po daj¹c przyk³ady ma t czy nych za cho -
wañ, któ re wp³ywaj¹ na kszta³to wa nie siê po staw ch³opca, m³od zie ñ ca, a po -
tem mê ¿ czy z ny. Prof. Kor nas - Bie la mówi tu o ki l ku ty pach ma tek, m.in.:
ma t ka Ko chan ka, Du si cie l ka, Mê czen ni ca, De spo t ka, Per fe kcjo ni stka, Kry -
ty kant, Rewo lu cjo ni stka, Wy cie ra czka9. Jak ju¿ wska zuj¹ same okre œle nia,
za cho wa nia ma tek pre zen tuj¹cych ta kie postawy nie maj¹ dobrego wp³ywu
na obraz kobiety kszta³towany w umyœle m³odego cz³owieka.

Je den z mo ich roz mów ców tak okre œli³ od dzia³ywa nie swo jej mamy na
nie go: 

Da riusz: Mê skoœæ w ch³opa ku kszta³tuje oj ciec, a mama po ka zu je mu
ob raz ko bie ty. U dziewcz¹t ko bie coœæ kszta³tuje ma t ka, a ob raz mê sko œci 
po ka zu je oj ciec, b¹dŸ brat, zw³asz cza sta r szy. Moja ma t ka sprze da³a mi
„krzy wy” ob raz ko bie ty, ko bie ty, któ ra jest zdo mi no wa na, któ ra p³acze
po k¹tach. Ja z ta kim wy ob ra ¿e niem ko bie ty po szed³em w œwiat, a po -
tem mu sia³em to d³ugo prze pra co wy waæ by poj¹æ, ¿e ko bie ta, zw³asz cza
ta moja, to jest VIP, ktoœ o kogo ja, mê ¿ czy z na, po wi nie nem siê nie -
ustan nie tro sz czyæ i za bie gaæ. 

Sy stem ro dzin ny jak na czy nia po³¹czo ne

A oto spo j rze nie ko bie ty, ¿ony z 27-le t nim sta ¿em, mamy trzech sy nów
w wie ku 18, 21 i 23 lat. Jej re la cja z mê ¿em w na tu ra l ny spo sób kszta³tuje po -
sta wê m³odych, ale ju¿ doros³ych synów.

Olga: Nasi trzej sy no wie widz¹ we mnie ele ganck¹ ko bie tê, któ ra nie -
ustaj¹co siê roz wi ja i pra cu je nad sob¹. Mam te¿ ca³¹ sza fê bu tów (bo
trud no mi zna leŸæ od po wied nie) i czê sto s³yszê: – Mamo, ile ty masz bu -
tów! Na co od po wia dam: – Jak bê dziesz ko biet¹ w moim wie ku, to te¿
bê dziesz ich mia³ tyle samo. Nie t³uma czê siê im z tego, nie mam po czu -
cia winy. Ko bie ty tak maj¹ – to prze kaz, któ ry do staj¹ moi sy no wie. Dla -
cze go ja mam w ³azien ce dwie sza f ki, a oni siê gnie¿d¿¹ w jed nej? Bo
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8 Au dy cja emi to wa na w cy klu „Ko chaj i rób, co chcesz, czy li Mi strzo wska Aka de mia Mi³oœci”, ra -
dio PLUS, Wa r sza wa 2010 oraz p³yta pt. „Ko bie ta + Mê ¿ czy z na, czy li gdzie ci mê ¿ czy Ÿ ni?”, CD au dio
edy cja MAM, Wa r sza wa 2010.

9 Por. nie co inn¹ kla sy fi ka cjê ma t czy nych po staw, któr¹ opi suj¹ H. Clo ud i J. To w n send w ksi¹¿ce
Mamo, to moje ¿y cie, Wy daw ni c two W dro dze, Po znañ 2012.



ko bie ta za j mu je du¿o mie j s ca w domu. Mój m¹¿ te¿ ma du¿o dro bia z -
gów, ale z in nej bran ¿y: foto gra fi cz nej, re mon to wej i sa mo cho do wej.
Mamy na sie bie z mê ¿em na wza jem du¿y wp³yw. Jed no dru gie ubo ga ca. 
Cze r pie my z sie bie na wza jem: z tego, co nam siê w so bie pod oba i nie
pod oba, wie my, cze go chce my i cze go nie chce my w zwi¹zku. My œlê, ¿e
W³adek jest w ko œcie le przy moim du ¿ym udzia le. To ja go wci¹gnê³am
w to œro do wi sko i to wa rzy stwo, a on mnie w œwiat ¿e gla r ski. To ode mnie 
wy cho dzi³a in spi ra cja, by œmy siê roz wi ja li indy widu a l nie i ra zem, st¹d
pro po zy cje ró ¿ no ra kich spo t kañ i wa r szta tów, wej œcie w œro do wi sko Mi -
strzo wskiej Aka de mii Mi³oœci i Sto wa rzy sze nia Ka ran. Wza je m nie pro -
po nu je my so bie wy ja z dy, wy pa dy poza mia sto, te atr czy kino. Ja
z upo do ba niem ce le bru jê ro cz ni ce i œwiê ta. Prze ga du je my na sze de cy -
zje. Sy no wie uwa ¿aj¹, ¿e to ja rz¹dzê w domu. A ja wiem, ¿e to
W³adys³aw rz¹dzi. Ma du¿¹ dozê rozs¹dku w so bie. Dla te go ce niê so bie
jego zda nie. Ni g dy nie kry ty ku je my na szych kre w nych (na wet te œcio -
wej) ani osób z oto cze nia, chy ba ¿e rz¹d. Sy no wie to widz¹. Za wsze sta -
no wi my je den front. Mogê przy znaæ, ¿e je stem pos³uszn¹ ¿on¹, bo mam
m¹dre go „kie ro w ni ka stad³a”. W³ad ko wi lu biê byæ pos³usz na, ale to
pos³usze ñ stwo opa r te jest na za ufa niu. Osta t nio po gu bi³am siê w mo ich
te r mi nach za wo do wych i W³adek cze ka³ na mnie zupe³nie nie po trze b -
nie trzy go dzi ny, ma r nuj¹c swój czas. Kie dy siê zo rien to wa³am,
podesz³am do nie go i mó wiê: – Ty l ko mnie nie rzu caj! A on od niós³ siê
do tego tak, ja k by nic siê nie sta³o. I po szli œmy na spa cer. 

Wy ra bia nie doj rza³ej po sta wy w m³odym mê ¿ czy Ÿ nie

Do bra re la cja z mê ¿em nie za wsze chro ni przed pro ble ma mi z dzie c -
kiem. Bywa, ¿e z ró ¿ nych po wo dów ch³opiec, a po tem mê ¿ czy z na nie wy -
kszta³ca w so bie pod sta wo wych spra w no œci spo³ecz nych: odpo wie dzial no œci,
wy trwa³oœci, kon se k wen cji, od wa gi i in. Wów czas w ¿y ciu do ros³ym przy cho -
dzi czas, by zacz¹æ je wy ra biaæ i tre no waæ, aby staæ siê doj rza³ym cz³owie kiem. 
T¹ okazj¹ s¹ czê sto kry zy sy. M¹drze prze ¿y ty kry zys jest jed no cze œ nie szans¹, 
jak ma wia chi ñ skie przys³owie, bo wy mu sza na nas trud ny pro ces zmia ny na -
wy ków, we ry fi ka cjê prze ko nañ i za sto so wa nie w³aœci wej pomocy. W tym
procesie pomaga obecnoœæ m¹drej, uwa¿nej i odwa¿nej kobiety.

Olga: Mamy syna na rko ma na. Na mó wi³am mê¿a, by œmy za czê li œmy ko -
rzy staæ z fa cho wej po mo cy w Sto wa rzy sze niu Ka ran i z gru py wspa r cia
dla ro dzi ców dzie ci z tym pro ble mem10. Po roku ta kie go tre nin gu je -
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10  Na rko ma nia, jak ka ¿ de z uza le ¿ nieñ, wy ma ga od po wied niej me to dy le cze nia. Gdy uza le ¿ nio ny
nie chce siê le czyæ w oœro d ku od wy ko wym, ro dzi na po zwa la mu po nieœæ kon se k wen cje ta kiej de cy zji



stem inn¹ osob¹. Zdjê³am z sie bie g³azy nie uporz¹dko wa nych, si l nych
emo cji. Mogê no r ma l nie i spo ko j nie z sy nem roz ma wiaæ. Mó wiê mu:
– Synu, wzi¹³eœ ¿y cie w swo je rêce. Gra tu lu jê, zna laz³eœ pra cê, su per!
Œwie t nie, ¿e szu kasz mie sz ka nia. Ka ¿ dy do ros³y cz³owiek szu ka mie j s ca,
gdzie mo¿e za mie sz kaæ. Cie szê siê, ¿e masz pra cê (choæ jest to po ni ¿ej
jego mo ¿ li wo œci). Ta kie go po dej œcia na uczy³a mnie moja te ra peu t ka,
Ka ran i MAM. Syn na to: – Mamo, bê dziesz siê ma r twi³a, bo to nie zbyt
fa j na pra ca. Ja: – Nie. Bê dzie mi ty l ko smu t no, ale to jest two je ¿y cie
i two je wy bo ry. To zo sta³o po wie dzia ne bez emo cji, spo ko j nie. Ce lem
jest to, by Ja nek tra fi³ do oœro d ka od wy ko we go. Nie mam na to wp³ywu,
ale ro biê to, co do mnie na le ¿y, by móg³ wy braæ do brze. Dajê mu po czu -
cie, ¿e to on wy bie ra i de cy du je. Tak, je stem zupe³nie inn¹ osob¹. To wy -
nik ciê ¿ kiej pra cy, by dojœæ do ta kiej po sta wy.
Co wiê cej, zro zu mia³am, ¿e mój 23-le t ni syn to nie jest ju¿ Jaœ, ty l ko
do ros³y Jan. Tra ktu jê go za tem do ro œle. Po zwo li li œmy mu wre sz cie ¿yæ.
On ¿yje pe³ni¹ swo je go ¿y cia. Wi dzê, ¿e tre ning w œro do wi sku ro dzi ców
zmie ni³ i mnie, i mê¿a. Wp³yn¹³ na po zo sta³ych dwu sy nów. Dziœ je ste -
œmy wzmo c nie niem i in spi racj¹ dla in nych, no wych osób w tym gro nie.
Wie my mnó stwo rze czy o uza le ¿ nie niu i wspó³uza le ¿ nie niu. Kie dy ja kaœ 
ma t ka mówi: – Ale ja bym chcia³a z sy nem (uza le ¿ nio nym) po roz ma -
wiaæ… Mó wiê: – W nim s¹ dwie oso by: cho ra i zdro wa. Na ra zie nie po -
roz ma wiasz ze zdrow¹, wiêc mu sisz mu sta wiaæ wy ma ga nia i wy ma gaæ
wype³nia nia obo wi¹zków. I byæ kon sek wen t na. Do pó ki nie bê dzie
zdrów. Wte dy bê dzie mo ¿ na po roz ma wiaæ.

Jak wi daæ, zmia na jed ne go z ele men tów sy ste mu11, ja kim jest ro dzi na
– de cy zja ¿ony i ma t ki, by sko rzy staæ z fa cho wej po mo cy tera peu ty cz nej 
– wp³ynê³a na zmia nê za cho wa nia po zo sta³ych cz³on ków ro dzi ny, a zw³asz cza 
cho re go syna. M³ody mê ¿ czy z na do sta³ w ten spo sób szan sê by tre no waæ
w so bie doj rza³e za cho wa nia: odpo wie dzia l noœæ i ponoszenie konsekwencji
za w³asne wybory.
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i w skra j nym przy pa d ku po zba wia go mo ¿ li wo œci ¿y cia na jej koszt w domu ro dzin nym, co jest rów no -
zna cz ne z wy sta wie niem wa li z ki na rko ma na za próg. Po do b na me to da jest sto so wa na w przy pa d ku uza -
le ¿ nie nia od al ko ho lu. Aby doj rzeæ do tak he ro i cz nej po sta wy sami ro dzi ce i naj bli ¿ si (ro dze ñ stwo i kre -
w ni) musz¹ przejœæ od po wied nie i d³ugo trwa³e przy go to wa nie. Te tera peu ty cz ne dzia³ania s¹ czê sto
opa cz nie ro zu mia ne przez nie przy goto wa ne oto cze nie, co tym bar dziej utrud nia ro dzi nie trwa nie w sku -
te cz nej me to dzie le cze nia bli skiej oso by. Cho dzi bo wiem o wy pra co wa nie w cz³owie ku cho rym doj -
rza³ej i odpo wie dzia l nej po sta wy ¿y cio wej. Taka zmia na men ta l na jest d³ugo trwa³ym pro ce sem nie za -
wsze uwie ñ czo nym su kce sem. Por. Sto wa rzy sze nie Ka to li cki Ruch Anty na rko tycz ny KARAN,
www.ka ran.pl

11  Zob. „Ba r wy psy cho te ra pii – po dej œcie sy ste mo we” oraz „Psy cho te ra pia po lu dz ku”, e- bo ok,
http://www.psy cho tekst.pl/ar ty ku ly.php?nr=310 [do stêp 10.03.2015].



Ko bie ta – inny œwiat

Ko bie ce atry bu ty: uro da, wra ¿ li woœæ, re la cy j noœæ

Przy m¹drej ko bie cie mê ¿ czy z na sta je siê doj rza l szy, odpo wie dzia l ny,
prze wi duj¹cy, wra ¿ li wszy, ta k ¿e na piê k no, po sze rza swo je ho ry zon ty, wi dzi
da lej i g³êbiej, pa trzy ocza mi dru giej oso by. Prze kra cza sie bie. Za czy na siê to
jed nak od po zo r nie b³ahe go dla niektórych kobiet czynnika – urody. 

Pawe³ (stu dent): Mê ¿ czy z na ma trud noœæ w de fi nio wa niu tego, co prze -
¿y wa, w³as nych i cu dzych emo cji. Dla mo jej wy bran ki zro bi³em po raz
pie r wszy now¹ po tra wê. Sam za do wo li³bym siê pizz¹. Ona poci¹ga mnie 
wi zu a l nie, przez to, ¿e jest za dba na, dzie w czê ca, ma ³adny uœmiech, fi -
gu rê, no i nie jest „zmê czo na ¿y ciem”. Gdy by po wie rz chow noœæ mi nie
od po wia da³a, to w ogó le bym nie do tar³ do g³êb szych pok³adów jej oso -
bo wo œci. Co pra wda, sama uro da nie wy sta r czy, ale bez niej nie za j -
rza³bym w g³¹b. Ce chy oso bo wo œcio we s¹ dla mnie bar dzo wa ¿ ne, ale
ja kie, za cho wam to dla sie bie. Czy dzie w czy ny nie wiedz¹, ¿e same siê
dys kwa li fi kuj¹, nie dbaj¹c o sie bie? Osta t nio na im pre zie przygl¹da³em
siê dzie w czê ciu, któ re go lico ni g dy chy ba nie zo sta³o tkniê te ma ki ja ¿em.
Za sta na wia³em siê, czy gdy go na³o¿y, to sta nie siê ³adna… No, bo na ra -
zie to jest „sza ra mysz”. Na ta kie oso by w na szym krê gu mó wi my, ¿e nie
ma na kim oka za wie siæ. Tak czê sto jest w œro do wi skach ko œcie l nych. 

Wa r to tu za uwa ¿yæ wa ¿ noœæ do znañ este ty cz nych i efekt, jaki one
wywo³uj¹ u mê ¿ czy z ny. Po to cz nie uwa ¿a siê, ¿e pa no wie s¹ wzro ko w ca mi,
a ko bie ty s³ucho w ca mi. Ko bie ta mo¿e mieæ wiê kszy wp³yw na mê ¿ czy z nê,
gdy „po sia da sam¹ sie bie” (jest po god na, wie cze go chce) i o sie bie dba. Nie
cho dzi tu o nad miern¹ kon cen tra cjê na wygl¹dzie, ale o do ce nie nie w³as nej
uro dy i po trzeb este ty cz nych oto cze nia. Piê k no to po tê ¿ ny atry but ko bie co -
œci. Wa r to wiêc z nie go ko rzy staæ

12
.

Po sze rza nie mê skie go „ja” o ko bie ce wi dze nie rze czy wi sto œci

Ty l ko ko bie ta mo¿e wpro wa dziæ mê ¿ czy z nê w jej œwiat, w jej spo sób od -
bie ra nia i prze ¿y wa nia rze czy wi sto œci. To po ma ga mu zro zu mieæ „inn¹ isto -
tê”, jak¹ dla mê ¿ czy z ny jest ko bie ta, po sze rza jego ho ry zon ty wra ¿ li wo œci
i od czy ty wa nia œwia ta. Ona sta je siê wów czas dla nie go bar dziej czy te l na,
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12 Zob. Prz 8,22: Pan mnie stwo rzy³, swe arcy dzie³o oraz Pieœñ nad pie œ niami. O wp³ywie wdziê -
ków ko bie cych na mê ¿ czy z nê pi sze te¿ G. Ha bra j ska, Ob raz ko bie ty w Bi b lii, http://www.lin g wi sty ka.
uni.wroc.pl/jk/JK-09/JK09-ha bra j ska.pdf [do stêp 21.12.2014].



co u³atwia dalsz¹ ko mu ni ka cjê, ale ta k ¿e pog³êbia jego po zna wa nie i ro zu -
mie nie sa me go sie bie. Mê ¿ czy z na ma wów czas szan sê od kryæ w³asn¹ mêsk¹
wra ¿ li woœæ, ow¹ ani ma w ani mus

13
, jakim on z natury jest. 

Po œlu bie Ma rio la mówi³a mê ¿o wi: Mów mi czê sto, ¿e je stem piê k na i ¿e
mnie ko chasz. Po trze bu jê tego, bo nie wie rzê w to zby t nio. Nie do sta³am 
tego za du¿o w domu. Mu szê siê tym na sy ciæ. 

Ko bie ty czê sto pragn¹, ¿eby ich pa r t ner do my œli³ siê, cze go pragn¹. To
bez nad zie j ne ocze ki wa nie, bo mê ¿ czy z na my œli pro sto i kon kre t nie, nie po -
tra fi do my œliæ siê skom pli ko wa nych dla nie go pra gnieñ ko bie cych. Dla te go
Ma rio la wysy³a³a mê ¿o wi ja s ny i prze j rzy sty ko mu ni kat, cze go po trze bu je,
a on zro zu mia³ go, przyj¹³ i za sto so wa³. Dziê ki temu po z na³ jej lêki i oba wy,
po trze by i pra gnie nia. Otwo rzy³ siê na jej œwiat. Zro zu mia³ go i da³ siê po pro -
wa dziæ. Wszed³ w jej spo sób my œle nia, prze ¿y wa nia sie bie i rze czy wi sto œci. To 
ich zbli¿y³o. Od ponad trzydziestu lat s¹ szczêœliwym ma³¿eñstwem.

Ona i on –  jak wiatr i ¿a glo wiec

W jed nym z wi do wisk edu ka cy j nych
14

 Mi strzo wskiej Aka demii Mi³oœci
eks pert, Be ne dykt O¿óg, do opi sa nia re la cji ko bie ty i mê ¿ czy z ny bêd¹cych
w bli skiej wiê zi (szcze gó l nie w ma³¿e ñ stwie) u¿y wa okre œle nia „wy da rze nie
¿e gluj¹ce”

15
: on jest ³odzi¹ (z ¿a glem lub bez), a ona wia trem. Od dzia³ywa nie

„wia tru” – ko bie ty na „³ódŸ” – mê ¿ czy z nê, a cza sem jak ma wia O¿óg – na
„tra twê i to bez wio se³” – jest nie po rów nywa lne. Ona w ta kim ujê ciu jest bo -
wiem ¿y wio³em. Dzie je siê tak za przy czyn¹ wiê kszej la bi l no œci emo cjo na l nej
ko biet zwi¹za nej cho cia ¿ by z go spo dark¹ ho r mo naln¹ ró¿n¹ w po szcze gó l -
nych eta pach cy klu mie siê cz ne go i po szcze gó l nych fa zach ¿y cia (np. w okre -
sie ci¹¿y, po³ogu czy me no pa u zy). Owa zmien noœæ emo cjo na l na zwi¹zana
jest z na tur¹ ko bie ty przy sto so wan¹ do po dzie l no œci uwa gi, co wy ni ka m.in.
z jej za dañ ma t ki i opie kun ki zmu szo nej do oga r nia nia uwag¹ po to m stwa
(czê sto li cz ne go) oraz jego potrzeb.

Be ne dykt O¿óg: Mê ¿ czy z na to wy da rze nie ¿e gluj¹ce. Jest kimœ wiê cej
ni¿ wios³o, tra twa, ³ódŸ czy ¿a gle. Na to miast ko bie ta - wiatr sta je siê in te -
graln¹ czê œci¹ jego ¿e glu gi, mo to rem sta no wi¹cym naj potê ¿nie j szy ar se -
na³ wspa r cia, bez któ re go mê ¿ czy z na nie osi¹gnie pe³ni swo ich
mo ¿ li wo œci – po do b nie jak sta tek z na pê dem ¿a glo wym nie pop³ynie bez 
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13  Zob. A. Grün, W po³owie dro gi, Wy daw ni c two Ty niec, Kra ków 2007  oraz  has³o ani ma i ani -
mus,  http://pl.wi ki pe dia.org/wiki/Ani ma _i_ani mus [do stêp 10.03.2015].

14  Wi do wi sko edu ka cy j ne MAM, Ko bie ta + Mê ¿ czy z na, czy li czy da siê zro zu mieæ ko bie tê, czy da
siê poj¹æ mê ¿ czy z nê?, Wa r sza wa 08.02.2014.

15  B. O¿óg, Wy da rze nie ¿e gluj¹ce, Firma Szko le nio wa „mw”, Soko³ów M³p.



ru chu po wie trza, swo je go pod sta wo we go Ÿród³a ene r gii. Naj wa ¿ niejsz¹
umie jê t no œci¹ w ¿y ciu mê ¿ czy z ny jest zarz¹dza nie emo cja mi. Od ko m -
pe ten cji w tym za kre sie za le ¿y to, czy ca³e wy da rze nie ¿e gluj¹ce – mê ¿ -
czy z na i ko bie ta – bê dzie osi¹gaæ swo je cele i cie szyæ siê wspó l nym
¿y ciem. (…)

Nie kie dy zmien noœæ ko bie ty wygl¹da jak sprze ci wia nie siê mê ¿ czy Ÿ nie
i wspó l nym ce lom. Dzie je siê jed nak zupe³nie ina czej: jej boj ko to wa nie nie -
któ rych przed siê w ziêæ we ry fi ku je ich sen so w noœæ (czy aby na pe w no s¹ one
do bre), co sta je siê naj le p szym mo ¿ li wym te stem dla pa r t ne ra: tego, co za pla -
no wa³ i do cze go za pro si³ ko bie tê. Mê ¿ czy z na jako stra ¿ nik ce lów po wi nien
za akce p to waæ, ¿e jego wy bran ka bê dzie mu siê sprze ci wiaæ, gdy¿ na tym po -
le ga jej esen cja, oraz po sza no waæ ko biec¹ zmien noœæ i spon ta ni cz noœæ, któ re
na daj¹ zwi¹zko wi wiê ksze go te m pa, bêd¹c dla nie go pra wdzi wym wy zwa -
niem. (…)

Ko bie ta po win na czuæ siê przy mê ¿ czy Ÿ nie ca³ko wi cie swo bod na. I choæ
cza sem mog¹ siê zda rzyæ chwi lo we p³yniê cia pod wiatr, to sy tu a cje ta kie s¹
w pe³ni dopu sz cza l ne, a go r sze dni pa r t ner ki s¹ zna ko mit¹ okazj¹ do spra w -
dze nia, na ile mê ¿ czy z na opa no wa³ umie jê t noœæ zarz¹dza nia emo cja mi. Gdy
wiatr jest mo c no nie sprzy jaj¹cy i wie je pro sto w twarz, mê ¿ czy z na na dal
mo¿e re a li zo waæ cel, ko rzy staj¹c z jego po mo cy dziê ki zna ne mu ¿e gla rzom
ha l so wa nia – me to dzie p³yniê cia pod wiatr po le gaj¹cej na kie ro wa niu ¿a gli
uko œ nie – raz w prawo, raz w lewo, co w konsekwencji daje efekt p³yniêcia do
celu. (…)

Na te mat re la cji ko bie ty i mê ¿ czy z ny oraz ich wza je mne go zro zu mie nia
wie le cen nych spo strze ¿eñ prze ka zu je ame ry ka ñ ski pa stor i ko mik Mark
Gun gor16. Gun gor w ¿ar to b li wy i pra kty cz ny spo sób po rów nu je mó z gi ko -
bie ty i mê ¿ czy z ny oraz ich spo so by my œle nia i dzia³ania. W jego ob ra zo wej
pre zen ta cji mózg mê ¿ czy z ny jest z³o¿o ny z nie sty kaj¹cych siê szu fla dek ze
szcze gó l nie wa¿n¹, pust¹ szu fladk¹ „NIC”, po zwa laj¹c¹ mê ¿ czy Ÿ nie na re -
laks. Z ko lei mózg ko bie ty to pl¹ta ni na ka be l ków, z któ rych ka ¿ dy po³¹czo ny
jest z ka ¿ dym, wszy stko wi¹¿e siê ze wszy stkim i z tego po wo du czê sto iskrz¹.
Ta za ba w na i ob ra zo wa ana lo gia po twier dza ba da nia na uko w ców, któ rzy
udo wod ni li, ¿e w mó z gach obu p³ci wy stê puj¹ znacz¹ce ró ¿ ni ce17. Nic zatem
dziwnego, ¿e wzajemne zrozumienie wymaga od przedstawicieli obu p³ci nie
lada wysi³ku. 
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16  Zob. M. Gun gor, Przez œmiech do le p sze go ma³¿e ñ stwa, DVD, Ofi cy na Wy da w ni cza
VOCATIO, 2014.

17 Zob. A. Moir, D. Jes sel, P³eæ mó z gu. O pra wdzi wej ró ¿ ni cy miê dzy mê ¿ czyzn¹ a ko biet¹, Pa ñ -
stwo wy In sty tut Wy da w ni czy, 2010.



Jak ko bie ta wzma c nia mê ¿ czy z nê?

Ko m p le ksy – od cza rowy wa nie pra wdy

Ste reo ty po wa opi nia g³osz¹ca, ¿e mê ¿ czy Ÿ ni s¹ po zba wie ni uczuæ, twar -
dzi jak ska³a i nic nie jest w sta nie ich emo cjo na l nie po ru szyæ, jest nie prawd¹.
Wbrew po to cz ne mu prze ko na niu pa no wie s¹ wra ¿ li wi, czê sto nie pe w ni sie -
bie i mie waj¹ ko m p le ksy. Nie kie dy wiê ksze od ko bie cych. Cza sem te¿ s¹
prze czu le ni na swo im pun kcie. Cios, któ ry tra fia w ich po czu cie wa r to œci, na
d³ugo no ka u tu je mê ¿ czy z nê. Za sa da le cze nia ta kie go emo cjo nal ne go zra nie -
nia jest na stê puj¹ca: na mie j s cu au to ry te tu, któ ry spra wi³ przy kroœæ i wzbu -
dzi³ ko m p leks, musi po ja wiæ siê inna, rów nie wa ¿ na i si l na po staæ, by
do ko na³o siê od ko do wa nie zafa³szo wa nej pra wdy i „od cza ro wa nie” mê ¿ czy z -
ny. In ny mi s³owy, do œwia d cze nie ne ga ty w ne musi zo staæ zst¹pione przez
równie silne, b¹dŸ silniejsze pozytywne doznanie. Obrazuj¹ to dwa wyznania
dojrza³ych, atrakcyjnych mê¿czyzn:

Da riusz: Je stem doœæ po tê ¿ nym mê ¿ czyzn¹ i kie dyœ us³ysza³em od mo jej 
eks ¿o ny, ¿e mam du¿e pie r si. Pra wie jak ko bie ta. By³o to tak po wie dzia -
ne, ¿e bar dzo mnie za bo la³o. Dosz³o do tego, ¿e ban da ¿o wa³em je so bie.
Na szczê cie moja dru ga ¿ona zro bi³a z tego atut. Dziœ mogê siê z tym
spo ko j nie mie rzyæ.

Ma rek: Od dzie ci ñ stwa upra wia³em sport, du¿o gra³em w pi³kê no¿n¹.
Je Ÿ dzi³em te¿ kon no. Kie dyœ ktoœ za kpi³, ¿e mam nogi pro sto wa ne na
be cz ce. To by³a piê k na dzie w czy na. Pod oba³a mi siê. Mia³em z tym pro -
blem a¿ do chwi li, kie dy inna piê k na ko bie ta stwier dzi³a, ¿e w³aœ nie ta kie 
nogi s¹ dla niej me ga mê skie i dla jej in nych piê k nych ko le ¿a nek te¿. To
mnie wy le czy³o z fa³szy we go wy ob ra ¿e nia na swój te mat. 

Za chwyt i wdziê cz noœæ

Wie lu  mê ¿ czyzn pod kre œla, ¿e lubi, gdy ich pra ca, wysi³ek jest za uwa ¿o ny.
Do ce nie nie, za chwyt, g³oœno wy ra ¿o na po zy ty w na oce na mo ty wuj¹ i uskrzyd -
laj¹ mê ¿ czy z nê w pra cy i w domu.

Grze gorz: Pra cu jê jako tzw. he l p desk, to zna czy fi r my mnie wzy waj¹, bym 
po móg³ im na pra wiæ ko m pu ter. Czê sto ich u¿yt kow nicz ka mi s¹ ko bie ty. 
Rza d ko siê zda rza, by ko bie ta za re a go wa³a spon ta ni cz nie i oka za³a
wdziê cz noœæ. Ale kie dy to siê zda rzy, to go tów by³bym spe cja l nie psuæ jej
ten ko m pu ter, ¿eby po no w nie mnie wez wa no do na pra wy.
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In spi ro wa nie i do ce nia nie

Ko bie ta czê sto mo¿e byæ i jest dla mê ¿ czy z ny in spi racj¹ do roz wo ju, do
pod no sze nia po czu cia w³as nej wa r to œci, sta wia nia czo³a pro ble mom i nie wie -
rze w siebie.

Ma te usz: Jed no z naj wa¿ nie j szych do œwia d czeñ, któ re okre œli³o moje
re la cje z ko bie ta mi, mia³o mie j s ce w okre sie li ce a l nym. By³em wte dy
„szcza wiem” i ko cha³em siê w atra kcy j nej dzie w czy nie. Im po no wa³a mi.
Czu³em, ¿e do niej nie do ra stam. To ona na uczy³a mnie pe w nej ¿y cio wej 
za sa dy, mówi¹c: Wy ma gaj ode mnie. Chciej, ¿e bym siê roz wi ja³a. Mam
byæ lepsz¹ wersj¹ sa mej sie bie. Ona œwie t nie ta ñ czy³a. To mnie tak po ru -
szy³o, ¿e – choæ by³em bar dzo nie œmia³y – to dla niej za pi sa³em siê na
kurs ta ñ ca to wa rzy skie go. A po tem sta³em siê jego in stru kto rem. Ta m to 
zda nie or ga ni zu je mi my œle nie o re la cji z ko bie ta mi i o so bie te¿.

Bo g dan: Na mnie wp³ynê³a twó r czo ko bie ta w ten spo sób, ¿e da³a mi oka -
zjê po móc so bie w taki spo sób, w jaki by³em zdo l ny do tej po mo cy oka za -
nia, po ko nuj¹c w so bie opo ry przed czy nie niem cze goœ no we go. W³aœ nie
ko bie ta zada³a mi py ta nie: „Cze mu nie ro bisz tego, o czym mó wisz jak
o ma rze niu?”. To by³a in spi ra cja i za chê ta. Prze³o¿y³o siê to na moje kon -
kre t ne dzia³ania: a) wy je cha³em w zi mie w góry ra zem z ni¹, o czym ty l ko
my œla³em od lat nie pa miê t nych;  b) kupi³em ko siar kê i sko si³em tra wê, co
by³o mi zupe³nie obce; c) zaj¹³em siê trans po rtem sza fek i ich za wie sza -
niem na œcia nie, co mnie – kom pute row co wi – wy da wa³o siê ra czej prze -
ra ¿aj¹ce; d) przy po mnia³em so bie o mo jej umie jê t no œci gry na gi ta rze
i zacz¹³em graæ i œpie waæ, ako m pa nio waæ przy wspó l nym œpie wa niu ko -
lêd; e) wy bra³em siê na bal ka r na wa³owy! Moje „osi¹gniê cia” nie s¹ obie k -
ty w nie wie l kie, ale su bie kty w nie dla mnie s¹ spo re, po nie wa¿ w moim
przy pa d ku dro ga od my œli do czy nu jest wyj¹tko wo d³uga.

Kie dy ko bie ta pod oba siê mê ¿ czy Ÿ nie i jest akce p tuj¹co - wspie raj¹ca,
a nie ro sz cze nio wa, to chêæ do dzia³ania po ja wia siê u mê ¿ czy z ny ³atwo. A re -
a li za cja tego za mia ru to ju¿ kwestia mêskiej ambicji.

Bu dze nie wo jo w ni ka

Czê sto to ko bie ta pie r wsza po tra fi zwró ciæ mêsk¹ uwa gê na nie spra -
wied li woœæ, a w kon se k wen cji za in spi ro waæ i po bu dziæ mê ¿ czy z nê do dzia³a-
nia w ob ro nie „s³ab sze go”. Owym s³ab szym bê dzie nie ty l ko dzie c ko, czy oso -
ba sta r sza, ale ka ¿ dy, w zale¿noœci od sytuacji. 
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Przyk³ad: Mo ni ka wzbu rzo na krzywd¹ wyrz¹dzan¹ swo jej ko le ¿an ce
(bez par do no we przy mu sze nie do opu sz cze nia lo ka lu, gdzie ta m ta pro wa -
dzi³a dzia³al noœæ spo³eczn¹ dla 2 osób z pro ble ma mi w pra cy i dla bez ro bo t -
nych) tak po ru szy³a tym swo je go mê¿a, ¿e ten na stê p ne go dnia rano umó wi³
siê z prze³o¿o nym owej in sty tu cji i nie omie sz ka³ uœwia do miæ mu „w pro s -
tych, ¿o³nie rskich s³owach”, co robi oraz w jaki spo sób tra ktu je oso by z nim
wspó³pra cuj¹ce. Akt od wa gi i re a k cja na nie spra wied li we za cho wa nie nie zo -
sta³ za po mnia ny przez obie ko bie ty, co wiê cej sta³ siê czê sto przy wo³ywa nym
przez nie fa ktem w pu b li cz nych roz mo wach. To sprzê ¿e nie zwro t ne z ko lei
wp³ynê³o na owe go ma³¿on ka nad wy raz mo bi li zuj¹co i wzma c niaj¹co. Pod -
nios³o jego po czu cie w³as nej wartoœci, które krzepnie w dzia³aniu, poniewa¿
dotyka sfery doœwiadczenia i emocji z nim zwi¹zanych. 

Mo ty wo wa nie do roz wo ju i wia ra w mo ¿ li wo œci mê¿czyzny

Do strze ga nie mê skich za let i zdo l no œci oraz wy ra ¿a nie ich to jed no. Nie
za wsze jed nak wy sta r cza to do zmia ny po sta wy i uwie rze nia we w³asne si³y.
Ko bie ta mo¿e wów czas mo ty wo waæ mê ¿ czy z nê do dzia³ania, ucie kaj¹c siê do
metody faktów dokonanych.

Pos³u¿ê siê tu przyk³adem z w³as ne go do œwia d cze nia. Je den z mo ich uz -
do l nio nych li te ra c ko ko le gów, Zbi g niew Mo skal, do wie dzia wszy siê o tym, ¿e
zo sta³ reko men do wa ny prze ze mnie u  ów cze s ne go dy re kto ra Te a tru Pol skie -
go Ra dia Krzy szto fa Za le skie go i za pro szo ny do na pi sa nia sce na riu sza dla po -
trzeb te go¿ te a tru – naj pierw wpad³ w sza³, stwier dzaj¹c, ¿e jego zdo l no œci s¹
prze ce nia ne i ¿e nie ¿y czy so bie ta kiej „po mo cy” – co by³o prze ja wem nie wia ry
w sie bie i ca³ko wi te go za sko cze nia – ale po ki l ku dniach tekst dra ma tu „Kto
pie r wszy do Boga” wid nia³ w po czcie ma i lo wej dyr. Za le skie go. S³ucho wi sko
w prze ci¹gu ki l ku mie siê cy zrea li zo wa no i oka za³o siê su kce sem.

Po do b ne re a kcje Zbi g nie wa zda rza³y siê te¿ co mie si¹c pod czas pi sa nia
sce nek akto r skich, któ re za wsze s¹ za ma wia ne u nie go pod te mat pre mie ro -
wych wi do wisk MAM. Wy zwa nia te niew¹tpli wie zmu sza³y Au to ra do cy kli cz -
ne go wysi³ku lite ra c kie go, ale te¿ sta³y siê in spi racj¹ i tra m po lin¹ do
ko le j ne go su kce su, gdy¿ po 6 la tach za owo co wa³y pe³no wy mia ro wym spe -
kta klem te a tra l nym pt. „Dwójka bez sternika” granym obecnie na polskich
scenach. 

Wa r to tu za zna czyæ, ¿e g³os profe sjo na li stów i osób z bran ¿y te a tra l nej
i show bi z ne su – ko le gów akto rów, re ¿y se ra i pro du cen tki – mia³ nie ba ga-
te l ny wp³yw na pod wy ¿sze nie sa mo oce ny Au to ra i zdo by cie siê przez nie go
na od wa gê, by spe ktakl po wsta³, co wi¹za³o siê te¿ z ko nie cz no œci¹ wpro wa -
dza nia do te kstu dra ma tu li cz nych po pra wek. Dla osób o pod wy ¿szo nej
wra ¿ li wo œci, tzw. „ar ty sty cz nych dusz”, to do da t ko wy wysi³ek szli fo wa nia
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„dia men tu”, któ rym jest na pi sa ne dzie³o. Wie o tym ka ¿ dy, kto two rzy³ coœ
w³as ne go. 

Do tkli wie za ni ¿o ne po czu cie w³as nej wa r to œci czê sto do ty ka i ko bie ty,
i mê ¿ czyzn. Nie by wa le wa ¿ ne oka zu je siê wów czas do ce nie nie oso by nie -
wierz¹cej we w³asne si³y po przez: 1) wy ra ¿e nie uz na nia wprost i nie wprost,
a zw³asz cza pu b li cz nie; 2) oka zy wa nie za ufa nia, wspa r cia i wia ry w mo ¿ li wo -
œci mê ¿ czy z ny (ko bie ty ta k ¿e); 3) sta wia nie mo ¿ li wych do osi¹gniê cia wy zwañ
i ce lów oraz sta no w cze trwa nie przy nich; 4) cie r p li woœæ i nie zra ¿a nie siê oka -
zy wa ny mi trud ny mi emo cja mi (prze ja wa mi z³oœci, pa ni ki, hi ste rii czy wy co -
fa nia, itp.); 5) wa r toœæ g³osu autorytetu (tu osób z tej samej bran¿y, np.
literackiej, aktorskiej, dziennikarskiej). 

Pie ni¹dze, czy li kto trzy ma kasê – sym bol sta tu su i w³adzy
nad sob¹ i rze czy wi sto œci¹

Fi nan so we gra ty fi ka cje s¹ kon kre t nym i osta te cz nym uz na niem sku te -
cz no œci i wa r to œci dzia³añ mê ¿ czy z ny. Po twier dzaj¹ bo wiem na ma ca l nie i wy -
mie r nie wa r toœæ jego wysi³ków. Zwy kle ich przy zna wa nie nie za le ¿y jed nak
bez po œred nio od bli skiej mê ¿ czy Ÿ nie kobiety, a tym siê w tym artykule
zajmujemy. 

Jest jed nak wyj¹tek, kie dy mê ¿ czy z na de cy du je siê na prze jê cie obo -
wi¹zków do mo wych, gdy jego ma³¿on ka ma do brze p³atn¹ pra cê. Py ta ni
prze ze mnie mê ¿ czy Ÿ ni zwra caj¹ tu uwa gê na nie bez pie czeñ stwo utra ty mê -
skie go au to ry te tu i sy g na li zuj¹ pro ces nie bez pie cz nych zmian, ja kie za cho -
dz¹ wów czas w re la cji kobie ta-mê ¿czy z na. Ona, staj¹c siê co raz bar dziej
biz ne s wo man (zwy kle s¹ to pra ce na wy so kich sta no wi skach i do brze p³atne)
i maj¹c wokó³ sie bie mê ¿ czyzn o pod wy ¿szo nym sta tu sie za wo do wym i ma te -
ria l nym, czê sto sto p nio wo prze sta je sza no waæ swo je go pa r t ne ra, a na wet po -
tra fi okre œliæ go jako „da r mo zja da”. Od uwa ¿ no œci na sie bie i roz tro p no œci
obu stron za le ¿y, czy po tra fi¹ do ko naæ prze ob ra ¿e nia doty ch cza so wych
za sad ich re lacji (zw³asz cza w sfe rze fi nan so wej) i zre zy g no waæ z apa na ¿y ko -
bie ty na rzecz za dba nia o do bro stan psy chi cz ny mê ¿ czy z ny, a w kon se k wen -
cji ma³¿e ñ stwo i ro dzi nê. Po jego i jej stro nie jest do wy ko na nia pra ca
i we ry fi ka cja tego, co fa kty cz nie bê dzie dla nich ko rzy st ne w per spe kty wie
d³ugo fa lo wej. 

Za zna czam tu w¹tek eko no mi cz ny, gdy¿ dla mê ¿ czy z ny brak po czu cia
samo dzie l no œci fi nan so wej, a tym bar dziej „sie dze nie w po rtfe lu ¿ony” oz na -
cza pra wie utra tê jego mê skiej to ¿ sa mo œci, a na pe w no j¹ za bu rza i de gra du -
je. On jest stwo rzo ny dla re a li za cji kon kre t ne go celu, za co otrzy mu je
wy mie r ny ek wi wa lent: kie dyœ ³owy i upo lo wa nie zwie rzy ny; dziœ pra ca, zada -
nie do wy ko na nia w za mian za fi nan se – ho no ra rium lub pen sjê. Ona z ko lei
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z ³atwo œci¹ bu du je ró ¿ no rod ne re la cje: z mê ¿em i dzie æ mi, kre w ny mi i oso ba -
mi z w³as ne go œro do wi ska. Na wet je œli ko bie ta pra cu je i za ra bia (co s³usz ne,
bo to wzma c nia jej po czu cie wa r to œci i przy da t no œci spo³ecz nej), to oprócz
pra cy i za ro bio nych pie niê dzy two rzy te¿ li cz ne wiê zi, któ re daj¹ jej po czu cie
spe³nie nia i sen su. Mê ¿ czy z na zwy kle nie ma a¿ tak li cz nych re la cji, z na tu ry
two rzy ich mniej, trac¹c wiêc pra cê czy re zy g nuj¹c z niej, po zby wa siê auto -
ma ty cz nie wa ¿ ne go i je dy ne go wie l kie go celu. Nie ma w za mian nic, co by go
w ob sza rze in te le ktu i ¿y cio wych wy zwañ roz wi ja³o, mo ty wo wa³o i spe³nia³o.
Do tego do cho dzi brak przez sie bie za ro bio nych pie niê dzy, któ re daj¹ po -
czu cie spra w czo œci, mo ¿ li wo œci i mocy. Mê ¿ czy z na czu je siê wów czas zde gra -
do wa ny i bez war to œcio wy. Prze sta je byæ dla sa me go sie bie atra kcy j ny
i spra w czy. Taki ko mu ni kat – na wet pod œwia do mie – wysy³a swo je mu œro do -
wi sku. Ko bie ta, któ ra bêd¹c ci¹gle aktywn¹ za wo do wo i ob ra caj¹c siê w ta kim 
oto cze niu, za czy na wiêc post rze gaæ mê ¿ czy z nê jako nie uda cz ni ka i „pi¹te
ko³o u wozu”, bo bez nie go œwie t nie so bie ra dzi. On, czuj¹c siê jej nie po trze b -
nym, tra ci po czu cie w³as nej wa r to œci, to ¿ sa mo œci i sen su

18
. Do tego ona nie

czuje ju¿ w nim partnera i kogoœ, kto jej imponuje, dorównuje jej i motywuje
j¹. Rzadko kiedy taki uk³ad ma szansê przetrwaæ i daæ ma³¿onkom poczucie
wzajemnej fascynacji i rozwoju. Od m¹droœci obojga zale¿y, czy i jak potrafi¹
wybrn¹æ z takiego impasu.

Ero ty ka i mi sty ka

Se ksu a l noœæ vs emo cjo na l noœæ – au to stra da czy œcie ¿ ka przez busz?

Mê ¿ czy Ÿ ni na py ta nie, co ich od prê ¿a, od po wia daj¹ czê sto z uœmie chem: 
du¿o se ksu! Wie lu z nich otwa r cie przy zna je, ¿e sfer¹, w któ rej wy ra ¿aj¹ siê
naj bar dziej, jest se ksu a l noœæ. W tym wy mia rze oraz w spo so bie prze ¿y wa nia
i wy ra ¿a nia ero ty cz nych po trzeb i do znañ ko bie ta i mê ¿ czy z na ta k ¿e ró ¿ ni¹
siê. Wie dza o tym i wy ko rzy sta nie od mien no œci obu p³ci jest fa s cy nuj¹c¹
przy god¹ dla obu stron. 

Je den z mo ich roz mów ców tak to pod su mo wu je: Dla mê ¿ czy z ny seks to
au to stra da piê cio pas mo wa, a emo cjo na l noœæ to œcie ¿ ka przez busz. Dla
ko bie ty od wro t nie: œwiat uczuæ jest au to strad¹ piê cio pa s mow¹, sfe ra
ero ty cz na na to miast to œcie ¿ ka przez g¹szcz. 

Ko bie ta i mê ¿ czy z na maj¹ wiêc szan sê uczyæ siê od sie bie. Wie dza o wza -
je mnym dope³nia niu siê w tych ob sza rach jest za sad ni cza dla two rze nia
szczê œli wych re la cji. Ko bie ta mo¿e wpro wa dziæ mê ¿ czy z nê w ob szar mu nie -

120 GENIUSZ MÊ¯CZYZNY

18  Por. V. Frankl, Cz³owiek w po szu ki wa niu sen su, Cza r na Owca, Wa r sza wa 2011.



zna ny, a dla niej oczy wi sty: emo cji, uczuæ, g³êb szych wiê zi. Zwy kle od jej po -
sta wy w okre sie na rze cze ñ skim za le ¿y, czy ch³opak/mê¿czyzna bêdzie gotów,
by je poznawaæ. 

Se ksu a l noœæ a roz wój oso bi sty: emo cjo na l ny i  duchowy

Anna i Ma r cin, ma³¿e ñ stwo z 8-le t nim sta ¿em, go œcie wi do wi ska MAM,
opo wia da li o swo ich do œwia d cze niach przed œlu b nych. Obo je s¹ oso ba mi
wierz¹cymi. Ania ja s no po sta wi³a gra ni cê w spra wie se ksu przed œlu bem: nie
bêd¹ wspó³¿yli in tym nie. On na to przy sta³, co – jak mówi – by³o spo rym wy -
rze cze niem. Dziœ tak opo wia da o tym trud nym, ale wartoœciowym wyzwaniu
i doœwiadczeniu: 

Ma r cin: Wiem, ¿e, gdy by œmy wte dy wes zli w seks, nie mie li by œmy szan -
sy po zna nia siê tak g³êbo ko, jak siê zna my: na po zio mie emo cjo na l nym
i du cho wym. Nie poro zu mie nia, nie sna ski, k³ót nie za³atwia li by œmy
przez ³ó¿ko. Te¿ tak mo ¿ na, ty l ko ¿e je œli nie ma miê dzy nami najg³êb -
sze go po ro zu mie nia na po zio mie psy chi ki i du szy, to bli skoœæ cie le s na
bê dzie sub sty tu tem i nie wy sta r czy, a wrêcz mo¿e staæ siê gwo Ÿ dziem do
tru m ny dla zwi¹zku. Ja dziê ki temu od kry³em tak¹ prze strzeñ w oso bie
ko bie ty i w sa mym so bie, ja kiej wcze œ niej nie zna³em. Je stem jej za to
wdziê cz ny. 

Dziœ Ania i Ma r cin s¹ za pra sza ni jako mów cy na spo t ka nia z na rze czo ny -
mi i m³od zie¿¹, gdzie chê t nie t³umacz¹ in nym sens wstrze miêŸ li wo œci se ksu-
al nej, któ ra w sta³ym i d³ugo le t nim zwi¹zku te¿ mo¿e mieæ mie j s ce cho æ by
wte dy, gdy jed no z ma³¿on ków jest cho re lub nie obe c ne. Taki tre ning po ma -
ga prze trwaæ, gdy ¿ycie zmusza do zaniechania zbli¿eñ. 

Wbrew pa nuj¹cej opi nii jest wie le par, któ re – po mi mo wcze œ nie j szych
do œwia d czeñ se ksu a l nych jed ne go, b¹dŸ obo j ga na rze czo nych w po prze -
dnich zwi¹zkach – de cy duj¹ siê na wstrze miê Ÿ li woœæ se ksu aln¹ do œlu bu. Od -
ro cze nie na gro dy w na szej ku l tu rze in stant (chcesz i masz tu i te raz) jest ma³o
po pu la r ne, bo przy zwy czai li œmy siê, ¿e wszy stko otrzy mu je my na ty ch miast.
Tym cza sem rze czy wa r to œcio we do ko nuj¹ siê w cza sie i wy ma gaj¹ cier p li wo -
œci, a czê sto wy rze czeñ. De cy zja o roz po czê ciu wspó³¿y cia po œlu bie zwy kle
po ma ga obo j gu zbli ¿yæ siê do Boga

19
.

Ame ry ka ñ ska dzien ni kar ka, Dawn Eden, goœæ MAM, au to rka ksi¹¿ki
Dreszcz czy sto œci

20
, uza sad nia po wo dy, dla któ rych kie dyœ ¿y³a w sty lu bo ha te -

rek se ria lu Seks w wie l kim mie œcie, a po li cz nych za wo dach emo cjo na l nych
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i trud nych do œwia d cze niach z de presj¹ na cze le prze ¿y³a na wró ce nie i z nie -
go cze r pie si³ê do nie wcho dze nia w re la cje z mê ¿ czyzn¹, któ re za czy na³yby
siê od se ksu. Z jej opo wie œci wy ni ka, ¿e taka po sta wa spo t ka³a siê z kpi na mi
i drwi na mi, nie mniej wie lu oso bom da³a si³ê do zmia ny za cho wañ i zmie ni³a
po dej œcie do re la cji mê sko- da m skich i wia ry

21
. 

Ero ty ka – ze spo le nie cia³ i dusz

Wa r to wspo mnieæ, ¿e na sfe rê prze ¿yæ si l nie od dzia³ywuj¹ na sza bio che -
mia i bio neu ro lo gia. Pod czas aktu se ksu al ne go wy dzie la na jest m.in. oksy to -
cy na

22
. To tzw. ho r mon mi³oœci, przy wi¹za nia, wie r no œci, od po wia daj¹cy za

emo cjo na l ne przy wi¹za nie osób. To ro dzaj „kle ju”, któ ry spa ja mê ¿ czy z nê
i ko bie tê. Ten sam ho r mon wy dzie la ny jest pod czas za ko chi wa nia siê, prze -
¿y wa nia or ga z mu, ale ta k ¿e w or ga ni z mie ko bie ty pod czas ci¹¿y, po ro du
i ka r mie nia pie r si¹. Jego po ziom u mê ¿ czyzn jest sto sun ko wo ni ski, ale w³aœ -
nie pod czas aktu mi³os ne go zna cz nie siê pod no si, po zwa laj¹c im na prze ¿y -
wa nie za¿y³oœci i zjed no cze nia nie ty l ko cie le s ne go, ale i psy chi cz ne go. 

Jak wa¿n¹ sfer¹ dla mê ¿ czy z ny jest se ksu a l noœæ, pi sze ame ry ka ñ ski uro -
log i chi rurg Du d ley Set Da noff w best sel le ro wej ksi¹¿ce Su per po ten cja

23
. Au -

tor sta ra siê uœwia do miæ czy tel ni ko wi, ¿e au ten ty cz na i doj rza³a mê ska
po ten cja se ksu a l na wy ni ka z wa r to œci wy zna wa nych przez mê ¿ czy z nê. Po zy -
cja ta jest jedn¹ z wa ¿ nie j szych, któ re po win ny po znaæ kobiety, pragn¹ce zro -
zu mieæ, czym dla mê¿czyzny jest erotyka. 

Kie dy ko bie ta wy cho dzi z ini cja tyw¹ zbli ¿e nia fi zy cz ne go, mê ¿ czy z na
tra ktu je ta kie za cho wa nie jako po twier dze nie jego mê sko œci. Do zna je wów -
czas szcze gó l ne go dowar to œcio wa nia.

Wac³aw: Mam du¿o m³odsz¹ ¿onê. Ca³e dnie pra cu jê jako kie ro w ca,
wie czo ra mi czê sto tre nu jê sztu ki wa l ki. A kie dy wra cam sko na ny do
domu, moja ¿ona sama pro po nu je mi zbli ¿e nie. To ona tego pra g nie.
Mówi: Ca³y dzieñ za j mo wa³am siê dzie æ mi, a te raz chcê byæ ty l ko z tob¹.
I to dla mnie zak³ada po ñczo chy, bo wie, jak to na mnie dzia³a i ¿e tak lu -
biê siê ko chaæ. 

Od wa ga ko bie ty, jej bez pru dery j noœæ i fan ta zja w pro po no wa niu czy
prze ¿y wa niu aktu se ksu al ne go ma dla mê ¿ czy z ny ogro m ne zna cze nie. Ko -
bie ta, któ ra zna swoj¹ wa r toœæ, czu je siê bez pie cz nie przy swo im mê¿u i jest

122 GENIUSZ MÊ¯CZYZNY

21  Por. Ruch Czy s tych Serc, www.rcs.org.pl [do stêp 21.03.2015].
22  Por. Se r wis Na uka w Pol sce http://www.na ukaw pol s ce.pap.pl/aktu al no s ci/news,396558, 

oksytocyna-i naczej-dzia la-na-mezczy zn-i-kobie ty.html  oraz   http://www.na ukaw pol s ce.pap.pl/
aktu al no s ci/news,392921,oksytocy na-hormo nem-wier nos ci.html [do stêp 07.03.2015].
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tra kto wa na jak kró lo wa, po tra fi ta kim za cho wa niem dowa r to œcio waæ go i wy -
zwa la w nim nie koñcz¹c¹ siê fa s cy na cjê i wdziê cz noœæ. Pun ktem ho no ru dla
mê ¿ czy z ny jest nie ty l ko prze ¿y cie w pe³ni zbli ¿e nia, do œwia d cze nie or ga z -
mu, ale pe³ne zmys³owe, psy chi cz ne i du cho we za spo ko je nie ko bie ty. Nie
do ko nu je siê to w te m pie i w spo sób pre zen to wa ny w prze ka zie me dia l nym.
Mówi o tym je den z mo ich rozmówców:

Da riusz: Œwiat i me dia oszu kuj¹, ¿e wcho dzisz i od razu zdo by wasz ko -
bie tê. To to ta l na bzdu ra. W moim ma³¿e ñ stwie to ja bar dziej za bie gam
o kwe stie in tym ne, mimo ¿e usta li li œmy wspó l ny rytm tych spo t kañ. To
siê osi¹ga mini kro cz ka mi, ma³ymi pun kta mi. Mu szê pun kto waæ u niej.
To wiem od Mar ka Gun go ra. Kwia tek, poca³unek, za sko cze nie, nie spo -
dzian ka. Cza sem po tra fiê po dejœæ, kie dy ¿ona le¿y, ogl¹da te le wi zjê czy
czy ta, i poca³owaæ j¹ w sto pê. I ona pro mie nie je. To wy raz mo je go sza -
cun ku, mi³oœci, wdziê cz no œci. Iloœæ i szcze roœæ ta kich dro b nych ge stów
i za cho wañ do pro wa dza do tego, ¿e pod czas zbli ¿e nia jest sza³. Ale ten
sza³ jest prze ze mnie wy pra co wa ny i wy kre o wa ny. Gdy bym to do sta³ za
da r mo, to nie od czu³bym jego wa r to œci, spo wszed nia³by mi. W na szym
po ¿y ciu nie ma ru ty ny. ¯ona po zwa la mi siê zdo by waæ. Nie wy ka zu je
zby t nio ini cja ty wy, ale cze ka i tym cze ka niem mówi: no, po ka¿ mi, jak
mnie ko chasz. Ona chce s³yszeæ za pe w nie nia, ciep³e s³owa, a ja do œwia d -
czyæ jej mu œ niê cia i ode jœcia. To ma³¿e ñ ski flirt, któ ry czê sto z jej stro ny
ko ñ czy siê s³owa mi: cze kam na bli skoœæ, albo pra gnê byæ z tob¹. Ja z ko -
lei pi szê smsa, ¿e tê sk niê za ni¹, albo ja kiœ dro biazg scho wam, a ona od -
kry wa ko³drê i coœ pod ni¹ zna j du je, albo kwia tek ma rano w bu cie,
kie dy mnie ju¿ nie ma. To dro b ne nie spo dzian ki, a ona je lubi. Ka ¿ da
z ko biet lubi byæ za ska ki wa na, ty l ko nam, fa ce tom, bra ku je in we ncji.
Je œli ko bie ta na uczy mê ¿ czy z nê, ¿eby j¹ za ska ki wa³ i za bie ga³ o ni¹
w kwe stiach in tym nych czy bli sko œci, to jest to ich wspó l ny su kces. 

Ko bie ta nie po win na do pu œciæ do tego, ¿eby mê ¿ czy z na mia³ prze ko na -
nie, ¿e j¹ ma, ¿e j¹ po siad³, ¿e sko ro jest jej mê ¿em, to ju¿ ma j¹ w ca³oœci, ¿e
ona do nie go na le ¿y. Sta je siê wte dy dla ro dzi ny praczk¹, ku chark¹,
sprz¹taczk¹, a dla nie go do da t ko wo na³o¿ nic¹. Fa cet, kie dy ju¿ wszy stko ma,
to mu siê to nu dzi, i wte dy po ja wia siê po rno gra fia, nowa kobieta, albo inne
zastêpniki. 

Kry zy sy – szan sa na now¹ ja koœæ mi³oœci

Mê ¿ czy z na i ko bie ta po chodz¹ z ró ¿ nych œro do wisk, tra dy cji, maj¹ ró ¿ -
ne prze ko na nia. Kie dy spa daj¹ ró ¿o we oku la ry za ko cha nia, a ma³¿e ñ stwo
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wcho dzi w ko le j ne sta dium mi³oœci, musz¹ po ja wiæ siê kry zy sy. Goœæ MAM,
ka na dy j ski psy cho log Ma r tin Ro vers, uwa ¿a, ¿e ¿eni¹c siê lub wy chodz¹c za
m¹¿, za œlu bia my nie ty l ko tê oso bê, ale ca³y jej ród

24
. Mi³oœæ i zwi¹zek to ta -

niec dwo j ga lu dzi, któ re go siê ucz¹ w tra kcie ¿y cia. Im wiê ksza œwia do moœæ
sie bie pa r t ne rów, wie dza o sche ma tach ro dzin nych pa nuj¹cych w ro dzi nach, 
z któ rych po chodz¹, im bli ¿ej psy chi cz nie i du cho wo s¹ sa mych sie bie i sie bie
na wza jem, tym wiê ksza szan sa na szczê œli wsze i mniej bu rz li we okre sy kry zy -
su. Czê sto nie œwia do moœæ sa mej i sa me go sie bie, brak tzw. „wgl¹du” we
w³asny œwiat we wnê trz ny (emo cji, prze ¿yæ, do znañ i do œwia d czeñ) do pro wa -
dza do kry zy su, a nie kie dy ni sz czy ma³¿e ñ stwo. Wspó l na pra ca nad
zwi¹zkiem w kry zy sie, od szu ka nie sa mej /sa me go sie bie po zwa la spo t kaæ siê
na g³êb szym po zio mie cz³owie cze ñ stwa. Jak za wsze: prawda wyzwala. 

Po szu kaj w³as ne go „ja”

Go œcie mo jej au dy cji w ra diu PLUS Eva - Ma ria i Wo l fram Zu r horst
25

 s¹
do sko na³ym przyk³adem na to, jak prze ¿yæ kry zys ma³¿e ñ ski i wyjœæ z nie go
wzmo c nio nym. Obo je wy kszta³ceni, pro wadz¹cy akty w ne, œwia to we ¿y cie.
Ona dzien ni kar ka, ko re spon den tka pra so wa i ra dio wa, po tem do ra d ca ds.
ko mu ni ka cji w bran ¿y go spo da r czej; on dy re ktor, han d lo wiec i me ne d¿er,
twó r ca od zie ¿o wych cen trów han d lo wych. Ich kry zys na ra sta³ sto p nio wo.
Jego sed nem oka za³o siê „po rzu ce nie sa me go sie bie”, czy raczej „nie zna jo -
 moœæ w³asnego ja”. W wywiadzie radiowym mówili miêdzy innymi:

Eva - Ma ria: Ca³y czas cze ka³am, a¿ m¹¿ zwró ci na mnie uwa gê. Nie
¿y³am w³as nym ¿y ciem. Uza le ¿ nia³am je od tego, czy bê dzie my coœ ro biæ
ra zem, czy w ogó le nie bêdê tego ro biæ. W ko ñ cu stwier dzi³am, ¿e d³u¿ej
tak nie wy trzy mam. Coœ we mnie pêk³o.

Wo l fram: Mia³em wra ¿e nie, ¿e ci¹gle je stem nie taki, ¿e po wi nie nem siê
zmie niæ. ¯ona wy ma ga³a ode mnie, bym czy ta³ jej „psy cho logi cz ne”
ksi¹¿ki, ¿eby coœ zro zu mieæ, a ja uwa ¿a³em, ¿e to ona ma pro blem i tym
bar dziej czy ta nie ta kich po zy cji bu dzi³o we mnie opór. 

To na piê cie do pro wa dzi³o do po ja wie nia siê w ich zwi¹zku trze ciej oso -
by: ko le ¿an ki z pra cy Wolframa. 

Opo wia da o niej tak: Ta ko bie ta ni cze go ode mnie nie wy ma ga³a. Pa -
trzy³a na mnie z za chwy tem, s³ucha³a uwa ¿ nie. W jej oczach by³em kimœ.

124 GENIUSZ MÊ¯CZYZNY

24  Zob. M. Ro vers, Jak uz dro wiæ mi³oœæ?, Wyd. W Dro dze, Po znañ, 2007 oraz p³yta Ko bie ta + Mê ¿ -
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25  Au dy cja z cy klu „Ko chaj i rób, co chcesz, czy li Mi strzo wska Aka de mia Mi³oœci”, ra dio PLUS,
2011 oraz p³yta Ko bie ta + Mê ¿ czy z na, czy li po co nam kry zy sy?, edy cja CD MAM, Wa r sza wa, 2011.



Kró t ko po tem zro zu mia³em, ¿e ten ro mans nie mia³ szans na prze trwa -
nie, bo jego istot¹ by³o to, ¿e od tej ko bie ty otrzy my wa³em to, cze go bra -
ko wa³o mi w domu od ¿ony: za chwyt, sza cu nek i uz na nie. Ale nie by³o
tam nic wiê cej.

Eva - Ma ria: Od mo je go te ra pe u ty us³ysza³am, ¿e po win nam przy j rzeæ
siê ko chan ce mê¿a. O nie! I po co??? Bo ona daje two je mu mê ¿o wi to,
cze go ty mu ju¿ nie ofia ro wu jesz – us³ysza³am. Po win naœ siê tego do wie -
dzieæ i zro biæ z tego u¿y tek. To by³a pra wda. Zro zu mia³am, ¿e „za wie -
si³am siê” na mê¿u. Nie ¿y³am w³as nym ¿y ciem. Nie wie dzia³am, kim
je stem, co mnie fa s cy nu je, zgu bi³am sam¹ sie bie. Mu sia³am na nowo do
sie bie do trzeæ. 

Od te ra pii Evy - Ma rii za czê³a siê zmia na w ich ma³¿e ñ stwie. Przez de cy -
zjê o pó³ro cz nej se pa ra cji – mie sz ka li na dal ra zem, ale ka ¿ de ¿y³o swo im ¿y -
ciem – dali so bie czas na roz po zna nie, kim ka ¿ de z nich jest i cze go
po trze bu je, a cze go na pe w no nie chce. W miê dzy cza sie Wo l fram po ¿e g na³
siê z ko chank¹ i… stra ci³ pra cê. To wy da rze nie ca³ko wi cie wytr¹ci³o go
z doty chcza so we go spo so bu fun kcjo no wa nia. By³o jak œmieræ. Tak zreszt¹
utra ta pra cy jest post rze ga na przez psy cho lo giê, w ka te go riach  po do bnych
do stra ty bli skiej oso by

26
.

Wo l fram mówi: Za uwa ¿y³em, ¿e ¿ona wra ca od no wio na ze swo ich wie -
czo r nych za jêæ tera peu ty cz nych. To mnie uspo ka ja³o i po ka zy wa³o, ¿e te -
ra pia s³u¿y roz wo jo wi, od szu ka niu tego, co dla cz³owie ka wa ¿ ne. Czu³em
siê wo l ny, mniej przez ni¹ osa czo ny. Kie dy Eva - Ma ria na mó wi³a mnie na
te ra piê, zacz¹³em przygl¹daæ siê so bie. Zo ba czy³em, ¿e moje po czu cie war -
to œci by³o bu do wa ne na tym, co wy nios³em z domu ro dzin ne go, na ze w -
nê trz nych przy mio tach: ka rie rze, ga r ni tu rze, sa mo cho dzie, na sta tu sie
ma te ria l nym. Nie by³o tam mnie sa me go. Kim by³em?

Mo zo l na pra ca tera peu ty cz na ich obo j ga do pro wa dzi³a nie ty l ko do od -
na le zie nia w³as nej za gu bio nej to ¿ sa mo œci przez ka ¿ de z ma³¿on ków, ale te¿
do sca le nia ma³¿e ñ stwa, roz pa le nia mi³oœci na nowo i, co tym bar dziej wa ¿ ne, 
do od kry cia mi sji ¿y cio wej ka ¿ de go z nich, a za ra zem wspó l nej. Dzi siaj obo je
s¹ te ra peu ta mi i tre ne ra mi zwi¹zków. Po ma gaj¹ in nym pa rom, pisz¹ ksi¹¿ki,
z któ rych ka ¿ da sta je siê be st sel le rem t³uma czo nym na inne jê zy ki. Ich rea li -
zo wa nym ma rze niem jest two rze nie cen trum dla par w kry zy sie, gdzie ³¹czy
siê wy po czy nek, wiedzê i pracê psychologiczn¹ ze sfer¹ duchow¹. Traktuje
siê cz³owieka ca³oœciowo. 
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Ci sami, ale nie tacy sami

Przy pa dek ma³¿e ñ stwa Zu r ho r stów jest wy mo w nym do wo dem na to, ¿e
kry zys prze pra co wa ny do g³êbi przez obie stro ny sta je siê tra m po lin¹ do
ca³ko wi cie no we go ¿y cia. To ro dzaj „zma r twy chwsta nia” ka ¿ de go z ma³¿on -
ków. Dzi siaj obo je wy ko rzy stuj¹ swo je na tu ra l ne zdo l no œci, ta len ty, pre dy -
spo zy cje oraz do œwia d cze nia, ale cel ich pra cy jest inny. Ona – cz³owiek s³owa 
– pi sze ksi¹¿ki, on – me ne d¿er, two rzy cen tra, ale ju¿ nie han d lo we, a roz wo -
ju oso bi ste go. Od kry li te¿ ko le j ne uz do l nie nia i powo³anie: obo je to wa rzysz¹
in nym ma³¿e ñ stwom jako te ra pe u ci i tre ne rzy par. S¹ ci sami, ale nie tacy
sami. Co wiêcej, widaæ w nich radoœæ i têtni¹c¹, m³odzieñcz¹ mi³oœæ, choæ s¹
w œrednim wieku. 

Po do b ne przyk³ady mo ¿ na mno ¿yæ. Be a ta i Bo g dan Ja no ws cy, eks per ci
wspó³pra cuj¹cy z MAM, me dia to rzy, do ra d cy ma³¿e ñ s cy i ro dzin ni z Fun da -
cji Miê dzypo kole nio wa Aka de mia Roz wo ju

27
 dziel¹ siê do œwia dcze nia mi

z w³as nej pra kty ki za wo do wej
28

: 
Anna po œlu bie od kry³a, ¿e jej m¹¿ jest uza le ¿ nio ny od po rno gra fii. By³

to dla niej trud ny te mat, bêd¹cy po wo dem bie¿¹cych kon fli któw, wiêc po -
pro si³a mê¿a o me dia cje. W toku me dia cji uda³o siê prze ko naæ jej mê¿a do
pod jê cia te ra pii dla uza le ¿ nio nych od po rno gra fii i na uczyæ siê szcze rej
i otwa r tej ko mu ni ka cji. Po przez swo je otwa r cie na pro ble my mê¿a zdo³a³a
mu po móc i ura to waæ zwi¹zek, nie zwa ¿aj¹c na w³asny ból. Po tra fi³a prze³a-
 maæ wstyd i w³asn¹ dumê.

Ha li na do wie dzia³a siê o tym, ¿e m¹¿ j¹ zdra dzi³ i po sta no wi³ j¹ opu œciæ.
Po mi mo cie r pie nia, upo ko rze nia i za wo du po pro si³a mê¿a o pod jê cie pró by
ra to wa nia zwi¹zku. Przy szli ra zem na me dia cjê, choæ mê ¿ czy z na wca le nie
by³ prze ko na ny o tym, ¿e wa r to coœ je sz cze wy ja œ niaæ, uczyæ siê otwa r tej ko -
mu ni ka cji i bli sko œci ze swoj¹ ¿on¹. Dziê ki po sta wie ko bie ty, któ ra chcia³a
ura to waæ sa kra men tal ny zwi¹zek i ro dzi nê, mê ¿ czy z na na uczy³ siê wy ra ¿a nia 
w³as nych po trzeb i zacz¹³ cze r paæ przy je mnoœæ z no wej, bli skiej re la cji
z w³asn¹ ¿on¹. Po ki l ku spo t ka niach podj¹³ de cy zjê o tym, ¿e zo sta je
w zwi¹zku, a po ki l ku na stu zro zu mia³, ¿e to cze go szu ka³ poza zwi¹zkiem, jest 
na wyci¹gniê cie rêki, w tej naj bli ¿ szej re la cji. Obo je ma³¿on ko wie wy ba czy li
so bie za nie dba nia, któ rych do pu œci li siê w zwi¹zku. By³o to mo ¿ li we dla te go,
¿e ko bie ta nie szu ka³a ze m sty ani ra cji i po tra fi³a wzi¹æ odpo wie dzia l noœæ ta k -
¿e za w³asne b³êdy. A by³y to prze de wszy stkim za nie dba nia w sfe rze se ksu a l -
nej. Wie le ko biet w okre sie me no pa u zy uwa ¿a, ¿e mê ¿ czy z na musi so bie
ja koœ ra dziæ sam. Wie lu mê ¿ czyzn w ta kiej sy tu a cji ra dzi so bie, zna j duj¹c
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ha te rek zo sta³y zmie nio ne.



now¹ pa r t ner kê...  Ha li na do mi no wa³a te¿ w ich ¿y ciu ro dzin nym. De cy do -
wa³a o tym, jak i gdzie bêd¹ od po czy waæ, ta k ¿e za nie go. De cy do wa³a, kogo
za prosz¹ na œwiê ta. Kom p le t nie ig no ro wa³a jego po trze by, na przyk³ad
w kwe stii spê dza nia wo l ne go cza su. Uwa ¿a³a, ¿e jest od nie go m¹drze j sza
i mo ¿e za nie go de cy do waæ, bo wie le piej. On ustê po wa³, bo s¹dzi³, ¿e tak bê -
dzie le piej dla zwi¹zku. Za uwa ¿y³, ¿e jego ¿ona zaw³aszczy³a ca³¹ przestrzeñ
wokó³ niego. A¿ pewnego dnia zapyta³ sam siebie, a nastêpnie j¹: Gdzie ja
jestem? Wtedy te¿ spotka³ kobietê, która go zauwa¿y³a, zachwyci³a siê nim
i u z na³a, ¿e jest m¹dry. Poczu³ siê wa¿ny...

Wan da (¿ona i ma t ka) ¿y³a w zwi¹zku z mê ¿ czyzn¹, któ ry nie bra³ odpo -
wie dzial no œci za byt ro dzi ny: po pi ja³, pali³ ma ri hu a nê, bar dzo ma³o pra co -
wa³. Ko bie ta z ca³ych si³ pró bo wa³a sama utrzy maæ ro dzi nê, a¿ pe w ne go dnia
po sta wi³a tward¹ gra ni cê i odesz³a, wy ja œ niaj¹c po wo dy swo jej de cy zji. Mê ¿ -
czy z na po czu³ siê jak po la ny zi mnym pry sz ni cem, prze bu dzi³ siê. Zacz¹³
znów sta raæ siê o swoj¹ ¿onê: wzi¹³ siê za pra cê za wo dow¹, zacz¹³ od na wiaæ
dom... Po pro si³ j¹ o spo t ka nia na me dia cjach. Zro zu mia³, ¿e nie wie, cze go
po trze bu je jego ¿ona, bo ni g dy siê tym nie in te re so wa³ i na wet nie za uwa ¿y³,
jak wy rós³ miê dzy nimi mur nie do prze by cia. Po ki l ku spo t ka niach ma³¿on -
ko wie zbli ¿y li siê do sie bie, a ko bie ta za czê³a od zy ski waæ za ufa nie do mê¿a.
Jej prze mia na i po sta wie nie czy te l nych, ostrych granic mê¿owi zatrzyma³o
jego proces staczania siê, wyzwoli³o w nim pok³ady mêskoœci i doros³oœci.

Bo g dan Ja no wski mówi te¿ o so bie i ¿o nie: – Naj wa¿ nie j szy chy ba spo -
sób, w jaki moja ¿ona, Be a ta, daje mi wspa r cie, to jej po sta wa wo bec ¿y cia.
Kie dy, po dej muj¹c nowe, trud ne dla niej wy zwa nie, mówi: „Bojê siê tego,
dla te go mu szê to zro biæ, albo tam pójœæ”. To daje mi po czu cie si³y, bo jako
mê ¿ czy z na, czy li teo re ty cz nie ktoœ z de fi ni cji si l nie j szy i odwa ¿ nie j szy, nie
mogê post¹piæ ina czej. Nie chcê i nie mogê byæ prze cie¿ s³ab szy, szcze gó l nie
kie dy mówi „chodŸ ze mn¹”, albo „zró b my to ra zem”. Wte dy nie ma dla
mnie rze czy nie mo ¿ li wych. Tak tra fi li œmy na szko le nie me dia cy j ne, tak
trafiliœmy na MAM i do radia. I tak powsta³a nasza fundacja. 

To, kim dzi siaj je stem, to zas³uga si l nych ko biet w moim oto cze niu.
Prze de wszy stkim dwóch: Be a ty, o czym ju¿ pisa³em, i Ma r ty. To Ma r ta
nak³oni³a mnie do pu b li cz nych wyst¹pieñ, dziê ki niej na uczy³em siê ra dziæ
so bie na sce nie i w ra diu. Ta k ¿e z prze bi ja niem siê przez g¹szcz in nych wy po -
wie dzi. Dziê ki Ma r cie nie stra sz na mi nag³a zmia na te ma tu, czy po trze ba dra -
sty cz ne go skrócenia swojej wypowiedzi... 

Jak wi daæ z po wy ¿szych przyk³adów kry zy sy i trud ne okresy w ¿y ciu ko -
bie ty i mê ¿ czy z ny s¹ nie uni k nio ne. Go to woœæ do zmie rze nia siê z nimi, szu -
ka nie fa cho wej po mo cy, wy trwa nie w pro ce sie zmian, uz na nie w³as nej
i cu dzej s³abo œci oraz ogra ni czeñ lu dz kiej na tu ry, od wa ga i wy trwa³oœæ
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w d³ugo trwa³ej pra cy przy no si ca³ko wi cie nie ocze ki wa ne od kry cia i pog³ê-
bie nie wiê zi mi³oœci i przy ja Ÿ ni. Bardzo czêsto inspiracj¹ tych zmian jest
w³aœnie kobieta. 

Uza le ¿ nie nie i wspó³uza le ¿ nie nie

Wspó l na pra ca nad wyj œciem z cho ro by

Ro dza jem szcze gó l ne go kry zy su jest uza le ¿ nie nie29 jed ne go z ma³¿on -
ków: od al ko ho lu, na rko ty ków, ha zar du, se ksu, po rno gra fii, in ter ne tu, gier,
za ku pów itd. Zwy kle ³¹czy siê ono ze wspó³uza le ¿ nie niem30 dru giej oso by.
Wie dza o tym, jak po ma gaæ par t ne ro wi w cho ro bie uza le¿ nie nio wej, jest
ci¹gle zbyt ma³o popu la ry zo wana w na szym kra ju, a na pe w no nie wspó³mie r -
nie do po trzeb. Po ni ¿ej opi su jê dwa przyk³ady za ko ñ czo nych su kce sem
dzia³añ anty uzale¿ nie nio wych za ini cjo wa nych przez ko bie ty w ich zwi¹zkach
i ro dzi nach. Wa r to zwró ciæ uwa gê na fakt, ¿e pra ca nad uporz¹dko wa niem
i uno r mo wa niem re la cji z naj bli ¿ szy mi oso ba mi (wy le cze nie i reso cja li za cja
oso by cho rej) za wsze za czy na siê od sa mej (sa me go) siebie.

Go œcie wi do wi ska Mi strzo wskiej Aka de mii Mi³oœci31 Anna i Ro bert
(m³ode ma³¿e ñ stwo z dwójk¹ dzie ci) po dzie li li siê opo wie œci¹ na te mat roz po -
zna nia uza le ¿ nie nia alko ho lo we go i pra cy ich obo j ga nad wyj œciem z cho ro -
by: jego uza le ¿ nie nia, jej wspó³uza le ¿ nie nia. On wy ra sta³ w domu, gdzie
oczy wi ste by³o „za kra pia nie” al ko ho lem uro czy sto œci ro dzin nych i wy po czy -
wa nie „przy pi wie”. Ten syn drom wie lu Po la ków nie sie z do mów ro dzin -
nych, a ta k ¿e z hi sto rii na sze go kra ju, gdzie fo r ma p³at no œci za pra cê
od by wa³a siê niekiedy w karczmie w postaci ³atwo dostêpnych i tanich
napojów alkoholowych. 

To Anna po sta wi³a wa ru nek mê ¿o wi, ¿e musi siê le czyæ. Co wiê cej, rów -
no le gle za czê³a swoj¹ te ra piê dla osób wspó³uza le ¿ nio nych. Jej zde ter mino -
wa na po sta wa, siê g niê cie po fa cho we wspa r cie do œro do wisk AA32

i A l -A non33, kon se k wen cja i w³asny roz wój zmo bi li zo wa³y Ro be r ta do le cze -
nia. Dziœ s¹ wspa nia³ym ma³¿e ñ stwem i ro dzin¹. Dziel¹ siê swoj¹ hi sto ri¹
i prze strze gaj¹ innych przed skutkami tej choroby. 
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Anna mówi: Mogê œmia³o po wie dzieæ, ¿e przy moim udzia le i wspa r ciu
z Ro be r ta wy do by³o siê jego wspa nia³e „ja”. Jest cu do w nym mê ¿em i oj -
cem, re a li zu je siê w swo ich ¿y cio wych ro lach. Od kry³ swoj¹ pa sjê, ko cha
to, co robi, a przy oka zji po ma ga in nym. Czê sto s³yszê, ¿e jest wzo rem,
¿e jego me ta mor fo za jest wi do cz na dla wszy stkich. Je stem z nie go du m -
na, bo wiem, jak wielk¹ pra cê w³o¿y³ w to, ¿eby siê zmie niæ. Trze ba jed -
nak za zna czyæ, ¿e sta³o siê tak, bo Ro bert tego chcia³. Ko bie ty cza sa mi
myœl¹, ¿e mê ¿ czy z na zmie ni siê dziê ki nim, ¿e one – swoj¹ mi³oœci¹ – tak
na nie go wp³yn¹, ¿e np. prze sta nie piæ. To nie jest mo ¿ li we, po nie wa¿ on
musi tego chcieæ. Ja mia³am to szczê œcie, ¿e mój m¹¿ chcia³ siê zmie niæ,
¿e by³o mu Ÿle z sob¹ sa mym, z tym, jaki by³. Po pro si³ o po moc, o wspa r -
cie. Dziœ je stem bar dzo szczê œli wa, maj¹c u boku ta kie go mê ¿ czy z nê.
Wspie ra nie to bez pie cz na in wes ty cja. Tu nie ma prze gra nych, nie mo ¿ -
na nic stra ciæ, to nie jest te¿ po œwiê ce nie, nie od by wa siê ni czy im ko sz -
tem, a je ¿e li szcze rze wie rzy my w dru gie go cz³owie ka, on czu je na sze
wspa r cie i nie mo¿e siê nie udaæ. Para do ksa l nie, gdy by kie dyœ nie by³o
nam tak Ÿle, dziœ nie by³oby tak do brze, bo ¿y li by œmy so bie tak „byle
jak”, nic ze sob¹ nie robi¹c. Te raz ¿y je my œwia do mie. 

Pra ca ko bie ty nad sob¹

Ko bie to, kim je steœ? Wyj œcie z roli „ofia ry”

Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e za wsze isto t na jest pra ca ko bie ty nad w³as nym roz -
wo jem i zmian¹. Gdy ona ¿yje swo im ¿y ciem, umie sta wiaæ gra ni ce i wy ma gaæ 
od bli skiej cho rej oso by, wte dy jest w sta nie rze czy wi œcie po móc uza le¿ nio ne -
mu mê ¿o wi, bra tu czy ojcu. Dla „swo je go mê ¿ czy z ny” sta je siê poci¹gaj¹ca
i fa s cy nuj¹ca, bo jest si l na we wnê trz nie i wie, cze go chce i cze go nie chce. Ko -
bie ta „prze widy wa l na” jest nud na – uwa ¿aj¹ moi roz mów cy – ma³o atra kcy j -
na dla mê¿ czyz ny-z dobyw cy. On nie ma wów czas kogo pod bi jaæ. Prze de
wszy stkim jed nak taka ko bie ta sama dla sie bie jest nie atra kcy j na, zga szo na,
nie obe c na, ist niej¹ca ty l ko w ro lach. A taka ni ko go nie jest w sta nie poci¹gn¹æ 
ku so bie. Ko le j ny przyk³ad do bi t nie o tym œwia d czy.

Do ro ta, z ko bie ty zwi¹za nej z mê ¿em al ko ho li kiem i sy nem na rko ma -
nem, oba r czo nej kre dy tem na dom, cho rej (de pre sja), któ ra do tego stra ci³a
pra cê, prze ob ra zi³a siê w od wa¿n¹, œwia dom¹ sie bie, spe³nion¹ i twórcz¹ oso -
bê. Proces ten trwa³ ok. 10 lat. 

Opo wia da o tym tak: W moim domu ro dzin nym  oj ciec na du ¿y wa³ al ko -
ho lu, wiêc te na wy ki i nie œwia do ma zgo da na jego de stru kcy j ne za cho -
wa nia wo bec mo jej oso by mia³a g³êb sze pod³o¿e: lêk przed by ciem
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od rzu con¹, brak wia ry we w³asne umie jê t no œci, ni skie po czu cie w³as nej
wa r to œci pog³êbia ne przez ma ni pu la cje oso by uza le ¿ nio nej, na przyk³ad 
przez stwier dze nia: prze cie¿ nikt ciê nie ze ch ce, zo ba czysz, zo sta niesz
sama jak pa lec. Ma rzy³am, by byæ ko chan¹ na wet „mi³oœci¹”, któ ra
rani, za bie ra wol noœæ, poma³u za bi ja.    

Do ro ta po sta wi³a gra ni cê mê ¿o wi, roz staj¹c siê z nim (nie chcia³ siê le -
czyæ), pod jê³a te ra piê dla osób wspó³uza le ¿ nio nych Al -A non. Poza tym przy
pro fe sjo nal nym wspa r ciu psy cho lo gów i te ra pe u tów oraz gru py ro dzi ców ze
Sto wa rzy sze nia Ka ran za czê³a wy ma gaæ doj rza³ych za cho wañ od do ra -
staj¹cego sy na na rko ma na. Sta³a siê w tym kon sek wen t na, na uczy³a siê po -
zwa laæ mu na po no sze nie odpo wie dzial no œci za sku t ki w³as nych wy bo rów,
bo dot¹d po pra wia³a po nim jego b³êdy lub sta ra³a siê uchro niæ go przed nie -
roz trop ny mi wy bo ra mi, co sku t ko wa³o jego sta³¹ nie doj rza³oœci¹. Jej prze -
my œla ne i ade k wa t ne do po trzeb i sy tu a cji za cho wa nia – wy ni kaj¹ce ze
zmia ny po sta wy z nado pie ku ñ czej ma t ki w mamê sza nuj¹c¹ wol noœæ do ra -
staj¹cego syna, któ ry do œwia d cza sku t ków w³as nych de cy zji – do pro wa dzi³y
w kon se k wen cji do jego po by tu w oœrodku leczenia narkomanii. Dzisiaj syn
ukoñczy³ studia, jest odpowiedzialnym m³odym mê¿czyzn¹. Wynajmuje
mieszkanie, pracuje. 

Tak po zy ty w nych re zu l ta tów by nie by³o, gdy by nie de cy zja Do ro ty o za -
tro sz cze niu siê o sie bie: od w³as nej te ra pii, po przez pod jê cie stu diów wy ¿ -
szych (pe da go gi ka). Dziœ jest do radc¹ i te ra pe ut¹ w Ka ra nie, pro wa dzi gru py 
wspa r cia dla ro dzi ców. Od kry³a w³asn¹ to ¿ sa moœæ. Doj rza³a do sa mej sie bie.
Zro zu mia³a, ¿e aby móc po ma gaæ in nym, naj pierw sama musi byæ zdro wa.
Czu je siê spe³nio na, po trze b na, na swo im mie j s cu w ¿yciu. Kwitnie. Ma z sy -
nem doskona³¹ dojrza³¹ wiêŸ. 

Po wta rza za Matk¹ Te res¹ z Ka l ku ty: Masz wp³yw ty l ko na sa me go sie -
bie. Nie zmie nisz ni ko go in ne go. Jed nak zmia na w to bie zmie nia jed no -
cze œ nie œwiat. 

Ce l nym do po wie dze niem do po wy ¿szej hi sto rii bê dzie spo strze ¿e nie
Bo ¿e ny z USA, któ ra po przez ¿mudn¹ pra cê nad sob¹ po ¿e g na³a siê z rol¹
ofia ry w zwi¹zku. 

Bo ¿e na: Wy lan so wa³am swo je go mê¿a w ame ry ka ñ skim œwie cie. Z brzyd -
kie go kacz¹tka sta³ siê piê k nym ³abê dziem, a przez to atra kcy j nym dla
in nych ko biet. A ja zre zy g no wa³am z w³as nej ka rie ry, po œwiê ci³am siê ro -
dzi nie, dzie ciom, do mo we mu og ni sku. Dla te go po ja wi³a siê ta dru ga.
Dziœ sto p nio wo od naj du jê sie bie. Sta jê siê spe³nion¹, atra kcyjn¹ ko biet¹. 
Za czê³am pra co waæ w dzie dzi nie, któ ra mnie fa s cy nu je, i wiem, ¿e mam
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do tego ta lent. Wra cam do sa mej sie bie. A m¹¿ to za uwa ¿a. Wi dzê, ¿e go
to za ska ku je i cie ka wi. Bo on nie wie, kogo ma za ¿onê. Je ste œmy w pro -
ce sie zmian. Zo ba czy my, co z nami bê dzie, ale na pe w no moje od na le -
zie nie sie bie sa mej jest dla mnie naj wa¿ nie j sze, a mo¿e i dla nie go te¿... 

Jaka ko bie ta ma wp³yw na mê ¿ czy z nê?

On przegl¹da siê w niej

Œwia do ma sie bie, spe³nio na i m¹dra ko bie ta ma ogro m ny wp³yw na mê¿ -
czy z nê. Nie ty l ko jej naj bli ¿ sze go (ma³¿on ka czy syna), ale ta k ¿e na ko le gê,
sze fa, wspó³pra co w ni ka, a na wet na mê ¿ czy z nê przy pa d ko wo spo t ka ne go na 
uli cy czy w skle pie. Wiek ani sta tus spo³ecz ny nie maj¹ tu taj zby t nie go zna -
cze nia. Inne mog¹ byæ ty l ko prze ja wy owe go wp³ywu i fo r ma wy ra zu. 

Py ta ne prze ze mnie ko bie ty pod kre œla³y, ¿e wie lo kro t nie spo ty ka³y siê
z pe³nymi szar man c ko œci i ku l tu ry za cho wa nia mi ze stro ny doj rza³ych
i m³odych mê ¿ czyzn, ale ta k ¿e ch³opców. Ta kie za cho wa nia ko bie ta wy zwa la
swoj¹ po staw¹: sza cun kiem wo bec sa mej sie bie i in nych osób, œwia do mo œci¹
swo jej ko bie cej na tu ry; dba³oœci¹ o sie bie: o zdro wie, uro dê i este ty kê, o zin -
te gro wa ny roz wój (psycho -fizy czno- ducho wy), umie jê t no œci¹ sta wia nia gra -
nic i zna jo mo œci¹ spo so bów do bre go komu ni ko wa nia siê – to jest pra ca do
wy ko na nia po stro nie ko bie ty. In ny mi s³owy, pa ra fra zuj¹c ¿ar to b li we, nie -
mniej tra f ne po wie dze nie na te mat „ilo œci cu kru w cu krze”34, ona po win na
wie dzieæ: „ile jej sa mej jest w niej”. Wa r to wiêc by tro sz czy³a siê o sie bie i do
sie bie doj rze wa³a, a to pro ces. Nie mniej, na ka ¿ dym eta pie roz wo ju „od
przed szko la do pó Ÿ nej sta ro œci” – jako dzie w czyn ka, do ra staj¹ca dzie w czy na
i do ros³a ko bie ta – mo¿e byæ „pe³na sie bie”: pra wdzi wa, spó j na, szcze ra
i otwa r ta na po zna wa nie pra wdy o so bie i wy ra ¿a nie jej ade k wa t nie do wie -
ku, by móc po zna waæ pra wdê o dru gim – o mê ¿ czy Ÿ nie. 

Spó j na, au ten ty cz na ko bie ta za wsze wy zwa la doj rza³¹ po sta wê w mê ¿ -
czy z nach. A oni, po nie wa¿ z na tu ry lubi¹ wy zwa nia – a atra kcy j na, spe³nio na
ko bie ta ta kim wy zwa niem jest – sta raj¹ siê mu spro staæ naj le piej, jak po tra fi¹, 
pod nosz¹c so bie po prze czkê. Ko bie ta œwia do ma sie bie wy zby wa siê po czu cia
winy i do ce nia sie bie: zda je so bie spra wê i umie jê t nie ko rzy sta z ko bie cych
przy mio tów: in te li gen cji, wra ¿ li wo œci, uro dy i wdziê ku, spra w no œci w bu do -
wa niu re la cji, za uwa ¿a nia lu dz kich po trzeb, go to wo œci do nie sie nia po mo cy,
zna j do wa nia nie ty po wych roz wi¹zañ, po dzie l no œci uwa gi i wie lu in nych
spra w no œci. Jak ma wia je den z mo ich roz mów ców: – Mê ¿ czy z na zwy kle
zmie nia œwiat ze w nê trz ny, ko bie ta two rzy œwiat wewnêtrzny. 
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Ko bie ty czê sto nie zdaj¹ so bie spra wy, jak wie l ki wp³yw mog¹ mieæ na
mê ski ród. I nie cho dzi tu o za cho wa nia mani pula cy j ne, ale o od dzia³ywa nie
wza je m nie, któ re i tak siê prze cie¿ do ko nu je, o czym pisa³am we wstê pie.
Czê sto od po sta wy ko bie ty i jej za cho wañ za le ¿y, na ile mê ¿ czy z na obok bê -
dzie pra wdzi wym mê skim sob¹. Na ile sta nie siê swo im le p szym „ja”. 

Przy to cz my tu wy po wiedŸ spe³nio nej w ma³¿e ñ stwie i ro dzi nie ko bie ty,
któ ra zwra ca uwa gê na nie by wa le wa ¿ ny aspekt re la cji z mê ¿em: uwa ¿ ne go
s³ucha nia mê ¿ czy z ny przez ko bie tê i kre aty w ne go reagowania na to, co
us³yszy.

Edy ta: Ja rek (m¹¿) cza sem opo wia da³, ¿e jego tata mia³ WSK-ê, mo tor
z lat 70. Sprze da³ go mimo usi l nych próœb Jar ka, ¿eby mu go zo sta wi³.
Kie dyœ wpad³am na po mys³ i kupi³am Jar ko wi na gwia z d kê WSK z 1971
roku. Po sta wi³am j¹ pod cho ink¹ w domu. Trze ba by³o zo ba czyæ jego
oczy! Do œwia d cze nie BEZCENNE. Jak och³on¹³, za pi sa³ siê na kurs pra -
wa ja z dy na mo tor. Dziœ zbie ra na na stê p ny po jazd. Przes³anie: dzie w -
czy ny, trze ba uwa ¿ nie s³uchaæ „ma³ych ch³opców” w na szych mê ¿ach
i wy do by waæ z nich pa sjê – staj¹ siê wte dy ry ce rza mi na WSK-ach!

Ko bie ta i mê ¿ czy z na, czy li wza je m ne mo de lo w anie

Ile mê ¿ czy z ny w mê ¿ czy Ÿ nie, czy li kim jest mê ¿ czy z na i jaki ma byæ?

S³owo „mê skoœæ”
35

 po cho dzi od „mê stwo”, „mê ¿ ny”. „Mê stwo to cno ta
mo ra l na, któ ra po le ga na umie jê t no œci pod jê cia do brej de cy zji mimo nie -
sprzy jaj¹cych uwa run ko wañ, za rów no we wnê trz nych, jak i ze w nê trz nych.
Cno ta mê stwa czy ni zdo l nym do sta wie nia czo³a pró bom i na ra ¿e nia siê na
nie przy je m ne kon se k wen cje w imiê wy ¿szych wa r to œci”

36
 – tak podaje

Wikipedia. 
Ka te chizm Ko œcio³a kato li c kie go po da je zaœ na stê puj¹c¹ de fi ni cjê mê -

stwa: „Mê stwo jest cnot¹ mo raln¹, któ ra za pe w nia wy trwa³oœæ w trud no -
œciach i sta³oœæ w d¹¿e niu do do bra. Uma c nia de cy zjê opie ra nia siê po ku som
i prze zwy ciê ¿a nia prze szkód w ¿y ciu mo ra l nym. Cno ta mê stwa uz da l nia do
prze zwy ciê ¿a nia stra chu, na wet stra chu przed œmie r ci¹, do sta wie nia czo³a
pró bom i prze œla do wa niom. Uz da l nia na wet do wy rze cze nia i do ofia ry z ¿y -
cia w ob ro nie s³usz nej spra wy”

37
. Tak¹ cnot¹ mog¹ siê cechowaæ i mê¿czyŸni,

i kobiety.
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Ks. Ma rek Dzie wie cki do da je do tej de fi ni cji kon kre ty do tycz¹ce mê ¿ -
czy z ny: „Mê stwo za czy na siê od mie rze nia siê z sa mym sob¹, z w³as ny mi
s³abo œcia mi, ogra ni cze nia mi, wa da mi. W ten spo sób zdo by wa siê w³adzê…
nad sa mym sob¹. (…) Doj rza³y mê ¿ czy z na ce chu je siê mê stwem w szu ka niu
pra wdy i w oka zy wa niu mi³oœci. Mê ¿ nie bro ni lu dzi krzy w dzo nych. Jest wa le -
cz nym ob roñc¹ s³ab szych, a zw³asz cza ko biet i dzie ci. Nie doj rza li mê ¿ czy Ÿ ni
s¹ prze ciw ie ñ stwem ko goœ mê ¿ ne go. Lê kaj¹ siê œwia ta zew nê trz ne go i czuj¹
siê bez rad ni w ob li czu w³as nych s³abo œci. Czê sto ucie kaj¹ od wy ma gañ twar -
dej rze czy wi sto œci w al ko hol, na rko ty ki, seks czy prze moc. Krzywdz¹ s³ab -
szych i – jak Adam – cho waj¹ siê przed Bo giem. Mê ¿ czy z na, któ re mu bra ku je 
mê stwa, sta je siê tchó rz li wy. Go dzi siê na ko m pro mi sy ze z³em. Mi l czy w ob li -
czu k³am stwa czy prze mo cy i sam sta je siê k³amc¹. Taki mê ¿ czy z na roz cza ro -
wu je i rani swo ich bli skich. Sta je siê dla nich za gro ¿e niem i krzy w dzi cie lem,
za miast byæ wspa r ciem i gwa ran tem ich bez pie cze ñ stwa”

38
.

By cie mê ¿ nym im p li ku je wiêc ¿y cie w pra wdzie, wy ma ga nie od sie bie,
odpo wie dzia l noœæ za s³owo i czyn, wy trwa³oœæ, rze te l noœæ, s³ow noœæ, od wa gê
¿y ciow¹. Te spra w no œci æwi czy siê w ¿y ciu. Ko bie ta (mama, ba b cia, cio cia, sio -
stra), chro ni¹c ch³opca przed ¿y ciem i jego wy zwa nia mi, nie daje mu szan sy
na tre no wa nie siê w po dej mo wa niu odpo wie dzia l nych de cy zji, na psy chi cz -
ne, mo ra l ne i du cho we doj rze wa nie. M¹dra ko bie ta po ma ga ch³opcu, a po -
tem mê ¿ czy Ÿ nie sta waæ siê doj rza³ym mê ¿ czyzn¹, niem¹dra nie po ma ga,
a czê sto prze szka dza. M¹dra ko bie ta to ta, któ ra wie, cze go chce i cze go nie
chce, mo ty wu je i in spi ru je mê ¿ czy z nê, wspie ra go w d¹¿e niu do celu, wy ma -
ga za rów no od sie bie, jaki i od nie go, daje mê ¿ czy Ÿ nie wol noœæ, nie t³amsi go,
ale jest uwa ¿ na na prze ja wy z³ego z niej ko rzy sta nia, czy li swa wo li

39
.

Ja koœæ ko bie ty i ja koœæ mê ¿ czy z ny

Ce l nym pod su mo wa niem opi su m¹drej ko bie ty i jej od dzia³ywa nia na
œwiat mê ski s¹ s³owa prof. Do ro ty Kor nas - Bie li na gra ne pod czas wi do wi ska
edu kacy j ne go i do stê p ne na p³ycie MAM pt. „Mamo, tato, to NASZE ¿y cie”

40
:

– Mê ¿ czy z na jest ta kim, ja kim uczy ni go ko bie ta. I ma t ka, i ¿ona. Ta k ¿e
inna ko bie ta: na rze czo na, sio stra, cio t ka, ko le ¿an ka, wspó³pra co w ni -
czka czy przy ja ció³ka – je ste œmy prze cie¿ w ró ¿ nych re la cjach z mê¿ czy z -
na mi. We wszy stkich wiê ziach z mê¿ czy z na mi pre zen tu je my pe wien typ
ko bie co œci, w któ rej my same je ste œmy „za do mo wio ne” lub nie. Czu je my 
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39  Por. Prz 31, 10-31, Po emat o dzie l nej nie wie œcie.
40  P³yta Ko bie ta + Mê ¿ czy z na, czy li mamo, tato, to NASZE ¿y cie, edy cja MAM, CD au dio, Wa r -

sza wa 2013.



swoj¹ ko bie coœæ lub nie. Mamy po czu cie to ¿ sa mo œci ko bie cej, b¹dŸ nie.
Mê ¿ czy z na bu du je swo je po czu cie to ¿ sa mo œci mê skiej po przez to, ¿e wi -
dzi i od czu wa, czym jest to ¿ sa moœæ ko bie ty. W kon ta kcie  z doj rza³¹ ko -
biet¹ ona daje mu sy g na³, co to zna czy byæ pra wdzi wym mê ¿ czyzn¹.
Ko bie co œci i mê sko œci uczy my siê wiêc w re la cjach, gdy¿ cha ra kter mê -
sko œci i ko bie co œci, oj co stwa i ma cie rzy ñ stwa jest re la cy j ny – nie ma jed -
ne go bez dru gie go. Nie mog³yby œmy wie dzieæ, co to zna czy byæ ko biet¹,
gdy by nie by³o mê ¿ czyzn, ani co to zna czy byæ matk¹, gdy by nie by³o oj -
ców. Od ja ko œci na szej ko bie co œci za le ¿y ja koœæ to ¿ sa mo œci na szych
mê¿czyzn.

Dzie je siê tak po to, by œmy wza je m nie ko rzy sta li z bo ga c twa i piê k na p³ci
prze ciw nej, by œwiat ko bie cy po sze rza³ swo je ho ry zon ty o œwiat we wnê trz ny
dru giej oso by p³ci mê skiej i vice ve r sa. Ksi¹dz Ma rek Dzie wie cki zwra ca uwa -
gê na owo dope³nia nie siê do pe³ni cz³owie cze ñ stwa: 

Ist niej¹c na spo sób ko bie ty lub mê ¿ czy z ny, po trze bu je my obe cno œci
osób dru giej p³ci, aby za ist nieæ i har mo ni j nie siê roz wi jaæ. Doj rza³e i odpo -
wie dzia l ne spo t ka nie miê dzy ko biet¹ a mê ¿ czyzn¹ stwa rza szan sê, aby obie
stro ny ubo ga ci³y w³asny spo sób my œle nia, prze ¿y wa nia, komu ni ko wa nia,
two rze nia wiê zi. Taki w³aœ nie jest osta te cz ny sens lu dz kiej p³cio wo œci.
Cz³owiek jest spo t ka niem i dziê ki spo t ka niu z drug¹ osob¹ – zw³asz cza
z osob¹ p³ci od mien nej – mo¿e w pe³ni zro zu mieæ sa me go sie bie oraz zre a li -
zo waæ w³asne powo³anie. P³cio woœæ nie ty l ko ods³ania pra wdê o po trze bie
kon ta kto wa nia siê z in ny mi, ale ta k ¿e u³atwia ten kon takt. Dziê ki swej od -
mien no œci ko bie ty i mê ¿ czy Ÿ ni s¹ dla sie bie na wza jem atra kcy j ni. To wza je m -
ne przy ci¹ga nie siê jest mo c ne, a za ra zem owo c ne, gdy¿ przy no si in ten sywn¹ 
ra doœæ i wzru sze nie, otwie ra oczy na nowe ta je mni ce, ubo ga ca spo sób prze -
¿y wa nia sie bie i œwia ta41.

Na sze cza sy s¹ now¹ szans¹ dla ko biet i mê ¿ czyzn, by œmy na nowo przy j -
rze li siê sa mym so bie i roz po zna li, w jaki spo sób bu do waæ sam¹, sa me go sie -
bie, by sta waæ siê fa kty cz nym da rem dla p³ci prze ciw nej. Nie ist nie j my
bo wiem jed ni bez dru gich, ko bie ta bez mê ¿ czy z ny, a mê ¿ czy z na bez ko bie ty.
Sta je my siê lepsz¹ wersj¹ sie bie sa mych ty l ko wte dy, gdy mamy szan sê we ry -
fi ko waæ sie bie po przez obe cnoœæ m¹dre go mê ¿ czy z ny i m¹drej ko bie ty obok.
To za da nie nie ma kre su i re a li zo waæ je mo ¿e my ty l ko, po czy naj¹c od sie bie. 

Po int¹ tych roz wa ¿añ niech bêd¹ s³owa Oli, m³odej ko bie ty, któ ra za nim 
po z na³a swo je go mê¿a i stwo rzy³a z nim szczê œli wy zwi¹zek, tak uza sad nia³a
ucze st ni cze nie w za jê ciach MAM i pracê nad sob¹: 
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– Ko rzy stam z ró ¿ nych mo ¿ li wo œci, ja kie ofe ru je Aka de mia, bo chcê jak
naj le piej przy go to waæ sie bie dla mo je go przysz³ego uko cha ne go. Chcê mu
ofia ro waæ sie bie ko m p letn¹, a nie po³ówkê, albo æwieræ. 

I tak te¿ siê sta³o. 
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