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Chciałbym się zatrzymać nad podstawowym problemem 
mężczyzn w dzisiejszym świecie: nad ojcostwem. Dzisiaj męż- 
czyznom się podpowiada najróżniejsze kariery, które są sprze-
czne z jego naturą, sprzeczne z ojcowaniem. A żadne idee indy- 
widualizmu, żadne idee „singlostwa” nie prowadzą mężczyzn 

do szczęścia. Zauważmy, co dziś proponuje się mężczyznom, 
jakie wizje, jakie kariery: może Piotruś Pan – chłopczyk 

nieodpowiedzialny, skaczący z kwiatka na kwiatek, 
może playboy – czyli chłopczyk bawiący się beztrosko 

na terenie seksualności, może macho, może szeryf 
– szybko strzelający, zabijający kogo popadnie. Nie 
ma w tym wszystkim odpowiedzialności za innych, 
miłości i opiekuńczości, które są niezbędnymi ele-
mentami wzrostu i zarazem szczęścia mężczyzny.
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Zatem czy świat dzisiejszy nie oferuje żadnej sensownej 
wizji męskości? Owszem, oferuje. Sformułował ją akurat 
największy z rodu Polaków – Jan Paweł II. Dla katolików, 
co dodatkowo ważne, wizja ta została ogłoszona w adhor- 
tacji Familiaris consortio, a więc w oficjalnym dokumencie 
zabezpieczonym przez asystencję Ducha Świętego. Jestem 
przekonany, że dla każdego, również niewierzącego, adhortacja 
ta może być kopalnią wiedzy i wzorcem postawy obejmującej 
najistotniejsze elementy ojcostwa.

Prześledźmy, co Jan Paweł II mówi: mężczyzna jest odpowie- 
dzialny za wszechstronny rozwój wszystkich członków rodziny. 
Wszechstronny rozwój, czyli wzrost. Rozwój człowieka mierzy 
się wzrostem wolności wewnętrznej, pozwalającej wybrać na- 
wet trudne dobro i odrzucić kuszące zło, nawet za cenę życia, 
jeśli trzeba. Pełna wolność wewnętrzna to pełnia szczęścia, 
dla katolika – świętość. Mężczyzna ma pilnować, żeby wszyscy 
w rodzinie wzrastali. Żeby się nie gubili w jakichś fałszywych 
teoriach, lecz by wzrastali do swoich ról, do których są stwo- 
rzeni. Żeby żona się nie zagubiła, żeby i on się nie zagubił, 
żeby dzieciaki nie gubiły się w życiu. Ale przez co ma tę 
funkcję wypełnić? To jest właśnie bardzo ciekawe…



Po pierwsze, przez odpowiedzialność 
za życie poczęte. Mężczyźni zupełnie z tego 

terenu uciekli, zwalają to na kobiety i – para-
doksalnie – sami cierpią z tego powodu. Gdy 

mężczyzna nie przejmie odpowiedzialności w tej 
dziedzinie, to żona się po prostu boi. Że się pocznie 

nieplanowane dziecko, że mąż ją zostawi, że... Właśnie 
z powodu tych lęków żonę boli głowa na samą myśl 

o współżyciu. Ona boi się współżycia, bo mężczyzna nie 
jest opiekuńczy, nie jest odpowiedzialny, nie bierze na siebie 

możliwych skutków ich współżycia. Gdyby mężczyźni przejęli 
pełną odpowiedzialność, tak że żony nie miałyby się czego 

bać, wówczas nie zdarzałyby się sytuacje, w których gdy po 
powrocie do domu mąż mówi o współżyciu, to żona odpowiada: 
„O jejku, znowu? Musisz? No dobra, tylko szybko, bo serial 
za chwilę” (a zdarza się to wielu mężczyznom). Zamiast tego 
kłopotu pojawiłby się inny: mąż wraca do domu, zmęczony jak 
pies, pada na tapczan, a żona mówi: „Słuchaj, kochanie, a może 
dzisiaj?”, na co on: „Ojej, znowu?”. Tak, kobieta otoczona od- 
powiedzialnością męską – w szczególności gdy jej dzieci są 
otoczone odpowiedzialnością męską – mogłaby się tak roz- 
winąć w dziedzinie seksualności, że wręcz mogłoby to stać się 
dla męża kłopotem. A my narzekamy, że żony nie chcą, że się 
wymigują, że wymawiają się bólem głowy. Tak, ale przyczyna 
tego jest właśnie taka: kobiety się boją, bo mężczyźni nie 
wypełniają swojej pierwszej funkcji, polegającej na braniu 
odpowiedzialności za skutki swego działania płciowego, za 

życie poczętego dziecka.


