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 Życie w społeczeństwie, już od pradziejów kształtowane było na patriarchalny model 

cywilizacyjny. To mężczyzna, ze względu na swoją siłę fizyczną, jak i zdecydowanie 

w  działaniu, sprawował nad kobietą władzę, niekiedy absolutną. Ona, jako przedstawicielka 

płci słabszej, odgrywała drugorzędną rolę, która nie miała wpływu na decyzje panującego nad 

nią samca. Powinna zajmować się tym, co jak określa Pierre Bourdieu: „niewidzialne, zakryte, 

nie przynoszące zaszczytu, jak opieka nad dziećmi i zwierzętami, wszystkie prace mające 

związek z wodą, sianem, trawą, zielenią (…), drzewami, mlekiem, prace monotonne, brudne 

i upokarzające”1. Francuski socjolog, antropolog i filozof twierdzi też, że „niższość 

i wykluczenie kobiet podejmowane i rozwijane przez system mityczno-rytualny, który czyni 

z tego zasadę podziału całego uniwersum, są niczym innym jak fundamentalną asymetrią 

między podmiotem i przedmiotem, sprawcą i narzędziem, ustanowioną między mężczyzną 

i kobietą w obszarze wymiany symbolicznej”2. Powyższe cytaty brzmią, jak wyrwane 

z kontekstu mizoginistyczne herezje, ale jednak nimi nie są. Cała praca Bourdieu opiera się na 

etnograficznej analizie stosunków damsko-męskich w społeczeństwie kabylskim. Badacz 

pokazuje potwierdzoną faktograficznie prawdę, która odzwierciedla się w codzienności. Ma na 

uwadze działalność feministyczną i odnosi się do niej w sposób racjonalny i zobiektywizowany, 

sytuując Męską dominację w kanonie lektur obowiązkowych w zakresie studiów nad gender.  

 Kontynuując dalsze rozważania francuskiego naukowca, dotyczące postrzegania kobiet 

w androcentrycznym świecie, warto przyjrzeć się temu, jak same kobiety odnoszą się do tej 

społecznej hierarchii. Chcąc czuć się bezpiecznie i wieść stabilne życie, godzą się tym samym 

na przypisaną im dominację ze strony męskiej, pozwalając na pogłębianie „powszechnie 

stosowanych schematów percepcji i wartościowania. Ponieważ owe wspólne zasady zakładają, 

w sposób milczący i bezdyskusyjny, zajmowanie przez mężczyznę pozycji dominacji – 

przynajmniej z pozoru, kobiety, chcąc respektować wzajemny układ, deklarują gotowość bycia 

z mężczyzną, którego godność jest jasno i wyraźnie potwierdzona poprzez ich (kobiet) 

widoczne przekroczenie”3. Wyżej wymienione wartości, takie jak bezpieczeństwo i stabilność, 

                                                 
1 P. Bourdieu, Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004, s. 42 
2 Tamże, s. 55-56 
3 Tamże, s. 49 
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wiążą się z wyborami przyszłych mężów przez kobiety, które w większości poszukują 

wyższych i starszych partnerów, mogących zapewnić szczęśliwy i długi byt. Potwierdzają to 

słowa Bourdieu: „niepodlegająca ani dyskusji, ani racjonalizacji całkowicie arbitralna 

skłonność, która obserwowana jest w przypadku postulowanych i rzeczywistych różnic wzrostu 

i wieku partnerów, może rodzić się i spełniać tylko i wyłącznie w doświadczeniu wyższości, 

którego najbardziej czytelnymi (rozpoznanymi przez wszystkich) znakami są wiek i wzrost 

(traktowane jako wskaźniki dojrzałości i gwarancja bezpieczeństwa)”4. Stąd też zakorzenione 

w klasycznym myśleniu, wyobrażenie starszego i wyższego mężczyzny, biorącego za żonę, 

młodszą i niższą partnerkę. Fizyczne aspekty męskości istotne są szczególnie dla kobiet 

„przywiązanych do tradycyjnego modelu związku (…), wywodzących się z niższych warstw 

społecznych (rzemieślnicy, chłopi, robotnicy), gdzie małżeństwo jest traktowane jako najlepszy 

z możliwych sposobów zdobycia przez kobiety określonej pozycji społecznej”5. Pozycji 

społecznej, która potrzebna jest kobietom, aby czuć się wartościowo przy boku mężczyzny.  

 Pierre Bourdieu udowadnia dalej, że starania kobiet, co do poprawy swojego wizerunku, 

skorelowane są bezpośrednio z nadziejami, jakie mężczyźni mają, co do swoich partnerek, 

a one robią wszystko, aby sprostać tym oczekiwaniom. Cytując po raz kolejny francuskiego 

socjologa: „wszystko to, co jest zawarte implicite w codziennej nauce kobiecości, objawia się 

w całej pełni w tzw. kursach dla hostess czy kursach modelek – nauka prezentacji ciała, savoir-

vivre’u lub, jak odnotowała Yvette Delsaut, nauka odpowiedniego poruszania się, stania (dłonie 

za plecami, stopy ułożone równolegle względem siebie), uśmiechania się, wchodzenia 

i schodzenia ze schodów (bez spoglądania na stopy), zachowania się przy stole („hostessa 

powinna dbać o to, żeby wszystko przebiegało sprawnie, ale jej troska nie powinna być 

widoczna”), podejmowania gości („bycie przyjazną”, „odpowiadanie w grzeczny sposób”). Jest 

to więc nauka dobrego u-trzymania się – w podwójnym sensie: zarówno zachowania, jak 

i właściwego sposobu prezentacji: ubierania się („bez krzykliwych, zbyt żywych, agresywnych 

kolorów”) i makijażu”6. Skoro wiemy w czym przejawia się kobiecość, zobaczmy, jak 

Bourdieu definiuje męskość.  

Otóż, „męskość rozumiana jako zdolność reprodukcyjna: seksualna i społeczna, ale też 

jako zdolność do walki i stosowania przemocy (szczególnie zemsty, odwetu) jest przede 

wszystkim obciążeniem. (…) prawdziwie męski mężczyzna będzie wykorzystywać każdą 

                                                 
4 P. Bourdieu, Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004, s. 49 
5 Tamże, s. 49 
6 Tamże, s. 41 



3 

 

sposobność do walki o honor, godność i chwałę w sferze publicznej”7. Niewątpliwie to 

mężczyzna bardziej kojarzony jest z odwagą i wszystkimi tymi aspektami, które są 

niebezpieczne i mogą przynosić ryzyko utraty życia. Stąd takie zawody jak, np. policjant, 

strażak, żołnierz czy też ratownik górski, zdominował pierwiastek męski. Pierre Bourdieu 

tłumaczy, w jaki sposób kształtują się „heroiczne” postawy młodych mężczyzn. „Analiza 

antropologiczna ujawnia, że proces psychiczny, który zgodnie z tradycją psychoanalizy, 

prowadzi chłopców do zerwania quasi-symbolicznego związku z matką kształtującego ich 

własną tożsamość płciową, jest przygotowywany przez grupę szczególnie pieczołowicie: 

zerwanie ze światem matki wywołane jest za pośrednictwem całego ciągu rytuałów 

seksualnego nadania, skierowanych ku maskulinizacji, zwłaszcza za pośrednictwem 

całokształtu zróżnicowanych i różnicujących praktyk codziennej egzystencji (sport, męskie gry, 

polowanie itp.). Dziewczęta (i na ich nieszczęście – synowie wdów) są zwolnione z udziału 

w tym procesie, co pozwala im zachować pewną ciągłość związku z matką”8. Istniejące 

odchylenie na poziomie referencyjnym, jakim są synowie wdów, prowadzi do dalszej analizy 

i sprawdzeniu tego, czy faktycznie posiadanie męskiej płci jest jednoznacznie kojarzone 

z prawdziwym męstwem. Otóż, „niektóre z postaci odwagi, zwłaszcza te obecne 

w zachowaniach żołnierzy czy policjantów (a także członków wszelakich jednostek 

specjalnych), również w działaniach grup przestępczych, ale też, bardziej banalnie, niektórych 

grup zawodowych (na przykład związanych z budownictwem, gdzie stosuje się przymus 

i zachętę do zaniedbywania środków bezpieczeństwa) – mają swe źródło w strachu przed utratą 

szacunku lub podziwu grupy (…). Wydaje się więc, że to co nazywamy odwagą, jest bardzo 

silnie uwikłane w tchórzostwo, wiele bowiem przypadków zabójstw, tortur, gwałtów, 

wykorzystywania, nadużyć czy innych postaci dominacji dokonuje się na fundamencie typowo 

męskiego strachu przed wyłączeniem ze świata twardych i nieustraszonych mężczyzn”9. Jako 

podsumowanie różnic między męskością a kobiecością można przywołać stwierdzenie, iż 

„męskość (…), jest pojęciem wybitnie relacyjnym, skonstruowanym głównie dla innych 

mężczyzn, ale przeciw kobiecości – przeciw lękowi wzbudzanemu przez kobiecość – przede 

wszystkim kobiecość odnajdywaną w samym sobie”10. Taka konstatacja potwierdza 

niemizoginistyczny charakter owej pracy naukowej i podkreśla wartość uniwersalną tej 

publikacji.  

                                                 
7 P. Bourdieu, Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004, s. 64-65 
8 Tamże, s. 36-37 
9 Tamże, s. 66-67 
10 Tamże, s. 67 
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 Tyle na temat czystej teorii w wykonaniu Pierre’a Bourdieu. Teraz przejdę do analizy 

przypadku na przykładzie relacji Leona i Matyldy w filmie Luca Bessona Leon zawodowiec. 

Chcę sprawdzić czy wyżej przywoływane założenia, sprawdzają się w badaniu stosunków 

między zawodowym mordercą a dwunastoletnią dziewczynką. Jaki wpływ na ich tożsamość 

ma środowisko, w którym żyją i jak ukształtowała ich przeszłość? Co poróżnia parę bohaterów, 

a gdzie widoczna jest płaszczyzna porozumienia? I najważniejsze, jaka istnieje między nimi 

relacja? Ojciec-córka? Mężczyzna-dziecko? Czy jeszcze inna? Na powyższe problemy 

postaram się znaleźć wyczerpujące odpowiedzi i scharakteryzować stosunek łączący dojrzałego 

Leona z nastoletnią Matyldą. 

 Jeśli chodzi o Leona to reżyser filmu - Luc Besson - mówi o nim: „To nieopierzony 

kurczak. To kurczak, który ma niewielki móżdżek i wielkie serce”11. Sam Jean Reno, tak 

postrzega granego przez siebie bohatera: „Leon jest kimś, kto działa, lecz nie myśli: wykonuje 

swoje kontrakty, jego pieniędzmi zarządza Aiello (jego filmowy wspólnik). Całe jego życie jest 

mechaniczne, automatyczne, bez udziału duszy”12. Wykonuje zawód płatnego zabójcy, 

likwidującego ludzi, którzy nie stosują się do określonych reguł. W przeciwieństwie do swoich 

niesubordynowanych ofiar, Leon posiada twarde zasady, które traktuje, niczym kodeks 

rycerski. Nigdy nie obiera za cel kobiet i dzieci. Zabijanie jest jego pracą, dlatego nie odnosi 

się do niczego osobiście (uważa, że zemsta jest zła). Ma szacunek do wykonywanego przez 

siebie fachu i przyjmuje zlecane misje z pokorą. Broń, to po prostu narzędzie w wykonywanej 

przez niego pracy. Patrząc przez pryzmat zawodowy, Leon to dokładny, niezniszczalny 

profesjonalista, wykonujący posłusznie polecenia. Dba o kondycję swojego ciała i porządek 

wokół. W życiu prywatnym uchodzi za mizantropa, samotnika i dziwaka. „Taki facet, jak Leon, 

może żyć tylko w Nowym Jorku, w Kairze lub Delhi. W Paryżu rozszyfrują go wszystkie 

dozorczynie. Jeżeli w Nowym Jorku idziesz z piórkiem w tyłku, to wszystko jest normalne. 

Jeżeli masz czerwone włosy, to też jest normalne. Jeżeli nosisz łachmany, jesteś nawet 

oryginalny… To Babilon”13. Jest emigrantem z Włoch, mieszkającym we włoskiej dzielnicy 

Nowego Jorku. Wbrew powszechnie znanym wartościom rodzinnym, jakie pielęgnowane są na 

Półwyspie Apenińskim, Leon cierpi na doskwierającą samotność. Jedynym jego przyjacielem 

jest kwiatek, który podobnie jak on, nigdy nie narzeka, nie zadaje pytań i nie ma korzeni14. Jego 

życie zmieniło się w wieku dziewiętnastu lat, kiedy stracił ukochaną kobietę. Wraz z nią 

                                                 
11 E. Haymann, Jean Reno, Assimil, Kraków 2004, s. 80 
12 Tamże, s. 80 
13 Tamże, s. 82 
14 L. Besson, Leon zawodowiec, Francja 1994 
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odszedł pociąg seksualny, pozbawiając Leona spełniania się jako prawdziwy mężczyzna. 

Dalszej ujmy jego męskości nadaje brak umiejętności pisania i czytania, co jeszcze bardziej 

przybliża go do portretu człowieka infantylnego, albo chłopca uwięzionego w ciele mężczyzny. 

Ma jednak świadomość tego, że jego psychika nie jest we właściwej kondycji. W jednej ze scen 

mówi: „jestem stary, ale muszę dorosnąć”15. Jego życie staje do góry nogami, gdy pojawia się 

„nowy element: dziecko… To niespodzianka, panika”16. 

 Tym bardziej, że jest to nietypowa dziewczynka o imieniu Matylda. Pali papierosy, nie 

chodzi do szkoły, zachowuje się kokieteryjnie i bardzo dojrzale jak na swój wiek. Przez 

rodziców i siostrę traktowana z politowaniem. Kocha jedynie swojego młodszego brata, który 

ginie z rąk skorumpowanych policjantów wydziału narkotykowego. To jego śmierć będzie 

chciała pomścić przy pomocy Leona, będącego jej sąsiadem. Interesowała się nim od dłuższego 

czasu, zna jego nawyki, wie ile kartonów mleka kupuje. Kiedy godzi się na udzielenie jej 

pomocy, w małej rodzi się wzmożona chęć do działania. Staje się nie tylko gospodynią domową 

dla Leona, ale także wspólniczką w „sprzątaniu” rzezimieszków. Dziewczynka podkochuje się 

w starszym mężczyźnie, wybawicielu, który może pomóc zadośćuczynić śmierć braciszka. 

Czuje się przy nim bezpiecznie i jest szczęśliwa, że ma nad nią władzę. Jest mu posłuszna, bo 

tylko on okazał jej, tak potrzebne zainteresowanie i pewność, że nie jest sama na świecie. 

Matylda u boku Leona przechodzi przyspieszony kurs dorastania i dojrzewania, do tego stopnia, 

że będzie pożądać kontaktu seksualnego z tytułowym zawodowcem. Autor biografii Jeana 

Reno, wspominany wcześniej Emmanuel Haymann, tak określa relację bohaterów: „Po 

pierwsze, jego (przyp. Leona) relacje z dzieckiem nie mogą być perwersyjne i dwuznaczne; 

jeżeli kocha małą, to zawsze platonicznym i czystym uczuciem”17. Mimo zamierzonego 

unikania dwuznaczności, relacja Matyldy z Leonem jest kilkuwymiarowa, i zapewne taka 

nieoczywista miała właśnie być.  

 Zmierzając ku końcowi, chciałbym przedstawić płaszczyzny porozumienia między 

bohaterami i pokazać, w jaki sposób udało im się stworzyć coś tak wyjątkowego. Po pierwsze 

samotność. Bohaterowie, pomimo życia w metropolii, jaką jest niewątpliwie Nowy Jork, 

doznają wyobcowania i niezrozumienia przez społeczeństwo. Leon ze względu na brak rodziny, 

Matylda z powodu braku porozumienia z rodzicami i siostrą. Oboje potrzebują bliskości 

i kontaktu z kimś, kto odczuwa podobnie. Matylda, dzięki relacji z Leonem czuje się potrzebna, 

on może zaopiekować się kimś, kto według jego kodeksu jest równie ważny, jak kobieta, 

                                                 
15 L. Besson, Leon zawodowiec, Francja 1994 
16 E. Haymann, Jean Reno, Assimil, Kraków 2004, s. 80 
17 Tamże, s. 82 
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a mianowicie dziecko, w tym przypadku dziewczynka. Drugą wspólną dla nich cechą jest 

posłuszeństwo i stosowanie się do zasad. Matylda słucha Leona z powodu szacunku, jaki do 

niego ma. Jest gotowa zrobić wszystko, co tylko on karze. Leon, jako tytułowy zawodowiec, 

perfekcyjnie wykonuje powierzane mu przez szefa zadania. Oboje są nieufni wobec ludzi, 

którzy potrafią tylko zawodzić i stwarzają problemy. Stąd Leon wspólnie z Matyldą pielęgnują 

roślinkę, która oprócz podobnych cech do Leona (przyp. o których wspominałem wcześniej), 

jest symbolem ich „związku” a także dzieckiem, którym Matylda faktycznie jest, a Leon nosi 

je w sercu. Oczywistą płaszczyzną porozumienia wydaje się być interes, jaki Matylda ma dla 

Leona, a mianowicie, zabicie morderców jej ukochanego brata. Początkowo Leon ma 

wątpliwości, czy na pewno zemsta będzie odpowiednią rekompensatą przy tak ogromnej 

stracie. Ostatecznie dochodzą do porozumienia. W Leonie budzą się opiekuńcze, niejako 

ojcowskie cechy. Troszczy się o dziewczynkę, zachowując pozory stanowczości i silnej 

ojcowskiej ręki. Niekiedy Matylda wprowadza go w zakłopotanie, gdy wyznaje mu miłość. 

Oboje nie mają doświadczenia seksualnego, Matylda z powodu dziecięcego wieku, Leon ze 

względu na noszoną w sercu traumę po stracie ukochanej. Ostatnim ważnym punktem ich 

porozumienia jest wzajemna fascynacja i uczenie się od siebie. Matylda uczy Leona pisać 

i czytać, on wprowadza ją w tajniki sztuki, jaką jest zabijanie. Dzięki znalezieniu swojej 

„drugiej połówki” odkrywają radość dnia codziennego w miejscu, które wydawało się, że 

będzie grobowcem ich samotności i pustki.   

 Analizując powyższy przykład filmowy i odnosząc go do rozważań Pierre’a Bourdieu 

nad zależnością kobiet od mężczyzn, można przyznać francuskiemu myślicielowi rację. 

Przedstawicielki płci żeńskiej potrzebują jednocześnie kogoś, kto będzie sprawował nad nimi 

władzę i kogoś, przy kim będą czuły się bezpiecznie. Stwierdzenie tego faktu nie koliduje 

z tezą, że zarówno kobieta potrzebuje mężczyzny, jak i mężczyzna kobiety. Relacja Matyldy 

i Leona nie przyniosła znacznych korzyści tylko jednej ze stron. Oboje bohaterowie zyskali to, 

co pozwoliło im poczuć się szczęśliwymi. Dlatego z całą śmiałością można uznać, że 

mężczyzna i kobieta są składowymi, które w równej mierze potrzebne są sobie wzajemnie. 

Wartościowanie, która płeć jest ważniejsza nie ma znaczenia dla osób, które chcą stworzyć 

kochający się związek. Najważniejsza jest znajomość własnej wartości i identyfikowanie się ze 

swoją tożsamością, bo to co najistotniejsze leży w głębi nas.  

  

 


