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CHRZEŚCIJAŃSTWO WOBEC KOBIETY

Modny aktualnie problem kobiety
został sprowokowany pojawieniem się
agresywnego feminizmu, wyrastającego
wprost z ideologii liberalistycznej. Fe
minizm tym różni się od znanych histo
rycznie ruchów kobiecych, iż rysuje ab
surdalny obraz kobiety, w którym ulega
ją zatarciu nawet jej cechy opisowe,
zewnętrzne. Chociaż obraz ten jest
w sumie niepoważny, myśl chrześcijań
ska stanęła przed poważnym proble
mem, ponieważ liberalizm i feminizm
to podłoże ideowe bądź też narzędzie
świadomej manipulacji w ręku niektó
rych polityków. A głos tych polityków
jest donośny, słyszy go wielu i, biorąc
go za dobrą monetę, modeluje opiera
jąc na nim własne życie. I ten właśnie
fakt stanowi wyzwanie dla chrześcijań
stwa. Pośród publikacji podejmujących
to wyzwanie zwracają uwagę rozprawy
autorstwa Nicole Ćchiyard: Kobieto,
kim jesteś? oraz Paul Evdokimov: Ko
bieta i zbawienie świata1. Zatrzymajmy
się nad nimi i spójrzmy na nie pod ką
tem tego, co wspólne myśli chrześcijań
skiej traktującej o fakcie kobiety.

1 Nicole Ćchivard, Kobieto, kim jesteś?,
tłum. J. Grosfeld, Poznań 1987, ss. 191, „W
drodze”; Paul Evdokimov, Kobieta i zba
wienie świata, tłum. E. Wolicka, Poznań 1991,
ss. 319, „W drodze”.

N. Ćchivard pragnie zarysować wiz
ję miejsca kobiety w stwórczym planie
Boga i jest świadoma, że istotnym wa
runkiem realizacji tego zadania jest uka
zanie odmienności kobiety wobecjej na
turalnego partnera - mężczyzny. „Od
mienność w partnerstwie” dotyczy za
tem i kobiety, i mężczyzny, sięga pod
staw ich godności i powołania do wza
jemnej służby. Zdaniem Autorki, pun
ktem wyjścia winien być znany frag
ment z Księgi Rodzaju: „Nie jest do
brze, żeby mężczyzna był sam; uczynię
mu zatem odpowiednią dla niego po
moc” (Rdz 2,18), co pozwala nam skon
statować, że kobieta jest darem Boga dla
mężczyzny, że jest ona znakiem oraz
p o ś r e d n i c z k ą Jego miłości. Kobie
ta „uczy” mężczyznę miłości otwierając
jego serce na samą siebie oraz - poprzez
wdzięczność mężczyzny za otrzymany
dar - na Boga, dawcę daru.
Grzech pierworodny uderza w j
stawy zamysłu Bożego, „burzy” natural
ną harmonię pomiędzy kobietą i męż
czyzną, a w konsekwencji poważnie na
rusza relację obojga do Boga. W tym
stanie rzeczy w obojgu pojawiają się wąt
pliwości i podejrzenia, ponieważ utrata
obecności Boga w ich życiu sprawia, że
widzą oni tylko siebie, a dokładniej mó
wiąc - patrzą na siebie poprzez pryzmat
własnego „ja”. Kobieta zaś doświadcza
boleśnie, źe stała się wyłącznie „przed
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miotem” miłości mężczyzny, co wsposób
naturalny skłania ją do zmagania się
z mężczyzną i do walki o „własne pra
wa”. A to z kolei prowadzi do umowy,
do układu, który - paradoksalnie - po
wstajejakby wimię zachowania odmien
ności, lecz prowadzi nieuchronnie do jej
likwidaqi.
Wydaje się, że na tle powyższego
wywodu pytanie postawione przez Au
torkę: „Gzy feminizm służy kobiecie?”
jest pytaniem retorycznym. To przecież
feminizm dąży do zniwelowania od
mienności, do jakiegoś osobliwego
„zmaskulinizowania” kobiety. Jednak
że Autorka odróżnia dwa aspekty zma
gania się kobiet ze „światem mężczyz
ny”: pierwszy, dotyczący praw do udzia
łu w życiu politycznym i obywatelskim,
które wynikają z godności kobiety jako
człowieka-osoby, i drugi, dotyczący do
chodzenia praw płynących z naturalnej
odmienności kobiety jako żony i matki.
Takie ujęcie problemu kobiety jest dale
kie od wszelkiego feminizmu, albowiem
feminizm żąda pierwszego, a... zabrania
drugiego, wmawia kobiecie, że rolę żony
i matki „wymyślił” mężczyzna dla włas
nej wygody. Feminizm nie chce więc do
strzec tego, że kobiecie należą się prawa
różne od praw mężczyzny i że respekto
wanie tych praw daje gwarancję, iż ko
bieta stanie się „płodną różnicą w sercu
mężczyzny”, a to pozwoli jej „budować”
mężczyznę w perspektywie byda mał
żonkiem i ojcem. Swoje rozważania Au
torka traktuje jako wstępny sondaż po
zwalający jedynie nazwać, dostrzec ist
nienie szeregu stron kobiecośd waż
nych tak dla kobiety, jak i dla mężczyz
ny. Uważa, że współczesny feminizm ro
dzi konieczność pogłębienia „ewange
licznej” wiedzy o kobiecie, bo tylko ta
wiedza może kobietę obronić przed wy
„ETHOS” 1995 nr 1 (29) - 16
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naturzeniem, jakie niesie z sobą współ
czesna cywilizacja.
Wydaje się, że próbki pogłębienia
tej wiedzy, jakich wiele znajdziemy
w książce Ćchivard, są godne uwagi.
Szczególnie interesująco przedstawiają
się elementy teologii dala kobiecego
w jego podwójnym wymiarze: małżeńs
kim i macierzyńskim, a także eksplikacja
tajemnicy wniesionej i niesionej przez
kobietę widzianą w perspektywie osoby
Matki Bożej, co rzuca wiele światła na
rolę kobiety nie tylko w porządku stwo
rzenia, ale także w porządku odkupie
nia. Autorka nie waha się nazwać kobie
ty duchową kapłanką, która - tak jak
Matka Boża - jest obecna wszędzie
tam, gdzie jest Chrystus, i która powin
na pamiętać o tym, aby Chrystus był
wszędzie tam, gdzie przebywa ona. Du
chowe kapłaństwo kobiety jest niezastępowalne tam, gdzie jest derpienie, bie
da, zapomnienie, gdzie jest śmierć natu
ralna i gdzie jest groźba zadania śmierd
niewinnemu i nie narodzonemu. Wyją
tkowo piękne są te fragmenty analiz,
w których Autorka rozważa „posłan
nictwo kobiety do miłośd”, określając
je jako „dziewicze pragnienie” ogarnia
jące sobą nie tylko mężczyznę, lecz
wszystko to, co umiłował Chrystus i cze
mu poświędł swe derpienie i życie.
Kolejnym i bez wątpienia niezwykle
ważnym wątkiem dodekań Ćchivard
jest fakt i problem mężczyzny. Płynie to
z przekonania, że nie zrozumie się ko
biety, jeżeli nie będzie jej rozumiał męż
czyzna, i że mężczyzna nie zrozumie ko
biety, jeżeli nie będzie rozumiał samego
siebie. Autorka sądzi, iż dzisiejszy męż
czyzna zapomniał, że powinien być dla
kobiety „skałą, fortecą i opiekunem”,
czego udeleśnienie znajdziemy w postadach św. Jana Chrzddela i św. Józefa.
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Św. Jan wie, przygotowuje i prowadzi do
Chrystusa, natomiast św. Józef ofiarnie
opiekuje się wszystkim, co mu powierzył
Bóg, dzięki czemu umożliwia Matce
i Dzieciątku wypełnienie ich powołania.
Można sądzić, że Autorka omawia
nej książki godzi z sobą szczęśliwie trzy
perspektywy poznawcze: pierwszą wiedzę o kondycji kobiety (i mężczyz
ny) we współczesnym świecie, drugą rozumienie tego, co w życiu kobiety po
chodzi „z natury” i co jest tym samym
konieczne dla tego życia, trzecią - zna
jomość „kobiecych” aspektów Pisma
świętego oraz odpowiednich dokumen
tów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.
Sprawia to, że obcujemy z rozległą, lecz
jednolitą i konsekwentną wizją proble
mu kobiety w myśli chrześcijańskiej,
gdzie kobieta jest jednością natury i Ob
jawienia i gdzie pełni ona - wcale nieła
twą! - misję w stwórczym planie Boga.
Niemalże identyczne tropy pozna
wcze spotykamy w rozważaniach P. Evdokimova. Rosyjski teolog prawosławny
wrażliwie odnotowuje niekorzystne
zmiany w pojmowaniu człowieka w cza
sach nam współczesnych, a szczególnie
w obrazie kobiety. Jest to obraz spła
szczony i redukqonistyczny, czego lo
giczną konsekwencją jest utrata konta
ktu z Bogiem. Zsekularyzowanie kultu
ry musi wywołać rywalizację pomiędzy
mężczyzną i kobietą, czego następ
stwem jest utrata tożsamości przez ko
bietę. Jakie jest prawdziwe oblicze ko
biety?
Przede wszystkim - mówi Evdokimov - należy przypomnieć, że człowiek
jest „ikoną Boga”, z czego płynie nauka,
iż ma on sobie zadaną „godność kapłań
ską” i że właściwym jego powołaniem
jest pełnienie misji w Bożym planie zba
wienia świata. Inaczej tę misję pełni męż

czyzna, inaczej kobieta. Zdaniem Auto
ra, wiele światła na ten aspekt problemu
rzuca analiza kolejnych etapów cywiliza
cyjnych, a mianowicie, matriarchatu
i patriarchatu. Pozwala ona dostrzec, że
kobieta jest z natury bardziej wrażliwa
na rzeczywistość duchową i religijną, że
jest bliżej samych źródeł tajemnicy życia,
ponieważ nosi to życie wsobie i wydajeje
na świat. Ponadto wpływa ona integrująco oraz ożywiająco na poczynania męż
czyzny, jest naturalnie zdolna do prze
ciwstawienia się działaniom odczłowieczającym współczesną cywilizację. Męż
czyzna realizuje się w świecie dzięki swej
użyteczności, natomiast kobieta poprzez
„darowanie siebie”; mężczyzna działa,
a kobieta „po prostu jest” - a „bycie” to
według Evdokimova „akt religijny par
excellence”. Powołanie kobiety nie pole
ga na funkcji społecznej, lecz polega na
pełnieniu „funkcji ludzkiej”, ta funkcja
zaś jest przez kobietę pełniona dzięki
temu, iżjest ona jak „panna mądra” cier
pliwie oczekująca i wyglądająca rzeczy
ostatecznych.
Swą teologiczno-mistyczną wizję
człowieka Evdokimov interpretuje
w świetle C. Junga psychoanalitycznej
teorii archetypów, a są to archetypy bogoczłowieczeństwa, męskości i kobieco
ści. Thćotokos - Bogurodzica, Maryja
wyznacza macierzyński charyzmat ko
biety jako „służebnicy Pańskiej”, która
„rodzi Chrystusa w duszach ludzkich”.
Zbawienie może się realizować wyłącz
nie dzięki świętości, ta zaś w dzisiejszym
świecie może się urzeczywistniać jedy
nie w kimś powołanym do świętości,
a to powołanie odnajdujemy w kobie
cie. Odkrywamy w niej wrodzoną sferę
intymności,
jakby
naturalnego
współbrzmienia z tradycją i misją pod
trzymywania ciągłości życia. Natomiast
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archetypem męskościjest - zdaniem Evdokimova - św. Jan Chrzciciel - „toru
jący drogę”. Proroctwo mężczyzny jawi
się jako widzenie wydarzeń w ich głębi
eschatologicznej, jako wezwanie do by
cia świadkiem Boga, do włączenia
w dzieje świata wątku doświadczenia
Boga.
Evdokimov podkreśla, że męskość
i kobiecość brane w porządku natural
nym są nieporównywalne: straszliwy an
tagonizm płci może być przekroczony
wyłącznie dzięki wzajemnemu ducho
wemu nawróceniu. Świat męski, w któ
rym charyzmat kobiety nie odgrywa ża
dnej roli, staje się światem coraz bardziej
pozbawionym Boga, ponieważ jest to
świat pozbawiony matki, a zatem Bóg
nie może się narodzić. Mężczyzna zatra
cił świadomość tego, iż u swego boku ma
kobietę - pomoc inspirującą i dopełnia
jącą go, powołaną do rodzenia, ochra
niania i bycia źródłem świętości. Męż
czyzna zapomniał o słowach św. Pawła:
„Kobietajest chwałą mężczyzny” (1 Kor
11,17). Obdarzona intuicją żywego kon
taktu, daleka od wszelkiej abstrakcji,
kobieta posiada dar bezpośredniego,
głębokiego wglądu w istnienie drugiego
człowieka. Dzięki temu wglądowi jest
ona właśnie „pomocą”, budzi refleksję
prowadzącą drugiego, a szczególnie
mężczyznę, do samorozumienia. Męż
czyzna współczesny „odczłowiecza”
świat przez wszelkiego rodzaju formy
uprzedmiotowiania, kobieta zaś jest po
wołana do tego, aby czuwać nad każdym
tworem mężczyzny, by humanizować
i personalizować świat ludzki. I te właś
nie właściwości charyzmatyczne spra
wiają, że kobieta jest - na swój sposób
- powołana do zbawienia świata.
W książce Evdokimova przeważają
elementy teologiczno-mistyczne typowe
ii
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dla myśli chrześcijańskiej Wschodu, dla
tego jej lektura nie jest łatwa. Wymaga
ona uwzględnienia specyfiki antropolo
gicznej oraz uporania się ze swoistymi
cechami myślenia Autora; jest to wy
wód pełen niuansów, meandrów myślo
wych, powtórzeń, co suponuje prze
świadczenie, iż Evdokimov odsłania
przed nami niezwykle subtelne i wielokontekstowe zagadnienie. Bardzo cenną
myślą przewodnią omawianej książki
jest teza, że feminizm, czyli maskulinizaęja kobiety, jest większym zagrożeniem
dla kobiety niż jej naturalne i „charyz
matyczne” zmaganie się z mężczyzną.
Feminizm uderza w kobiecość, w jej od
mienność i godność, odsuwa kobietę od
„celu jej życia”.
Pomimo wielu, niekiedy głębokich,
różnic obecnych w rozważaniach zapre
zentowanych myślicieli, zwraca uwagę
jedność perspektywy odsłaniającej klu
czowe aspekty teologii kobiety. Jest to
bardzo cenne i pouczające, skłania do
refleksji i chroni przed banalizacją nie
których istotnych dla problemu kobiety
spraw. Z pewnością prawdą jest, że
współczesna kobieta zagubiła się, utraci
ła pewność i znajduje się jakby na roz
drożu, ale nawet jeżeli staje się feminis
tką, to paradoksalnie żąda poszanowa
nia własnej odmienności. Jak pisze Jan
Paweł II: „współczesny f e m i 
nizm znajduje swoje korzenie [...]
w braku prawdziwej czci dla kobiety”,
ale „pośród tego wszystkiego odradza
się autentyczna t e o l o g i a kobiety.
Zostaje odkryte na nowo jej duchowe
piękno, jej szczególny geniusz”2. Przed
stawione książki, każda na swój sposób,
potwierdzają słowa Papieża.
2 Jan Paweł II, Przekroczyć próg
nadziei, Lublin 1994, s. 159.

