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Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemiany 
wizerunku współczesnego mężczyzny

Streszczenie
Wizerunek mężczyzny i zmiany zachodzące w ostatnich dekadach w kultu-

rowym wzorcu męskości (czy może wzorcach?) są coraz szerzej poruszanymi 
tematami w obrębie refleksji socjologicznych, pedagogicznych, psychologicz-
nych czy też filozoficznych. Diagnoza jest właściwie wspólna dla wszystkich 
– „źle się dzieje z mężczyznami” (Radomski, Truchlińska 2008, s. 9) Przyczyn 
tejże diagnozy należy szukać w przemianach społecznych i kulturowych, jakie 
mają miejsce od połowy XX wieku, głównie w kulturze postmodernistycznej. 
Tradycyjny, usankcjonowany przez lata panowania kultury patriarchalnej, op-
arty na androcentryzmie i dominacji wzorzec mężczyzny, musiał się zderzyć 
z emancypacją i usamodzielnieniem się kobiet oraz ruchami feministycznymi. 
Wobec tego należy sobie postawić pytanie: jaki jest współczesny mężczyzna? 
I kolejne – „Czy to jeszcze mężczyzna?” (Melosik 2002, s. 19)

Chcąc odpowiedzieć na te pytania odwołam się do wybranych uwarunko-
wań społeczno-kulturowych, które mają istotny wpływ na wizerunek współ-
czesnego mężczyzny. Ważne są tutaj przede wszystkim zakorzenione głęboko 
w kulturze stereotypy czy konieczność odgrywania różnych ról społecznych. 
Poza rolami społecznymi oczywiście nie istniejemy; uczymy się je odgrywać 
od wczesnego dzieciństwa. To role społeczne determinują nasz sposób po-
strzegania rzeczywistości oraz różnorodne formy aktywności i zachowania, 
związane przede wszystkim z płcią. Istotne znaczenie mają również stereoty-
py, w tym oczywiście stereotypy płci, których związek ze sposobem postrze-
gania wzorca męskości oraz kreowania wizerunku współczesnego mężczyzny 
jest oczywisty. Stereotypowa wiedza oraz stereotypowy sposób postrzegania, 
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nabyty w różnych procesach socjalizacji, w sposób istotny wpływają na nie-
uświadomione odgrywanie ról społecznych i przekonanie, jak należy daną 
rolę realizować. Moim celem będzie zatem próba analizy istotnych aspektów 
wpływających na kształtowanie wizerunku współczesnego mężczyzny. I tu 
zechcę zwrócić uwagę właśnie na wpływ stereotypów kulturowych, w tym 
stereotypów płci, konieczność dostosowania się do ról społecznych, by na 
tym tle pokazać różne obrazy męskości w kulturze.

Słowa kluczowe: wzorzec męskości, androcenryzm, wizerunek mężczyzny 
w kulturze, stereotypy, role społeczne

Socio-cultural conditioning of an image change of a contemporary 
man

Summary
Man image and changes that have taken place in the last decades of cultu-

ral image (or is it images?) of man are being more and more reflected upon in 
sociological, pedagogical, psychological and philosophical discussions. The 
diagnosis is virtually common in all of them – “there is something wrong with 
men” (Radomski, Truchlinska 2008, s. 9). The reasons of the diagnosis are to 
be found in social and cultural changes that have taken place since the fifties 
of the last century, especially in androcentricism and the postmodernist cul-
ture. The traditional, lasting for centuries model of man based on patriarchal 
culture was to confront the women’s liberation and feminist movements. Thus 
we have to ask ourselves what the contemporary man is like and “is this still a 
man?” (Melosik 2002, s. 19)

In order to answer these questions I will refer to certain socio – cultural 
conditioning which have strong influence on the image of contemporary man. 
What is important here are deeply rooted cultural stereotypes and the necessi-
ty of playing various social roles. Of course we do not exist without social 
roles; we have been trained to play them since early childhood. These social 
roles determine our perception of reality, different forms of activity and beha-
vior and depend on gender. Stereotypes are also important, and among them 
sex stereotypes, which are obviously connected with the way masculinity and 
its  contemporary image are created. Stereotype knowledge and stereotype 
way of perception implanted in us in different processes of socialization stron-
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gly influence our unconscious playing of social roles and determination how 
to play these roles. Hence my aim will be to try to capture the vital aspects of 
creating the image of contemporary man. I want to stress  the influence of cul-
tural stereotypes, among them stereotypes of gender, the necessity of adapting 
to social roles and on this background to show different images of masculinity 
in culture.

Key words: masculinity model, androcentricism, man image in culture, 
stereotypes,  social roles

WPROWADZENIE
W roku 1974 znana polska piosenkarka Danuta Rinn wylansowała przebój 

Gdzie ci mężczyźni, który bardzo szybko stał się hitem znanym do dziś. Jed-
nakże słowa tej piosenki, opisujące ówczesnych mężczyzn z przymrużeniem 
oka, sygnalizują zjawisko, z którym dzisiaj powszechnie się stykamy, określa-
ne mianem „kryzysu męskości”, wpisującego się w trwającą od kilkudziesię-
ciu lat zmianę wizerunku mężczyzny. Określenie „kryzys” sugeruje, że zmia-
na ta nie jest pożądaną, zaś współczesny wzorzec mężczyzny jest w stanie 
dekonstrukcji. A może jednak rekonstrukcji?

Mateusz Dąsal doskonale określił stan, w jakim obecnie znajduje się wi-
zerunek mężczyzny – „Kulturowy wzór męskości jest w stanie permanentnej 
zmiany, a uchwycić go można tylko na pewnym etapie jego rozwoju” 
 (2008, s. 94–95). Mowa tutaj o wzorcu ukonstytuowanym u początków kul-
tury śródziemnomorskiej, rozwijanym przez wieki i utrwalonym w układzie 
patriarchalnym. O takich właśnie mężczyznach śpiewała Danuta Rinn, okre-
ślając ich mianem „prawdziwi tacy, orły, sokoły, herosy”. Słowa piosenkarki 
odnoszą się do stereotypu tzw. „prawdziwego mężczyzny”, charakterystycz-
nego dla kultury europejskiej. Można bowiem przypuszczać, że to właśnie 
stereotypy – ich powielanie, przejaskrawianie bądź odrzucenie, w znacznej 
mierze warunkują postrzeganie współczesnych mężczyzn. Nie bez znacze-
nia są również, wynikające z postmodernizmu i trwające już kilkadziesiąt lat, 
przemiany kulturowe i społeczne, które na owo postrzeganie, a także definio-
wanie wzorca męskości wpływają. Dlatego też obecnie możemy się spotkać 
z określeniami typu: „dezintegracja kategorii męskości” (Gmerek 2007, s. 
216) czy też „kryzys męskości”, stanowiący element tytułu rozprawy (Me-
losik 2002, Cieniuch 2008), bądź też dość alarmistyczne – „źle się dzieje  
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z mężczyznami, mężczyźni są w odwodzie, kobiety zaczynają rządzić  
mężczyznami i, co za tym idzie, światem, mężczyźni słabszą płcią, panika 
wokół mężczyzn, mężczyźni są zbędni, mężczyznom grozi wyginięcie, (…) 
następuje/nastąpił kryzys męskości” (Radomski, Truchlińska 2008, s. 9).

Równie istotne są wizerunki utrwalane w mediach – głównie w reklamie, 
prasie kolorowej, filmach i serialach telewizyjnych.

Dezintegracja tradycyjnego wzorca męskości jest już zjawiskiem wszech-
obecnym, dotyczącym funkcjonowania mężczyzn w różnych rolach społecz-
nych. W kulturze zachodniej obserwujemy odejście od tradycyjnego układu 
ról społecznych, opartych na wspomnianym już patriarchacie. Początków 
zmiany tego paradygmatu należy szukać w przeobrażeniach społecznych lat 
60–tych XX wieku, związanych z działalnością ruchów feministycznych oraz 
„demokratyzacją” kultury, a także rozwijających się od lat 70–tych XX wieku 
studiów nad męskością (por. Wojnicka, Ciaputa 2011, s. 7), będących efektem 
studiów genderowych.

Wymienione zjawiska utrudniają definiowanie męskości. Sprawę dodatko-
wo komplikuje fakt, że wzorzec kobiecości, który zazwyczaj był definiowany 
w opozycji do wzorca męskiego, również przechodzi przeobrażenia, powią-
zane z resztą ze zmianami w obrębie męskości, co wydaje się być oczywiste. 
Kolejnym elementem utrudniającym mogą być padające w kołach liberalnych 
i feministycznych, o czym szeroko donoszą media, postulaty o anachronicz-
ności dzielenia społeczeństwa na kobiety i mężczyzn.

Zatem, idąc za Aleksandrą Wojnarską (2008), możemy zadać pytanie: 
Mężczyzna. Znaczy: Kto? Postaram się na nie odpowiedzieć w niniejszym 
artykule oraz dokonać analizy aspektów wpływających na współczesny wi-
zerunek mężczyzny. 

ROLA STEREOTYPÓW W POWSTAWANIU KULTUROWEGO 
WZORCA MĘSKOŚCI

Dla omówienia zmian, jakie zachodzą we współczesnym wzorcu męsko-
ści, bardzo ważne wydają się stereotypy – funkcjonujące we wszystkich  spo-
łeczeństwach niemal od zawsze. Ponieważ są one czymś oczywistym, dlatego 
ich wpływ na nasze oceny, sposób myślenia i wartościowania oraz kategory-
zowanie otaczającej rzeczywistości jest praktycznie niezauważalny. Zgodnie 
z definicją w Słowniku języka polskiego (Bańko 2007, s. 185), stereotyp to 
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„wyobrażenie o jakichś ludziach, rzeczach lub zjawiskach, utrwalone w świa-
domości wielu osób i trudno poddające się zmianom”. I właśnie te stereoty-
powe „wyobrażenia” często przeważają w konstruowaniu różnych wzorców 
kulturowych, także wzorca męskości.

W literaturze funkcjonuje wiele definicji terminu stereotyp, ponieważ 
w naukach społecznych jest obecny od dawna; w związku z tym nie możemy 
go jednoznacznie określić, gdyż często jego definicje zakresowo nie pokrywa-
ją się ze sobą (Grabowska 2007, s. 9–14). Można je jedynie usystematyzować, 
biorąc pod uwagę np. punkt widzenia jednostki i zbiorowości. W ujęciu in-
dywidualnym, stereotyp bazuje na zapamiętywaniu i kodowaniu spostrzeżeń, 
zatem obejmuje wiedzę jednostki nabytą poprzez obserwację innych, czyli 
„otoczenia społecznego” (Grabowska 2007, s. 13). W ujęciu zbiorowym, 
wywodzącym się z „perspektywy kulturowej” (Grabowska 2007, s. 14) two-
rzenie stereotypów bazuje, jak już wspomniałam, na „otoczeniu”. Z tej per-
spektywy stereotypy są elementem wiedzy zbiorowej, gromadzonej latami 
i przekazywanej następnym pokoleniom.  Właśnie na tej wiedzy – bazowej 
dla jednostki funkcjonującej w danej społeczności, tworzona jest wiedza in-
dywidualna; dlatego też stereotypy stanowią istotny sposób kategoryzowania, 
a w ślad za nim – porządkowania otaczającej rzeczywistości. Jednocześnie 
ułatwiają uczestniczenie w różnorakich interakcjach, ponieważ są podstawą 
wrażeń i pozorów, czyli ocen tworzonych „na szybko”, dla potrzeb chwili, 
podsuwając gotowe schematy.

W obrębie określonej kultury ludzie przypisują każdej grupie społecznej 
określone cechy, które wyróżniają tę grupę spośród innych. Są to tzw. sche-
maty grupowe, spontaniczne, funkcjonujące podświadomie, które przyczyniają 
się do takiego przetwarzania informacji, by potwierdzić cechy stereotypowe i 
dokonać oceny w ramach reakcji afektywnej, według określonego schematu, na 
jakim bazuje stereotyp. Stereotypy – „obrazy umysłowe, „schematy poznaw-
cze” (Macrae, Stangor, Hewstone 1999, s. 13–18, 230), narzucają sposób oglą-
du, wartościowania i kategoryzowania świata z dwóch punktów widzenia: gru-
py oraz jednostki. To grupa społeczna tworzy stereotypy dotyczące jednostek 
wchodzących w skład tej grupy oraz jednostek do niej nienależących; tworzy 
także stereotypy dotyczące innych grup. Jednostka zaś oprócz „wiedzy”, jaką 
dostaje od grupy, musi wziąć również pod uwagę wzorzec, jaki wytworzyła 
grupa w odniesieniu do swoich członków i starać się do niego dostosować, by 
być członkiem tej grupy (Macrae, Stangor, Hewstone 1999, s. 13–65).
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W procesie socjalizacji, na który składa się przede wszystkim wychowa-
nie, ludzie tworzą własne przekonania na temat cech istotnych z punktu wi-
dzenia przedstawicieli danej grupy społecznej, czyli tzw. schematy grupowe 
– „zbiory przekonań na temat cech charakteryzujących dana grupę” (Macrae, 
Stangor, Hewstone 1999, s. 16–18). Wiedza wynikająca ze „schematów gru-
powych” ma znaczący wpływ na sposób postrzegania siebie i innych. Dotyczy 
to oczywiście także mężczyzn, którzy przez lata tworzą obraz „mężczyzny 
idealnego”, ale w kategoriach ustalonych przez grupę, do której przynależą. 
Zatem obraz siebie muszą skonfrontować z funkcjonującym w grupie men-
talnym reprezentantem cech uznanych przez grupę, czyli tzw. „prototypem 
grupowym” (Macrae, Stangor, Hewstone 1999, s. 18–19). Oprócz prototypu 
grupowego istotne znaczenie ma „egzemplarz”, tj. konkretna znana nam oso-
ba, która spełnia wymagania „prototypu grupowego” i której obraz jest głę-
boko zakorzeniony w naszej świadomości (Macrae, Stangor, Hewstone 1999, 
s. 19), gdyż ona może tworzyć podstawę wzorca idealnego dla jednostki. Dla 
mężczyzny takim egzemplarzem może być ojciec, dziadek, kuzyn, starszy ko-
lega – osoba, która doskonale pasuje do grupowego prototypu oraz miała czy 
ma nadal na nią duży wpływ.

Mirosław Kofta za wręcz przełomowe dla poznania zachowań stereotypo-
wych uznaje stanowisko  Tajfela i jego współpracowników, którzy sformu-
łowali dwie teorie: kategoryzacji społecznej i tożsamości społecznej (2004, 
s. 10–12). Teoria kategoryzacji społecznej zakłada szukanie stereotypów w 
relacjach międzyludzkich ze względu na ich znaczący wpływ na jednostkę, w 
wyniku czego obraz rzeczywistości postrzeganej przez ową jednostkę może 
być zniekształcony. Jednostka ma również naturalną potrzebę do porządko-
wania i klasyfikowania, a stereotypy podsuwają gotowe wzorce i schematy, 
dlatego ich wpływ jest tak znaczący. Natomiast wg drugiej teorii – tożsamości 
społecznej, stereotypy formują się w obrębie grupy, ponieważ „służą ochronie 
pozytywnego wizerunku grupy własnej” (s. 11). Tożsamość społeczna jed-
nostki łączy się z przynależnością do określonej grupy i tworzonych przez nią 
wzorców osobowych, wśród których jednostka chce znaleźć obraz siebie, a 
pomagają jej w tym ci przedstawiciele grupy, którzy są jej typowymi, wzor-
cowymi reprezentantami.

Kofta podkreśla również, że stereotypy mają „podwójną naturę” – „z jed-
nej strony są dostępnymi poznawczo, wyrazistymi, łatwymi do zdeklarowania 
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sądami na temat różnych grup i kategorii społecznych, z drugiej – kiedy sku-
piamy uwagę nie na treści naszych własnych przekonań, […] operują jako 
ukryte przesłanki przetwarzania informacji, mimowolnie ukierunkowujące 
naszą uwagę oraz procesy interpretowania zdarzeń, a także sprzyjające au-
tomatycznemu pobudzeniu afektu związanego skojarzeniowo  ze zaktywizo-
waną kategorią społeczną” (2004, s. 18). Dlatego właśnie tak trudno uwolnić 
się od stereotypowego myślenia i oceniania, gdyż stereotypy stanowią przede 
wszystkim element świadomości zbiorowej, kształtowanej przez długie lata 
w rozwoju danej kultury.

Dla przedmiotu niniejszego artykułu istotne znaczenie w kształtowaniu w 
świadomości zbiorowej wzorców kobiecości i męskości, mają przede wszyst-
kim stereotypy płci, jedne z najbardziej utrwalonych kulturowo i społecznie. 
Definiuje się je jako „zbiór przekonań na temat cech charakterystycznych dla 
kobiet i mężczyzn” (Martin 1996, za Grabowska 2007, s. 20) lub nieco szerzej, 
jako „sztywne, uproszczone wzory zachowań i postaw, definiowane w obrębie 
danego społeczeństwa, takie jak tradycyjny wzorzec mężczyzny stosunkowo 
nieczułego, racjonalnego, silnego i odważnego oraz wzorzec kobiety wysoko 
emocjonalnej, nielogicznej, słabej i zależnej” (Goldenson, Anderson 1994, za 
Grabowska 2007, s. 20). Stereotypy płci są już obecne w mentalności małych 
dzieci, które w swoich zabawach często odwzorowują znane z codziennego 
doświadczenia role rodziców (popularna zabawa w „dom”) i potrafią rozróż-
nić oraz nazwać to, co „kobiece” i to, co „męskie”. Dlatego dziecięce obrazy 
ról społecznych będą budowane w oparciu o to właśnie, jak te role odgrywają 
ich rodzice.

Stereotypy płci mają wpływ na wiele aspektów funkcjonowania w grupie. 
Są widoczne w reklamie, mediach, polityce, zatrudnieniu, modzie itd. oraz 
kształtują interakcje między członkami danej społeczności. W sposób istotny 
obecne są w mediach, co ma ogromny wpływ na sposób postrzegania samych 
mężczyzn oraz ról, jakie pełnią czy powinni pełnić w społeczeństwie, kreowa-
nych zarówno przez społeczeństwo, należące do niego kobiety, jak i samych 
mężczyzn. 
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ZNACZENIE RÓL SPOŁECZNYCH DLA TWORZENIA 
KULTUROWEGO WZORCA MĘSKOŚCI

Zagadnieniem podstawowym dla rozróżnienia ról społecznych, przypi-
sywanych kobietom i mężczyznom, są role płciowe, bazujące oczywiście 
na stereotypach kobiecości i męskości. Równie istotna jest kategoryzacja –  
„postrzeganie określonej grupy (zbioru jednostek) jako pewnej całości, 
a jednocześnie wyodrębnianie jej spośród innych grup, tak jak to się dzie-
je w wypadku kobiet i mężczyzn”. (Pankowska 2005, s. 19) Zatem kobieta 
powinna być taka, jak kobiety, które zna w swoim otoczeniu od dzieciństwa 
i które stanowią dla niej wzór do naśladowania, często nieuświadomiony. 
Podobnie rzecz się ma z mężczyznami – bardzo często powielają role, któ-
re przyswoili w procesie socjalizacji, wzorując się na innych mężczyznach 
ze swojego otoczenia, w tym przede wszystkim na ojcu, lub są sfrustrowani 
faktem, że do jakiejś roli ich zdaniem nie dorastają albo nie widzą  możli-
wości, by się z niej wywiązać. Dorota Pankowska zwraca uwagę (powołując 
się na tezy różnych badaczy), że podstawą ról społecznych, bazujących na 
rolach płciowych, są zakodowane w kulturze i znacznie się różniące od sie-
bie wzorce wychowania dziewcząt i chłopców, co, jak dowodzą przytoczone 
przez nią badania, wpływa na rozwój konkretnych zdolności poznawczych  
(2005, s. 36–64). Prowadzone na przełomie XX i XXI wieku badania nad 
mózgiem dowiodły, że nie ma znaczących różnic w tym zakresie u kobiet 
i mężczyzn, co daje jednakowy rezerwuar potencjalnych możliwości inte-
lektualnych. Autorka poddaje również w wątpliwość tezy wyrażone w bar-
dzo popularnej pod koniec ubiegłego stulecia, uważane przez niektórych za 
wręcz odkrywczą, książkę pt. Płeć mózgu. Pankowska uważa, że analiza je-
dynie czternastu przypadków nie daje żadnych podstaw do sformułowania 
uogólniających wniosków, dotyczących całej ludzkiej populacji (2005, s. 40). 
Zatem tradycyjnie przypisywane chłopcom większe zdolności np. w zakre-
sie orientacji wzrokowo przestrzennej, a dziewczętom – zdolności werbalne, 
wynikają najprawdopodobniej z różnych sposobów wychowania. Chłopcom 
zdecydowanie częściej niż dziewczynkom rodzice kupują zabawki mecha-
niczne i konstrukcyjne oraz zachęcają ich do aktywności fizycznej w „prze-
strzeni”, tj. poza domem, w tym przede wszystkim do zabaw sportowych 
(przecież każdy chłopiec powinien grać w piłkę!). Dziewczynki zaś pozostają 
pod zdecydowanie większą kuratelą rodziców, co oczywiście wpływa na ro-
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dzaj kontaktu; „matki więcej rozmawiają z córkami i robią to w sposób, który 
bardziej rozwija umiejętność wyrażania myśli i emocji” (Pankowska 2005, 
s. 45, Chmura-Rutkowska, Ostrouch 2007, s. 26) Dziewczynki spędzają też 
w domu znacznie więcej czasu niż chłopcy, wobec tego mają więcej okazji do 
rozmów z rodzicami. Na fakt, że rodzice z zasady różnie traktują chłopców  
i dziewczynki zwraca uwagę również Michael Argyle. Na podstawie badań 
prowadzonych w Anglii i USA stwierdzono, że chłopcom pozwala się na 
większą niezależność, ale oczekuje się też znacznie więcej w zakresie współza-
wodnictwa i wykonywania niezależnych działań. Natomiast są oni zniechęcani 
przez otoczenie do okazywania uczuć. Rodzice są bardziej czuli w stosunku 
do córek, bardziej o nie dbają, mniej karzą i w znacznie mniejszym stopniu za-
chęcają do fizycznej aktywności, ale w znacznie większym niż chłopców – do 
ekspresywności, do której chłopcy są też często przez nich zniechęcani (Argyle 
1999, s. 144–145, Chmura-Rutkowska, Ostrouch 2007, s. 26–27).

Podobnie rzecz się ma  z przypisanymi do roli mężczyzny cechami, takimi 
jak: agresja, aktywność, przedsiębiorczość, potrzeba robienia kariery zawodo-
wej i osiągania sukcesów, poczucie własnej wartości. „[…] agresja wpisana 
w męską rolę ma być jedną z przyczyn dominacji, aktywności i przedsiębior-
czości mężczyzn, a cechy te są uzasadnieniem androcentryzmu.” (Pankowska 
2005, s. 50) Podsumowując swoje rozważania w zakresie potencjalnych, de-
terminowanych biologicznie różnic płciowych między kobietami i mężczy-
znami Pankowska podkreśla, że większe różnice występują między ludźmi 
indywidualnie niż między kobietami a mężczyznami (2005, s. 64). Zatem – 
„Płeć jako podstawowa kategoria demograficzna znajduje swoje odbicie za-
równo w strukturze społecznej, jak i w obrazie kultury, charakteryzującym się 
zróżnicowaniem wzorów kulturowych dla obu płci. […] Role płciowe wcho-
dzą w zakres systemu ról społecznych […]. Społeczny system ról płciowych, 
wyrażający różnice społeczno-kulturowe między kobietami i mężczyznami, 
jest zjawiskiem złożonym, przenikającym całość życia ludzkiego i wpływają-
cym na charakterystyczne dla określonego społeczeństwa konfiguracje wzo-
rów kulturowych.” (Pankowska 2005, s. 17) 

Utrwalone w kulturze wzorce, dotyczące wizerunków kobiety i mężczy-
zny, mają swoje źródło właśnie w socjologicznym rozróżnieniu ról społecz-
nych. Role społeczne są wynikiem działania stereotypów, kategoryzacji oraz 
„nałożonej” na płeć biologiczną płci kulturowej. Zatem jednymi z podstawo-
wych pytań, na jakie musimy sobie odpowiedzieć, są pytania postawione przez  
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Anthony’ego Giddensa – „Co to znaczy być mężczyzną? Co to znaczy być 
kobietą?” I dalej sam autor próbuje odpowiedzieć: „Można by pomyśleć, że 
bycie mężczyzną lub kobietą zależy ostatecznie od fizycznej płci, z jaką przy-
chodzimy na świat” (2006, s. 127). I rzeczywiście, w kulturach tradycyjnych 
wzorzec płci kulturowej oraz wynikające z niego role społeczne są związane 
bezpośrednio z płcią biologiczną. Jednak należy podkreślić, że płeć kulturowa 
nie jest zdeterminowana biologicznie, ale jest wytworem kultury nabywanym 
przez dziecko w procesie „socjalizacji do ról związanych z płcią”. Jak twier-
dzi Giddens (2006, s. 129), uczymy się tych ról w społeczeństwie: w rodzinie, 
różnych instytucjach życia społecznego, czy za pośrednictwem środków ma-
sowego przekazu: „Według funkcjonalistów chłopcy i dziewczynki uczą się 
ról płci i odpowiednio męskiej lub żeńskiej tożsamości – męskości i kobie-
cości – która tym rolom towarzyszy. Pomagają im w tym pozytywne i nega-
tywne sankcje, stosowane przez społeczeństwo sposoby nagradzania za jedne 
zachowania i powstrzymywania od innych.”

W kontekście tej teorii nasuwa się pytanie, czy różnice płciowe i zwią-
zane z nimi role społeczne, do których i kobiety, i mężczyźni są predyspo-
nowani, są wrodzone, częściowo wrodzone, czy jedynie nabyte w procesie 
socjalizacji? Wśród zwierząt, do których wielu badaczy się odwołuje w kon-
tekście analiz dotyczących pełnienia ról społecznych (Giddens 2006, Argyle 
1999), samice opiekują się potomstwem, zaś samce są dominujące w różnych 
układach hierarchicznych. Analogiczne zjawiska możemy dostrzec, jak już 
wspomniałam, w kulturach pierwotnych, w których organizowaniem społecz-
ności zajmowali się mężczyźni, kobietom pozostawiając troskę o dom i opie-
kę nad dziećmi. Giddens podkreśla, że nie należy jednoznacznie odrzucić hi-
potez o biologicznej determinacji wzorców zachowań typowo męskich czy 
kobiecych, ale zwraca uwagę, powołując się na Connella, że: „[…] sto lat 
badań, mających na celu identyfikację fizjologicznych źródeł tych różnic, nie 
przyniosło rezultatów. Nie znaleziono dowodów na istnienie związku między 
czynnikami biologicznymi a skomplikowanymi zachowaniami społecznymi 
mężczyzn i kobiet.” (2006, s. 129). Podobne stanowisko wyraża Pankowska 
(2005, s. 65–104). Autorka podkreśla, że „drogą do kobiecości i męskości” 
jest proces socjalizacji i obecne w nim mechanizmy, m.in. warunkowanie, 
które ma miejsce, gdy zachowania dzieci zgodne z kulturowymi wzorcami są 
nagradzane, a niezgodne – pozbawione nagrody lub karane, następnie nacisk 
grupowy, odniesienie porównawcze, ułatwiające przyswajanie ról płciowych 
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poprzez porównanie własnych zachowań do zachowań rówieśników, a także 
do standardów otoczenia, oraz różne formy uczenia się ról płciowych (obser-
wacja, uczenie się przez działanie i uczenie się językowe).

Natomiast według Michaela Argyle różnice w zachowaniach związanych 
z rolami płciowymi mogą być determinowane biologicznie, wrodzone czy 
ewolucyjnie wykształcone (1999, s. 144). Argyle podaje przykłady zjawisk cha-
rakterystycznych dla wszystkich kultur, m.in. typowych zachowań mężczyzn, 
takich jak oglądanie się za młodymi i atrakcyjnymi kobietami, oraz tego samego 
typu zachowań dziewcząt oglądających się – analogicznie – za mężczyznami 
bogatymi i silnymi. Uważa, że te zachowania mogą być właśnie wrodzone, po-
dobnie jak wczesne zainteresowanie dziewcząt twarzami, czy znacznie lepsze, 
niż w przypadku chłopców, umiejętności dekodowania wyrazów. Duże znacze-
nie ma również wg niego, o czym już wspominałam, proces socjalizacji, u któ-
rego podstaw leży wychowanie

„Płeć kulturowa jest koncepcją definiowaną społecznie, przypisującą kobie-
tom i mężczyznom różne role i tożsamości. Ale różnice związane z płcią rzadko 
mają charakter neutralny. […] Mimo, że role mężczyzn i kobiet są w różnych 
kulturach odmienne, nie jest znana kultura w której kobiety miałyby większą 
władzę niż mężczyźni.” (Giddens 2006, s. 133)

Argyle w Psychologii stosunków międzyludzkich (1999, s. 177) podkreśla, 
że we wszystkich kulturach na mężczyznach przede wszystkim spoczywał obo-
wiązek dbania o rodzinę oraz zapewnienia jej bytu, natomiast na kobiety spadał 
obowiązek wychowania dzieci i dbania o dom. Dopiero dostęp kobiet do wy-
kształcenia zmienił te relacje na rzecz większego równouprawnienia, niemniej 
jednak to nadal głównie na kobietach spoczywa obowiązek zajęcia się dziećmi 
i domem, co muszą godzić z wykonywaniem pracy zawodowej.

Sandra Bem (1974, za: Argyle 1999, s. 145 – 146), zadając badanym pytania 
o najbardziej  pożądane z punktu widzenia kobiet i mężczyzn cechy, zauważyła, 
że męskość i kobiecość stanowią dwa niezależne wymiary. Nie zaskakuje, że 
kobiety przypisywały sobie więcej cech uważanych za typowo kobiece, np.: 
czułość, wrażliwość na potrzeby innych, zrozumienie, współodczuwanie czy 
zależność. Mężczyźni – analogicznie – przypisywali sobie więcej cech uznawa-
nych za typowo męskie, takich jak: agresja, asertywność, niezależność, rywali-
zacja, samodzielność. Natomiast badani obu płci z wyższymi tzw. „wskaźnika-
mi kobiecości” chętnie zajmowaliby sie małymi dziećmi i bawili z nimi, a także 
wykazaliby troskę wobec samotnego studenta. Natomiast ci o dominujących 
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cechach uważanych za typowo męskie, są mniej skłonni do podporządkowania 
i podkreślają swoją niezależność. Bem stwierdziła jednak, że oba zbiory cech 
– i te typowo męskie, i te typowo kobiece, stanowią zestaw pożądany. Wobec 
tego przypisywanie sobie cech typowych przez kobiety i mężczyzn może mieć 
głównie charakter społeczno-kulturowy.

Rola społeczna stanowi zestaw zachowań wynikających z określonej pozy-
cji jednostki w hierarchii grupy (Harre,  Lamb 1986, za Leary 1999, s. 95–96) 
i to właśnie grupa oczekuje od jednostki postępowania zgodnego z pełnioną 
rolą, wpasowanego w związane z nią normy (Turner 1990, za Leary 1999, s. 
95). To właśnie rola społeczna określa, jakie zachowania jednostka powinna 
podejmować i jakimi cechami się wykazywać, gdyż zajmowanie określonej 
pozycji społecznej pociąga za sobą odpowiednią autoprezentację. Co wię-
cej, „[…] autoprezentacje wynikające z odgrywanych ról muszą być zgodne 
z prototypem roli.” (Leary 1999, s. 96). Ma to zasadniczy wpływ na spo-
sób postrzegania jednostek w grupie społecznej. Im większa będzie zgodność 
między sposobem odgrywania roli przez jednostkę a utrwalonym społecz-
nie wzorcem, tym większa będzie akceptacja grupy. Posiadając te wiedzę, 
jednostka może w określony sposób wykreować własny wizerunek tak, by 
odpowiadał powszechnie uznanym wzorcom, ponieważ człowiek nie funk-
cjonuje poza rolami społecznymi, co podkreśla Chodkowska (2002, s. 42). 
Rola społeczna łączy w sobie dwubiegunowe relacje między jednostką a gru-
pą (Szmatka 1989, s. 196), obejmujące normy, wartości, cele, potrzeby ważne 
i z perspektywy danej jednostki, i grupy społecznej. Grupa determinuje za-
chowania jednostki, narzucając jej utrwalony socjologicznie i kulturowo ka-
non zasad, zaś jednostka może wpływać na zachowania grupy w nieco innym 
zakresie – od jej akceptacji i wparcia po odrzucenie, czyli sprzeciw wobec 
konkretnych zachowań. Stąd może dochodzić do napięć w obrębie pełnie-
nia danej roli społecznej, będących właśnie efektem społecznych nacisków 
i oczekiwań wobec sposobu pełnienia roli przez jednostkę oraz jej własnych 
wyobrażeń i potrzeb wynikających z pełnienia tejże roli (Klimkowska 2010, 
s. 37)  Istotnym jest fakt, że tylko jednostka silna, asertywna i pewna siebie 
może skutecznie przeciwstawić się opinii grupy.

WIZERUNEK MĘŻCZYZNY W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ
„Dynamiczne przemiany społeczne, polityczne i kulturowe doprowadzi-

ły do znaczących przeobrażeń i powstania nowych wzorców ról kobiecych  
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i męskich. Pomimo że stereotypy związane z płcią są bardzo silne, to zauważa 
się, że zmieniają się współczesne oczekiwania co do mężczyzn i kobiet. Coraz 
częściej mówi się o kryzysie męskości i jej rozmyciu.” Ten cytat z rozważań 
Małgorzaty Dziekanowskiej (2008, s. 61) stanowi doskonały punkt wyjścia 
do analizy wizerunku, czy nawet wizerunków współczesnego mężczyzny.

Jak już wspomniałam, kultura europejska przez wieki była androcentryczna, 
oparta na utrwalonym społecznie patriarchacie. Zgodnie z zakorzenionymi 
społeczne stereotypami płci, które mają decydująca rolę w przyjmowaniu 
i odgrywaniu ról społecznych utożsamianiu się z odgrywaną rolą przez jed-
nostkę, funkcjonuje jeden dominujący, wewnętrznie sprzeczny model męsko-
ści. Jest to tzw. model tradycyjny, oparty na przekonaniu o dominującej roli 
mężczyzny zarówno w społeczeństwie, jak i w rodzinie, budowany w opozy-
cji do tego, co kobiece. Według tego wzorca mężczyzna powinien być nie-
zależny, asertywny, przedsiębiorczy, przywódczy, niezawodny, decyzyjny, 
zatem powinien posiadać wszystkie te cechy, które zapewnią bezpieczeństwo 
jego rodzinie – partnerce i dzieciom, a jednocześnie dzięki tym cechom bę-
dzie mógł odnosić sukcesy w każdej sferze funkcjonowania społecznego, co 
jest nota bene niemożliwe (swoistym przejaskrawieniem tego wzorca jest typ 
macho). Zatem żeby mężczyzna mógł się poczuć „prawdziwym mężczyzną” 
powinien ze wszech miar te cechy w sobie odnaleźć i uwidocznić. Jak pod-
kreśla Eugenia Mandal – „wszystko albo nic” (2000, s. 14), gdyż zestaw cech 
typowo męskich i kobiecych z punktu widzenia stereotypów ma charakter 
dychotomiczny – bycie mężczyzną oznacza odrzucenie wszystkiego, co ko-
biece, zdobywaniem uznania i władzy (Dziekanowska, 2008, s. 60) Według 
stereotypu ról płciowych mężczyzna powinien być głową domu, osoba od-
powiedzialną za dom i rodzinę, utrzymującą ją finansowo, zaś kobieta „za-
rządzać” domem, okazywać emocje, czułość i troskę, stanowić wsparcie dla 
rodziny i oczywiście opiekować się dziećmi. Stereotyp dotyczący wyglądu 
mężczyzny dotyczy przede wszystkim sylwetki – powinien być wysoki, silny 
i mieć szerokie ramiona.

Elizabeth Badinter, analizując tożsamość „prawdziwego mężczyzny”, 
odwołuje się do słów Arystolelesa – „To mężczyzna tworzy mężczyznę”, 
co oznaczało, że „istotę człowieczeństwa” przekazuje dziecku mężczyzna 
(1993, s. 73). Zatem w systemie patriarchalnym, co jest charakterystyczne dla 
wszystkich tego typu kultur, ojciec lub inny przedstawiciel płci męskiej, który 
rolę ojca pełni (czy też grupa mężczyzn), powinien pomóc chłopcu zmienić 
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pierwotnie kobiecą tożsamość na męską. Zbliżając się do wieku dojrzewania, 
powinien „oderwać się od nie zróżnicowanego płciowo dzieciństwa”. Następ-
nie powinien poddać się różnym próbom – „męskość jest zdobywana w wy-
niku walki (przeciw samemu sobie) związanej często z bólem fizycznym 
i psychicznym”. Po trzecie – „młody chłopak wkracza do świata mężczyzn 
z łaski obcych mężczyzn”, więc rola ojca w pełnej inicjacji jest raczej znikoma. 
Wspólnym natomiast celem ojca i syna jest zmiana statusu z chłopca na dojrza-
łego mężczyznę. Ten proces polega na oderwaniu się od matki i świata kobiet, 
„przenieść się” do nieznanego mu świata mężczyzn (Badinter 1993, s. 73 – 75). 
W swoich rozważaniach Badinter podkreśla również, że „system patriarchalny 
zrodził mężczyznę kalekiego, niezdolnego do pogodzenia X z Y, odziedziczo-
nymi po matce i ojcu”, ponieważ założono, że można być godnym miana męż-
czyzny, gdy zerwie się wszelkie więzy łączące młodzieńca z matką. Sytuację 
pogorszyła praktycznie stała, związana głównie z wykonywana pracą, nieobec-
ność ojca w domu oraz całkowite odrzucenie patriarchatu przez feminizm. Kon-
cepcją człowieczeństwa zaczęto utożsamiać z kobiecością, co spowodowało, 
że słowo „męskość” stało się puste znaczeniowo. „Reakcja antypatriarchalna 
[…] zrodziła mężczyznę równie okaleczonego, a dodatkowo nieświadomego 
swoich cech odziedziczonych po ojcu”.  Efektem tych zjawisk jest „mężczyzna 
rozpołowiony”, wewnętrznie zdezintegrowany, który pozytywne doświadcze-
nia może łączyć tylko z dzieciństwem i bliskim kontaktem z matką, w pewnym 
sensie nienawidzący własnej męskości (1993, s. 113–114).

Kolejnym przykładem może być „mężczyzna okaleczony” w dwóch wcie-
leniach, jak to określa Badinter, stosując terminologie Skandynawów: „męż-
czyzna węzeł”, czyli „mężczyzna twardy” i „mężczyzna miękki” (1993, s. 
118–137). Według autorki „mężczyzna okaleczony”, to mężczyzna w sposób 
symboliczny wykastrowany – pozbawiony swojej kobiecości, jak w pierw-
szym przypadku, lub pozbawiony swoich męskich przywilejów wynikających 
z patriarchatu, na co sam się zgodził, jak to ma miejsce w przypadku drugim. 
„Mężczyzna twardy” stanowi ucieleśnienie męskich stereotypów – pewny 
siebie, agresywny, nieumiejący okazywać uczuć, żądny władzy. Ponieważ ten 
typ został w kulturze współczesnej odrzucony, jego miejsce automatycznie 
zajął ktoś mający zupełnie inne cechy, tj. „mężczyzna miękki”, który przyj-
muje jako oczywisty partnerski podział ról. Niestety, jest zbyt uległy – „uza-
leżniony od kobiety jak dziecko od matki” i jak dziecko przez nią traktowa-
ny (Badinter 1993, s. 119). Rozważny, czarujący, uprzejmy uczuciowy, ale 
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również zupełnie bierny i podporządkowany. Poza uzależnieniem od matki – 
„pozbawiony” ojca, stale nieobecnego w domu (dosłownie lub symbolicznie) 
oraz jego uwagi, co nie pozwala mu zidentyfikować się z ojcem i stworzyć 
swojej męskiej tożsamości, przez co jest pozbawiony wewnętrznej struktury 
– wieczny maminsynek, unikający odpowiedzialności i dojrzałych wyborów. 
„Mężczyzna twardy” natomiast to supersamiec – „macho z reklamy papierosów 
Marlboro. Twardy, samotny, bo nikt mu nie jest potrzebny, niewzruszony i męski 
jak trzeba.” (Badinter 1993, s. 120) „mężczyzna twardy” uosabia mit męskości. 
Jego ucieleśnieniem jest kowboj i jego kolejne wcielenia: Rambo czy Terminator. 
Ale dla większości mężczyzn ten wzorzec jest bardzo stresujący, ponieważ za-
zwyczaj nie są mu w stanie sprostać. Takiego mężczyznę Herb Goldberg określa 
mianem „papierowego goliata” (2000, s. 13–19). Według niego tradycyjna mę-
skość to „proces samozniszczenia”, zakładający konieczność dominacji, przymus 
działania i oczywiście osiągnięcia „ideału męskości”, co tłumi instynkt przetrwa-
nia. Mężczyzna przecież doświadcza tych samych emocji, co kobieta, właściwych 
wszystkim ludziom, ale od dziecka ma zakaz ich wyrażania. Woli też „umrzeć, 
niż przyznać się do tego, co stanowi dla niego największe zagrożenie”. Goldberg 
podkreśla, że ponieważ w początkowym okresie życia to kobieta zaspokajała jego 
życiowe potrzeby i stanowiła źródło identyfikacji, kobiecość jest „w naturalny 
sposób częścią jego istoty” (2000, s. 14–15). Kulturowy przymus odrzucenia 
„kobiecości”, tłumienia emocji, ciągłej rywalizacji i potrzeby sprawdzenia się za 
wszelka cenę ostatecznie prowadzi do destrukcji. Wobec tego żeby przetrwać, 
mężczyźni muszą „przedefiniować swoje role” (Goldberg 2000, s. 255).

Kultura postmodernistyczna oraz psychologia humanistyczna przyczyniły się 
do stworzenia nowego paradygmatu męskości, promującego równość i partner-
stwo kobiet i mężczyzn. Według tego paradygmatu każda jednostka ma taki sam 
potencjał twórczy i wobec tego może pełnić podobne role społeczne, wynikające 
z androgyniczności i komplementarności. „Dewizą życiową nowego mężczyzny 
jest współdziałanie, a nie dominacja. Nowy paradygmat pozwala na eksponowa-
nie zarówno cech męskich, jak i kobiecych, przyznaje prawo do wyrażania włas-
nych emocji i pragnień.” (Chmura-Rutkowska, Ostrouch 2007, s. 19)

O KRYZYSIE MĘSKOŚCI – ZAMIAST PODSUMOWANIA
Zbyszko Melosik w rozprawie Kryzys męskości w kulturze współ-

czesnej już w tytule diagnozuje sytuację współczesnego mężczyzny.  
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Podkreśla również, że zmiany społeczno kulturowe, jakie mają miejsce od kilku  
dziesięcioleci są przyczyną „defensywy mężczyzn”, a samym zainteresowa-
nym coraz trudniej odpowiedzieć na pytanie: „co oznacza być mężczyzną?”, 
gdyż załamał się „monolityczny sposób prezentowania męskości” (2002, 
s. 8–9). Andrzej Radomski natomiast stawia tezę, że „we współczesnych  
społecznościach Zachodu pojawiły się warunki do desymbolizacji męskości 
jako kategorii kulturowej” (2008, s. 37). Wynika to jego zdaniem z daleko 
posuniętego liberalizmu kulturowego oraz odrzucenia wielkich narracji przez 
kulturę postmodernistyczną na rzecz „zbioru lokalnych narracji”. Zanika-
ją tradycyjne, ogólnie przyjęte światopoglądy i paradygmaty, w których za-
wsze istniał wywodzący się z opcji naturalistycznej binarny podział płci. „We 
współczesnych narracjach męskość (jako część binarnego podziału na płcie) 
została rozbita a następnie rozproszona!” (Radomski, 2008, s. 38) Kiedyś 
o tożsamości męskiej lub kobiecej świadczyła płeć biologiczna, co stanowiło 
fundament podziału społeczeństwa na kobiety i mężczyzn. W kulturze pono-
woczesnej dano jednostce prawo do tworzenia własnej tożsamości. Z tej per-
spektywy męskość jest jedynie jedną z możliwości określania jednostki. Tę 
sytuację podkreśla również Sylwia Cieniuch zwracając uwagę, że „zmienne 
opisujące kobiecość i męskości są obecnie w naszej kulturze dekonstruowa-
ne”. Tradycyjny paradygmat męskości został przez kulturę odrzucony czy też 
ulega gruntownym przemianom, wobec tego według autorki możemy mówić 
o „kryzysowej sytuacji mężczyzny” lub wręcz „kryzysie męskości” (2008, 
s. 67–70). Jednak, paradoksalnie, ten kryzys staje się szansą na zmianę, ale 
ta może nastręczać wiele trudności. Poza tym kryzys męskości wpisuje się 
w ogólny kryzys kultury współczesnej.

Dlatego moim zdaniem dobrym, paradoksalnie, podsumowaniem mogą 
być przytoczone przeze mnie na początku słowa Mateusza Dąsala, że obecnie 
kulturowy wzorzec męskości podlega ciągłym zmianom, dlatego „uchwycić 
go można tylko na pewnym etapie jego rozwoju” (2008, s. 94–95).

Bogumiła Truchlińska podkreśla, że „kultura przyszłości nie będzie ani 
patriarchalna, ani matriarchalna, lecz ludzka” (2008, s. 53). „Nowa męskość” 
bowiem kładzie nacisk na zasadę równości płciowej, indywidualizm i part-
nerstwo oraz konieczność samorealizacji (Arcimowicz 2003, s. 14–28, Tru-
chlińska 2008, s. 56). „Nowy paradygmat pozwala na eksponowanie zarówno 
cech męskich, jak i kobiecych”, co zdaniem Krzysztofa Arcimowicza daje 
możliwość osiągnięcia „pełni potencjału człowieczeństwa” (2003, s. 28). 
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