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Czy istnieje coś takiego jak ideal-
ny układ sił w związku? W wy-

wiadzie dla „Wysokich Obcasów” Da-
niel Jones z „New York Times’a” mówi, 
że dzisiaj „cała energia idzie w to, żeby 
wszystko było po równo, żeby w związ-
ku dwie osoby były niezależne, żeby ni-
czego od siebie nie potrzebowały. Mam 
wrażenie, że przez to umiera piękna 

idea (…) opiekowania się kimś, dbania 
o kogoś, dawania”.
Zgadzam się z tym. Poszedłbym nawet 
trochę dalej: źle pojmowana idea part-
nerstwa najwięcej odbiera mężczyznom.
 
Tego się nie spodziewałam. Wydawało-
by się, że to mężczyźni nadal są stroną 
dominującą w związkach.

Mężczyźni zaczęli zajmować się rze-
czami, które kiedyś były zarezerwowa-
ne dla kobiet. I wielu z nich się w tym 
świetnie odnajduje. Ale też bardzo 
często robią to na siłę. Jeden z moich 
pacjentów opowiadał mi, że czuł się 
w obowiązku pojechania z żoną na wi-
zytę profilaktyczną z dzieckiem do le-
karza, mimo że był tam absolutnie 
zbędny. Dla mnie to właśnie jest źle 
rozumiane partnerstwo. No bo part-
nerstwo to po prostu układ dwojga do-
rosłych ludzi umawiających się na rze-
czy, które będą robić i których robić nie 
będą. Ale to nie znaczy, że układ musi 
być sprawiedliwy i równy: to przede 
wszystkim świadoma decyzja o po-
dziale obowiązków. Patriarchat polegał 
na ekonomicznej dominacji mężczyzn. 
Dzisiaj to się zmieniło, bo kobiety 
wkroczyły na rynek pracy i mężczyźni 
nie wiedzą, jak w tej sytuacji odnaleźć 
swoją rolę jako partnera i ojca.
 
Ale to chyba dotyczy głównie wy-
kształconych mieszkańców dużych 
miast?
Przyjmuję pacjentów w Warszawie 
i w Katowicach. Trafiają do mnie osoby 
z całego Śląska. Może mi pani nie wie-
rzyć, ale to wszędzie wygląda podobnie. 
Nie widzę wielkiej różnicy: wystarczy 
zamienić korporację na Biedronkę albo 
cukiernię. To nie ma znaczenia. Istot-
ne jest to, że kobiety pracują i ich do-
chód staje się ważny, a to diametral-
nie zmienia ich pozycję w domu. Mało 
tego, są takie obszary, gdzie mężczyź-
ni mają dużo mniej władzy niż kobiety. 
Na przykład macierzyństwo: bardzo sil-
nie ugruntowana w naszej kulturze idea 
instynktu macierzyńskiego odbiera fa-
cetom jakiekolwiek poczucie spraw-
stwa w kwestii dzieci. Podobnie dzie-
je się w sferze seksualności. Feminizm 
spowodował, że możecie mówić wprost 
o swoich potrzebach.
 
Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, 
że to się dzieje w małym miasteczku 
na Śląsku.
Zdziwiłaby się pani. Jeszcze 15 lat temu 
kobieta nie odważyłaby się powiedzieć 
swojemu mężowi, który ma problemy 

z erekcją, żeby poszedł się leczyć. A dzi-
siaj wysyła mu jasny komunikat: coś 
jest z tobą nie tak, zrób coś z tym. 
No i również na Śląsku – jeśli kobieta 
domaga się spełnienia swoich potrzeb 
seksualnych, to jest wyzwolona i pro-
gresywna. A jeśli facet upomni się o to 
samo, to jest szowinistyczną świnią. 
 
Mimo zmian, o których pan mówi, 
wielu mężczyzn nadal nie chce, 
żeby ich partnerka zarabiała więcej 
od nich. Mówią, że czuliby się wtedy 
w pewien sposób wykastrowani.
To bardzo mnie zasmuca. Zresztą cie-
kawe jest samo pojęcie wykastrowania: 
tak jakby jądra, czyli męskość, były 
czymś, co można nam zabrać. Ale nie-
stety na poziomie symbolicznym tak 
właśnie nadal wychowuje się chłop-
ców. Przede wszystkim jednak smutne 
jest to, na czym ci mężczyźni budują 
swoją siłę i pozycję w związku: na pie-
niądzach. Tymczasem rzeczywistość 
jest taka, że nawet jeśli on zarabia wię-
cej, to bez jej dwóch tysięcy nie spłacą 
kredytu.
 
Od czego w takim razie zależy moc 
w związku?
Wydaje mi się, że układ sił w związku 
powinien być płynny. Wracając do wy-
powiedzi Daniela Jonesa: rzeczywiście, 
siłę związku buduje się na momentach 
słabości. Kiedy jedna osoba jest w gor-
szej sytuacji, to druga uruchamia swo-
je zasoby. Taki powinien być związek 
idealny: w jednej chwili ja mogę być 
silniejszy i cię podtrzymuję, a tobie 
może być trudno. No, ale oczywiście 
idealny związek nie istnieje. Wiele za-
leży od przekazów transgeneracyjnych, 
od naszych rodzin i przodków. Przecież 
nie jesteśmy wyrwani z kontekstu. Jaki 
był podział ról w moim domu? Możemy 
mieć wtedy starcie tytanów, bo u niego 
dominowali faceci, a u niej kobiety.
 
Czy taki związek może się udać?
Oczywiście, że może. Wiele związków 
może się udać, trzeba tylko próbować 
i być gotowym na kompromisy. A z tym 
mamy dzisiaj problem, bo jesteśmy na-
stawieni bardzo narcystycznie. Jesteśmy 

autorefleksyjni, samorozwojowi: zwią-
zek ma nas przede wszystkim wzmac-
niać i rozwijać. W terapii par mówimy 
wtedy o koluzji narcystycznej – to dwie 
osoby, które myślą głównie o sobie, ry-
walizacja ego. Mogą oczywiście z sobą 
walczyć, ale wtedy mała jest szansa 
na udany związek. Esther Perel, belgij-
ska psychoterapeutka, mówi, że dzisiaj 
chcemy, żeby partner zaspokajał nasze 
wszystkie potrzeby, które kiedyś zaspo-
kajała cała wioska. Widać to na przy-
k ładzie porodów rodzinnych: mam 
mnóstwo pacjentów, którzy po takim 
porodzie mają awersję do seksu, bo np. 
boją się krwi. Ale nie chcieli być dup-
kami, którzy zostawiają partnerkę samą 
w tym trudnym momencie.
 
Philip Zimbardo w swojej ostatniej 
książce diagnozuje kryzys męskości: 
mężczyźni są uzależnieni od swoich 
matek, a potem ich partnerki mu-
szą być dla nich terapeutkami. Może 
w tym tkwi problem?
To jest absurdalna teza. Jeżeli masz 
takiego faceta, to sama idź na terapię 
i się zastanów, dlaczego wybierasz ta-
kich mężczyzn. Kryzys męskości świet-
nie sprzedaje się w mediach, ale to duża 
przesada. Rzeczywiście, jesteśmy dzi-
siaj na rozdrożu. Patriarchat się skoń-
czył, a nowy porządek się jeszcze nie 
narodził – przechodzimy pewne prze-
wartościowanie, jeśli chodzi o związki, 
o męskość i kobiecość. Męskość jest 
kojarzona z agresją, więc mężczyźni, 
żeby nie być brutalami, nie mogą być 
męscy i muszą być misiami. A przecież 
męskość i siła to dwie różne rzeczy. 
Wracając do Esther Perel: mówi ona 
też, że dzisiaj pary heteroseksualne po-
winny uczyć się od homoseksualnych. 
Te ostatnie nie mają wzorców kulturo-
wych, co ma swoje negatywne strony, 
ale też daje im wolność w negocjowa-
niu warunków, bez obciążeń kulturo-
wych. A pary heteroseksualne? Wszyst-
kie seriale, książki i filmy działają jak 
schematy poznawcze, w które wchodzi-
my bez głębszej refleksji. Dzisiaj może-
my je podważać i myślę, że ten nowy 
układ sił właśnie dlatego dopiero się 
tworzy. MP 

 MĘSKOŚĆ TO NIE 
SIŁA

Kto kim rządzi i czy ktoś zawsze musi dominować, 
żeby się udało? Współczesne stosunki damsko-męskie 
analizujemy z Michałem Pozdałem, psychoterapeutą 

i seksuologiem z Uniwersytetu SWPS.


