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Jak¿e chcia³bym ciê zaliczyæ do synów...
JR 3,19
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Wprowadzenie
Jedno z bardziej pamiêtnych dowiadczeñ spotka³o mnie pewnego
letniego dnia na Alasce. Wraz z rodzin¹ p³ywa³em wród humbaków
eskimoskim kajakiem po Cieninie Lodowej. Zatrzymalimy siê na lunch
na Wyspie Cziczagowa. Przewodnik zapyta³, czy chcemy iæ w g³¹b
wyspy, na górsk¹ polanê, gdzie znajduje siê ¿erowisko grizzly. Wszyscy zareagowalimy entuzjastycznie. Po dwudziestu minutach marszu
przez las wierkowy wyszlimy na ci¹gn¹c¹ siê czterysta metrów
rozleg³¹ ³¹kê. By³o po³udnie, gor¹co i ani ladu niedwiedzi.
 Bêd¹ spaæ a¿ do popo³udnia. Wróc¹ tu wieczorem  powiedzia³
przewodnik.  Chodcie, co wam poka¿ê.
£¹kê, a w³aciwie mokrad³o, porasta³y gêste krzaki, wysokie na pó³
metra. Pod nimi znajdowa³a siê trzydziestocentymetrowa warstwa
mokrego mchu i torfu, niezwykle trudna do przebycia. Przewodnik
zaprowadzi³ nas na szlak, który wyznacza³y lady ogromnych ³ap,
odciniête co pó³ metra w mokradle.
 Wyrany szlak  powiedzia³.  Wydeptany przez niedwiedzie.
 Ma chyba kilka wieków. Odk¹d niedwiedzie znalaz³y siê na tej
wyspie, têdy chodz¹. M³ode id¹ po ladach starych, stawiaj¹c ³apy dok³adnie w te same miejsca, co one. W³anie w ten sposób ucz¹ siê
pokonywaæ bagna.
Zacz¹³em iæ wyznaczon¹ cie¿k¹, krocz¹c po twardych, wytartych
miejscach, po których niedwiedzie st¹paj¹ od stuleci. Nie jestem pewien, jak opisaæ to dowiadczenie. Z jakiego powodu jednak cinie
mi siê na usta s³owo wiête. Odwieczna, niebezpieczna droga prowadz¹ca przez dzikie i nieokie³znane ostêpy. Szed³em wypróbowanym
szlakiem, prowadzony przez o wiele od siebie silniejszych i lepiej ni¿
ja przygotowanych do tego, by nim pod¹¿aæ. I choæ wiedzia³em, ¿e
nie przynale¿ê do tego miejsca, to ono mnie intrygowa³o i móg³bym
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tak iæ bardzo, bardzo d³ugo. Przebudzi³a siê we mnie jaka g³êboka
odwieczna têsknota.
Droga dzikiego serca mówi o tym, czym jest stawanie siê mê¿czyzn¹, i o tym  czego pewnie bardziej potrzebujemy  jak mo¿na siê nim
staæ. To ryzykowne przedsiêwziêcie, pe³ne niebezpieczeñstw, fa³szu
i katastrof. ¯ycie mê¿czyzny jest okresem prawdziwej próby i ka¿dy
mê¿czyzna, stary czy m³ody, tê wêdrówkê przebywa. Niewielu jednak
odnajduje w³aciw¹ cie¿kê. Ta niebezpieczna podró¿ sta³a siê w naszych czasach jeszcze trudniejsza, poniewa¿ obecnie nie mamy zbyt
wielu drogowskazów. Niewielu ojców potrafi pokazaæ nam drogê.
Jako mê¿czyni rozpaczliwie potrzebujemy czego w rodzaju wyznaczonego szlaku na Wyspie Cziczagowa. Na nic zdadz¹ siê kolejne
regu³y czy listy nakazów i zakazów. Potrzebujemy wypróbowanej
cie¿ki, wyznaczonej w ci¹gu wieków przez tych, którzy ¿yli przed
nami. Wierzê, ¿e mo¿emy j¹ odnaleæ.
Ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w d³oniach, jest map¹. Ukazuje poszczególne etapy mêskiej wêdrówki od dzieciñstwa do staroci. Nie jest to
podrêcznik psychologii klinicznej ani rozwoju dziecka. Po pierwsze,
nie posiadam kwalifikacji do pisania tego typu ksi¹¿ek. Po drugie,
uwa¿am, ¿e s¹ niestrawne, ciê¿kie i nudne. Czy pamiêtasz cokolwiek
z tego, czego uczy³e siê z podrêczników psychologii w szkole redniej albo w collegeu? Jak wiêkszoæ mê¿czyzn, zawsze kocha³em
mapy. Przyjemnoæ p³yn¹ca z ich czytania polega na tym, ¿e przedstawiaj¹ one uk³ad terenu, a samemu trzeba dokonaæ wyboru, jak go
pokonaæ. Mapa jest przewodnikiem, a nie instrukcj¹ obs³ugi. Oferuje
wolnoæ.
Nie mówi ci, jak szybko masz iæ, lecz gdy widzisz zbli¿aj¹ce siê
do siebie poziomice, to wiesz, ¿e podchodzisz do stromego terenu
i bêdziesz musia³ zwolniæ tempo. Mapa nie informuje, dlaczego góra
znajduje siê akurat w tym miejscu lub jak stary jest las. Pokazuje, jak
dostaæ siê tam, dok¹d zmierzasz. Jestem bolenie wiadom niekompletnoci tej ksi¹¿ki. Na pewno znajd¹ siê tacy, którzy powiedz¹: Ale
on nie zaj¹³ siê.... Wype³nij puste miejsce. Rozwojem moralnym.
Dyscyplin¹. Mapa nie mo¿e odpowiedzieæ na wszystkie pytania. Jest

8
Księgarnia religijna Izajasz.pl

Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Droga dzikiego serca
Wprowadzenie

przeznaczona tylko dla podró¿ników, którzy pragn¹ odnaleæ cie¿kê.
Ci, którzy podejm¹ mêsk¹ wêdrówkê, kieruj¹c siê t¹ map¹, wiele
zyskaj¹. Ci, którzy bêd¹ j¹ analizowaæ, znajd¹ powody, by pozostaæ
w domu.
Ta ksi¹¿ka to tak¿e raport z frontu  sprawozdanie z mêskiej
wêdrówki spisane na podstawie prze¿yæ wewnêtrznych; relacja mê¿czyzny nieustannie szukaj¹cego uzdrowienia, odnowy i dojrza³oci; g³os
ojca staraj¹cego siê o to, co najlepsze dla swoich synów. Ksi¹¿ka ta
zatem biegnie dwutorowo  przemawia najpierw do samych mê¿czyzn,
odnosz¹c siê do ich osobistej wêdrówki, a nastêpnie zwraca siê do
tych, którzy wychowuj¹ ch³opców i formuj¹ mê¿czyzn.
Nawi¹zuje do innej, napisanej przeze mnie wczeniej ksi¹¿ki, zatytu³owanej Dzikie serce*. Zastanawiam siê, jak ciê przekonaæ, by przeczyta³ Dzikie serce, zanim zasi¹dziesz do lektury Drogi...? Sam nie
lubiê s³uchaæ takich rad. Jednak o wiele wiêcej skorzystasz, przeczytawszy najpierw tamt¹, poniewa¿ ta jest rodzajem sequelu, kontynuacj¹ wêdrówki, daj¹c¹ bardziej konkretne wskazówki. Ci z was, którzy znaj¹ Dzikie serce, trafi¹ na tematy, które s¹ im znane. To wa¿ne,
poniewa¿ serce mê¿czyzny siê nie zmienia. Jak dowodzi Biblia, wiele
rzeczy trzeba powtarzaæ. Jestemy w ogromnej mierze stworzeniami
zapominalskimi. Co wiêcej, wielu mê¿czyzn b³êdnie zak³ada, ¿e nabranie jasnoci jest to¿same z uzdrowieniem; ¿e zrozumienie równe jest
odnowieniu. Tak nie jest. To, ¿e przeczyta³e o jakim kraju, nie oznacza, ¿e w nim by³e.
Bardzo pomocne s¹ æwiczenia do Drogi dzikiego serca**, dziêki którym bêdziesz móg³ o wiele lepiej prze¿yæ wêdrówkê. Najpierw trzeba
wiêc przeczytaæ ksi¹¿kê, a potem przerobiæ æwiczenia. Mo¿e uda siê
tobie zebraæ kilku mê¿czyzn, którzy bêd¹ ci towarzyszyli w tej pracy.
Teraz s³owo do mam  ksi¹¿ka ta bêdzie du¿¹ pomoc¹ dla tych
z was, które same wychowuj¹ ch³opców, jak i tych, które ucz¹ siê

* John Eldredge, Dzikie serce, prze³. J. Grzegorczyk, W drodze, Poznañ 2003.
** Publikacja w przygotowaniu  przyp. red.
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kochaæ swych doros³ych synów (oraz ich ojców). Kiedy ju¿ j¹ napisa³em, Newsweek zamieci³ artyku³ The Boy Crisis odnosz¹cy siê
do faktu, ¿e ch³opcom nie wiedzie siê w szkole i zwykle s¹ w tyle za
dziewczynkami. Autor pisze: Ch³opiec bez wzoru ojca jest jak podró¿nik bez mapy. To naprawdê ulga  uwiadomiæ sobie, ¿e nie mo¿esz dla swego syna byæ wszystkim, ani nawet tym, czego on najbardziej potrzebuje. Jemu potrzeba wzoru ojca. To ju¿ wiemy. Ta ksi¹¿ka
za oferuje nadziejê, ¿e mo¿na go znaleæ. Jeli chodzi o ciebie, musisz byæ kobiet¹ i jednoczenie jego matk¹. Dowiadczeñ, które tu
opisujê, mo¿esz szukaæ dla swoich synów w grupie mê¿czyzn. Mog¹
to byæ ich rówienicy, skauci lub zaufany mê¿czyzna, który zast¹pi
ciê, kiedy bêdzie taka potrzeba.
Czêsto zastanawia³em siê nad sensem niekoñcz¹cych siê rodowodów, które znajdujemy w wielu miejscach Biblii  syn tego i tego,
który by³ synem tego i tego. W Pimie wiêtym, podobnie jak w literaturze staro¿ytnej, jest wiele takich list. Mo¿e te rodowody objawiaj¹ co, czego dzi nie zauwa¿amy  ojcocentryczne spojrzenie na
wiat wyznawane przez tych, którzy je spisywali, i podzielane przez
tych, którzy mieli je czytaæ. Mo¿e nasi przodkowie w spucinie po
ojcu widzieli najwa¿niejszy spadek  prawdê, ¿e poznaæ ojca to tak,
jakby poznaæ syna. Gdy siê lepiej temu przyjrzymy, zobaczymy, ¿e Bóg
w Biblii sportretowany jest przede wszystkim jako wielki Ojciec  nie
jako matka ani nie jako Stwórca  ale jako Ojciec.
Dziêki takiemu rozumieniu otwieraj¹ siê przed nami nowe horyzonty.
Bo widzisz, nasz wiat utraci³ co zasadniczego, co nieodzownego do zrozumienia ¿ycia mê¿czyzny i jego miejsca. Czasy, w których
¿yjemy, s¹ bowiem  jak to uj¹³ Alexander Mitcherlie  czasami bez
ojca. Rozumiem to w dwojaki sposób. Po pierwsze, wiêkszoæ mê¿czyzn i ch³opców nie ma prawdziwego ojca, zdolnego przeprowadziæ
ich przez d¿unglê mêskiej wêdrówki i pozostaj¹  w wiêkszoci 
mê¿czyznami niedokoñczonymi i nieprzygotowanymi do ojcostwa albo
ch³opcami w mêskiej skórze. Wyra¿enie czasy bez ojca ma równie¿
g³êbsze znaczenie. Zmieni³o siê nasze spojrzenie na wiat. Przestalimy
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¿yæ, czy to w spo³eczeñstwie, czy nawet w Kociele, tak, jakby ojciec by³ kim wa¿nym. Centrum naszego wiata nie stanowi obecnoæ
kochaj¹cego i silnego ojca, g³êboko zaanga¿owanego w nasze ¿ycie,
do którego w ka¿dej chwili mo¿emy zwróciæ siê z prob¹ o radê, pocieszenie i pomoc.
I w tym widzê nadziejê. To ¿ycie bowiem, które pozna³e jako
mê¿czyzna, nie jest wszystkim, co istnieje. Jest inna droga. cie¿ka
wyznaczona w ci¹gu wieków przez mê¿czyzn, którzy szli przed nami.
Wyznaczony szlak. I Ojciec gotowy tê cie¿kê nam pokazaæ i pomóc
nam ni¹ pod¹¿aæ.

11
Księgarnia religijna Izajasz.pl

Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Droga dzikiego serca
Droga dzikiego serca

12
Księgarnia religijna Izajasz.pl

Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Droga dzikiego serca
Mêska wêdrówka

1
Mêska wêdrówka
Stañcie na drogach i patrzcie,
Zapytajcie o dawne cie¿ki,
Gdzie jest droga najlepsza  idcie po niej,
A znajdziecie dla siebie wytchnienie.
JR 6,16

Usi³owa³em naprawiæ zraszacze. Doæ prosta instalacyjna robota.
Facet, który przyszed³ jesieni¹, aby spuciæ wodê z systemu i wy³¹czyæ go przed zim¹, powiedzia³, ¿e w g³ównym zaworze jest pêkniêcie. Lepiej, ¿ebym go wymieni³, zanim w³¹czê wodê nastêpnego lata.
Przez ostatnie kilka dni by³o gor¹co  przesz³o trzydzieci stopni, nadzwyczaj ciep³o jak na maj w Kolorado  wiedzia³em wiêc, ¿e jeli nie
w³¹czê zraszaczy, to wkrótce mój trawnik zamieni siê w pustyniê Gobi.
Szczerze mówi¹c, nie mog³em doczekaæ siê tej pracy. Uwielbiam wiêkszoæ robót na powietrzu, czujê radoæ, gdy pokonam jak¹ niewielk¹
przeciwnoæ i przywrócê porz¹dek na swoich w³ociach. lad po
Adamie, jak s¹dzê  panowaæ i ujarzmiaæ, byæ p³odnym, i te sprawy.
Wymontowa³em du¿y mosiê¿ny zawór znajduj¹cy siê przy domu
i ruszy³em do sklepu instalacyjnego po nowy.
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 Potrzebujê czego takiego  powiedzia³em do gocia za lad¹.
 To siê nazywa zawór redukcyjny  odpar³ nieco protekcjonalnie.
No dobrze, nie wiedzia³em tego. Jestem amatorem. Mimo to chêtnym do pracy. Z zaworem w rêce wróci³em do domu, aby uporaæ siê
z zadaniem. Przede mn¹ pojawi³o siê nowe wyzwanie: po³¹czyæ kawa³ek miedzianej rurki z oprawk¹. Rurka dostarcza³a z domu wodê
do zraszacza. Cinienie by³o redukowane przez zawór znajduj¹cy siê
obecnie w moim posiadaniu. Wydawa³o siê to doæ proste. Postêpowa³em zgodnie z instrukcj¹, która by³a za³¹czona do palnika na propan-butan. (Zgodnie z instrukcj¹ postêpujê tylko wtedy, gdy zadanie
mnie przerasta. Teraz mia³em zrobiæ co dla mnie nowego, zawór by³
drogi i nie chcia³em niczego zepsuæ). Jak mo¿na by³o przewidzieæ, nie
umia³em tego wykonaæ, nie potrafi³em roztopiæ lutu na z³¹czu, tak by
nie by³o przecieków.
Nagle siê rozz³oci³em. Kiedy czêsto i bez powodu wpada³em
w gniew. Gdy by³em nastolatkiem, czasami stawa³em siê bardzo gwa³towny, robi³em dziury w cianie pokoju, kopa³em w drzwi. Jednak mijaj¹ce lata sprawi³y, ¿e z³agodnia³em i z ³aski Boga uwiêca³ mnie Duch
wiêty. Obecny gniew mnie zaskoczy³. Poczu³em... ¿e jako siê nie
nadajê do tego zadania. Nie potrafiê zlutowaæ dwóch rurek. No i co
z tego? Nigdy wczeniej tego nie robi³e. Daj sobie trochê luzu. Jednak w tej chwili to nie rozum mia³ wiêcej do powiedzenia, zatem w przyp³ywie gniewu wpad³em do domu, aby poszukaæ jakiej
pomocy.
Jak wiêkszoæ mê¿czyzn w naszej kulturze  samotnych mê¿czyzn,
bez ojca, którego mogliby zapytaæ, jak zrobiæ to lub tamto  skorzysta³em z internetu. Znalaz³em witrynê, która wyjania³a, jak rozwi¹zywaæ domowe problemy instalacyjne. Obejrza³em krótki film animowany
o lutowaniu miedzianych rurek. I poczu³em siê... dziwnie. Staram siê
odgrywaæ mê¿czyznê i sam naprawiæ zraszacze, lecz tego nie potrafiê
i nie mam w pobli¿u ¿adnego mê¿czyzny, który by mi pokaza³, jak siê
to robi. Ogl¹dam wiêc uroczy filmik dla technicznie niepe³nosprawnych i czujê siê, jakbym mia³ dziesiêæ lat. Kreskówka dla mê¿czyzny,
który tak naprawdê jest ch³opcem. Uzbrojony w informacjê, lecz bez
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pewnoci siebie, wróci³em do zaworu i podj¹³em drug¹ próbê. Kolejna
pora¿ka.
Po pierwszej poczu³em siê jak idiota. Teraz czu³em siê jak idiota
skazany na niepowodzenie. I wszystko siê we mnie zagotowa³o. Jako
psycholog i pisarz z zawodu i powo³ania, prawie zawsze obserwujê
swoje ¿ycie wewnêtrzne jak¹ osobn¹ cz¹stk¹ siebie. Oho  mówi mi
ta cz¹stka.  Patrzcie tylko. Co ciê tak wkurzy³o?
Powiem ci, dlaczego jestem tak wkurzony. S¹ dwa powody. Po
pierwsze, jestem wkurzony dlatego, ¿e nie ma nikogo, kto by mi pokaza³, jak to siê robi. Dlaczego zawsze muszê sam dochodziæ do rozwi¹zania? Jestem pewien, ¿e gdyby by³ tu goæ, który wie, jak to siê
robi, spojrza³by tylko i od razu mi powiedzia³, co robiê le. Co wiêcej,
powiedzia³by mi, jak zrobiæ to dobrze. Razem rozwi¹zalibymy problem w piêæ minut i mój trawnik zosta³by uratowany. I moja dusza
poczu³aby siê lepiej.
Jestem wkurzony tak¿e dlatego, ¿e nie potrafiê tego zrobiæ, wciek³y, ¿e potrzebujê pomocy. Dawno temu postanowi³em ¿yæ bez ¿adnego wsparcia, przyrzek³em sobie, ¿e bêdê sam rozwi¹zywa³ swoje
problemy. Jest to straszne, ale niezwykle powszechne postanowienie
wród osieroconych mê¿czyzn, którzy jako ch³opcy zostali opuszczeni. Zdecydowali, ¿e nie mog¹ na nikim polegaæ, zw³aszcza na mê¿czyznach, zatem musz¹ radziæ sobie sami.
Jestem równie¿ z³y na Boga, no bo dlaczego wszystko musi byæ
takie trudne? Wiem  chodzi o nieudany wysi³ek, by naprawiæ zraszacze, ale przecie¿ móg³bym przywo³aæ tuzin innych sytuacji. P³acenie
podatków. Rozmowy z szesnastoletnim synem na temat randek. Zakup samochodu. Nabycie nowego domu. Wykonanie kolejnego kroku
w pracy zawodowej. Ka¿da próba, w której muszê odgrywaæ mê¿czyznê. Wtedy natychmiast pojawia siê mêcz¹ce uczucie: Nie wiem,
jak nale¿y sobie z tym poradziæ. Nikt mi nie pomo¿e. Sam muszê
wpaæ na rozwi¹zanie.
Wiem  naprawdê wiem  ¿e nie jestem w tym osamotniony. Wiêkszoæ facetów, których pozna³em, czuje siê podobnie.
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Moja opowieæ na tym siê nie koñczy. Musia³em zrezygnowaæ
z dokoñczenia zadania i powróciæ do pracy zawodowej, zostawiaj¹c
palnik, rurki i narzêdzia na ganku, wystawione na litociwy deszcz
 litociwy, poniewa¿ prawdopodobnie da³ mi jeszcze dwadziecia cztery godziny na naprawê, zanim trawnik ca³kiem obumrze. O czwartej
po po³udniu musia³em zadzwoniæ w wa¿nej sprawie, zatem nastawi³em budzik, ¿eby nie przegapiæ godziny. Zadanie wykona³em, ale nie
zauwa¿y³em, ¿e budzik nie zadzwoni³. Odezwa³ siê natomiast o czwartej
rano. (Nie dostrzeg³em ma³ych literek a.m. przy godzinie, kiedy go
nastawia³em). Poszed³em spaæ, nie rozwi¹zuj¹c problemu  ani wewnêtrznie, ani w inny sposób  i bêc! Zosta³em wyrwany z g³êbokiego snu o czwartej rano, aby stawiæ czo³o konkretnie temu problemowi i wszystkim innym w¹tpliwociom. Znienacka porazi³a mnie myl:
zrób to dobrze.
W ca³ym doros³ym ¿yciu z ogromn¹ si³¹ okrela³o mnie postanowienie: jeste sam na tym wiecie i lepiej uwa¿aj, bo nie ma miejsca
na b³êdy, zatem rób wszystko dobrze. Mój wewnêtrzny bezstronny
obserwator mówi: ojej  to wielka sprawa. Trafi³e na ¿y³ê z³ota. To
postanowienie okrela³o moje ¿ycie, a ja nigdy nawet nie uj¹³em go
w s³owa. No, to teraz ju¿ wiesz, o co chodzi. Le¿¹c w ciemnociach
sypialni, ze pi¹c¹ Stasi u boku, z zepsutym systemem zraszaj¹cym,
czekaj¹cym przed domem pod moim oknem, nareszcie wiem, o co tak
naprawdê chodzi.
Chodzi o brak ojca.

NIEDOKOÑCZONY MÊ¯CZYZNA
Ch³opiec musi siê wiele nauczyæ podczas wêdrówki do mêskoci.
A mê¿czyzn¹ stanie siê tylko poprzez aktywne wspó³dzia³anie z ojcem
albo bractwem mê¿czyzn. Tego nie mo¿na osi¹gn¹æ w ¿aden inny
sposób. Ch³opiec, aby staæ siê mê¿czyzn¹  i dowiedzieæ siê, ¿e nim
jest  musi mieæ przewodnika, ojca, który mu poka¿e, jak naprawiæ
rower, zarzucaæ wêdkê, dzwoniæ do dziewczyny, znaleæ pracê i jak
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robiæ wiele innych rzeczy, z którymi spotka siê podczas wêdrówki do
mêskoci. Musimy to zrozumieæ: mêskoæ to co, co trzeba ch³opcu
nadaæ. Ch³opiec tego, kim jest i z jakiej jest zrobiony gliny, dowiaduje siê od mê¿czyzny albo w towarzystwie mê¿czyzn. Tego nie nauczy
siê w ¿adnym innym miejscu. Nie powiedz¹ mu tego inni ch³opcy ani
kobiety. Tradycyjny sposób wychowywania  zauwa¿a Robert Bly 
kultywowany przez tysi¹ce lat polega³ na tym, i¿ ojcowie i synowie
mieszkali pod jednym dachem, przy czym ci pierwsi uczyli tych drugich fachu: uprawy roli, ciesio³ki, kowalstwa czy krawiectwa*.
Kiedy by³em m³ody, ojciec zabiera³ mnie w sobotê wczesnym
rankiem na ryby. Spêdzalimy wiele godzin nad jeziorem lub rzek¹, usi³uj¹c co z³owiæ. Jednak nie o ryby w tym wszystkim chodzi³o. Têskni³em jedynie za jego obecnoci¹, uwag¹, któr¹ mi powiêca³, i zadowoleniem ze mnie. Chcia³em, ¿eby mnie nauczy³, jak to siê robi, pokaza³
mi drogê. Tutaj przek³adasz ¿y³kê. Tak montujesz haczyk. S³uchaj¹c
mê¿czyzn, którzy rozmawiaj¹ z sob¹ o ojcach, mo¿na poznaæ fundamentaln¹ têsknotê mêskiego serca. Mój ojciec mia³ zwyczaj zabieraæ
mnie w pole. Ojciec nauczy³ mnie graæ w hokeja na ulicy. Budowaæ dom nauczy³em siê od taty. Szczegó³y s¹ niewa¿ne. Kiedy mê¿czyzna mówi o najwiêkszym darze, jaki dosta³ od ojca  jeli ojciec
w ogóle da³ mu cokolwiek, o czym warto wspominaæ  to zawsze
chodzi o przekazanie mêskoci.
Jest to sprawa zasadnicza, poniewa¿ ¿ycie ciê przetestuje. Jak okrêt
na morzu, zostaniesz przetestowany, a sztormy ods³oni¹ w tobie jako
mê¿czynie s³abe miejsca. Ju¿ to zrobi³y. Jak inaczej wyt³umaczysz ten
gniew, który odczuwasz, ten lêk, tê s³aboæ wobec rozmaitych pokus? Dlaczego nie mo¿esz o¿eniæ siê z t¹ dziewczyn¹? A o¿eniwszy
siê, dlaczego nie potrafisz poradziæ sobie z jej emocjami? Dlaczego nie
znalaz³e w ¿yciu ¿adnej misji? Dlaczego k³opoty finansowe wpêdzaj¹
ciê we wciek³oæ albo depresjê? Wiesz, o czym mówiê. Nasze pod-

* Robert Bly, ¯elazny Jan, prze³. J. Tittenbrun, Zysk i S-ka, Poznañ 2004,
s. 3132.
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stawowe podejcie do ¿ycia jest nastêpuj¹ce: trzymamy siê tego,
z czym sobie radzimy, a od reszty uciekamy. Anga¿ujemy siê w to,
w co mo¿emy albo w co musimy siê anga¿owaæ  tak jak praca
 a wycofujemy siê z tego, co grozi nam pora¿k¹, jak na przyk³ad g³êbokie wody relacji z ¿on¹ i dzieæmi czy duchowoæ.
Widzisz, to, z czym obecnie mamy do czynienia, to wiat mê¿czyzn,
którzy nie przeszli inicjacji. Mê¿czyzn czêciowych. Ch³opców w cia³ach mê¿czyzn, maj¹cych mêsk¹ pracê i rodziny, finanse i obowi¹zki.
Przejcie do mêskoci nigdy nie zosta³o ukoñczone, o ile w ogóle siê
zaczê³o. Ch³opiec nigdy nie przeszed³ procesu mêskiej inicjacji. Dlatego wiêkszoæ z nas jest niedokoñczonymi mê¿czyznami, niezdolnymi
do prawdziwego mêskiego ¿ycia, radzenia sobie z tym, co ono niesie,
i niezdolnymi do przekazania synom i córkom tego, czego potrzebuj¹,
aby mogli siê staæ pe³nymi i wiêtymi ludmi.
Wokó³ nas jest wielu ch³opców i m³odzieñców, jak i mê¿czyzn
w naszym wieku, którzy bardzo potrzebuj¹  rozpaczliwie wprost 
kogo, kto by im pokaza³ drogê. Co to znaczy byæ mê¿czyzn¹? Czy ja
jestem mê¿czyzn¹? Co powinienem zrobiæ w tej czy tamtej sytuacji?
Ch³opcy ci dorastaj¹, staj¹c siê mê¿czyznami pozbawionymi pewnoci siebie, poniewa¿ najwa¿niejsze pytania ich dusz pozostaj¹ bez odpowiedzi albo otrzymuj¹ odpowied negatywn¹. Staj¹ siê mê¿czyznami, którzy dzia³aj¹, ale ich dzia³ania nie wyp³ywaj¹ z autentycznej si³y,
m¹droci ani dobroci. Nie maj¹ nikogo, kto by im pokaza³ drogê.
Mêska inicjacja jest wêdrówk¹, procesem, prawdziwym poszukiwaniem, opowieci¹, która rozwija siê w czasie. Zdarza siê, ¿e jest
piêknym i wa¿nym wydarzeniem, jak wtedy, gdy otrzymujemy b³ogos³awieñstwo albo prze¿ywamy jaki rytua³, s³yszymy s³owa wypowiedziane podczas ceremonii. Takie chwile staj¹ siê punktem zwrotnym
w ¿yciu. Lecz s¹ to tylko chwile, a chwile, jak wiesz, szybko przemijaj¹ i ton¹ w rzece czasu. Potrzeba nam czego wiêcej ni¿ jedna chwila czy wydarzenie. Potrzebny nam jest proces, wêdrówka, epicka
opowieæ sk³adaj¹ca siê z wielu wydarzeñ splecionych ze sob¹, tworz¹cych logiczn¹ ca³oæ. Potrzebujemy inicjacji. I potrzebujemy Przewodnika.

18
Księgarnia religijna Izajasz.pl

Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Droga dzikiego serca
Mêska wêdrówka

ZRODZONY NAD RZEK¥ SOUTH PLATTE
W sierpniu 1991 roku przeprowadzi³em siê do Kolorado. By³o wiele
powodów, aby przenieæ siê z Los Angeles  praca, próba ukoñczenia
studiów, ucieczka od dusz¹cego smogu, asfaltu i centrów handlowych.
Pod tym wszystkim jednak kry³a siê silna potrzeba, by przenieæ siê
w góry, na otwarte przestrzenie, w odludzie. W tamtym czasie nie
potrafi³em tego nazwaæ, lecz moja dusza têskni³a za tym, aby odbyæ
mêsk¹ wêdrówkê, której zosta³em pozbawiony jako nastolatek. Poza
tym chcia³em zostaæ muszkarzem.
Kiedy by³em mody, jedzi³em z tat¹ na ryby. Wspomnienia tamtych
chwil s¹ dla mnie jednymi z najcenniejszych. Najpierw tato nauczy³
mnie wêdkowaæ na robaki, a potem metod¹ spinningow¹. Nigdy nie
³owi³ na muchê, lecz ja bardzo chcia³em siê tego nauczyæ. W wieku
dwudziestu piêciu lat kupi³em sobie wêdkê i ko³owrotek i zacz¹³em
uczyæ siê sam  zgodnie z wzorcem, który niestety zawsze obowi¹zywa³ w moim ¿yciu, gdy poznawa³em co nowego. Mê¿czyznê, któremu takie rzeczy siê udaj¹, nazywa siê cz³owiekiem, który zawdziêcza wszystko sobie. Okrelenie to zazwyczaj wymawia siê z pewnym
podziwem, choæ powinno siê wypowiadaæ tym samym tonem, którego u¿ywamy o drogich zmar³ych albo o kim, kto niedawno straci³
rêkê  ze smutkiem i ¿alem. Prawdziwe znaczenie tego okrelenia jest
takie: osierocony mê¿czyzna, który sam sobie wymyli³, jak opanowaæ jaki obszar ¿ycia.
Wracaj¹c do wêdkarstwa muchowego. Kiedy przeprowadzilimy siê
do Kolorado, dowiedzia³em siê o istnieniu odcinka na rzece South Platte,
który jest uwa¿any za wymarzone miejsce dla muszkarzy. Cudowna
mila swoje dni wietnoci mia³a ju¿ za sob¹, ale nadal udawali siê tam
najlepsi muszkarze, zatem pojecha³em i ja. To niezwykle piêkny odcinek rzeki p³yn¹cej wród uprawnych pól, ³¹cz¹cy dwa zbiorniki. Brzegi
s¹ niskie i rozleg³e, gdzieniegdzie stoj¹ wierzby  ³askawe miejsce dla
nowicjusza pragn¹cego nauczyæ siê zarzucaæ wêdkê. Parê dobrych
godzin spêdzi³em, stoj¹c w rzece. Wszêdzie widzia³em pstr¹gi, lecz nie
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z³apa³em ani jednego. Za ka¿dym razem, gdy spogl¹da³em w górê rzeki, widzia³em tego samego gocia z uginaj¹c¹ siê wêdk¹, miej¹cego
siê i gwi¿d¿¹cego z zachwytu, gdy wyci¹ga³ podbierakiem kolejnego
ogromnego pstr¹ga têczowego. Z pocz¹tku mu zazdroci³em. Potem
zacz¹³em go nienawidziæ. W koñcu wybra³em pokorê i postanowi³em
popatrzeæ, jak on to robi.
Stan¹³em na brzegu w pe³nej szacunku odleg³oci, nie chc¹c byæ
intruzem w jego ulubionym miejscu, i zacz¹³em go obserwowaæ. By³
wiadom mojej obecnoci. Zarzuci³ dwa albo trzy razy, zdejmuj¹c
z haczyka kolejne ryby. Potem odwróci³ siê do mnie i powiedzia³:
 Podejd tu.
Nie pamiêtam ju¿, jak siê nazywa³, ale by³ zawodowym instruktorem wêdkarstwa muchowego. Bêd¹c ju¿ na emeryturze, w tym miejscu najbardziej lubi³ ³owiæ. Zapyta³, jak mi idzie.
 Niezbyt dobrze  odpar³em.
 Poka¿ mi swój sprzêt.  Wrêczy³em mu wêdkê.  No có¿, po
pierwsze, twój przypon jest za krótki.
Zanim zd¹¿y³em przeprosiæ za to, ¿e jestem kompletnym wêdkarskim ignorantem, wyci¹gn¹³ no¿yce i odci¹³ przypon. Nastêpnie przywi¹za³ nowy z tak niezwyk³¹ wpraw¹ i gracj¹, ¿e zaniemówi³em.
 Jakich much u¿ywa³e?
 Tych  odpar³em wstydliwie, spodziewaj¹c siê, ¿e s¹ z³e, doszed³em bowiem do wniosku, ¿e wszystko, co robiê, jest z³e.
Na szczêcie nie skomentowa³ moich much, powiedzia³ tylko:
 Masz. O tej porze roku u¿ywaj takich.  Wyci¹gn¹³ z kieszeni kurtki
kilka ma³ych owadów i wrêczy³ mi. Nastêpnie jednego przywi¹za³ do
mojej ¿y³ki i zacz¹³ pokazywaæ, jak nale¿y ³owiæ w jego ulubionym
miejscu.  Podejd tu, stañ przy mnie.
Jeli muszkarz jest praworêczny, zazwyczaj instruktor staje po jego
lewej stronie, aby nie dostaæ wêdk¹ w ucho czy ty³ g³owy.
 Teraz wêdkarze, kiedy ³owi¹ na muchê pod powierzchni¹, u¿ywaj¹ jednego indykatora. (By³em zadowolony, ¿e przynajmniej o tym
wiem  przeczyta³em w ksi¹¿ce). Lecz to na niewiele ci siê zda. Musisz mieæ pewnoæ, ¿e z³apa³e martwy pr¹d.
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