V Niedziela Wielkiego Postu
Nauka 33 – wierzy jak m

czyzna

Jest taki zwyczaj w rekolekcjach parafialnych, e przynajmniej jedn nauk po wi ca si
m czyznom. Ja tak e chciałbym temu zwyczajowi uczyni zado
i kilka chwil po wi ci
tematowi wiary prze ywanej przez m czyzn . Inaczej bowiem sprawy wiary widzi i prze ywa
kobieta, która z natury jest bardziej uczuciowa i bardziej nastawiona na sprawy serca, inaczej
za m czyzna, który z natury jest –co tu du o mówi - bardziej „zewn trzny” i słabiej uczuciowo
wyposa ony. Nie znaczy to wcale, e jest pokrzywdzony lub, e ma mniejsze szanse na
pogł bione prze ywanie wiary. Jest po prostu inny, i dobrze, e jest taki.
Wiara nie jest na pewno tylko spraw wn trza i nie tylko spraw uczu , i st d mo na, a nawet
trzeba si zastanowi nad mo liwo ci wyznawania wiary przez współczesnego m czyzn ,
yj cego w dzisiejszym, bardzo zracjonalizowanym -i odartym z sacrum- wiecie. Na pewno nie
b dzie on uczestniczył w licznych nabo e stwach i sp dzał całych godzin w ko ciele. Ale te
nie mo e religijnych praktyk w cało ci odrzuci , czy zaniecha na zasadzie: „to zbyt czułostkowe
i sentymentalne, to nie dla mnie” Bardzo cz sto jest bowiem tak, e współcze ni katoliccy
m owie i ojcowie czuj jaki fałszywy wstyd w wyznawaniu swojej wiary, uwa aj c, e jest to
dobre dla starszych kobiet. Ostatnio powstał nawet pogardliwy termin na okre lenie tych e –
moherowe berety, który wydaje si by synonimem dewociarstwa i bigoterii. I dlatego m czy ni
„odcinaj si ” najcz ciej nie tylko od takich bigoteryjnych praktyk, ale nawet od praktyk
religijnych w ogóle.
W mniemaniu bowiem wielu m czyzn, tego rodzaju przekonanie zwalnia ich –niejako- od
obowi zku religijnych praktyk i odsuwa od ycia Ko cioła, dyspensuje od obowi zku pogł biania
wiary. Jest to tym bardziej niebezpieczne, e powszechna jest w ród m czyzn postawa
lekcewa co-cyniczna. I to -w sumie- ustawia ich -niejako z góry- na pozycji krytycznej lub
krytykanckiej i nonszalanckiej. Niezbyt liczni s ci, którym udało si nie ulec pokusie cynizmu i
lekcewa enia spraw wiary. Jeszcze miej liczni s ci, którzy potrafi znale swój m ski sposób
wyznawania wiary. Jest bowiem zazwyczaj i tak, e m czy ni dodatkowo usprawiedliwiaj si
zm czeniem, konieczno ci zarabiana na ycie i twardego chodzenia po ziemi, bez noszenia
głowy w chmurach. Jakby ot tylko oni na ycie zarabiali musieli twardo po ziemi st pa .
Jeden z czołowych filozofów P. Ricoeur mówi: - "zrozumie nasz czas, to zda sobie spraw z
dwóch jednoczesnych zjawisk: post pu racjonalno ci i jednoczesnego zaniku sensu". I to jest –
chyba- w szczególny sposób widoczne w wiecie m czyzny. Z jednej strony wzrasta nasza
racjonalno , umiej tno logicznego, rzeczowego my lenia, a z drugiej strony zanika, ucieka
nam gdzie poczucie sensu a co za tym idzie i poczucie sacrum. A tym samym, ycie nasze
staje si coraz bardziej bezsensowne i wyprane z religijno ci. Jest to tym bardziej odczuwalne,
gdy m czyzna traci prac , gdy nie mo e zado uczyni swojej m skiej dumie (nie pysze!) bo
nie sta go na utrzymanie rodziny. Czuje si bardzo nieswojo, gdy widzi, e czasami zarobki
ony s nie tylko konieczne dla utrzymania domu, ale nieraz nawet znacznie wi ksze od jego
zarobków. Zredukowano rol m czyzny, a zarazem zafałszowano, próbuj c lansowa model
wiecznie młodego, wysportowanego i zaradnego igolaka, bohatera na sił , czy wypranego z
wszelkich ludzkich uczu „twardziela”.
To wszystko powoduje, e wielu m czyzn popada we frustracje, w zniech cenie, a czasami w
bardzo powa ne nałogi, które maj niejako zagłuszy uczucie frustracji i zniech cenia. Staj si
agresywni, aroganccy, wulgarni, nastawieni negatywnie do wszystkich i do wszystkiego, z
własn rodzin na czele. Oczywi cie -w takiej sytuacji- religijne praktyki, modlitwa, regularne
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uczestnictwo we Mszy w., czy Spowied wydaj im si czym nie do przyj cia lub nawet czym
odpychaj cym. Kobieta w sytuacji kryzysu –w sposób naturalny- ucieka si do Boga, do
modlitwy, do praktyk religijnych, bo ona wie, e tak naprawd wszystko jest w r ku Boga.
Sfrustrowany za , zawiedziony i rozczarowany m czyzna ucieka „w kumpli”, w alkohol, w
brutalno , w zniech cenie i odr twienie. Jest po prostu o wiele słabiej przygotowany na kryzys,
czy niepowodzenie, prze ywa go o wiele mocniej i o wiele bardziej dramatycznie. St d chyba
powstało w filozofii czy ideologii marksistowskiej modne powiedzenie, e „religia jest jedynie
opium dla ludu, utrzymuj cym prostaczków w pokorze i podda stwie”, a m czyzna nie jest
typem pokornym, który łatwo ulega podda stwu. Dlatego te u m czyzn tak trudno o zdrow
ocen rzeczywisto ci, o obiektywizm i umiej tno
wywa onego i naturalnego rozpoznania
faktu, e nie wszystko mog i nie wszystko zale y ode mnie i moich wysiłków, e czasami
musz znale drog do Tego, Który Jedyny Jest i Który wszystko mo e.
Przypomina mi si tutaj fragment poezji Czesława Miłosza z tomu "Piesek przydro ny"
On:
wiadomy współzawodnictwa.
Napi ty.
Czujny.
Gotowy do biegu.
Agresywnie my l cy.
Wiedz cy lepiej od innych.
Poprawiacz wiata.
Prze uwaj cy latami ka d pora k .
Rzucaj cy wyroki pot pienia.
Niezdolny do pogodzenia si z sob .
A kobieta przygl da si temu z u miechem,
bo wie,
e on jest zaj ty rzeczami,
które przemijaj i nie maj wi kszej wagi.
Nie mam zamiaru dokonywa tutaj socjologicznych i antropologicznych analiz przyczyn takiego
stanu rzeczy, ale s dz , e ka dy z nas m czyzn powinien sobie jednak zdawa spraw z
istnienia takich wła nie mechanizmów „dołowania człowieka”. Nie namawiam te wcale do
bigoterii i dewocyjnego podej cia do spraw wiary, czy religii. Na pewno wiara nie mo e by
zast pnikiem naszego poczucia odpowiedzialno ci i naszej pracy, naszego wysiłku i naszych
słusznych d e do samorealizacji. Z drugiej jednak strony nie mo e by tak, e tego rodzaju
„dołuj ce sytuacje” doprowadzaj nas do psychicznego załamania, lub powoduj , e m czy ni
staj si tyranami we własnym domu. Ile to jest bowiem takich domów, w których m czy ni
czuj c si niedowarto ciowani, gł boko prze ywaj c swoje (nieraz wydumane) pora ki,
tyranizuj swoje ony i dzieci?
Dlaczego tak jest i jak temu zaradzi ? Pytania na które nie mam odpowiedzi, ale próbuj sobie
przypomnie jak to było w moim rodzinnym domu. Kilka dni temu wspomniałem o tym, jakie
wra enie robiła na mnie modlitwa mojego ojca, jak była ona dla mnie buduj ca i zarazem
zastanawiaj ca. Ojciec mój na pewno nie był bigotem i dewotk , ale nie przypominam sobie,
eby np. opu cił niedzieln Msz
wi t . Nie było to w ogóle do pomy lenia, aby kto w
niedziel na Msz
wi t nie szedł, no chyba e był chory. O religii si w domu nawet
specjalnie i wprost nie rozmawiało, ale nikt nie podwa ał oczywistych praw czy zasad
moralnych, nikt nie dyskutował na temat chodzenia czy nie chodzenia na katechez , czy na
Msz . Rodzice (a szczególnie ojciec) z nami na ten temat nie rozmawiali, ale dawali sami,
swoim yciem przykład. I jako wcale nie czuli my si (było nas troje dzieci), ani zaszczuci, ani
zastraszeni, ani zniewoleni. Ojciec miał swoje m skie słabostki. Zdarzało mu si np. czasami
zagl dn
do kieliszka, czy nawet powiedzie jakie „grubsze” słowo, lub zdenerwowa , ale
pami tam, e regularnie trzy, cztery razy do roku szedł do Spowiedzi i przed spowiedzi
przepraszał „Mamci ” (tak nazywał nasz Mam ) za swoje zachowanie i niegrzeczno , a i nas
prosił o wybaczenie, e czasami nas ostrzej potraktował. Pami tam te , e bardzo ci ko
pracował fizycznie i nieraz był bardzo zm czony. Podziwiałem go jednak za to, e np. w
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Adwencie regularnie chodził na Msze wi te Roratnie. I to był dla mnie doping. Wstyd mi było
nie wsta rano na Msz o godzinie 6-tej, kiedy widziałem, e on wstawał, ubierał si i szedł,
codziennie przez cały Adwent. Podobnie w Wielkim Po cie. Nie chodził na nabo e stwa Drogi
Krzy owej w pi tki, bo wtedy był akurat w pracy, ale w ka d niedziel Wielkiego Postu, po
południu szedł na Nabo e stwo Gorzkich ali. Nie chc tu pisa elegii na temat mojej rodziny,
ale przypominam sobie tak e podobn postaw u mojego dziadka (ze strony ojca), ilekro
zdarzyło mi si by u nich na wakacjach. I teraz, po latach my l , e mój ojciec wyniósł to ze
swojego domu rodzinnego. Wyniósł jak
wrodzon , naturaln uczciwo i rzetelno wobec
Boga. Nie był na pewno wi toszkowaty, daleko mu było do doskonało ci, miał swoje wady i
przywary, ale dwie rzeczy u niego bardzo ceniłem; jego ci k , rzeteln i uczciw prac (a
przecie nie przelewało si w naszym domu i nie yli my w luksusach) i wła nie ow prost
uczciwo i naturaln rzetelno w sprawach Bo ych, w sprawach religijnych.
Co wi cej widz , e te same reguły uczciwego ycia przej ł i wprowadził w swojej rodzinie mój
brat. U niego nie dyskutuje si o religii, o konieczno ci, czy niekonieczno ci praktyk religijnych.
On sam po prostu z on idzie w niedziel na Msz , a dzieci widz jego dobry przykład. Czy nie
powinno tak wła nie by w naszych domach, w naszych rodzinach? Czy nie tego wła nie
oczkuje rodzina od głowy domu, od swego ojca? Ile to jest dzieci, które nie maj takiego
przykładu i s w naturalny sposób zagubione, zdezorientowane w yciu codziennym? Najlepsza
szkoła, najlepszy katecheta nie potrafi odrobi tych braków i zaległo ci wychowania, jakie
nagromadziły si w dzieci stwie.
Nie umiem tego inaczej przedstawi , nie potrafi zobiektywizowa , ale tak mi si to wła nie
jako przedstawia. W takim klimacie si wychowałem i takie warto ci z domu rodzinnego
wyniosłem. Nie twierdz , e moja rodzina była doskonała, ale te zło było nazywane złem i było
karane, a dobro było dobre i było nagradzane.
I na zako czenie cytat z ksi ki („Judaizm i kobieco ”) Emanuela Levinas’a, który pokazuje
wzajemne relacje m skiego i e skiego elementu w dziele kształtowania mał e stwa i rodziny.
A pisze on tak:
"Ontologiczne funkcje kobieco ci to o wieca oczy m czyzny, "jego za lepiony wzrok",
pomaga mu przezwyci a ostateczn alienacj , która rodzi si z samej m sko ci
uniwersalnego i zdobywczego logosu, oraz pomaga mu zamieszka wn trze Domu,
przywraca duchowi dusz , by zacz tkiem wszelkiej łagodno ci, jest to funkcja ontologiczna
tej, "która nie zdobywa". ale która -jak pisze Miłosz-: „przygl da si temu z u miechem, bo wie,
e on (m czyzna) jest zaj ty rzeczami, które przemijaj i nie maj wi kszej wagi.”
Kobieta mo e bardzo wiele w dziele „oswajania” m czyzny. Ona na pewno mo e mu pomóc
dostrzec to, czego on nie widzi, czego nie docenia, co lekcewa y. Ona mo e udomowi
wiecznego zdobywc i uczyni go rzeczywi cie odpowiedzialn i rzeteln głow domu i rodziny.
A Siostra Ewa Bo kowska pisze:
Człowiecze stwo jest dla mnie jak ptak, który ma dwoje skrzydeł - nazwałabym je symbolicznie
m skim i e skim [..] Nasza cywilizacja mo e poszybowa wysoko, sta si bardziej
uduchowiona tylko wtedy, gdy oba skrzydła b d tak samo wykształcone, zdrowe i zdolne do
wypełniania swoich ról yciowych. Niestety, nast piło w naszych czasach pewne zachwianie
równowagi tych symbolicznych skrzydeł".
I to zachwianie widoczne jest w tym, e mamy coraz wi cej zniewie ciałych m czyzn,
poddaj cych si łatwo stresom i popadaj cych we frustracje, i coraz wi cej kobiet, feministek,
które zapomniały, e s kobietami. Ale to ju jest temat na oddzieln „rozprawk ”.
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