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Niniejsza książka jest rozwinięciem wykładu, który wygłosiłem 
w Philadelphia Jung Center w kwietniu 1992 roku. Powinien 
był się on odbyć dużo wcześniej, ja jednak przez dziesięć lat 
unikałem tematu cierpienia, pragnień oraz leczenia mężczyzn, 
pomimo że w mojej praktyce analitycznej pojawiało się coraz 
więcej związanych z tym spraw. Dwanaście lat temu na dzie-
więć pacjentek w mojej praktyce przypadał jeden pacjent płci 
męskiej. Obecnie przeważają w niej mężczyźni, w stosunku 
sześciu do czterech. Jestem przekonany, że do podobnych zmian 
doszło również w gabinetach innych terapeutów. Zmiany te 
przyczyniły się do rozwoju społecznego ruchu mężczyzn. Uni-
kałem tego tematu z powodu poczucia niesłychanej płynności 
w tym obszarze. W najlepszym przypadku widziałem w nim 
perspektywę długoterminowej pracy naukowej i szansę na 
rodzaj emocjonalnego oczyszczenia. W najgorszym – ryzyko 
niesmacznego popkulturowego zjawiska.

Osobiście żywo interesują mnie sprawy indywidualnego le-
czenia i przemiany. Intensywność i głęboko osobisty wymiar 
tego rodzaju pracy sprawiają jednak, że łatwo zapomnieć o szer-
szym wymiarze świata i rozległych problemach społecznych, 
a są one udziałem nas wszystkich i stanowią źródło naszych 
osobistych zranień. Coraz wyraźniej dostrzegam, że osobiste 
historie mężczyzn nakładają się na siebie, budując obraz, w któ-
rym powtarzają się stałe motywy. Zacząłem zdawać sobie spra-
wę z czegoś, czego kobiety dowiedziały się o sobie już dawno 
temu. Podobnie jak w ich przypadku zbiorowe doświadczenie 
mężczyzn jest nieuniknioną częścią historii osobistych, których 
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nici splatają się z oficjalną mitologią, tworząc wspólnie tkankę 
indywidualnego charakteru.

Do dziś napisano wiele znakomitych książek poświęconych 
różnym aspektom rozterek towarzyszących współczesnemu 
mężczyźnie. Od czasu do czasu będę się do nich bezpośred-
nio odnosił, świadomie i z wdzięcznością. Wszyscy dążymy 
do wspólnoty, zaś każdy pojedynczy głos dźwięczy własnym 
brzmieniem. Nie mam tutaj zamiaru wnosić nowego wkła-
du w studia nad męskością, chcę raczej wydobyć istotę z głębi 
złożoności zagadnień, zintegrować je i wyrazić w powszechnie 
zrozumiałym języku. W podobny sposób korzystam również 
z klinicznego doświadczenia w terapii mężczyzn. Im również 
jestem wdzięczny za zgodę na wykorzystanie tego materiału.

Celem tej książki jest więc zaproponowanie synoptyczne-
go obrazu męskich zranień oraz sposobu ich leczenia, a także 
przyjrzenie się sytuacji w tym obszarze w ostatniej dekadzie 
dwudziestego wieku.

Przede wszystkim zaś jej celem jest swoiste wyznanie. Wiele 
lat nie wypowiadałem się na ten temat nie tylko z powodu 
jego zmienności, lecz również dlatego, że sam żyłem w cieniu 
Saturna i nie zawsze byłem pewien własnej relacji z moją mę-
ską naturą. Tak się złożyło, że los obdarzył mnie płcią męską. 
Przez lata fakt ten, wraz z jego konsekwencjami, był dla mnie 
czymś oczywistym. Próba wyjścia z cienia Saturna wydawała mi 
się raczej przerażająca niż wyzwalająca. Będę się w tej książce 
niekiedy odwoływał do autobiograficznych anegdot, lecz nie 
z potrzeby samozadowolenia. Uważam, że opisują one pewne 
sytuacje typowe i reprezentatywne. Jak zauważył malarz Tony 
Berlant: „Im bardziej praca twórcza ma charakter osobisty i in-
trospektywny, w tym większym stopniu staje się uniwersalna”1.

Skupiając się na problematyce męskości, nie chcę minimali-
zować kobiecych zranień. Płeć męska ma wielki dług wdzięcz-
ności wobec tych kobiet, które przemówiły, nie tylko po to, 

1 Za: Clothier P., Hammering Out Magic, „Art News” 11/1991, s. 113.
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aby dać wyraz własnemu bólowi związanemu z życiem w na-
szej seksistowskiej kulturze, lecz również aby w ten sposób 
wyzwolić w mężczyznach możliwość pełniejszego stania się 
sobą. Kobiece cri de coeur2 pomogło mężczyznom spojrzeć na 
zranienia w sposób bardziej świadomy, co w rezultacie służy 
nam wszystkim. Przykład kobiet walczących o oswobodzenie 
spod cienia zbiorowości daje mężczyznom odwagę i stawia 
przed nimi wymóg podjęcia podobnego wysiłku. Dopóki my, 
mężczyźni, nie wyjdziemy z ciemności, dopóty będziemy ranić 
kobiety i siebie samych, a świat nigdy nie stanie się bezpiecznym 
i zdrowym miejscem. Nasza praca nie służy więc jedynie nam, 
lecz również wszystkim wokół.

W połowie dziewiętnastego stulecia duński teolog Søren 
Kierkegaard stwierdził, że człowiek nie jest w stanie ocalić 
swoich czasów. Może jedynie dać wyraz przekonaniu, że one 
przeminą3. Nieświadome siły, instytucje publiczne oraz ideolo-
gie wpływające na nasze życie mają swój moment bezwładności, 
który nie pozwala żywić nadziei na szybką zmianę społeczeń-
stwa i ról związanych z płcią. Aczkolwiek podstawowym wa-
runkiem jest uświadomienie sobie przez mężczyzn własnego 
poważnego zranienia. Brak świadomości tego faktu prowadzi 
ich do nieustannego ranienia siebie samych oraz kobiet. Często 
łamię sobie głowę nad tym, dlaczego kobiety są niezdolne do 
nienawiści wobec dręczących je mężczyzn, którzy w podobnie 
niezrozumiały dla mnie sposób rozwijają w sobie wzajemny 
strach i obopólną nienawiść.

Niniejsza książka, czerpiąc z pracy wielu osób, służy skiero-
waniu mężczyzn w stronę rozwoju świadomości oraz podkre-
śleniu wagi dialogu w procesie leczenia. Przepracowywanie ob-
razów, które świadomie i nieświadomie rządzą naszym życiem, 
możliwe jest jedynie w ramach indywidualnego, osobistego 

2 Cri de coeur (fr.) – wołanie z głębi serca (przyp. red.).
3 Por.: Kierkegaard S., The Journals of Kierkegaard, New York: Harper 1959, 

s. 165.
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cierpienia. Jednak rosnąca zdolność mężczyzn do wyzna-
wania rozpaczy i wściekłości, do uczestniczenia we wzajem-
nych rozmowach, będzie pomocą w leczeniu ran tego świata.

Chcę zaprosić czytelników i czytelniczki do rozpoznania 
w opisywanej tu podróży siebie. W przypadku kobiet opis 
zmagań z kompleksem matki może im pomóc w zrozumieniu 
dziwacznej ambiwalencji, jaka zdaje się dręczyć mężczyzn. Mę-
ska droga składa się z wielu niebezpiecznych przejść. Rygory 
i zadania, które potrafimy rozpoznać, stają się doświadczeniami 
wypełnionymi znaczeniem. Nie jest prawdą, że coś, o czym nie 
wiemy, nie może nas zranić. W rzeczy samej to, o czym nie 
wiemy, rani nas głęboko. W rezultacie zaś możemy, niczym 
Samson, bezrefleksyjnie zwalić mury świątyni na własną głowę.

Przybliżenie nam wszystkim męskiej drogi wraz z jej udrę-
kami wymaga ode mnie ujawnienia męskich sekretów. Robię to 
po to, aby kobiety mogły nas lepiej zrozumieć. Niektóre z tych 
tajemnic mogą okazać się czymś nowym także dla mężczyzn, 
aczkolwiek nie sądzę, aby którykolwiek z moich czytelników 
miał zaprzeczyć, że wskazują one na zranienia, które sam nosi 
w swoim osamotnionym i przerażonym sercu. Jeśli nie da się 
uniknąć krzywdy i strachu, skończmy przynajmniej z osamot-
nieniem.

*
Tytuł tej książki nawiązuje do faktu, że zarówno na mężczy-
znach, jak i kobietach kładzie się ogromny cień ideologii, czę-
ściowo świadomej, częściowo odziedziczonej po rodzinie, po 
grupie etnicznej i tej jej części, która związana jest z historią 
narodową oraz jej mitycznym podłożem. Ów cień stanowi dla 
duszy przytłaczający ciężar, który niszczy ducha w mężczy-
znach. Doświadczenie tego ogromnego cienia jest saturniczne. 
Definicje męskości – męskich ról i oczekiwań, współzawodnic-
twa i niechęci, zawstydzania i dewaluowania wielu najlepszych 
męskich jakości i zdolności – wszystkie niosą ze sobą przygnia-
tający ciężar. Ich brzemię zawsze było obecne, lecz dziś odważni 
mężczyźni zaczynają kwestionować jego konieczność.
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Saturn to rzymski bóg rolnictwa. Związany z twórczością, 
pomógł zbudować wczesną cywilizację rzymską. Jednocześnie 
kojarzony był z serią mrocznych i krwawych opowieści. We 
wcześniejszym, greckim wcieleniu, jako Kronos, był dzieckiem 
męskiej zasady (Urana) oraz żeńskiej zasady Ge (Gai). Uran 
nienawidził swoich dzieci ze strachu przed ich potencjałem. Jak 
głosi legenda, był „pierwszym wynalazcą haniebnego działa-
nia”4. Jego żona Gaja wykuła sierp i skłoniła Kronosa do ataku 
na ojca. Kronos to uczynił, odcinając mu fallusa. Spadające 
na ziemię krople krwi dały początek przerażającym gigantom. 
Zapłodnione spermą morze wydało zaś Afrodytę, której imię 
oznacza „narodzona z piany”5.

Kronos-Saturn zastąpił ojca, stając się równie wielkim ty-
ranem. Pożerał wszystkie dzieci wydane na świat przez jego 
małżonkę Reję. Zeus jako jedyne dziecko uniknął tego losu 
i w akcie zemsty stanął na czele rewolty przeciw ojcu, która za-
początkowała okres dziesięcioletniej wojny. Zwycięstwo Zeusa 
dało początek wielu cywilizowanym siłom, aczkolwiek on sam 
też padł ofiarą kompleksu władzy i stał się tyranem6.

Tak więc historia Kronosa-Saturna jest opowieścią o władzy, 
o zazdrości i niepewności – o przemocy wobec zasady erosa, 
wobec kreatywności i wobec ziemi. Jak zauważył Jung, gdzie 
jest władza, tam nie ma miłości7. W boskim dramacie widać 
nie tylko ogromną zdolność do upodmiotowienia, lecz również 
zepsucie wynikające z kompleksu władzy. Władza sama w sobie 
jest neutralna, ale bez obecności erosa jest nawiedzana przez 

4 Crowell’s Handbook of Classical Literature, Feder L. (ed.), New York: Tho-
mas 1964, s. 109.

5 Ibid., s. 41.
6 Wskazuje na to powszechnie znana historia prześladowania Prometeusza 

i innych [zob. np. Hamilton E., Mythology, Shakespeare New York: Mentor 
1969, s. 75–78].

7 „Gdzie króluje miłość, tam nie ma żądzy władzy; gdzie zaś pragnienie 
władzy jest nadrzędne, brakuje miłości”, zob. Jung C.G., Two Essays on 
Analytical Psychology, CW7, Hull R.F.C. (trans.), Princeton: Princeton Uni-
versity Press 1975, par. 78.



strach i kompensacyjną ambicję, które prowadzą do przemocy. 
Jak zauważył Szekspir: Koroną strojne głowy spać nie mogą8.

Historycznie większość mężczyzn wzrastała w cieniu dzie-
dzictwa Saturna. Cierpieli oni z powodu uszkodzenia własnej 
podmiotowości. Wiedzeni strachem ranili siebie i innych. 
Współcześni mężczyźni mogą mieć poczucie, że nie mają in-
nego wyboru niż spuścizna Saturna. Ja uważam, że tak nie jest.

Niniejsza książka niesie ze sobą możliwość przynajmniej 
częściowego rozpoznania tego, jak owa mroczna mitologia 
pokaleczyła nasze dusze. Mam nadzieję, że skłoni ona czytelni-
ka, by zajrzał w głąb siebie w poszukiwaniu większej wolności 
osobistej.

8 Shakespeare W., Henryk IV, cz. 2, akt 3, w. 31 [w:] Dzieła dramatyczne, 
tom I, Ulrich J. (tłum.), Kraków: Gebethner i Wolff 1895, s. 312.



OSIEM WEWNĘTRZNYCH MĘSKICH TAJEMNIC

1. Życiem mężczyzn, w takim samym stopniu 
co życiem kobiet, rządzą restrykcyjne 
oczekiwania dotyczące pełnienia ról.

2. Życiem mężczyzn przede wszystkim rządzi 
strach.

3. Siła kobiecości w psychicznej gospodarce 
mężczyzny jest ogromna.

4. Mężczyźni połączeni są zmową milczenia, 
której celem jest stłumienie prawdy 
emocjonalnej.

5. Ponieważ mężczyzna musi opuścić Matkę  
i wyjść poza kompleks matki, zranienie 
jest nieodzowne.

6. Życie mężczyzny jest wypełnione 
przemocą, ponieważ jego dusza 
doświadczyła przemocy.

7. Każdy mężczyzna nosi w sobie głęboką 
tęsknotę za własnym ojcem oraz  
za plemiennymi Ojcami.

8. Aby doszło do leczenia, mężczyźni muszą 
od wewnątrz uruchomić to, czego nie 
otrzymali z zewnątrz.



James Hollis (ur. Springfield w stanie Illinois) – amerykański psy-
choanalityk jungowski, pisarz i mówca. Ukończył Manchester Uni-
versity w Indianie w 1962 r., uzyskał doktorat na Drew University 
w Madison (New Jersey) w 1967 r. W latach 1977–1982 studiował 
w The Jung Institute w Zurychu w Szwajcarii i został psychoanality-
kiem. Wieloletni dyrektor Jung Educational Center w Houston w Tek-
sasie i Jung Society of Washington. Pracował również jako starszy 
analityk ds. szkoleń w Inter-Regional Society of Jungian Analysts i jako 
dyrektor ds. szkoleń w Philadelphia Jung Institute. Obecnie jest eme-
rytowanym wiceprzewodniczącym Philemon Foundation i prowadzi 
prywatną praktykę jako psychoanalityk jungowski. Mieszka i pracuje 
w Waszyngtonie ze swoją żoną Jill, artystką i emerytowaną terapeutką. 
Mają troje dzieci i kilkoro wnucząt.
Hollis napisał siedemnaście książek, a jego publikacje doczekały się 
przekładów na wiele języków. W Polsce do tej pory ukazała się tylko 
jedna praca jego autorstwa: Odnaleźć sens w drugiej połowie życia. 
Jak wreszcie naprawdę dorosnąć (Laurum 2005).
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