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Wstęp
 

Gdzie ci mężczyźni, prawdziwi tacy, orły, sokoły, herosy!? 
Gdzie ci mężczyźni na miarę czasów, gdzie te chłopy!? 
Tekst piosenki śpiewanej przed wielu laty przez Da-
nutę Rinn wydaje się nie tracić na aktualności. Często 
słyszy się wołanie o prawdziwych mężczyzn, do-
brych ojców, mężów i wychowawców. Jednocześnie 
ogłasza się kryzys tożsamości mężczyzny, kwestio-
nuje tradycyjny etos męskości, a wiele z haseł, które 
definiowały mężczyzn w poprzednich pokoleniach 
i z których byli oni dumni, nie ma obecnie racji bytu, 
są niepożądane. 

Współcześni mężczyźni znajdują się niejako na 
rozdrożu. Z jednej strony tęsknią za podziwianą po-
stawą rycerskości: chcą walczyć ze smokiem i zdo-
bywać księżniczki, natomiast z drugiej borykają się 
z wizerunkiem mężczyzny macho, supermana lub 
też miękkiego mężczyzny, który w oczach kobiet sta-
nowi jedynie karykaturę. Sprowadzanie mężczyzn 
do jednego tylko wymiaru i próba wtłaczania ich 
w utarte stereotypy zubaża bogactwo treści kryjące 
się w najdoskonalszym dziele Boga. 

Odkrywanie istoty bycia mężczyzną, wchodze-
nie na drogę ku dorosłości i uczenie się właściwych 
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postaw stanowią ogromne wyzwanie dla młodych 
chłopców. Wielość wrażeń i różnych, często sprzecz-
nych, propozycji powoduje, że trudno im stworzyć 
spójny obraz męskości i mężczyzny. Powstaje w ten 
sposób „mężczyzna eklektyczny” – zlepek nieda-
jących się pogodzić ze sobą światów, wyznający 
sprzeczne zasady i zmieniający poglądy zależnie od 
okoliczności.

O mężczyznach można mówić dobrze i źle. Sta-
nowią oni bowiem mozaikę osobowości, charakte-
rów, tradycji i kultur. Mężczyzna to wojownik, ale 
także człowiek zdolny do miłości. To bohater, heros, 
ale również człowiek słaby i potrzebujący opieki. To 
idol, ale i postać bezbarwna, ukrywająca się z dala od 
zgiełku świata i blasku reflektorów. 

Pismo Święte przedstawia postacie mężczyzn 
w różnych sytuacjach życiowych. Znajdziemy tam pa-
triarchów, sędziów, królów i proroków. Są to zarów-
no ludzie głębokiej wiary, przywiązani do Boga, jak 
i buntownicy, którzy uciekają sprzed Bożego oblicza 
lub złorzeczą Mu i bluźnią. Są mężczyźni silni i od-
ważni oraz nieradzący sobie z brzemieniem własnych 
grzechów, słabości czy ciężarem życia. Są mężczyźni 
dojrzali, a także „wieczni chłopcy”, niedorastający do 
wymagań. Są szaleńcy Boży i nieudacznicy.

Mężczyźni – między siłą a słabością to zbiór medy-
tacji bliblijnych opartych na najważniejszych posta-
ciach mężczyzn Starego Testamentu. Sylwetki przed-
stawione są w porządku chronologicznym. Nie jest 



to próba odtworzenia idealnego mężczyzny ukrytego 
na kartach Biblii, ale raczej zaproszenie do podróży, 
której celem jest odkrycie bogactwa tajemnicy kry-
jącej się pod pojęciem „mężczyzna”. Czytelnik jest 
zaproszony do poznawania życiowych historii biblij-
nych mężczyzn, by w świetle opisanych wydarzeń 
odczytywać swoje życie. Wydaje się, że jest to książ-
ka przede wszystkim dla mężczyzn, bo prowadzi do 
stawiania sobie pytań na temat własnej tożsamości, 
relacji do innych i do Boga, zaprasza też do osobi-
stej refleksji, która może się stać ważnym momentem 
w procesie lepszego poznawania siebie. Niemniej 
jednak może też stanowić ważną lekturę dla kobiet, 
aby lepiej rozumiały mężczyzn i wspierały ich w sta-
waniu się prawdziwymi mężczyznami.

Marilyn Monroe powiedziała, że wszys cy mężczyź-
ni są ta cy sa mi, mają tyl ko różne twarze, żeby można by-
ło ich rozpoznać. Wiele kobiet wydaje się zgadzać z tą 
tezą. Intencją autorów nie jest ocena słuszności tej 
wypowiedzi, ale raczej zachęta do tego, by poprzez 
lekturę książki i pogłębioną refleksję wyrobić sobie 
własną opinię na temat mężczyzn czy ogólnie o płci 
brzydkiej.
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