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N
iezliczone badania i!publikacje 
na!temat komunikacji damsko-
-m"skiej nie zmniejszaj# ilo$ci 

wzajemnych narzeka%: „ja nigdy ich nie 
zrozumiem!”. Jako etnogra&czni bada-
cze postanowili$my wi"c na!w'asne oczy 
przyjrze( si", kim w'a$ciwie s# wspó'cze$ni 
m")czy*ni i!zobaczy(, jak funkcjonuj# 
w!$wiecie marek i!marketingu, po to, )eby 
dotrze( do odpowiedzi na!pytania w!ro-
dzaju: jak, dlaczego, dlaczego nie, po co, 
w!jaki sposób, kiedy tak, a!kiedy nie…

Najpro$ciej mo)na co$ pozna(, wy-
bieraj#c za!punkt odniesienia to, co!jest 
wyraziste i! dobrze znane. Wyraziste 
i!dobrze znane s# kobiety (jako agencja 
badawcza du)o cz"$ciej badamy kobiety, 
wi"c czujemy si" swojsko w!tym obsza-

rze), a!zw'aszcza ich stosunek do zdrowia, 
urody, w'asnego cia'a. 

Nasze do$wiadczenie badawcze poka-
zuje, )e!m")czy*ni nie s# naj'atwiejszym 
obiektem bada% w!sytuacji, kiedy chce-
my si" dowiedzie( czego$ o!nich samych, 
a!nie tylko o!produktach, których u)ywaj#. 
Dlatego metoda badania musia'a by( tym 
razem bardzo szczególna.

M")czy*ni w!odró)nieniu od kobiet nie s# 
przyzwyczajani od dzieci%stwa do auto-
re+eksji i!zastanawiania si" nad w'asnym 
cia'em czy emocjami. Musimy przej$( 
przez ró)ne warstwy teatru spo'ecznego, 
)eby odkry( prawd" o!nich. Jak pokona( 
zatrza$ni"te przez nich drzwi? Zgodnie 

ze star# prawd#, je$li nie mo)na wej$( 
drzwiami, to!trzeba oknami. I tak w'a$nie 
zrobili$my.

Zastosowali$my technik"! Ekspert 
Szpieg® , czyli narz"dzie, które stosuje-
my, gdy kto$ nie chce lub nie mo)e od-
powiedzie( na!pytania, a!jednak uwa)a-
my, )e!warto spróbowa( doj$( do tematu 
naoko'o. Tak wi"c przez kilka miesi"cy 
prowadzili$my wywiady z!osobami, któ-
re znaj# si" na!m")czyznach, ale nieko-
niecznie musz# nimi by( (cho( mog#). 
Po wywiadzie szkolili$my je (te osoby) 
w!sztuce obserwacji, prosz#c o!szczegól-
ne zwrócenie uwagi na!kilka wybranych 
tematów, a!po kilku tygodniach spotka-
li$my si" z!nimi kontrolnie. Rozmawia-
li$my z! lekarzami, psychoterapeutami, 
farmaceutami, trenerami, ratownikami, 
dietetykami, prostytutkami, tancerkami 
go-go i… partnerkami panów. Równo-
legle przeprowadzali$my wywiady ze 
zwyczajnymi m")czyznami. Pod koniec 
porównali$my dwie warstwy: jak m")-
czy*ni mówi# o!sobie i!jak mówi# o!nich 
eksperci od m")czyzn. 

W!takcie badania badacze spotykali 
si", porównywali wyniki, stawiali hipo-
tezy, mody&kowali pytania na!arkuszu 
badawczym i!ponownie ruszali w!teren.
Tak powsta' raport o!m")czyznach. Bardzo 
du)y. Z!tego powodu na!'amach tego arty-
ku'u mo)liwe jest przedstawienie jedynie 
wycinka rzeczywisto$ci. 
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To!jest naprawd" dobre pytanie. Wbrew 
pozorom najbardziej ciekawe i!wa#ne jest 
ono dla samych m"#czyzn. Dlaczego? Po-
niewa# wiele ich problemów, nieporozu-
mie$ oraz niezadowolenia z!#ycia wynika 
z!faktu, #e!nie znaj% na!nie odpowiedzi.

Kiedy& 'atwiej by'o zde(niowa), 
co!to!znaczy m"sko&) i!co!to!znaczy by) 
prawdziwym m"#czyzn%.Teraz s% zagubie-
ni. Kobiety znacznie szybciej zaakceptowa-
'y swoj% now% rol" w!&wiecie. Nie zawsze 
im si" to!podoba, ale dostosowa'y si" do 
niej i!nie maj% problemu z!odró#nieniem 
tego, co!jest kobiece, a!co!nie jest. M"#-
czy*ni natomiast maj% poczucie, #e!dostaj% 
sprzeczne sygna'y: maj% by) m"scy, ale 
te# musz% by) bardziej kobiecy ni# kiedy& 
–!i!to!jednocze&nie! Dla nich zintegrowanie 
tych dwóch cech jest trudne, bo!skoro nie 
ma wyra*nych granic, to!jak rozpozna), 
kiedy je si" przekracza? Musz% umie) 
zbudowa) dom, zarobi) na!niego, ale te# 
rozmawia) o!tym i!wys'uchiwa) kobiecych 
emocji z!tym zwi%zanych. To!budowa) 
czy rozmawia)? Jak buduj% –!s% za!ma'o 
wra#liwi, ale kiedy s% wra#liwi, s% za!ma'o 
m"scy. M"#czy*ni bardziej my&l% w!ka-
tegoriach „albo –!albo” i!jest im trudno 

pogodzi) cechy przeciwstawne, kiedy nie 
maj% wskazówek (bardzo wyra*nych) jak 
je ze sob% po'%czy) i!co!to!oznacza.

Dlatego komunikaty, które nie prezen-
tuj% bardzo wyra*nego i!zde(niowanego 
wzorca m"sko&ci, s% dla nich przezroczy-
ste Maj% do&) –!na!co!dzie$ zastanawiaj% 
si",!co! jest m"skie, a!co!nie, wi"c je#eli 
musz% jeszcze my&le) o!tym w!czasie re-
klamy czy kupuj%c jak%& mark", to! jest 
to!ju# za!du#y wysi'ek.

Jest to!cecha, która chyba najbardziej dra#-
ni kobiety. Ale m"#czy*ni naprawd" nie 
maj% niczego z'ego na!my&li. I na!pewno 
to!ich przekonanie nie jest skierowane 
przeciwko kobietom. Po prostu, kiedy s% 
m'odzi, zdrowi i!pi"kni uwa#aj%, #e!nicze-
go im nie brakuje. Nie maj% problemów, 
nie maj% niczego do poprawiania –!s% wi"c 
idealni. Bo czy idea' potrzebuje poprawek? 
Idea' jest idea'em takim, jakim jest i!takim 
powinien pozosta). Dlatego nie potrzebuj% 
kremów, makija#u, suplementów diety, 
wizyt u!lekarza… 

W!tym wieku i!z!takim poczuciem nie 
zwracaj% uwagi na!jakikolwiek komunika-
ty „poprawiaj%ce” –!najwa#niejsze dla nich 
jest utrzymanie idea'u. Aby mieli zrobi) 

cokolwiek zwi%zanego z!dbaniem o!siebie, 
musz% zobaczy) powód –!konkretny, wy-
ra*ny, zde(niowany (w!przeciwie$stwie 
do kobiet, które zaakceptuj% troszk" wy-
my&lony i!rozmydlony powód). Kobieta, 
nawet kiedy nie ma problemu, mo#e go 
znale*), je#eli kto& (reklama!) ka#e go jej 
poszuka). Pomijaj%c fakt, #e!m"#czy*ni 
my&l%, #e!s% idealni (wi"c nie s% moty-
wowani do szukania), dodatkowo nie 
s% nauczeni na!co!dzie$ obserwowania 
swojego cia'a i!duszy, zw'aszcza w!stanach 
subtelnych –!te 'agodne, delikatne i!nic 
nieznacz%ce okre&lenia czy opisy, które 
&wietnie dzia'aj% na!kobiety, s% zupe'nie 
nieskuteczne w!przypadku m"#czyzn. 

M"#czy*ni rozwi%zuj% problemy, nato-
miast kobiety je maj%. Gdy m"#czyzna 
mówi o!k'opotach jest niem"ski, kiedy 
kobieta mówi, #e!z!czym& sobie nie ra-
dzi –! jest po prostu kobieca. Mówienie 
o!k'opotach jest w!przypadku m"#czyzn 
pokazaniem s'abo&ci, a! si'a to! jeden 
z!nielicznych atrybutów, który na!pewno 
pozosta' w!okre&leniu sk'adników m"sko-
&ci, pomimo licznych zmian tej de(nicji. 
Je#eli wi"c mówi% o!k'opotach, to!znaczy, 
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!e"co# z"nimi nie jest tak i"!e"nie s$ idealni 
(o"nie!), a"co"gorsza –"s$ s%absi (o"nie!) od 
tego, komu o"tym opowiadaj$. 

Dlatego w%a#nie nie lubi$ babrania si& 
w"problemach –"musz$ wiedzie', co"jest 
nie tak, i"skupiaj$ si& na"rozwi$zaniu –"jak 
je osi$gn$' i"jak mo!na oceni', !e"sytuacja 
zosta%a wreszcie opanowana. 

Kobiety czuj$, !e"co# dzia%a, nawet je!e-
li nie dzia%a –"wystarczy, !e"w"szczegó%ach 
znaj$ problem i"wiedz$, jak dane rozwi$-
zanie ma mu zapobiec. Wystarczy cz&sto, 
!e"wierz$ i"ju! widz$ popraw&. M&!czy(ni 
my#l$ inaczej: problem (czyli konkretne 
objawy) –"rozwi$zanie (konkretne obja-
wy). Pomi&dzy musz$ natomiast znale(' 
si& konkretne dowody lub przynajmniej 
wiarygodne argumenty, aby mogli zaufa'.

Rozmowa w"aptece:
)  A"mo!e jeszcze krem przed goleniem?
)  A"po co? –"pyta zdziwiony m&!czyzna.
)  Skóra b&dzie bardziej mi&kka i"golenie 

b&dzie %atwiejsze i" lepsze –"wyja#nia 
entuzjastycznie farmaceutka.

)  Ale mi si& bardzo dobrze goli. Nie, 
dzi&kuj&.

Farmaceutka jest zdziwiona, !e"m&!-
czy(ni nie s$"otwarci i"nie chc$ czego#, 
co"ma im pomóc, co"ma sprawi', !e"ich 
!ycie b&dzie jeszcze lepsze. A"m&!czyzna 
na"to" :„Po co"co# naprawia', skoro nie 
ma problemu?”.

M&!czy(ni naprawd& nie rozumiej$, 
dlaczego kobiety naprawiaj$ co#, co" ju! 
dobrze dzia%a. Ale dok%adnie to"samo mó-
wi$ kobiety o"m&!czyznach. To, czym si& 
ró!ni$, to"tylko obszar, który naprawiaj$ 
–"wbrew pozorom wzorzec maj$"dok%ad-
nie taki sam. Ró!ni$ si& tylko de*nicj$ 
tego, co"jest problemem i"kiedy mo!na/
trzeba go naprawi'.

Dla kobiet emocje i"relacje s$ czym#, 
co"zawsze mo!e by' jeszcze lepsze. Nie 
musz$ mie' poczucia, !e"s$ teraz gorsze 
i"nale!y co# zrobi' –"wystarczy, !e"w"ich 

wyobra(ni lub w"opowie#ciach czy seria-
lach zobacz$, !e"mog$ by' lepsze. Dlatego 
nieustannie nad tym pracuj$ i"ch&tnie na-
prawiaj$. Nie musz$ mie' problemu, !eby 
co# naprawia'. M&!czy(ni natomiast chc$ 
naprawia' tylko to, co" jest wyzwaniem 
i"co#, co"widz$, !e"jest gorsze (bo"kiedy# 
by%o lepsze). Dlatego ch&tnie zmieniaj$ 
wiertark& na" jeszcze lepsz$ (skoro stara 
nie mo!e robi' tego, co"potra* nowa –"jest 
to"powód, !eby j$ wymieni'). Ale nie chc$ 
u!ywa' kremu, który zmi&kczy ich skór&, 
skoro nie maj$ problemu z"jej obecnym 
stanem mi&kko#ci.

Ka!dy komunikat, który zach&ca 
m&!czyzn do zapobiegania problemom, 
których jeszcze nie do#wiadczyli –"jest ko-
munikatem nieadekwatnym. To"t%umaczy, 
dlaczego m&!czy(ni nie u!ywaj$ kremów 
piel&gnacyjnie. Co"znaczy „piel&gnacyj-
nie”? Piel&gnuje kobieta –"oni rozwi$zuj$ 
problemy. Po co"u!ywa' kremu, kiedy 
nic nie dolega. Je!eli sw&dzi, pojawia si& 
wysypka, skóra jest tak sucha, !e"a! #ci$-
gni&ta, to"dopiero jest powód, by si&gn$' 
po krem. 

Cho'by za"t& cech& marketerzy powinni 
pokocha' i"doceni' m&!czyzn.

Kobieta przychodzi po dezodorant, 
wychodzi z"kremem i"witaminami. O"de-
zodorancie zapomnia%a w"trakcie 20-mi-
nutowej dyskusji ze sprzedawczyni$. Kiedy 
m&!czyzna przychodzi po dezodorant 
–"kupuje go. Je!eli nie ma takiego, jaki 
chce (a"jest to"dla niego wa!na kategoria), 
to"idzie do innego sklepu. Nie chce prowa-
dzi' 15-minutowej dyskusji ze sprzedaw-
czyni$ na"temat mo!liwych zamienników. 

Kobiety uwielbiaj$ zmiany produktów 
–"cz&sto nie mog$ si& doczeka' (i"cz&sto 
wcale nie czekaj$) a! co# si& sko+czy, by 
móc kupi' sobie co# nowego. Nie dlatego, 
!e"stary produkt ju! nie dzia%a, ale dlate-

go, !e"wierz$, maj$ nadziej&, !e"nast&p-
ny b&dzie jeszcze lepszy. Dla kobiet sam 
fakt, !e"pojawi%o co# nowego, jest wystar-
czaj$cym powodem, by chcie' to"mie'. 
Dla"m&!czyzn"musi istnie' powód. Po-
przedni produkt musi by' nieskuteczny, 
musi pojawi' si&"nowy problem, !eby 
si&gn$' po co# innego. Inaczej kupienie 
czego# nowego oznacza%oby marnowanie 
cennego czasu na"rzecz, która wcale nie 
jest dla nich przyjemna –"umówmy si&, 
wybór np. kremu nie jest tym samym, 
co"kupowanie nowej wiertarki czy ogl$-
danie meczu –"ka!dy ma swoje priorytety.

Dlatego, gdy m&!czyzna znajdzie 
i"wreszcie kupi jaki# krem, to"ju! przy"nim 
d%ugo zostanie. Skoro dobrze si& wch%a-
nia, ma odpowiedni zapach, wiadomo jak 
odkr&ci' tubk& i"wygodnie j$ si& stawia 
na"szafce w"%azience –"to"po co"cokolwiek 
zmienia'?! Idealny konsument!

Nie jest trudno nauczy' si& czego# 
nowego. Trudno natomiast zapomnie' 
o"wszystkim, co"znali#my wcze#niej. Je-
!eli stosujemy takie same zasady, jakie 
by%y aktualne kilka, kilkana#cie lat temu, 
wzgl&dnie regu%y sprawdzone na"kobie-
tach –"nie mo!emy mie' nigdy pewno#ci, 
!e"nasze dzia%ania b&d$ skuteczne wobec 
m&!czyzn. Z"czasem zmieniaj$ si& de*-
nicje, zmienia si& wiedza i"oczekiwania. 
Dlatego za"ka!dym razem trzeba patrze' 
na"tu i"teraz –"i"oczywi#cie my#le' o"tym, 
na"kogo si& kierujemy. 

M&!czy(ni s$ bardzo ciekaw$ grup$ 
konsumenck$, chyba troszk& ma%o zba-
dan$ i"troszk& zaniedban$ przez markete-
rów. A"warto przecie! pami&ta', jak to"po-
wiedzia% jeden z"m&!czyzn na"badaniu, 
!e"„przecie! kole# to"te! cz%owiek!”. 

Julia Izma%kowa, za%o!ycielka Izma%kowa 
Consulting, pierwszej w Polsce *rmy 
specjalizuj$cej si& w badaniach etnogra*cznych 
dla marketingu i biznesu. 
ju l ia@izmalkowa.com


