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Ze złości,  z  rozpaczy,  z  wyrachowania  –  są mężczyźni,  którzy,  choć  pragną mieć 
rodzinę, unikają kontaktu z kobietami. Na Zachodzie ruch mężczyzn stroniących od 
kobiet ma już nawet swoją nazwę.

Kobiety przestały być kobiece, już nie przypominają kobiet,  nie zachowują się jak kobiety – 
wyjaśniają  mężczyźni,  którzy  postanowili  unikać  wszelkiego  kontaktu  z  kobietami.  Niekiedy 
mieli  bardzo złe  doświadczenia  i  zostali  poważnie  przez kobiety  skrzywdzeni,  innym razem 
sama obserwacja kobiet wzbudziła do nich odrazę. Na feminizm, objaw kobiecej niechęci, a 
nawet i nienawiści do mężczyzn, mężczyźni dają kolejne odpowiedzi: nienawiść do kobiet, czyli 
mizoginizm,  obojętność  dla  kobiet,  czyli  mężczyźni  niezależni,  a  teraz seksodus:  mężczyźni 
unikający kobiet.

Rozwiązłe kobiety, molestowane seksualnie
„Kobiety nie przejmują się monogamią, co sprawia, że zniechęcają do tworzenia z nimi związku  
i  zakładania  rodziny”  –  mówi  jeden  z  młodych  mężczyzn  w  głośnym  już  artykule  Milo 
Yiannopoulosa opisującym zjawisko mężczyzn unikających kobiet – „Jeśli podejmiemy ryzyko 
związania się z kobietą, istnieje prawdopodobieństwo, że dzieci nie będą nasze, a we Francji  
musimy łożyć na dzieci, nawet gdy nie są nasze”.

Jesteśmy  pokoleniem  przegranym,  które  żyje  na  niższym  poziomie  niż  rodzice,  którzy 
skorzystali z pomocy starszych, a zadłużyli  się na konto młodszych, ale wszystko byłoby do 
zniesienia – jak mówi cytowany wyżej mężczyzna – gdyby można było z kimś dzielić swoje 
życie.  Ale  dziś  kobiety  stały  się  straszne  –  są  agresywne,  przesiąknięte  hasłami 
feministycznymi, gdzie męskie zainteresowanie traktowane jest jako atak i potencjalny powód 
oskarżenia o gwałt.  „A z oskarżenia o gwałt – nawet o próbę gwałtu – nie sposób się dziś  
wyplątać także w Polsce” – mówi dla Ślubosfery młody mężczyzna, który musiał się postarać o 
papiery o chorobie psychicznej,  by nie pójść do więzienia na życzenie jakiejś nieobliczalnej 
kobiety.

W Ameryce  walczy  się  ze  wszystkim,  co  męskie –  donosi  z  kolei  Amerykanka,  matka 
kilkuletniego  chłopca,  która  notuje,  że  już  mali  chłopcy  są  oduczani  zachowań  dla  siebie 
typowych. Z kolei na uczelniach wyższych panoszą się „studia kobiece” ze swymi dyplomami z 
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wiedzy o tym, jak mężczyźni przez wieki ciemiężyli kobiety, dlatego niczego nie wymyślały, a i 
tak największymi pisarzami są Jane Austen i siostry Bronte. I panoszą się ruchy kobiece, które 
na lewo i prawo rzucają oskarżenia o molestowanie seksualne.

I nie tylko w Ameryce, bo właśnie w Polsce powstają kolejne kierunki naukowe, a nawet obiekty 
kulturalne, poświęcone snuciu dywagacji o tym, jak Kościół i rodzina ciemiężą kobiety, jak świat 
został  zbudowany  przez  mężczyzn,  według  ich  potrzeby,  dlatego  całą  tę  kulturę  należy 
zwalczyć. I  nikogo nie razi  absurd tych tez,  gdy widać, jak sprawnie mężczyźni przez wieki 
projektowali i budowali i jak wspaniałe wynalazki powstały – także przecież dla kobiety: pralki,  
zmywarki, odkurzacze, miksery – wszystko maksymalnie zmniejszające wysiłek pracy w domu.

Wreszcie  wszędzie  w  kulturze  zachodniej  podkreśla  się,  że  mężczyźni  muszą  szanować 
potrzeby kobiece, powinni być tacy, jak kobiety im dokładnie powiedzą. A kobiety mówią, 
że one są partnerami w domu i  pracy – są niezależne i  będą o wszystkim decydowały. 
Problem w tym, że wzdychają za czymś kompletnie innym. Rzesze kobiet, które obraża wszelka 
wzmianka w rozmowie o tym, że powinny być posłuszne mężowi, rozczytują się i rozpływają w 
marzeniach  o  mężczyźnie  już  nie  tylko  silnym i  stanowczym,  ale  nawet  ostatnio  sadyście. 
Przecież, drogie panie, mężczyźni nie są głusi i ślepi.

Rozpacz mężczyzn, tragedia kobiet i dzieci
Skoro jednak pojawił się ruch mężczyzn unikających kobiet i przyznających się do tego otwarcie 
– trzeba się liczyć z ewentualnością, że tacy mężczyźni przestaną być uważani za mało istotne 
wyjątki, ale zyskają jakieś uznanie i ich zachowanie stanie się alternatywą, za którą zacznie iść 
więcej osób, powiększających grupę ludzi samotnych – także kobiet, nie tylko mężczyzn. Nie 
można się więc dłużej łudzić, że mężczyźni znosić będą wszelkie złe zachowania kobiece – ten 
styl, by pracowali, przynosili pieniądze i cicho w domu siedzieli.

Jeśli  za wymaganiami nie idzie szacunek do osiągnięć, ani  szacunek do osoby, gdy nie ma 
wdzięczności,  nie  będzie  więcej  ofiary.  I  mężczyźni  mają  sposoby  na  wygodne  życie,  z 
unikaniem kontaktu  z  kobietami.  Mężczyźni  wybierający  tę  opcję  dzielą  się  pomysłami  na 
zajęcie czasu – na przykład przez gry komputerowe, a nawet na potrzeby seksualne – przez 
kupowanie usług i pornografię. Jakkolwiek sobie radzą, nie da się jednak ukryć, że jest to tylko 
przykrywanie, zagłuszanie rozpaczy.

Rozpacz samotnego życia, bezsensownego trudu, z którego owoców nikt kochany nie korzysta, 
w końcu i tak dojdzie do głosu. Podobnie zresztą, jak cenę za feministyczne mrzonki zapłacą 
kobiety – również te, które nie są zaangażowane w żadne feministyczne ruchy, które uważają 
feminizm  dzisiejszy  za  przesadny.  Ale  które  zdają  się  nie  zauważać,  jak  nienawiść  do 
mężczyzn  powszechnie  sączona  jest  w  formie  pogardy  w  pismach  kobiecych, 
bezwstydnie opisujących, jak zmanipulować mężczyzn. Sposobem na pisma kobiece jest więc, 
by ich nie czytać, najwyżej oglądać obrazki.

Jest też sposób na wyjście z pułapki osobnych światów dla kobiet: wszelkie hasła i propozycje 
feministyczne – wszystkie idee w stylu kobiety są lepsze, kobiety wiedzą lepiej, kobiety 
mają lepiej, gdy są same – należy uważać za bzdury, za śmieci zatruwające umysły kobiece i 
czyniące z kobiet jakiś rodzaj nie-kobiety. Prowadzące ją do złego małżeństwa, nieszczęśliwego 
rozwodu i samotności. Te wszystkie pomysły są kłamstwem, insynuacją, że liczy się jedynie siła, 
pieniądz, zdolności techniczne, których kobiety muszą dowieść – a których nie dowiodą ponad 
mężczyzn – inaczej nie są nic warte.

I jest wyjście z tego koszmaru dla mężczyzn: wraz z ruchem kontestacji wszelkich kontaktów z 
kobietami, odzywa się coraz silniej również ruch kontestacji wszystkiego, co „zawdzięczamy” 
feminizmowi. Coraz głośniej słychać kobiety, które uważają feminizm na śmieszny, żałosny – 
także w tym wydaniu najbardziej umiarkowanym. Nie trzeba więc porzucać wszelkiej nadziei na 
normalne życie, trzeba jedynie poszukać jednej jedynej kobiety normalnej.
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