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Moževnost in možatost
Pa ga imamo, končno! Lik pravega moškega. Odkar sem prebrala knjižico Elliotta Katza
Postanite (močan) moški, kakršnega si želi vsaka ženska s podnaslovom Brezčasna modrost
moškosti in pred tem imenitno študijo jungistke dr. Maje Storch Hrepenenje močne ženske po
močnem moškem, mi je vse jasno. Ženske vseh časov, še posebej pa sodobne močne ženske z
uspešno kariero in lastnim denarjem, želijo pravega moškega. A kakšen je pravi moški? Kakšna
bitja so ti dragulji med moškimi?
Pedavateljica dr. Maja Storch z Univerze v Zürichu je ob prebiranju knjige o moških, kakršni naj
bi bili oziroma post(ja)li naši partnerji in zakonski možje, zapisala: »Kakšen tip moškega iščejo
močne ženske? Močnega moškega. Elliott Katz to občutljivo tematiko obravnava na zelo
rahločuten način. Ob branju knjige se boste neskončno zabavali.« Če tako moja kolegica, potem
bom še jaz. Sem vzela v roke Katzovo Brezčasno modrost moškosti, res sem se zabavala, in
nisem odložila knjige, dokler je nisem prebrala. Ker se nisem samo zabavala, ampak ob njej tudi
razmišljala. Se kislo nasmihala spominom na moje ljube takšne in drugačne moške, in ugotavljala,
da so bili vsak zase nekaj posebnega, ampak le vsi skupaj za enega pravega moškega, kakršen je
postal Katozov literarni lik po dolgoletnem prizadevanju, opazovanju in učenju. Ded, ki zdaj uči
vnuka, kako naj postavi meje razvajeni, sitni, kritizerski ženi, s katero mu živeti dobro ni.
Pojdimo v srž pravega moškega. To je bitje praviloma moškega spola (je tudi vse več ljudi
ženskega spola s težnjami po navedenih lastnostih), za katerega sta značilni moževnost in
možatost. Katz se mi je prikupil predvsem zaradi ukvarjanja z besedami in napeljevanja bralcev,
naj gledamo v stare knjige in slovarje, tam namreč marsikaj piše, na kar smo žal pozabili. Denimo
na besedo moževnost, po angleško husbandship. Ta beseda je bila prvič zapisana že v 11.
stoletju, sodobni slovarji je ne poznajo več. Tudi v našem Slovarju slovenskega knjižnega jezika
je ni. Imamo pa besedo možat, opredeljeno kot lastnost tistega, ki ima odločnost in pogum. In
zraven opisno pojasnilo: možato izpolnjevanje dolžnosti; možato zagovarjati svoje prepričanje.
Katzova opredelitev pa je: »Moževen pomeni biti mož. Biti mož pomeni biti moški, ki je glava
družine. Mož je človek, ki spretno in gospodarno vodi gospodinjstvo. Mož je torej gospodar, ki
gospodari z družinskimi sredstvi.«
In kaj pove zadovoljen predstavnik pravih
moških, modri ded v knjigi Postanite
(močan) moški, kakršnega si želi vsaka
ženska? Govori o svojih izkušnjah z babico,
ki v začetku ni imela spoštljivega odnosa do
moža, ni ga cenila in občudovala. Pa se je
dedek skupaj vzel, začel je brati starodavne
modrosti o moškosti in si izpisovati ključne
misli v priročen zveščič. Družil se je z
moškimi, ki so bili vzor pravih, jih opazoval
in se učil od njih. Začel je resnično poslušati
svojo ženo in otroke, se iskreno zanimati za
vsakega posebej, kar jim je pokazal z
vprašanji o njihovem počutju in potrebah, in
oni so vedeli, da mu je mar zanje. Svoja spoznanja je predal vnuku, poudarjajoč, da moč pravega
moškega ni isto kot ukazovanje, temveč so to plemenite lastnosti in vrednote, ki veljajo že iz
davnine. Babica pa je povedala, da je partnerstvo ples, ki ga mora voditi moški: »Če ti ne vodiš,
jaz ne morem plesati,« je podučila nesrečnega vnuka.
Izvemo: Ženska ne mara moških, ki kar naprej tarnajo o svojih težavah. Ob sebi potrebuje
močnega in samozavestnega moškega, odločnega, ki ve, česa si želi. Moškega s hrbtenico. Samo
takega lahko namreč spoštuje. Zato tudi ljubi. Kar je najboljša popotnica otrokom. Če ti čutijo
spoštovanje med staršema, njuno medsebojno pripadnost in podporo, bo šel sin v svet s pozitivno
podobo moškega in hči si bo našla očetu podobnega močnega partnerja. »Ženska si želi moškega,
ki ve, kaj hoče. Ironično je, da dosežeš ravno nasprotni učinek, če ji vedno poskušaš ugoditi,«
govori modri ded. Pravi moški je dober mož, ker zna prevzeti vlogo vodje. S tem postane vzornik
otrokom in to je njegova temeljna očetovska naloga. Zanjo se mora močno potruditi. »Znati mora
prevzemati odgovornost za dogajanje okrog sebe, prevzemati pobudo in iskati najboljše rešitve.
Kajti ne od drugih, od pravega moža je namreč odvisno, ali bodo stvari tekle tako, kot si ta želi.
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Pred tri tisoč leti je kralj Salomon rekel, da je človek tak, za kakršnega se ima v svojem srcu, je
zapisano v dedovem zvezku. Torej mora slediti notranjim pobudam, svoji vesti, in ne kamor kaže
zunanji svet. Tega itak ne more spremeniti, zato pa lahko spremeni sebe, svoje vzorce vedenja in
lastno ravnanje. Zatorej: »Če hočeš biti močan moški, moraš prevzeti polno odgovornost za
pozitivne spremembe. Če želiš nekaj doseči, moraš ukrepati,« je odločen ded. Ženska bo sledila.
Kajti »ženska se odziva na vse, kar narediš, in na vse, česar ne narediš.«
Kakšne ljudi občudujemo, spodbuja dedek vnuka, naj se vzame v roke in postane občudovanja
vreden. Tak, ki zna uspešno prebroditi težave in zato postaja močnejši in samozavestnejši. Ki ve,
kaj hoče, in dejavno poseže v svoje življenje, da bi ga obrnil na bolje. Človek, ki ne išče
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izgovorov in ne vali krivde na druge. In kaj naj stori, če mu žena nenehno nasprotuje, se kremži
vnuk. Ded odgovarja: »Ko ti nasprotuje, te mogoče samo preizkuša, da bi videla, ali si močan in
ali veš, kaj hočeš. To je priložnost za tvojo rast. Večji ko je izziv, naporneje bo. Naporneje ko bo,
bolj boš zrasel.«
Oxfordov slovar angleškega jezika pravi, da je bil pomen možatosti razložen že v 13. stoletju na
enak način, kot ded nagovarja vnuka, naj ga živi v duhu prave moške tradicije: Osebnost
možatega moškega odlikujejo plemenite lastnosti in notranja zrelost. Njegovo obnašanje je
vredno občudovanja, njegove vrednote pa so zelo visoke: spoštovanje, pogum, neodvisnost.« In
kakšen je zrel človek? »Zrel človek je moralno neoporečen, samodiscipliniran, odločen in
prepričan vase. Je spoštljiv in spoštovan, pošten in iskren. Pogumno se sooča s težavami,
bolečino ali nevarnostjo. Četudi ga je strah, nikoli ne beži pred nevarnostjo. Zrel moški je
neodvisen, samozavesten in odgovoren.«
Ko odložim knjigo Postanite (močan) moški, kakršnega si želi vsaka ženska, mi ni jasno le,
kakšni so pravi moški, ampak tudi, zakaj je v svetu in na Slovenskem politična kriza in je
gospodarska recesija, in zakaj je demokracija na psu. Zato, ker svet vodijo nepravi voditelji.
Nezreli, vase zagledani neodgovorni dečki z majhno sliko lastnih interesov v glavi. Moževnosti in
možatosti primanjkuje. Tudi v premnogih ženskah, ki so na oblasti. In v volivcih vseh spolov, ki
jih volijo.
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