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Wprowadzenie

Badacze tematu obecności kobiety w Kościele katolickim słusznie zwracają uwagę, że 
tematyka kobieca przez funkcjonariuszy Kościoła była podejmowana de facto od jego 
początków. To zdecydowanie problematyka wielowymiarowa i wymagająca szczegó-
łowych analiz. Aby zatem zrozumieć miejsce kobiety w katolicyzmie, należy wziąć 
pod uwagę dokonywane przez ojców Kościoła i teologów interpretacje Ewangelii 
i Listów Apostolskich zawartych w Nowym Testamencie, a także wykładnię ofi cjal-
nej doktryny Kościoła katolickiego. Nie można również zapominać o historycznych 
i społecznych procesach zmiany wielu paradygmatów cywilizacji zachodniej, które 
w istotny sposób wpłynęły na sposób myślenia o rolach kobiety i mężczyzny w społe-
czeństwie. Poza ofi cjalnym stanowiskiem uniwersalnego Kościoła ciekawa jest rów-
nież analiza stanowisk lokalnych Kościołów katolickich wobec wzorów kobiecości 
we współczesnej cywilizacji zachodniej. 

Tematem niniejszego artykułu będzie wizja oraz postrzeganie roli oraz funk-
cji społecznych kobiety w Kościele katolickim w Polsce. Ofi cjalne dokumenty 
Episkopatu oraz wypowiedzi niektórych polskich teologów i teolożek, a także kato-
lików świeckich, pokazują, że toczy się obecnie dyskurs na temat kobiet i kobiecości, 
funkcjonowania kobiet w życiu społecznym, rodzinnym i politycznym, a także ten 
dotyczący roli kobiet w strukturach kościelnych. Samo pojęcie dyskursu może być 
rozumiane jako odnoszące się do różnych aspektów. W naukach humanistycznych 
jest ono defi niowane i postrzegane na trzy różne sposoby:

– jako rozmowa,
– jako szczególna oraz uporządkowana odmiana myślenia,
– jako specyfi czne użycie języka, bliskie wypowiedzi i tekstowi, a więc odnoszące 

się do sfery semiotyki (Encyklopedia socjologii 1998, hasło „Dyskurs”). 
Cezary Trutkowski defi niuje dyskurs jako „zdarzenie komunikacyjne przebiega-

jące w określonym kontekście społecznym, mające przede wszystkim charakter języ-
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kowy, ale zawierające w sobie całość znaczących działań aktorów, także znaczących 
działań pozajęzykowych” (Trutkowski 2004: 44–45). Dla Magdaleny Lisowskiej-
-Magdziarz „dyskurs to nie tylko wymiana komunikacyjna; to złożona całość, w któ-
rej obrębie język wiąże się z ideologią, wiedzą, strategiami społecznymi i komunika-
cyjnymi, i kształtowany jest przez skomplikowane relacje pomiędzy wiedzą i władzą. 
Nieustanne ścieranie się różnych dyskursów wpływa na kształt życia społecznego i po 
prostu na fi zyczne warunki życia człowieka” (Lisowska-Magdziarz 2006: 23).

Dyskurs dotyczący kobiet (o czym będzie mowa w dalszej części artykułu) trwa 
już od samych początków chrześcijaństwa, niemniej jednak można zaobserwować, że 
wraz ze wzrostem aktywności ruchów feministycznych w XX wieku problematyka ta 
jest intensywniej dyskutowana na forum kościelnym. Przemiany społeczne, jak twier-
dzą socjologowie zajmujący się refl eksją nad transformacją nowoczesności, nigdy nie 
pozostają bez odzewu na poziomie znaczących instytucji i podsystemów społecznych. 
Co podkreślał Niklas Luhmann, postulaty formułowane przez środowisko społeczne 
(w tym przypadku ruchy emancypacyjne i feministyczne) znajdują odzwierciedlenie na 
poziomie regulacji systemowych i rozstrzygnięć prawnych, politycznych bądź ekono-
micznych. Kościół katolicki uniwersalny, jak i kolejne Kościoły lokalne w społeczeń-
stwach europejskich podejmują się również debaty na temat roli kobiety i jej tożsamo-
ści, proponując nierzadko konkurencyjne oferty ideologiczne w odbiorze społecznym 
wobec ruchów świeckich. Jak twierdzi Luhmann: „żaden z jego [społeczeństwa – przyp. 
K.L., Ł.Z.] wyspecjalizowanych subsystemów nie reprezentuje społeczeństwa wobec 
społeczeństwa” (Luhmann 1994: 33). Wiąże się to bezpośrednio z przemianami spo-
łecznymi, które ukształtowały specyfi czną strukturę obecnej cywilizacji zachodniej, a co 
za tym idzie, z funkcjonowaniem religii jako jednym z równorzędnych subsystemów. 
Jeśli w społeczeństwie tradycyjnym funkcję legitymizującą władzę świecką i wyjaśnia-
jącą zjawiska ze sfery życia społecznego posiadała zinstytucjonalizowana religia (w tym 
kontekście głównie Kościół katolicki) i to ona była poświadczeniem hierarchicznego 
różnicowania się systemu, to współczesne społeczeństwo, wysoce zróżnicowane, nie 
zaakceptuje takiej funkcji religii ani też żadnego innego rzecznika bądź bliżej nie-
określonej wewnętrznej, całościowej dla społeczeństwa, reprezentacji. Luhmann pisze: 
„daremnie szuka się pośród społecznych systemów funkcjonalnych jakiegoś a priori 
i równie daremnie narzeka się na upadek kultury i kryzys legitymizacji” (ibidem). We 
współczesnym społeczeństwie zachodnim występuje układ wyspecjalizowanych kom-
petencji funkcjonalnych, a jedną z nich jest właśnie religia (Luhmann 1998). Porządek 
hierarchiczny, który był typowy dla społeczeństw tradycyjnych, z zasady dążył do ure-
gulowania komunikacji (między elementami hierarchii społecznej) na zasadzie formu-
ły nakaz – posłuszeństwo. Można zatem uznać, że w cywilizacji zachodniej to właś-
nie religia posiadała taką funkcję regulującą komunikację, która trwała aż do Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej w 1789 roku (Luhmann 1989: 155–169). W liberalnych syste-
mach zróżnicowanych, czyli nowoczesnych i ponowoczesnych, nie ma takiego uprzy-
wilejowanego miejsca, tak więc nie może być nim ani nauka, ani polityka, ani też religia.
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Założenia metodologiczne

Należy również wspomnieć, że analiza tego, w jaki sposób odbywa się defi niowanie 
kobiecości w Kościele katolickim, powinna uwzględniać kilka poziomów refl eksji. 
Jak podkreśla Harriet Bradley, w każdej społeczności, w tym we wspólnocie religijnej, 
upłciawianie i konceptualizacja płci są dynamiczne i zawsze mają miejsce na trzech 
poziomach. Są to: 

– mikropoziom, który obejmuje wzory indywidualnego zachowania i interakcji 
w życiu codziennym. O kobiecości na poziomie mikro mogą zatem świadczyć 
zasady i normy, do których odwołują się codzienne interakcje, np. między du-
chownymi a kobietami, zarówno świeckimi, jak i zakonnicami;

– mezopoziom, uwzględniający upłciowienie w różnych typach organizacji. Płeć 
ujawnia się w organizacjach poprzez zasady kontroli społecznej, normatywnie 
regulowane oraz powtarzalne działania społeczne itd. O tym, w jaki sposób na 
poziomie mezo będzie realizować się kobiecość w Kościele, świadczą normy 
i regulacje, które wyznaczają miejsce kobietom w organizacjach kościelnych 
(np. dostępność urzędów kościelnych);

– makropoziom, który realizuje się w wymiarze instytucjonalnym. Tu szczegól-
ne znaczenie będą mieć ofi cjalne wypowiedzi Episkopatu i biskupów na temat 
kobiet i kobiecości (Bradley 2008: 37).

Trzeba również wziąć pod uwagę, że związek tych trzech poziomów jest nieod-
łączny, a mianowicie relacja między działaniem podmiotu a strukturą społeczną jest 
wzajemnie sprzężona. Badacze tacy jak Anthony Giddens zwracają uwagę na fakt, że 
działanie podejmowane przez jednostkę tylko pozornie jest wolne – jest ono bowiem 
zawsze determinowane przez kontekst społeczny, szczególnie zaś przez reguły i za-
soby będące składnikami struktury społecznej (Giddens 2003: 11–35).

Nie sposób opisać tego, jakie wzory kobiecości są konstruowane na wszystkich 
trzech poziomach dyskursu Kościoła katolickiego w Polsce. W związku z tym skupi-
my uwagę przede wszystkim na poziomie makro, czyli wymiarze instytucjonalnym, 
który przejawia się zwłaszcza w ofi cjalnych wypowiedziach Episkopatu. W wyniku 
takiego zawężenia analizie treści zostały poddane ofi cjalne dokumenty Episkopatu, 
wydane od 2000 roku, podejmujące tematykę kobiecości, a zwłaszcza ostatni doku-
ment przyjęty w czerwcu 2009 roku, opublikowany we wrześniu 2009, zatytułowany 
Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie8. Podczas analizy dokumentów dążyliśmy do 
odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie role społeczne są przypisywane kobiecie w świetle ofi cjalnych dokumen-
tów Episkopatu?

8 Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, dokument Konferencji Episkopatu Polski przy-
gotowany przez Radę ds. Rodziny, za: http://www.episkopat.pl/?a=show&id=209&typ=2 (stan 
z 15.10.2009).



204 Katarzyna Leszczyńska, Łukasz Zych  204

2. Jakie są funkcje i działania wiążące się z tymi rolami?
3. Jak defi niowana jest kobiecość w dokumentach?
4. Jakie cechy według Episkopatu są uznawane w dokumentach za naturalne, 

a jakie są sprzeczne z naturą kobiecą?
5. Jakie kategorie kobiet są przywoływane w badanych dokumentach?

Płeć jako istotny czynnik podziału społecznego 

Problematyka związana z płciowością jest tematem wielu badań socjologicznych. 
Analizowana jest ona wielowymiarowo, gdyż odnosi się do różnych elementów życia 
człowieka. Wprowadzenie rozróżnienia na płeć biologiczną (sex) i kulturową (gender) 
umożliwiło socjologom prześledzenie procesu konstruowania płciowości i seksual-
ności. Harriet Bradley w badaniach nad płcią kulturową opisała społeczne znaczenie 
podziału płciowego w następujący sposób: 

1) Płeć należy interpretować jak konstrukt społeczny oraz sposób porządkowania 
świata.

2) Płeć nie ma natury stabilnej, jest bowiem zmienna, procesualna i relatywna 
i zależy od kultury i kontekstu historycznego.

3) Płeć kulturowa jest elementem wykorzystywanym w dyskursie publicznym, 
a zwłaszcza politycznym. Jest więc zawsze fenomenem wykorzystywanym 
w relacji władzy, powiązanym z polityką. 

4) Płeć to jednak nie jedynie czysty dyskurs, jak twierdzą postmoderniści i post-
modernistki – jest bowiem doświadczana przez jednostki jako materialna. Płeć 
to zatem nie tylko i wyłącznie etykieta, i powinna być badana jako element 
relacji. Jest „żywym doświadczeniem”, zatem jest przeżywana w życiu.

5) Nie jest właściwością jednostek, ale fenomenem społecznym, przy czym jest 
kształtowana przez doświadczenia biografi czne. To doświadczenie intersu-
biektywne (Bradley 2008: 13–16).

Płeć jest zatem kategorią społeczną wpływającą na stratyfi kację społeczną. Kwestia 
płci i identyfi kacji z nią danej jednostki wpływa na każdą sferę życia prywatnego, na-
wet na tę pozornie z nią niezwiązaną. Również instytucje są upłciowione i tak samo 
wpływają na konstruowanie płci. Kościół katolicki (rozumiany socjologicznie, nie zaś 
metafi zycznie, jako instytucja) jest więc również upłciowiony i podlega takim samym 
mechanizmom jak inne instytucje społeczne. Problematyka płci w Kościele katolic-
kim w ujęciu Bradley będzie zatem ujęta jako konstruowanie płciowości w obrębie 
instytucji, w sposób odpowiadający danym realiom historycznym i społecznym. 
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Kobiety i wyznania chrześcijańskie – zarys genezy nauczania 

Chrześcijaństwo od samych początków miało ambiwalentny stosunek do kobiet 
(Renzetti i Curran 2005). Jak podkreślają niektórzy współcześni teologowie i te-
olożki, Jezus odznaczał się bardzo liberalnym (jak na czasy, w których żył) stosun-
kiem do kobiet, czego dowodzi jego postawa odnośnie do Maryi, Marii Magdaleny, 
a także dyskusje z kobietami, których zapis odnajdujemy w Ewangeliach. Co cie-
kawe, różne interpretacje teologii feministycznej podkreślają, że w pierwotnym na-
uczaniu Jezusa nie było szowinizmu. Co więcej, stwierdza się, że Jezus odrzucał 
uprzedzenia płciowe, na przykład stosował te same normy do kobiet i mężczyzn. 
Jednocześnie pierwsi apostołowie bardzo mocno zaznaczali wyższość mężczyzny 
nad kobietą w rodzącym się chrześcijaństwie. Już w Listach św. Pawła, np. w Liście do 

Efezjan (5, 22–24) apostoł mówi, że kobieta winna być poddana mężowi, a w Liście 

do Koryntian (11, 7–9), że powinna zakrywać głowę, bowiem powstała z mężczyzny 
i nie jest obrazem Boga. Owe fragmenty były interpretowane przez ojców Kościoła 
oraz wielu teologów chrześcijańskich jako poważne przesłanki do legitymizowania 
niskiej roli kobiety w Kościele. Niektórzy badacze twierdzą jednak, że w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa kobiety były aktywne we wspólnotach chrześcijańskich. 
Studiowały pisma, ewangelizowały, nauczały, chroniły prześladowanych, jak rów-
nież prorokowały.

Już u samego początku chrześcijaństwa widzimy ambiwalentną postawę tej dok-
tryny względem kobiet, które spełniały rolę w pierwszych zborach chrześcijańskich, 
a jednocześnie były informowane przez apostołów o konieczności podporządkowa-
nia się mężczyznom. Całkowita dominacja mężczyzn zaczyna się jednak w V wieku. 
Wiąże się to z rozwojem myśli dogmatycznej w Kościele, a także z nauczaniem ojców 
Kościoła. Postrzeganie cielesności i seksualności (z czym bezpośrednio jest związane 
również postrzeganie samych kobiet) staje się negatywne. Wzorem życia naśladow-
cy Chrystusa staje się życie w celibacie, seks jest jedynie instrumentem służącym 
do rozmnażania się. Św. Augustyn twierdził nawet, że stosunek seksualny to źródło 
przenoszenia grzechu pierworodnego na kolejne pokolenia. Pojawiają się pierwsze 
usystematyzowane wizje kobiecości, dualne i sprzeczne aksjologicznie. Z jednej stro-
ny źródło kobiecości widziane jest w postaci Ewy – grzesznicy z biblijnego Raju, ku-
sicielki Adama i pośredniej sprawczyni upadku człowieka, a z drugiej strony można 
dostrzec obraz kobiety widziany poprzez postać Maryi, matki Zbawiciela, pokornej 
i oddanej swojemu Synowi. Te dwie wizje w pewien sposób determinują postrzeganie 
kobiecości w chrześcijaństwie aż do dzisiejszych czasów. Należy jednak mieć na uwa-
dze, że postrzeganie seksualności w wielu Kościołach chrześcijańskich (szczególnie 
protestanckich) uległo istotnej przemianie (Renzetti i Curran 2005: 483–484).

O ile Kalwin i Luter, wielcy reformatorzy chrześcijaństwa, jedynie dopuszcza-
li w małżeństwie kobiety i mężczyzny stosunki seksualne (umiarkowanie i niezbyt 
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często), o tyle współczesne kościoły protestanckie podchodzą do tej tematyki dużo 
bardziej liberalnie. Wprawdzie w wielu wspólnotach występuje mniej lub bardziej su-
rowa krytyka seksu przedmałżeńskiego, jednak na przykład ewangelicy amerykańscy 
w 1992 roku wydali raport, w którym była mowa, że jeśli nastolatki podejmują ży-
cie płciowe, powinny używać prezerwatyw, a także uznano masturbację za czynność 
nieszkodliwą i praktykę powszechnie występującą w okresie dojrzewania dziewcząt 
i chłopców. Pojawiła się tam również sugestia uznania za dopuszczalne związków 
opartych na miłości osób tej samej płci, czyli związków homoseksualnych. Podobnie 
w Kanadzie Kościół Episkopalny w 1988 roku stwierdził, iż homoseksualiści mogą 
być przywódcami Kościoła, a w 1996 roku wydał dokument, że nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby byli kapłanami. Obecnie w wielu Kościołach protestanckich (oczywiście 
nie wszystkich) jest duża przychylność wobec afi rmacji seksualności, niekoniecznie 
wedle wzorców heteronormatywnych (ibidem). Funkcja kobiety w wielu Kościołach 
reformowanych nie różni się od funkcji mężczyzny, o czym świadczą wysokie stano-
wiska kobiet w strukturach kościelnych wielu wspólnot protestanckich. Trzeba wspo-
mnieć, że pierwszą kobietą wyświęconą w kościele luterańskim była Barbara Harris, 
a odbyło się to w 1989 roku.

Rola kobiet w uniwersalnym Kościele katolickim 

Inaczej wygląda podejście do problematyki kobiet w Kościele katolickim. Przede 
wszystkim Kościół instytucjonalny odrzuca możliwość wyświęcania kobiet na ka-
płanki. Koronnym argumentem, według przeciwników udostępniania urzędów 
kościelnych kobietom, jest tutaj sama Ewangelia, w której kobiety nie były opisane 
wprost jako apostołki, a to oznacza, zdaniem krytyków, że Chrystus wybrał jako swo-
ich następców jedynie mężczyzn. Istnieje jednak również duża grupa zwolenników 
zmiany linii Kościoła katolickiego, która chętnie dopuściłaby kobiety do sakramentu 
kapłaństwa. W tej grupie znajdują się niektórzy teolodzy, teolożki, zakonnice, księża, 
a także katolicy świeccy. Najważniejszym historycznym kontrargumentem względem 
ofi cjalnej linii uniwersalnego Kościoła katolickiego jest przypomnienie o tym, że ko-
biety pełniły ważne role w Kościele pierwszych wieków (co zostało już wspomniane 
wcześniej). Również znaleźć można ślady funkcji nauczycielskiej kobiet w pierwot-
nej fazie chrześcijaństwa. Na przykład Junia (List do Rzymian 16, 7) jest określona 
mianem apostoła, a Phoebe była misjonarką. Ta ambiwalentna sytuacja jest, jak pisze 
teolog Jarosław Makowski, pewnego rodzaju paradoksem. Kobiety stanowią z jednej 
strony podstawę religijności w Kościele, a z drugiej strony, pod względem instytucjo-
nalnym, kierują nim mężczyźni. Kobiety więc nie wchodzą – lub wchodzą niezmier-
nie rzadko – w debatę publiczną o religii na forum instytucjonalnym, a na poziomie 
praktyk są obecne praktycznie we wszystkich obszarach (Makowski 2007: 7).
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Makowski wskazuje również na najważniejsze dokumenty, w których jest podej-
mowana tematyka roli kobiet. Papież Pius XI w 1930 roku wydaje encyklikę Casti 

connubi, która traktuje o małżeństwie. Znajdziemy tu silną krytykę ruchów emancy-
pacyjnych. Idee emancypacyjne, zdaniem encykliki, powodują, że „mąż tracił żonę, 
dzieci matkę, dom i rodzina cała czujnego zawsze stróża” i uwłaczają ludzkiej god-
ności (Makowski 2007: 9). Emancypacja podkopuje „wierne i godziwe podporząd-
kowanie się żony wobec męża”, uderza więc w małżeństwo, ale i również w sam 
dom oraz wychowywane w nim dzieci, czyli, co za tym idzie, również w macierzyń-
stwo. W 1963 roku, niewątpliwie pod wpływem dyskusji podczas odbywającego się 
wówczas II Soboru Watykańskiego, Jan XXIII wydaje encyklikę Pacem in terris. Jest 
w niej przedstawiona całkowicie odmienna (od wizji Piusa XI) koncepcja zjawisk 
emancypacyjnych. Podkreśla się i afi rmuje niezgodę kobiet na instrumentalne trak-
towanie ich przez mężczyzn. Ten dokument, a także całe przesłanie soborowe otwo-
rzyło Kościół katolicki na teologię feministyczną. Równość społeczna (w tym rów-
ność płci) jest w świetle dokumentów soborowych afi rmowana bardzo pozytywnie. 
Warto zaznaczyć jednak, że feminizm teologiczny narodził się w protestantyzmie. 
Został on, jak pisze Makowski, poprzez otwarcie ekumeniczne przyjęty przez Sobór 
i przeniknął do świata katolickiego. Można zatem traktować Sobór jako moment 
przełomowy w historii Kościoła katolickiego, również w dyskursie tej instytucji na 
temat kobiet. Zresztą podczas samego Soboru w obradach mogły uczestniczyć ko-
biety – nie miały jednak prawa głosu.

Inne dokumenty soborowe również można postrzegać jako przełomowe. 
W Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele zawarta jest myśl, że każda forma dys-
kryminacji poprzez płeć jest przeciwna zamysłowi Bożemu (par. 29, za: Makowski 
2007: 11), oraz że kobiety powinny uczestniczyć w życiu społecznym. Według 
Makowskiego te tezy przyczyniły się do rozwoju różnych założeń teologii femini-
stycznej, co w konsekwencji zwiększyło liczbę oraz znaczenie teolożek w Kościele 
katolickim.

Reformy soborowe, jak już wspomnieliśmy, przyczyniły się do zmiany statusu sa-
mej kobiety w strukturze Kościoła. Pewnym symbolem tych zmian stało się nadanie 
w 1970 roku tytułu Doktora Kościoła (świętego nauczyciela Kościoła powszechnego) 
Teresie Wielkiej i Katarzynie ze Sieny przez Pawła VI. Był to pierwszy tytuł nauczy-
ciela Kościoła powszechnego nadany kobiecie w historii tej instytucji. W posobo-
rowym Kościele katolickim papieżem poświęcającym dużo uwagi kobietom był Jan 
Paweł II. W 1988 roku opublikował on słynny list apostolski o godności i powołaniu 
kobiety Mulieris dignitatem, powstały z okazji roku maryjnego. Obraz Maryi został 
w nim przedstawiony jako przykład kobiety idealnej. Jest ona opisywana jako świadek 
nowego początku i nowego stworzenia, manifestacja „kobiecego geniuszu” oraz wzór 
dla wszystkich pokoleń. Jak pisze Elżbieta Adamiak, w liście tym Jan Paweł II przed-
stawia kobietę jako istotę różniącą się od mężczyzny, w sposób specyfi czny odmien-
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ną. Padają tam słowa: „Niewiasta jest drugim «ja» we wspólnym człowieczeństwie” 
(Makowski 2007: 13). Co warto podkreślić, papież w liście tym defi niuje to, co jest 
kobiece, zaś to, co męskie, jest dla niego oczywistością niepotrzebującą dodatkowe-
go defi niowania. Kobieta to zatem osoba wrażliwa, ukierunkowana na konkretnego 
człowieka, troskliwa, i – na co zwracają komentatorzy listu – „sprawia wrażenie, jakby 
(...) potrzebowała – w odróżnieniu od mężczyzny – usprawiedliwienia teologicznego 
i pastoralnego” (ibidem). W tym liście jest ona potencjalną matką, której archetyp 
stanowi Maryja. Można odczytać Mulieris dignitatem jako pewnego rodzaju syntezę 
przed- i posoborowego myślenia o kobiecie, jako próbę określenia spójnej i całościo-
wej wizji kobiety w obszarze historii Kościoła katolickiego, bez uwzględnienia specy-
fi ki poszczególnych epok. 

Obecnie kobieta w Kościele katolickim może być członkinią soboru, synodów, rad 
diecezji, parafi i, nawet może uczestniczyć w sądach kościelnych. Co ważne i ciekawe, 
komisja biblistów powołana przez Jana Pawła II w latach osiemdziesiątych XX wieku 
uznała, że nie widzi w Biblii szczególnych przeciwwskazań, aby nie móc wyświęcać 
kobiet na kapłanki. Nie przełożyło się to jednak na razie na żadną decyzję formalną 
na najwyższych szczeblach kościelnych, a nawet można odnieść wrażenie, że zarów-
no za pontyfi katu Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI ta tematyka nie jest w ogóle 
podejmowana (Renzetti i Curran 2005).

Nieco inaczej wygląda sytuacja ta od strony praktycznej. Na przykład siostry za-
konne w USA pełnią wiele funkcji, „zastępując” niejako mężczyzn w momencie, gdy 
jest bardzo duży niedobór kapłanów w parafi ach. Można jednak uznać, że zakonnice 
są zazwyczaj posłusznymi i podporządkowanymi funkcjonariuszkami Kościoła, choć 
biorą aktywny udział w różnych obszarach życia społecznego, takich jak edukacja, 
szkolnictwo czy szpitale (Renzetti i Curran 2005: 486). Co ciekawe, widać również 
spadek liczby kobiet w zakonach. W USA jest obecnie 100 tys. zakonnic, a średnia 
ich wieku to 66 lat. Warto podkreślić, że znajdują się wśród nich także feministki, 
które chcą zmieniać Kościół od wewnątrz. 

Wizja kobiety w Kościele katolickim w Polsce

W dokumentach Episkopatu płeć, podobnie jak w każdej instytucji, jest jednym 
z najistotniejszych czynników podziału społecznego. Co charakterystyczne, „bycie” 
mężczyzną oraz „bycie” kobietą jest interpretowane jako naturalne i wynikające z woli 
sacrum, zatem nie powinno – w opinii biskupów – podlegać wątpieniu czy refl eksji 
krytycznej. Wyraźnie mówi o tym jeden z fragmentów Listu Episkopatu:

(1) Wzgląd na majestat Stwórcy, a przede wszystkim świadomość swego miejsca jako 
stworzenia, każą uznać, iż skoro Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, zatem 
odmienność płc i  nie  jest  ani  przypadkowa, ani  nie is totna, lecz  s tanowi 
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element pier wotnego zamysłu S twórcy [wszystkie wyróżnienia – K.L]. Wobec 
tego zarówno „być mężczyzną”, jak „być kobietą” stanowi równocześnie dar, który trzeba 
każdego dnia przyjmować z wielkim szacunkiem i wdzięcznością, oraz zadanie, którego 
wypełnienie stanowi najbardziej pierwotny kształt powołania. Wierność temu powołaniu, 
aby „jako mężczyzna” i „jako kobieta” być obrazem Boga, domaga się poszanowania głębo-
kiej natury męskości i kobiecości zarówno na płaszczyźnie ciała, jak również na płaszczyź-
nie emocji, uczuć i życia wewnętrznego. Elementarnym wyrazem wdzięczności 
Bogu za to, że  nas  s tworzył  kobietami i  mężczyznami, jest  unikanie 
wszystkiego, co zaciera  różnice  płc i  (Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, cz. 3,
2009).

Płeć jest zatem czymś naturalnym, ma pochodzenie sakralne, i konsekwencją tak 
widzianej naturalności jest wyraźny brak rozróżnienia na sex i gender w dokumentach 
Episkopatu, co zresztą jednoznacznie koresponduje z nauczaniem Kościoła uniwer-
salnego formułowanym w dokumentach papieskich czy Kongregacji Nauki Wiary. 
Wynikiem takiego binarnego spojrzenia na płeć jest założenie, że każda z płci ma 
wyznaczone dla siebie miejsce, zaś przestrzeganie odmienności płci jest w stanie za-
gwarantować społeczny ład i porządek. Mamy tutaj do czynienia z pośrednim zane-
gowaniem samego procesu konstruowania płci jako takiej, co jest konsekwencją braku 
rozróżnienia na płeć biologiczną i kulturową. Co ciekawe, w dokumencie Episkopatu 
prócz uzasadnień natury teologicznej, które odwołują się do kategorii sacrum, biskupi 
argumentują różnice płciowe, powołując się na naukę (przede wszystkim biologię), 
tym samym stwarzając wrażenie obiektywizacji i racjonalizacji swojego stanowiska. 
Widać to wyraźnie w kolejnym cytacie:

(2) Tymczasem człowiek nie może się spełnić inaczej, jak tylko „poprzez bezinteresowny dar 
z samego siebie”. Należy zatem powrócić do biblijnej antropologii „otwarcia na drugiego”. 
Wobec natarczywych wypowiedzi, które w imię tzw. praw jednostki odrzucają wzajemne bycie 
„dla”, należy zwrócić  uwagę, że  s truktura  psychobiologiczna ludzkie j  płc io-
wości  –  bardzie j  niż  kwest ią  wiar y  – jest  przede wszystkim faktem antropo-
logicznym, czy l i  r zeczywistością  obiektywną, którą  należy poddać rac jonal-
nej  ref leks j i  (Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, cz. 3, 2009).

Przekonanie o naturalności podziałów płciowych jawi się w dokumentach zatem 
jako niepodważalne, bowiem ma swoje uzasadnienie nie tylko w religii, ale także 
w nauce. Binarność płciowa skutkuje na poziomie ról podejmowanych przez kobiety 
i mężczyzn. W optyce Episkopatu naturalną konsekwencją istoty każdej płci jest 
powołanie do różnych działań i różnych typów relacji z innymi jednostkami. Analiza 
dokumentów Episkopatu wskazuje zatem, że męskość jest zazwyczaj defi niowana 
przez ogólne pojęcia, takie jak: praca, rozum, kontrola, władza, dystans, prestiż, ko-
biecość zaś jest charakteryzowana przez kategorie życia prywatnego, małżeństwo, 
macierzyństwo, uczucia, opiekuńczość czy delikatność (Skowronek 2007: 175). 

Dualne widzenie płci jest argumentowane również założeniem o komplemen-
tarności kobiety i mężczyzny. W nauczaniu Kościoła katolickiego w Polsce, tak jak 
i w dokumentach Kościoła uniwersalnego, jest podkreślana swoiście rozumiana rów-
ność, akcentująca różnicę w naturze kobiety i mężczyzny:
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(3) Zamierzona przez S twórcę odrębność płc i  w żadnej  mierze nie  s toi 
w sprzeczności  z  całkowitą  równością  mężczyzny i  kobiety. Nie można 
jednak te j  równości  pojmować w sposób uniformistyczny. Jest  to  równość 
w różnorodności  zadań i  funkcj i. Zarówno być kobietą, jak być mężczyzną to war-
tość, dar i zadanie (Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, cz. 3, 2009).

Mamy tutaj do czynienia ze specyfi cznym rozumieniem słowa „równość”. Po-
soborowy Kościół katolicki (zarówno uniwersalny, jak i polski) bardzo mocno bro-
ni fundamentalnych praw człowieka i twierdzi, że społeczne, rasowe lub religijne 
uprzedzenia nie mogą być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji jednostki ludzkiej. 
Jednocześnie wyprowadza genezę ludzkiej „równości” z Biblii – a konkretniej z Księgi 

Rodzaju – gdzie padają słowa o stworzeniu ludzi na podobieństwo Boga. Równość 
ludzi (zwłaszcza w wymiarze płciowym) jest więc równocześnie akceptacją „natural-
nych” różnic pomiędzy powołaniem mężczyzny i kobiety przez Boga już na samym 
początku świata.

Powołanie kobiety w świetle dokumentów Episkopatu

Role społeczne, wokół których konstruowane są wzory kobiecości, przede wszyst-
kim dotyczą zatem sfery małżeństwa i macierzyństwa. Co istotne, w dokumentach 
Episkopatu Polski, tak jak i wypowiedziach Kościoła uniwersalnego, w uzasadnianiu 
powołania kobiety do roli matki i żony znowu dominują argumenty sakralne, czego 
konsekwencją jest przekonanie, że odrzucenie i sprzeciw wobec tych ról jest sprzeci-
wem wobec woli Boga. W kolejnym fragmencie uzasadnienie powołania kobiety do 
macierzyństwa dokonuje się poprzez odniesienie do symbolu Maryi, która – z punk-
tu widzenia dokumentów – jest modelem matki i opiekunki, koniecznym i godnym 
do naśladowania

(4) Jezus Chrystus narodzony w Betlejem pokazuje jasno, że na poczęcie, na kobietę  brze-
mienną, na dziecko poruszające s ię  w matczynym łonie, na nadchodzący czas 
rozwiązania , na poszukiwanie  miejsca  na poród, rodzenie, owi janie  niemow-
lęcia  w pie luszki , ochronę dziecka i  matki , matczyne łono i  piers i  karmiące 
należy patrzeć jak na coś  godnego najgłębszej  czci , gdyż Słowo przy jęło 
ludzkie  c ia ło, aby je  przebóstwić (Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, cz. 2, 2009).

Co istotne, realizacja roli matki jako powołania od Boga w optyce Episkopatu jest 
możliwa wyłącznie w ramach tradycyjnie rozumianej rodziny i małżeństwa. W ten sam 
sposób macierzyństwo jest wartościowane w dokumentach Kościoła uniwersalnego: 

(5) Wreszcie, Bóg zechciał powierzyć temu związkowi mężczyzny i kobiety szczególne uczest-
nictwo w swym dziele stwórczym. Dlatego pobłogosławił mężczyznę i niewiastę tymi słowa-
mi: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1, 28). W planie  S twórcy komplemen-
tarność  płc i  i  płodność należą więc  do samej  natur y  insty tuc j i  małżeństwa 
(Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej związków homoseksualnych 2003).
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Kobieta, według Episkopatu, jest zatem powołana do macierzyństwa i opieki nad 
innymi. Jej zadaniem jest udział przede wszystkim w sferze prywatnej, w publicznej 
natomiast jest dozwolony wyłącznie wtedy, gdy nie szkodzi to życiu rodzinnemu. 

(6) Należy zapewnić  kobiecie  warunki  pracy respektujące je j  powołanie  żony, 
matki  i  wychowawczyni  oraz zagwarantować, że  je j  rozwój  zawodowy nie  bę-
dzie  s tał  w opozycj i  do tego powołania. „Prawdziwy awans społeczny kobiet wyma-
ga takiej struktury pracy, aby kobieta nie musiała zań płacić rezygnacją ze swojej specyfi cznej 
odrębności, ze szkodą dla rodziny,  w której jako matka posiada rolę niezastąpioną”. Prawdziwa 
promocja kobiety polega na tym, by pozwolić jej zawsze i wszędzie być kobietą (Służyć prawdzie 
o małżeństwie i rodzinie, cz. 2, 2009).

Można tutaj zauważyć pewną sprzeczność z wizją równości mężczyzny i kobiety 
opisaną w dokumentach soborowych, a zwłaszcza w Gaudium et spes. Podkreślanie 
specjalnych ról społecznych, które kobiety wykonują „lepiej”, jest pośrednim zaszu-
fl adkowaniem kobiet do spełniania jedynie niektórych funkcji w społeczeństwie. 
Zastanawia tutaj samo sformułowanie „należy zapewnić”. Dokument nie precyzuje, 
czy ma to być osoba fi zyczna, instytucja czy też państwo. Kobieta postrzegana jest 
jako istota potrzebująca opieki oraz naturalnie predestynowana do roli matki i żony.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że argumentacja uzasadniająca powołanie do ma-
cierzyństwa obecna w dokumentach Episkopatu sięga również do założeń pozareli-
gijnych. W ujęciu Episkopatu „swoje istnienie ludzkość zawdzięcza kobietom, które 
postanowiły zostać żonami i matkami”9. Kobieta jest zatem odpowiedzialna nie tylko 
za najbliższe jej osoby – jej powołanie ma wręcz konsekwencje globalne. W innej 
wypowiedzi Episkopatu macierzyństwo zostało uzasadnione poprzez odwołania do 
wartości narodowych typowych dla dyskursu patriotycznego. Mamy zatem wyraźne 
nawiązanie do symbolu Matki-Polki, której macierzyństwo jest realizacją wartości 
patriotycznych:

(7) Polska poczyna s ię  z  miłości  żony i  męża, rośnie  pod sercami matek, 
rozwi ja  s ię  i  dojrzewa w moralnie  zdrowych rodzinach. Oparta na małżeństwie 
kobiety z mężczyzną, monogamiczna i trwała rodzina jest koniecznym i niezastąpionym fun-
damentem społeczeństwa. Zrozumiałe zatem, że wszystkie – bez wyjątku – instytucje życia 
społecznego mają zadania służebne wobec rodziny (Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, 
cz. 2, 2009).

Kategorie kobiet w dokumentach Episkopatu

Kolejna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, analizując dokumenty Episkopatu 
Polski, to kategorie społeczne kobiet, do których biskupi odwołują się w wypowie-
dziach. Katarzyna Skowronek (2007), która badała dokumenty Episkopatu pocho-
dzące przede wszystkim sprzed 2000 roku, a zwłaszcza sprzed 1989 roku, wskazy-

9 Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, cz. 5, 2009.
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wała na to, że głównymi kategoriami kobiet wartościowanymi pozytywnie w listach 
biskupów są kategorie matki , żony, wdowy i  gospodyni  domowej, seman-
tyczną opozycją była natomiast kategoria „kobiety  neopogańskie j”, która jest 
obrazowana w dokumentach jako niekatoliczka i nie-Polka. Jak już zostało podkreś-
lone w referacie, w dokumentach publikowanych po 2000 roku dominują kategorie 
matki  i  żony, realizującej boskie powołanie i odpowiedzialnej za innych (rodzinę, 
ludzkość, naród). We współczesnych dokumentach kategorią negatywnie wartoś-
ciowaną jest przede wszystkim kobieta zindywidualizowana (nie nazwana wprost 
feministką, jak to ma miejsce w dokumentach Kongregacji Nauki i Wiary), która 
jest przedstawiana zazwyczaj jako wywołująca konfl ikty kontestatorka. Interpretując 
założenia dokumentów Episkopatu, można uznać, że kobieta nastawiona na indywi-
dualne potrzeby to zaprzeczenie natury kobiecości, bowiem sprzeniewierza się swo-
jemu powołaniu, które przejawia się – po pierwsze – w oddaniu rodzinie, po drugie 
zaś reprezentuje – według biskupów – cechy, które są zaprzeczeniem „prawdziwej” 
natury kobiecej, opiekuńczej, odpowiedzialnej, bezkonfl iktowej:

(8) Muszą niepokoić pojawiające się tendencje, aby traktować płciowość w kategoriach 
zbyt indywidualistycznych, jakby kobiety i mężczyźni istnieli wyłącznie dla siebie samych. 
Wykluczając życie „jedno dla drugiego”, a walcząc tylko o „równość”, można niepotrzeb-
nie zantagonizować mężczyzn i kobiety, rozbudzić ich egoizm oraz indywidualistyczne 
roszczenia do samorealizacji (Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, cz. 3, 2009).

Obok kategorii, które są wartościowane jako opozycyjne, czyli matki i żony prze-
ciwstawionej kobiecie zindywidualizowanej, w dokumentach Episkopatu pojawia się 
wiele odwołań do zbiorowości kobiet, które są przedstawiane jako potrzebujące 
pomocy i  wsparcia, zarówno duchowego, jak i materialnego. Są to zatem przede 
wszystkim: kobiety religijne, które doświadczył y  poronienia (cytat 9), kobiety-
-matki, które pracują zawodowo (cytat 10), oraz prosty tutki (cytat 11).

(9) Należy zadbać, aby na oddziałach położniczych i  g inekologicznych kapłan 
był  łatwo i   codziennie  dostępny. Na tych oddziałach kobiety przeżywają szczególnie 
intensywnie różne dramaty i bardzo często czują się w ich dźwiganiu osamotnione. Potrzebują 
też wsparcia sakramentalnego i pełnej życzliwości rozmowy z kapłanem, który będzie zdolny 
je rozumieć i umacniać miłością ojca i brata. Nie można zapominać, że  szczególnie 
matki  leżące tam „na podtrzymaniu” oraz przeżywające dramat poronienia 
samoistnego bardzo często są  głęboko wierzącymi i  praktykującymi kato-
l iczkami. Gorąco pragną jak najczęśc ie j  przystępować do Komunii  Święte j , 
znajdując  w nie j  źródło rzeczywiste j  mocy. Również mniej gorliwe pacjentki – stając 
na tych oddziałach w obliczu życia i śmierci – są szczególnie otwarte na wiarę i nadprzyro-
dzoność. Zatem nie wystarczy, że kapłan będzie tam dostępny jedynie „na wezwanie”. Trzeba, 
aby kapłani byli na tych oddziałach pokornymi i dyskretnymi świadkami – wobec pacjentek 
i personelu – miłości i szacunku, z jakim Kościół spogląda na życie, sprawy płci i ciało ludzkie 
(Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, cz. 4, 2009).

W cytacie 9 widać wyraźnie, że funkcja macierzyńska kobiet wymaga, według 
Episkopatu, również wsparcia religijnego. Jest to logiczne i koherentne, gdyż właśnie 
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funkcja macierzyńska kobiet, zdaniem biskupów (co pokazane zostało wcześniej), 
jest tą „najwyższą” dla kobiety.

(10) Kobieta często musi realizować swoją misję przy obojętności otoczenia oraz pozbawiona 
należnej pomocy ze strony społeczeństwa. Można mówić wręcz o faktycznej  dys-
kr yminacj i  ekonomicznej  i  społecznej  kobiet , które  wybrał y  macierzyństwo. 
Niedopuszczalna jest krótkowzroczność, która prowadzi do postaw otwarcie wrogich ma-
cierzyństwu, uważając je za sprzeczne z wymogami produkcji i konkurencyjnej wydajności 
w społeczeństwie przemysłowym. W konsekwencji takiej polityki, niektóre kobiety są wręcz 
miażdżone nadmiarem trosk i obowiązków. Winę za taki stan rzeczy ponosi w dużej mierze 
prawodawstwo ignorujące wartość rodziny. Należy rozważyć z  całą  powagą i  podjąć 
rzeczywiste  działania , by zapewnić  warunki  społeczne sprzy ja jące  macie-
rzyństwu i  umożl iwić  kobiecie  wychowywanie  dziec i. Nigdy racje ekonomiczne 
nie mogą zmuszać kobiety do pracy ponad jej siły, a pracodawca nie ma prawa stawiać takich 
wymagań, które zmuszałyby do zaniedbywania wychowania dzieci czy obowiązków wynika-
jących z prowadzenia domu. Lekceważenie macierzyństwa jest tym bardziej bezsensowne, że 
„swoje istnienie ludzkość zawdzięcza kobietom, które postanowiły zostać żonami i matkami” 
(Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, cz. 5, 2009).

W cytacie 10 można zauważyć mocno zaznaczoną dychotomię społeczeństwa (sy-
stemu) i kobiet. Kobiety (brane tutaj w obronę przed „bezdusznym” społeczeństwem 
przemysłowym) postrzegane są jako pasywne. Przekaz nie jest skierowany bezpośred-
nio do adresatek dokumentu, ale do instytucji, które mają im tę „ochronę” zapewnić. 
To język bardzo charakterystyczny dla wielu dokumentów polskiego Episkopatu do-
tyczących spraw kobiet. Pisząc o problemach kobiet, adresuje się przekaz do innych 
grup lub kategorii społecznych, a czasami nawet bezpośrednio do mężczyzn. 

(11) Wbrew obowiązującemu prawu panuje przyzwolenie na obrażanie przyzwoitości publicz-
nej. Dla przykładu można wymienić bilboardy ukazujące zachowania powszechnie uznawane 
za dewiacyjne. W centrum miast  pojawia ją  s ię  wie lkie  „sex  shopy ” z  otwar ty-
mi witr ynami, pełne wyzywających dekorac j i . Przy polskich drogach sto-
ją  wykorzystywane kobiety. Generalnie kobieta w reklamie zredukowana jest do naiw-
nej erotyki i traktowana jak przedmiot, po który wystarczy wyciągnąć rękę (Służyć prawdzie 
o małżeństwie i rodzinie, cz. 5, 2009).

Warto zwrócić uwagę, że w kategorii tej (czyli kategorii „kobiety  potrzebują-
ce j  pomocy ”) nie mieszczą się kobiety doświadczające przemocy w rodzinie, która 
jest obrazowana przez biskupów jako pojęcie wykreowane przez kampanie społeczne. 
Przemoc w dokumentach Episkopatu jest przypisywana relacjom pozamałżeńskim, 
które ze swojej natury są wartościowane jako moralnie zdegenerowane. 

(12) Na przykład w akcjach wymierzonych przeciwko przemocy, rodzina nie-
rzadko jest  przedstawiana jako s ied l i sko patologi i  i  źródło c ierpień, zwłasz-
cza kobiet  i  dziec i . Często i  chętnie  podsyca s ię  wrogie  nastawienie  wobec 
tradycy jnej  rodziny. Ukuto nawet  termin „przemoc w rodzinie” , chociaż  s ta-
tystyki  pol icy jne pokazują , że  takie  sy tuacje  zdarza ją  s ię  w dużej  mierze 
w różnych zdegenerowanych konkubinatach. Równocześnie zbyt mało jest ze stro-
ny państwa działań propagujących zdrową rodzinę (Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, 
cz. 5, 2009).
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Ignorowanie przez dokumenty Episkopatu problemu przemocy w rodzinie jest 
zupełnie nieuzasadnione i niepoparte badaniami empirycznymi. Eksperci (na przy-
kład Women Aid) przeprowadzili badania, z których wynika, że w samej Wielkiej 
Brytanii co czwarta kobieta doświadcza właśnie przemocy domowej (niezależnie od 
tego, czy jest w związku formalnym, czy też nie). Brytyjski Sondaż Przestępczości 
odnotował w 2005 roku 12,9 mln incydentów przemocy domowej, w których ofi a-
rami były kobiety, i 2,5 mln incydentów, w których ofi arami byli mężczyźni. Według 
tych danych około 100 kobiet rocznie jest zabijanych przez swoich partnerów (także 
małżonków). Szacuje się, że połowa kobiet w różnych społecznościach doświadczyła 
w swoim życiu chociaż raz przemocy domowej, seksualnego molestowania lub napa-
ści na tle płci. Odnosi się to zarówno do krajów wysoko rozwiniętych (jak np. Wielka 
Brytania czy Polska), jak i rozwijających się (takich jak Nepal). Co ważne, jak poka-
zują badania prowadzone w Wielkiej Brytanii, aż 43% młodych kobiet (nastolatek) 
uznaje, że mężczyzna może zachowywać się agresywnie, jeśli kobieta zachowuje się 
„niewłaściwie”. Międzynarodowa organizacja Women at Risk ogłosiła, że przemoc 
domowa jest najczęstszą przyczyną śmierci kobiet między 19. a 44. rokiem życia. 
Zatem od przemocy domowej kobiety giną częściej niż w wyniku chorób, wojen, 
głodu czy kataklizmu (Bradley 2008: 201–203). 

Podsumowując, wiele badań udowadnia, że mężczyźni uciekają się do przemocy, 
gdy ich władza jest kwestionowana lub zagrożona. Jak pokazują badania, przemoc 
taka nie jest traktowana przez nich samych jako dewiacja lub aberracja, ale jako kon-
stytutywny element męskości. Przemoc oznacza „bycie mężczyzną” i jest symboliczną 
realizacją męskości (Bradley 2008: 205). Nie ma powodu przypuszczać, że w Polsce 
sytuacja wygląda inaczej. Pomijanie przez Episkopat tematyki przemocy domowej 
i wskazywanie na jej źródła w związkach pozamałżeńskich i nieusankcjonowanych 
sakramentalnie jest dużym nadużyciem. Zaskakująca wydaje się obrona instytucji 
rodziny, polegająca na negowaniu jej potencjalnych dewiacji. Chociaż badania empi-
ryczne twierdzą inaczej, kategoria kobiety – ofi ary przemocy domowej w analizowa-
nych dokumentach nie występuje.

Podsumowanie

Artykuł ten z pewnością nie wyczerpał obszernej tematyki wzorów kobiecości w dys-
kursie Kościoła katolickiego w Polsce. Gwoli podsumowania, usystematyzujmy naj-
ważniejsze wątki, które można odnaleźć w ofi cjalnych dokumentach Episkopatu. 

Po pierwsze, płeć jest traktowana jako cecha transcendentna i aprioryczna, de-
terminująca i nadająca mężczyźnie i kobiecie role społeczne, które są do danej płci 
przypisane. Po drugie, najbardziej istotną rolą kobiety w świetle analizowanych do-
kumentów jest rola matki, a najbardziej naturalną i wartościową rolą dla kobiety jest 
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macierzyństwo. Z tego typu systemu aksjologicznego naturalnie wydaje się wynikać, 
według pism Episkopatu, postrzeganie kobiety jako, powtórzmy, „gospodyni”, „opie-
kunki” lub „służebnicy”. Religijność maryjna, charakterystyczna dla polskiego katoli-
cyzmu, w znacznej mierze przyczynia się do kreowania wzorca kobiecości „idealnej” 
jako życia zgodnego ze wzorem życia matki Jezusa, postrzeganego w kategoriach ha-
giografi i katolickiej (odwołania do Matki Boskiej jako uniwersalnego ideału kobieco-
ści są obecne w wielu listach i dokumentach Episkopatu Polski). Warte podkreślenia 
wydaje się również wyraźne wskazywanie na życie rodzinne jako możliwość jedynej 
pełnej realizacji kobiety. Niedostrzeganie wartości życia rodzinnego traktowane jest 
jako odrzucanie sakralnego i ponadczasowego wymiaru kobiecości. Absolutyzowanie 
życia rodzinnego jest jednak w dokumentach polskiego Episkopatu połączone z bra-
kiem dostrzegania patologii rodzinnych (np. przemocy w rodzinie), marginalizacją 
tej tematyki i dostrzeganiem jej jedynie w związkach lub relacjach uznawanych przez 
Kościół katolicki za związki grzeszne i niepełne.

Warto zadać na sam koniec pytanie: jak dyskurs instytucjonalnego Kościoła kato-
lickiego na ten temat wpisuje się w dyskurs Kościoła wspólnotowego, dotyczący wizji 
i roli kobiety? Badania Sue Morgan i Sheili Wright przeprowadzone w Wielkiej 
Brytanii w 2002 roku pokazują, że rola kobiecości jako służebnej i pomocniczej mi-
sji w Kościele i świecie jest satysfakcjonująca jedynie dla kobiet niepracujących lub 
pracujących w domu (house wife). Kobiety katoliczki realizujące się zawodowo po-
strzegają taki status jako krzywdzący i odsuwający je na boczny tor (Vincett, Sharma 
i Aune 2008: 10). W Kościele uniwersalnym pojawiają się dokumenty próbujące 
zdiagnozować i ustosunkować się do ruchów feministycznych (w wymiarze spo-
łecznym) i do problemu kapłaństwa kobiet (w wymiarze instytucjonalnym). Polski 
Episkopat nie dostrzega tych zagadnień, ignorując je, lub uważając za mało znaczące. 
Warto podkreślić, że w dokumentach polskiego Episkopatu ani razu nie pojawia się 
pojecie feminizmu czy nawiązanie do kwestii ordynacji kobiecej. Analizowane do-
kumenty sprawiają wrażenie wtórnych względem dokumentów Kościoła uniwersal-
nego. Charakteryzują się bardzo wybiórczym postrzeganiem problematyki związanej 
z kobietami, bez dialogu ze współczesnością bądź innymi instytucjami. Powstaje więc 
w Kościele katolickim w Polsce pewna nisza, którą próbuje się zapełniać mimo braku 
zainteresowania wyższej hierarchii kościelnej. Dyskusje na te tematy są podejmo-
wane raczej oddolnie, przez katolików świeckich – często na łamach popularnych 
czasopism lub gazet (na przykład cykl artykułów w październiku 2009 w „Gazecie 
Wyborczej” pod wspólnym tytułem Kiedy wybije godzina kobiet w Kościele? Tematyką 
tą zajmują się również teolożka Elżbieta Adamiak i teolog Jarosław Makowski. 
Poprzez analizę Biblii i ofi cjalnych dokumentów starają się oni zredefi niować „słu-
żebną” rolę kobiety w Kościele katolickim, również na gruncie polskim. Na razie 
kobiety w Kościele katolickim w Polsce są aktywne na poziomie rytualnych praktyk 
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religijnych, ale wciąż słabo słuchane przez Episkopat. Na tym polega ich milcząca 
obecność.
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