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Alicja Kostka
Interdiözesanes Seminar zur Priesterausbildung St.-Lambert, Lantershofen

NiepokalaNa – kobiecość Na Nowo pisaNa

wstęp

Mówiąc o opisaniu kobiecości na nowo, dotykamy intencji obecnej w kolejnych 
falach ruchu kobiet, w teologii feministycznej, a w ostatnich dekadach również 
w postulatach nowego feminizmu, który coraz bardziej zdecydowanie rozwija 
się także na gruncie polskim. Wyrazem tej stale obecnej i aktualnej intencji był 
również list apostolski Jana Pawła II Mulieris dignitatem o godności i powołaniu 
kobiety�, którego dwudziestopięciolecie stało się okazją do zorganizowania tej 
konferencji. We wspomnianym liście, będącym pierwszym dokumentem Stolicy 
Apostolskiej poświęconym wyłącznie kobiecie, papież pochyla się nad kobietą, 
wydobywając wielkość jej powołania w kontekście maryjnym�.

Pisanie kobiecości na nowo to jednocześnie proces, który dotyka każdej ko-
biety spotykającej się z osobą Niepokalanej. Maryja kładzie podwaliny pod nowe, 
integralne rozumienie kobiety, odnowione po katastrofie grzechu i konsekwen-
cjach z nim związanych. Właśnie grzech sprawił, że cudowny obraz Boga – tak 
namacalny w kobiecie – został zaciemniony (por. MD 9) i z trudem przebija się do 
świadomości człowieka. Również sama kobieta wezwana jest do wciąż głębszego 
procesu odkrywania siebie i swojego piękna w perspektywie obrazu Bożego, do 
zdecydowanego sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji.

1. Źródła upośledzonej sytuacji kobiety

Najbardziej spektakularną konsekwencją grzechu jest nadal upośledzona – po 
dwudziestu wiekach od ogłoszenia Dobrej Nowiny – sytuacja kobiety w wie-
lu regionach świata, mimo postępu mentalnego, jaki przyniosło chrześcijań-
stwo. Owo upośledzenie, o którym mówi również Jan Paweł II (por. MD 10)  

� Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem (15.08.1988) [dalej cyt. MD].
� Podczas seminarium z okazji 25-lecia wydania listu apostolskiego Mulieris dignitatem o god-

ności i powołaniu kobiety w Rzymie, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, kard. Stani-
sław Ryłko w mowie otwierającej seminarium podkreślił maryjny kontekst listu, zwracając uwagę 
na jego genealogię: list należy widzieć jako owoc Roku Maryjnego 1987. Zob. http://www.laici.
va/content/laici/en/eventi/seminari-e-congressi/dio-affida-l_essere-umano-alla-donna.html [dostęp: 
10.12.2013].
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przybiera różnorakie formy: od stawiania kobiety poza prawem, przemocy i wy-
zysku, poprzez nie umożliwienie jej należnego rozwoju i utrzymywanie sytuacji 
drugorzędności w skali społecznej, aż po fenomen szklanego sufitu w krajach 
wysoko rozwiniętych, gdzie pewne prestiżowe stanowiska nadal rezerwowane są 
wyłącznie dla mężczyzn. W jakimś sensie obraz ten dotyczy również Kościoła 
– głównego nośnika Dobrej Nowiny o kobiecie. Jest to paradoks godny zastano-
wienia i analizy.

Jeśli pytać o źródła tego nadal trwającego upośledzenia, to można ukazać je 
na dwóch płaszczyznach, choć z pewnością jest ich więcej. Z jednej strony wy-
nika ono z męskiego postrzegania kobiecości, które na płaszczyźnie filozoficz-
nej wyraża się w przypisaniu kobiecie drugorzędnej roli3. Z drugiej strony sama 
natura kobiety wydaje się skazywać ją często na drugorzędną pozycję. cechy 
kobiety, które o jej kobiecości stanowią: priorytetowe traktowanie osoby i ży-
cia we wszelkich jego przejawach, tendencja do oddania się i uprzywilejowa-
ne traktowanie miłości, sprzeciwiają się społeczeństwu zdominowanemu przez 
myślenie nastawione na produktywność, zdobywanie i władzę. Można w tym 
dostrzegać dalszą konsekwencję grzechu, wyrażającą się w smutnej wyroczni: 
„(…) on zaś będzie panował nad tobą” (Rdz 3,16)�. to panowanie przybierało 
i nadal przybiera na przestrzeni wieków skalę społeczno-kulturową. Niemniej 
żyjemy w porządku odkupienia, przywracającego łaskę Bożego zamysłu stwo-
rzenia, co więcej: wywyższającego i obdarowującego jeszcze większymi darami. 
Słowa i czyny Jezusa zerwały z tradycją drugorzędności kobiety, jednak ta nowa 
ewangelijna tradycja nie odzwierciedliła się jeszcze w całej pełni również w spo-
łecznościach chrześcijańskich, choć prawa i wolności, jakie kobieta tu znalazła, 
o wieki wyprzedzają społeczeństwa niechrześcijańskie.

Problemem jest to, że kobieta uwewnętrzniła męski punkt widzenia, przyjęła 
go niejako milcząco za swój własny los, przynależny jej istnieniu. Dobitnie, choć 
nie bez nuty cynizmu, oddał to F. Nietzsche w słowach „Na dnie wielkiej oso-
bistej próżności, kobiety same mają wciąż nieosobową pogardę dla «kobiety»”5. 
Również struktury społeczne nie sprzyjają do końca owej koniecznej wewnętrz-
nej emancypacji kobiety, płynącej z ducha Ewangelii, choć w ostatnich dwóch 
stuleciach, a zwłaszcza w minionych dziesięcioleciach, dokonało się niezwykle 
wiele – nie tylko w cywilizacji zachodniej.

Postulat pisania kobiecości na nowo jest więc osadzony głęboko w teologii: 
sam Bóg zechciał tę kobiecość na nowo napisać w prostej dziewczynie z Nazaretu, 
Maryi, obdarowując Ją – wyrokiem swej miłości – darem niepokalaności. ta 
niepokalaność – mocą zasług chrystusa, ze względu na którego została Maryi 

3 W. Beinert, Unsere Liebe Frau und die Frauen, Freiburg–Basel–Wien 1989, s. 87nn; zob. też: 
Arystoteles, Księga VII: Zoologia, Warszawa 1992 (Dzieła Wszystkie 3).

� Jan Paweł II mówi o słusznym sprzeciwie kobiety wobec tego, co wyrażają te biblijne słowa. 
Por. MD 10.

5 F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, München 1994, s. 89.
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dana – chce się urzeczywistniać w każdej kobiecie jako dar odkupienia, dając 
świadectwo wielkości Bożej miłości i będąc wyrazem zwycięstwa pierwotnego 
planu stworzenia.

2. konieczność prymarnej identyfikacji

Obraz Niepokalanej budzi w kobietach ambiwalentne uczucia. Olśniewający 
blask idealnej kobiecości i jedynego wybraństwa przez Boga, miesza się z dystan-
sem do tej Jedynej, która choć jest kobietą, to jest przecież tak inna, że czasem 
trudno – właśnie przez pryzmat niepokalaności – z Nią się utożsamiać. czyż 
prawdą są słowa, które napisał Wolfgang Beinert w książce powstającej czasowo 
równolegle do listu apostolskiego Mulieris dignitatem: „Maryja napawa kobiety 
lękiem: nie są one w stanie ostać się przed Nią ze swoją własną kobiecością”6? 
Niemniej właśnie w Maryi leży klucz do zrozumienia wielkości powołania kobie-
ty i w związku z tym konieczność uzasadnionej identyfikacji. Identyfikacji, która 
umożliwi pożegnanie się z poczuciem egzystencjalnej drugorzędności, w para-
doksalny sposób odczuwanej także w Kościele. Ów swoisty „kompleks” jest nie 
do pogodzenia z orędziem wyzwolenia kobiety, zakorzenionym w Objawieniu. 
Jego ukoronowaniem są czyny i słowa Jezusa, które wobec kobiet nabierają 
szczególnej społecznej prowokacji, a których nie można inaczej wytłumaczyć, 
jak przyznaniem kobiecie miejsca, które miała od zawsze w zamiarze Stwórcy, 
a które to miejsce w porządku odkupienia zostało dodatkowo dowartościowane 
w konkretnej osobie, Matce Boga-człowieka.

Wydaje się, że kompleks ten dotyka kobiet bardziej przez interioryzację po-
wszechnej, tradycjonalistycznej wykładni upadku, natomiast sama kobieta nie 
doświadcza siebie jako osoby bardziej podatnej na grzech. Wręcz przeciwnie: po-
kłady miłości są w niej tak oczywiste, że niemal nieuświadomione, spontanicznie 
i naturalnie przybierając postać bezinteresownego zaangażowania dla człowieka, 
również kosztem własnego spełnienia. Spełnieniem jest właśnie „bycie dla”. Stąd 
kobieta predestynowana jest do tego, by – właśnie jako obraz Boga – unaocznić 
sobą cud proegzystencji, czyli owego zdumiewającego bycia Boga dla człowieka.

czy obraz Niepokalanej musi rodzić ambiwalencję odczuć w kontekście iden-
tyfikacji, a wręcz poczucie niższości, czy wręcz odwrotnie: jest stałym znakiem 
nadziei i liną, po której każda kobieta może wspinać się, w jakimkolwiek sta-
nie się znajduje – do Boga, a właściwie do swojego najbardziej własnego „ja”? 
Niepokalana pisana jest na nowo w każdej kobiecie, o ile ta odważa się odkrywać 
w Niej siebie taką, jaką zamierzył i chce widzieć ją Stwórca.

Jeśli mówię, że w Niepokalanej kobiecość została napisana na nowo, to cho-
dzi właśnie o ową prymarną identyfikację kobiety. O stworzenie podstaw tej 
prymarnej identyfikacji w świadomości kobiety. Z czym kojarzona jest kobieta, 

6 W. Beinert, Unsere Liebe Frau…, s. 103.
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z czym kojarzy sama siebie, z czym kojarzy ją kultura i społeczeństwo? Ponieważ 
chrześcijaństwo niesie orędzie wolności i pełni, dlatego właśnie ono powinno 
zachować niezmiennie i coraz bardziej pozycję awangardy, docierać z tym orę-
dziem do kobiet innych wyznań i religii, gdzie ta wolność i godność nie jaśnieje 
jeszcze pełnym blaskiem.

Zanim wskażę warunki nowego pisania kobiecości w kontekście Niepokalanej, 
przypomnę pokrótce treść dogmatu w kontekście trynitarnym, by potem odnieść 
ją do kobiety i postawić nowe akcenty w postulowanej głębszej identyfikacji.

3. Niepokalana – dar „akonto” ojca dla syna.  
Zawrotne horyzonty bożej miłości

Jeden z piękniejszych tekstów, w sposób niemal mistyczny oddający tajemnicę 
daru niepokalaności Maryi, pochodzi z doświadczenia duchowego Adrienne von 
Speyr7. Rozważa ona Niepokalaną w kontekście relacji miłości trójcy Świętej 
między Ojcem, Synem i Duchem. Adrienne von Speyr pisze:

„Syn z miłości do Ojca pragnie odkupić świat. Odkupienie to dokona się na drodze 
Jego cierpienia, w którym weźmie On na siebie wszystkie grzechy ludzkości niczym 
swoje własne, a Ojciec rozpozna w Nim wszystkich grzeszników. Nastąpi więc mo-
ment, w którym Ojciec dojrzy w Synu sumę Jemu właśnie, Ojcu, wyrządzonej hańby. 
Jest to proces miłości, który Syn podjął z miłości do Ojca i świata. I oto teraz wypada, 
by Ojciec i Duch na samym wstępie ukazali Synowi skuteczność Krzyża. Przy tym 
Matka Maryja jest od początku darem, który Ojciec i Duch czynią Synowi: Matka 
w swym charakterze narzędzia dla czynu Odkupienia od początku jest rodzajem 
uprzedniego daru (Vor-Gabe), niczym akonto. Ojciec i Duch ukazują Synowi owoc-
ność przedsięwziętej przez Niego drogi, kiedy w perspektywie Krzyża i na mocy 
łask z tego Krzyża płynących, uprzednio odkupiają Matkę. Jest to czyn odkupienia 
Syna poprzez Krzyż, którego brzemię weźmie On na siebie, ale w ten sposób, że 
Syn uprzednio otrzymuje za swój czyn Matkę, która przyjmie Go jako bezgrzeszna 
(…). Maryja znajduje się więc z tajemnicą swego Niepokalanego Poczęcia w punkcie 
krzyżowym trójcy, ponieważ jest darowana jednakowoż Ojcu przez Syna, jak też 
Synowi przez Ojca, z akcentem na Ojca, który obdarza Nią Syna, aby w ogóle mógł 
On rozpocząć swe Dzieło”8.

W tym przepięknym tekście na pierwszy plan wysuwa się relacja niewyobra-
żalnej miłości między Osobami trójcy Świętej. Niepokalana jest darem miłości 
Ojca – za miłość okazaną Jemu – Ojcu przez Syna. Jest ona owocem miłości 
Osób trójcy z racji ich – tych Osób – miłości do człowieka. W Niepokalanej 
– człowieku – kobiecie – koronie stworzenia – przybiera ona zawrotne horyzon-
ty, stwarzając nową koronę stworzenia! I ta nowa korona nie jest jednostkowa 
i jednostkowa nie ma pozostać, ale chce się urzeczywistniać w każdej kobiecie 

7 A. von Speyr, Maria in der Erlösung, Einsiedeln 1979, s. 8.
8 tamże, s. 8-9.



43NIEPOKALANA – KOBIEcOŚć NA NOWO PISANA

i w każdym mężczyźnie. Przy czym w kobiecie – ze względu na jedność rodzaju 
– osiąga zadziwiające podobieństwo w otwartości stworzenia – obrazowanego 
właśnie przez kobiecość – na Stwórcę.

Karl Rahner widzi w Niepokalanej nowy początek, w którym – przy uwzględ-
nieniu wszelkiej wolności i samodzielnej decyzji – zawarta jest już całość daru9. 
Bóg obejmuje życie człowieka z odkupiającą miłością. Jest to nie tylko perspek-
tywa, ale rzeczywistość otaczająca życie każdego10. Natomiast A. Müller przy-
pomina, że w istocie odkupienia leży fakt, że uwalnia nas ono od grzechu pier-
worodnego��. Maryja znajduje się na szczycie odkupienia, więc zostało Jej dane 
to, co najdoskonalsze. A to, co najdoskonalsze, powoduje całkowite uwolnienie 
od grzechu pierworodnego i złych skłonności nie dopiero w ciągu życia, ale już 
na początku, w momencie poczęcia. to właśnie wtedy łaska odkupienia urze-
czywistniła możliwie największą moc, sprawiając, że Maryja jest praobrazem 
wszelkiego obdarowania łaską��.

4. warunki nowego pisania kobiecości

chcę zwrócić uwagę na pięć czynników, które należy uwzględnić przy „pisa-
niu kobiecości na nowo”, wydobywając w ten sposób realne odniesienie tajem-
nicy Niepokalanej do kobiety. Pierwszym jest reinterpretacja Rdz 3, następnie 
rewizja paraleli Ewa-Maria, z kolei dekonstrukcja niepełnych obrazów Maryi. 
czwarty czynnik to przyznanie kobiecie miejsca w Kościele, które jej się należy, 
przede wszystkim przyznanie jej miejsca w duszy i sercu kapłana. I ostatni czyn-
nik to ukazanie Niepokalanej właśnie jako kobiety.

4.1. Reinterpretacja Rdz 3

Interpretacja upadku w raju i udziału w nim kobiety rzuca się cieniem na 
rozumienie kobiety. tradycyjna i dominująca interpretacja przyczynia się do ko-
lektywnego, trudnego do wyeliminowania w skali społecznej, „kompleksu kobie-
cości”. Przez kolektywny kompleks kobiecości rozumiem zbiorowe niższe poczu-
cie kobiety, wynikające z definiowania jej przez decydujący – wedle tradycyjnej 
interpretacji – udział w upadku z raju. Owo poczucie wynika z takiego właśnie 
patrzenia na kobietę i z uwewnętrznienia przez kobietę tego krzywdzącego spoj-
rzenia.

teolożka feministyczna, Helen Schüngel-Straumann zwraca uwagę, że czę-
sto recepcja pewnych motywów biblijnych – autorka myśli tu o pierwszej kobie-
cie – wypada bardziej negatywnie niż same wypowiedzi biblijne. Jako zgubne 

9 K. Rahner, Maria Mutter des Herrn. Theologische Betrachtungen, Freiburg 1956, s. 41.
10 tamże, s. 42.
�� A. Mueller, Du bist voll der Gnade. Eine kleine Marienlehre, Freiburg 1957, s. 56-57.
�� tamże.
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w skutkach postrzega zawężenie prehistorii do „kobiety” i „upadku grzechu” 
w przekazie chrześcijańskim13. Wypowiedzi pierwszych jedenastu rozdzia-
łów Księgi Rodzaju zostały zawężone do pewnych określonych tematów, które 
w chrześcijańskiej teologii odegrały decydującą rolę. tak więc do roli kobiety, 
przede wszystkim jej podrzędnej rangi i podporządkowania mężczyźnie, z kolei 
skoncentrowanie się na tzw. upadku grzechu, w którym kobieta odgrywa bar-
dziej aktywną rolę jako tzw. uwodzicielka. te oba problemy, które konsekwen-
tnie przypisują kobiecej części ludzkości bardziej obciążającą rolę i tym samym 
odciążają mężczyznę w kwestii zła, w dużej mierze określały tzw. chrześcijański 
obraz kobiety. Wiele kobiet uwewnętrzniło tę zawężającą interpretację. Jeszcze 
bardziej problematyczny jest fakt, że niektórzy pisarze Nowego testamentu prze-
jęli to spojrzenie, które w związku z antyczną wykładnią zostało rozbudowane, 
a przez Ojców Kościoła przeniknęło do myśli średniowiecznej. tymczasem ży-
dowska tradycja zostawiła na boku tę recepcję wrogą kobiecie. Być może warto 
spojrzeć w tym kierunku, sugeruje autorka. Schüngel-Straumann jest przekona-
na, że identyfikacja kobiety z grzechem (najczęściej powiązana z seksualnością 
i cielesnością) nie pochodzi z tekstów Księgi Rodzaju, ale jest produktem tenden-
cyjnej interpretacji, która została przejęta przez chrześcijańską tradycję, zwłasz-
cza kręgi ascetyczne, i w dużym stopniu rozbudowana��. Reinterpretacja Rdz 3 
powinna iść w kierunku uwolnienia kojarzenia grzechu z seksualnością i kobiety 
z uwodzeniem do grzechu.

4.2. Rewizja paraleli ewa-Maryja

Wyzwaniem dla chrześcijańskiego obrazu kobiety jest fakt, że od II w., analo-
gicznie do paraleli Adam-chrystus (Rz 5,14; 1 Kor 15,22.45) zakorzeniło się – za 
przyczyną Justyna Męczennika – typologiczne przeciwstawienie: Ewa-Maryja. 
Przy tym grzeszna Ewa stała się negatywną folią dla doskonałej Maryi. ta op-
tyka o wiele silniej urzeczywistniła się w Kościele katolickim niż reformacyj-
nym. Natomiast w tradycji żydowskiej Ewa obecna jest pozytywnie jako „Matka 
wszystkich żyjących” i jako taka cieszy się ogromnym uznaniem. Większe ot-
warcie się na judejskie spojrzenie jawi się jako szansa w kontekście dialogu mię-
dzyreligijnego.

„Ewa” obecna jest również w katolicyzmie jako „Matka wszystkich żyją-
cych”, jednak dominuje postrzeganie jej jako tej, przez którą grzech wszedł na 
świat (tm 2,13-14). to postrzeganie zostało odniesione kolektywnie do każdej 
kobiety. Rewizja owej paraleli polegałaby na tym, by „Nową Ewę” – Maryję, 
w równym stopniu odnieść do kobiety, jak czyni się to w stosunku do Ewy. 
Maryja, na mocy Jej ponadczasowego statusu w ekonomii zbawienia, powinna 

13 H. Schüngel-Straumann, Genesis 1-11. Die Urgeschichte, w: Feministische Bibelauslegung, 
hrsg. Luise Schottroff und Marie-theres Wacker, Gütersloch 1999 (2), s. 1.

�� tamże, s. 3.
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stać się kolektywnym, nie zaś jednostkowym15 – co niestety wydaje się częstsze 
– modelem kobiecości. Kobiecość odkupiona i zaangażowana w aktualizujące 
się tu i teraz odkupienie otrzymuje nowe znaczenie. Postrzegana jest jako zasa-
da współtowarzyszenia i pełnego, kobiecym sercem, zaangażowania się w Boże 
dzieło odkupienia. Pierwotna pomoc zostaje wysublimowana do tak głębokiej 
jedności z Bogiem, jaka możliwa jest między matką i dzieckiem, między oblubie-
nicą i oblubieńcem. to nowe rozumienie kobiecości maryjnej chce się powielać 
w oryginalny sposób w każdej kobiecie, świadcząc o zwycięstwie Bożego planu, 
respektującego jednak zawsze radykalnie wolność stworzenia. A. von Speyr od-
daje tę prawdę w genialnych słowach: „W Maryi leży idea doskonałego człowie-
ka, która przyświecała Bogu podczas stworzenia pierwszego człowieka tak, że 
Maryja właściwie nie jest drugą, lecz pierwszą Ewą, tą nieupadłą, która widzi, 
jak druga Ewa upada”16. Kobieta postrzegająca siebie w odniesieniu do Maryi od-
krywa siebie jako pomoc substancjalną w dziele odkupienia i uświęcenia świata. 
to coś więcej niż pomoc substancjalna dana mężczyźnie w momencie stworze-
nia. Na tym polega wielkość miłosierdzia: Bóg po upadku wywyższa, obdarzając 
łaską, zaprasza do dzieł jeszcze większych, do dzieł większej miłości, na drodze 
wysiłku wolności i współpracy z Jego uprzedzającą łaską.

4.3. krytyka „obrazu” Maryi

Istotne przy pisaniu kobiecości na nowo wydaje się też dotarcie do Maryi 
możliwie takiej, jaką rzeczywiście była i jest: żywej kobiety judejskiej, skromnej 
i kochającej, odważnie wchodzącej w niezwykłą i jednorazową, trwającą do dziś 
i urzeczywistniającą się aktualnie ofertę zbawczą Boga. Zakłada to – posługując 
się językiem obrazowym – zdjęcie z Maryi pewnych szat, jakie przez stulecia 
nałożyła na nią idealizująca pobożność, sztuka, jak również pewne nurty teologii. 
część z tych szat zafałszowuje obraz Maryi i analogicznie – przez odniesienie 
Maryi do kobiety – obraz kobiety17.

Przykładem niech będzie obraz Niepokalanej. Od XV w. Niepokalana przed-
stawiana jest w figurze nieskazitelnie białej postaci, ze spuszczoną głową i dłoń-
mi skierowanymi ku dołowi, w postawie otwartości na Stwórcę, z symbolami 
czystości (księżyc pod stopami, stopa miażdżąca głowę węża)18. W figurze tej 
jest coś niezwykle pociągającego, bezpojęciowo mówiącego o pierwotnej idei 
człowieka, ale jednocześnie obecny jest dystans wynikający ze zorientowania 
całej postaci na Boga. Jest to jedna strona Niepokalanej, która właśnie przez ten 

15 Por. W. Beinert, Unsere liebe Frau…, s. 98.
16 A. von Speyr, Maria…, s. 10.
17 Zob. P. Schmidt, Maria, Modell der neuen Frau. Perspektiven einer zeitgemäßen Mariologie, 

Kevelaer 1974, s. 56; por. W. Beinert, Unsere liebe Frau…, s. 96.
18 Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. J. Höfer, K. Rahner, Freiburg 1986, t. 10, kol. 469-

470.
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przyjęty i najbardziej popularny obraz zakorzeniała się w świadomości wiernych. 
Najogólniej mówiąc wartości, które obraz ten pośredniczy to: nietykalność, od-
ległość, świętość. Natomiast z treści dogmatu, zwłaszcza w ujęciu przytoczonej 
przez mnie A. von Speyr, wynika jeszcze druga strona daru Niepokalanej, którą 
jest pełnia relacji wobec Boga. Maryja znajduje się wobec Boga w najżywszej 
relacji, i to w każdym momencie swego życia. Należałoby więc namalować obraz 
Niepokalanej jako kobiety głębokich i spełnionych relacji.

Jakiś przedsmak Niepokalanej jako kobiety spełnionych relacji przedstawiona 
mozaika w chórze Bazyliki Santa Maria de trastevere w Rzymie. Na mozaice 
tej Jezus i Maryja siedzą blisko siebie na jednej ławie. Ramię Jezusa jest na ra-
mieniu Maryi, a gest ten mówi: „moja jesteś!”. Maryja należy od początku do 
Jezusa, żyje w pierwotnej egzystencjalnej relacji z Nim. Doświadczenie to mo-
żemy dostrzec również w relacjach międzyludzkich: człowiek żyjący w udanej 
podstawowej relacji, zdolny jest do otwarcia się na nowe relacje. Na tle tak ro-
zumianej relacyjności głębszego znaczenia nabiera określenie Nowej Ewy jako 
Matki wszystkich żyjących. Niewiele scen z Pisma Świętego, w których mowa jest 
o Maryi, ukazuje ją niezmiennie jako kobietę relacji. Gdzie pojawia się Maryja, 
tam rodzą się relacje: w Betlejem z pasterzami i trzema Królami, w świątyni i na 
weselu w Kanie, w sali Wieczernika. Maryja tworzy relacje, ponieważ sama żyje 
w głębokiej relacji osobowej. Maryja Niepokalana to kobieta o mocnych rela-
cjach, ciesząca się głębokimi, trwałymi relacjami, które – zakorzenione w pod-
stawowej żywej relacji do Boga – stale tworzy. Dlatego głęboka miłość do Maryi 
prowadzi do rozwoju relacji.

4.4. Miejsce kobiety w sercu kapłana

Stawiam tezę, że nie zmieni się istotnie pozycja kobiety w Kościele, jeśli nie 
zmieni się jej miejsce w sercu kapłana. Kapłan bowiem jest nośnikiem orędzia 
zbawienia i od niego zależy, w jakim świetle kobietę stawia, przede wszystkim 
w swoim sercu. Paternalistyczne podejście do kobiet, traktowanie ich z przy-
mrużeniem oka, brak otwartości na ich inność postrzeganą w kategoriach rów-
ności – to postawy, które nie przyczyniają się do pozytywnych zmian na miarę 
Ewangelii i postawy Jezusa.

Stąd istotne wydaje się – zgodnie z życzeniem ostatnich papieży, od Jana 
Pawła II i jego postulatu nowego feminizmu – zapoczątkowanie nie tylko me-
dialnej, ale o wiele bardziej wewnątrzkościelnej implementacji głęboko ewange-
licznego odniesienia mężczyzny do kobiety, w tym również kapłana do kobiety. 
Istotną rolę mogłoby i powinno tu odegrać przepowiadanie, ale jego warunkiem 
jest równie głębokie, wewnętrzne pojednanie się kapłana z kobietą. Ilekroć bo-
wiem kobiety zabierają głos we własnej sprawie, postrzegane jest to w optyce 
feministycznej. Zabranie głosu w sprawie kobiet przez kapłanów byłoby istot-
nym krokiem ku pełni ewangelicznej w ramach samego chrześcijaństwa. Jednak  
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najpierw muszą być oni wewnętrznie wolni od stereotypów kobiety, które poku-
tują nierzadko w kręgach kościelnych i tu przybierają swoiste, klerykalne znamię. 
Jak długo mocny przekaz papieży nie spotka się z równie mocnym echem na 
niższych szczeblach przepowiadania, nie zostanie przełamana mentalność kapła-
nów nacechowana swoistą „podejrzliwością” a nie rzeczywistym partnerstwem 
na miarę Kościoła pierwotnego, nie ma mowy o nowym feminizmie w Kościele, 
a ów nowy feminizm bez Kościoła nie ma szans powodzenia. Smutne byłoby 
stwierdzenie, że świat na tym polu „wyprzedza” Kościół – na płaszczyźnie prak-
tycznego, faktycznie nacechowanego duchem braterstwa, odniesienia mężczyzn 
i kobiet wzajemnie do siebie.

Interesujące byłoby tu doświadczenie samych kobiet zaangażowanych 
w Kościele, również w duchu nowego feminizmu. Z jednej strony są to kobie-
ty świadome siebie, odkrywające swoje głębokie „ja” w chrystusie i w Maryi, 
przeżywające radość wyzwolenia. Ale te same kobiety doświadczają czasem rze-
czywistości „szklanego sufitu” właśnie w Kościele jako jednej z najbardziej hie-
rarchicznie zorganizowanych instytucji.

chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden wyraz drugorzędnej obecności kobiety 
w Kościele. Jest nim częsta, niemal powszechna praktyka umieszczania obrazu 
Maryi w bocznej nawie, na osobnym, bocznym ołtarzu. tam jest dla Niej miej-
sce – Wspomożycielki wiernych od spraw beznadziejnych, Matki ubogich, nato-
miast nie w sposób decydujący obecnej – jak choćby w Wieczerniku, u początku 
Kościoła, pośród uczniów przenikniętych lękiem i niepewnością. Do tej niepo-
jętej tajemnicy, którą oni za chwilę mieli głosić, Ona miała dostęp najpełniej! ta 
tajemnica przeszła przez Jej serce i rozum: przez każdą tkankę Jej ciała, każde 
poruszenie duszy. Maryja jako Matka Kościoła, jest też jego wzorem. W związku 
z tym Kościół jest maryjny, czyli też: kobiecy ze swej istoty. czy rzeczywiście 
Maryja jest obecna jako wzór Kościoła, właśnie w kobiecej otwartości na ży-
cie i na osobę, z całą fascynacją i bezinteresownością przyjęcia? Większe wzię-
cie na serio kobiet byłoby krokiem w kierunku głęboko i faktycznie maryjnego 
Kościoła.

4.5. Maryja jako kobieta

temat Maryi jako kobiety podejmuje Heinrich Köster w książce wydanej 
z okazji setnej rocznicy dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny19. Przedmiotem jego rozważań nie jest psychologia kobiety w odniesieniu 
do Maryi, ale ukazanie istotnych konturów kobiecości w osobie Maryi20. Autor 
wskazuje przy tym na cztery istotne cechy kobiety: przyjęcie w odniesieniu do 
mężczyzny, dziewictwo, macierzyństwo i zdolność bezinteresownego służenia.

19 H. Köster, Die Magd des Herrn, Limburg 1954.
20 tamże, s. 342.
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Zdolność przyjęcia osiąga swój szczyt w „pierwotnie kobiecej funkcji ma-
cierzyńskiego przyjęcia”, w którym stworzenie przyjmuje Boga, wyznając swą 
całkowitą zależność od Niego. Wyrazem radości przyjęcia jest wyśpiewany 
Magnificat i pełne zdumienia określenie siebie jako: Ancilla Domini��.

Dziewictwo to nie tylko „przejściowy stan cielesny (…), ale poczucie istnie-
nia, które może trwać: duchowość, która dominuje nad cielesnością z rozwi-
niętym zmysłem dla nienaruszalności ciała (…), jak też elementarne przeżycie 
przynależności do Boga, której żadne stworzenie nie może dla siebie żądać”��. 
charakterystyczny dla tak rozumianego dziewictwa jest też „pokój harmonii 
między duchem a ciałem oraz pokój harmonii z Bogiem”23. Przy czym ów pokój 
i głębia darów dana jest nie tylko dla Niej, ale w Niej dla całej ludzkości, podkre-
śla Köster.

Macierzyństwo Maryi w sensie cielesnym i duchowym dokonało się jako „nie-
powtarzalny udział w płodności łona Ojca. Z Ojcem (jeśli z innego tytułu) ma 
wspólnie tego samego Syna; a Jej duchowe macierzyństwo w odniesieniu do nas 
ma na celu nic innego jak zrodzenie w nas dziecięctwa Bożego”��. Köster zwraca 
uwagę na niezwykłą koincydencję charakterystycznych dla kobiety trzech pod-
stawowych relacji osobowych: do Boga, do dziecka i do małżonka. W Maryi 
„zagęszczają się one w jedną jedyną relację do jednej jedynej osoby, która jest 
jednocześnie Jej Bogiem, Jej dzieckiem i (w sensie historiozbawczego symbolu 
zjednoczenia) Jej oblubieńcem i małżonkiem: w Jej relacji do Syna Bożego25.

I wreszcie ostatnia cecha natury kobiety to gotowość bezinteresownego słu-
żenia (Magd – Służebnica, to również tytuł książki Köstera). Autor twierdzi, że 
„owa gotowość jest niczym innym jak nigdy niewyczerpanym bogactwem zdol-
ności do kochania, która – w odniesieniu do tych, dla których kobieta się odda-
je – jest raczej błogością niż ciężarem”. cytując P. Wolfa, autor przychyla się 
do poglądu, że zdolność do takiej miłości jest w tej mierze charakterystyczna, 
a „najpiękniejsze i najczulsze manifestacje tej miłości istnieją w kobietach i tylko 
w kobietach”26.

�� tamże. W podobnym tonie wyraża się E. Sauert, gdy mówi, że „łaska odkupienia podkreśla 
Maryję w jej charakterze kobiety będącej ucieleśnieniem otwartości (Empfänglichkeit) wobec łaski 
odkupienia”. Lexikon…, t. 10, kol. 469.

�� H. Köster, Die Magd…, s. 343.
23 Por. tamże.
�� tamże, s. 344.
25 tamże.
26 P. Wolf, Das Ewig-Weibliche und Maria, w: Im Ringen um das christliche Ethos, tenże, Re-

gensburg 1937, s. 183-205. Również macierzyństwo pod Krzyżem widzi autor w tej perspektywie: 
w gotowości cierpienia i pragnieniu nowego narodzenia ludzkości Maryja jako Matka wszystkich 
żyjących była gotowa i chętna wytrzymać bóle rodzenia pod Krzyżem. Natomiast – właśnie w duchu 
bezinteresownego kobiecego służenia – jej pośrednictwo łask skuteczne jest nie tylko dla tych, którzy 
się do Niej zwracają, ale wychodzi Ona naprzeciw i z inicjatywą wszechogarniającego macierzyń-
skiego miłosierdzia. Por. H. Köster, Die Magd…, s. 345.
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chcę zwrócić jeszcze uwagę na dwa aspekty kobiecości, które w osobie Maryi 
dochodzą do głosu, a które mają szczególne znaczenie w odniesieniu do kobie-
ty. Myślę tu o relacji do mężczyzny oraz o kategorii piękna i podobania się, tak 
istotnych dla kobiety.

W nowym porządku, który inicjuje Niepokalana, kobieta nie jest w sposób 
konieczny zdana na mężczyznę27. teza ta, wypowiedziana przez J. Kentenicha, 
pedagoga i twórcy Ruchu Szensztackiego, którego istotnym przesłaniem jest też 
realizacja pełnej godności i powołania kobiety, jest historiozbawczą odpowiedzią 
na smutną wyrocznię opisującą skutki grzechu: „ku twemu mężowi będziesz kie-
rować swoje pożądania, on zaś będzie panował nad tobą” (Rdz 3,15-16). Maryja 
przełamuje sytuację nieuzasadnionego panowania mężczyzny nad kobietą, de-
finiując siebie i swoją relację do mężczyzn wychodząc od Boga. Jest to proces 
dotykający wnętrza kobiety, uwalniający jej serce od niewoli grzechu. ta nowa 
wolność w Niepokalanej umożliwia nowe odniesienie do mężczyzny, w którym 
kobieta pełni wobec niego – na wzór Maryi i zakorzeniona w Niej – rolę odkupia-
jącą. W tym przekonaniu Kentenich opiera się na tezie św. Bernarda z clairvaux: 
non erigitur vir nisi per feminam (mężczyzna nie będzie odkupiony inaczej, jak 
przez kobietę)28.

Następuje nie tylko powrót do pierwotnego początku – sprzed granicy po-
żądania i panowania, ale o wiele bardziej dokonuje się nowy dar łaski. Kobieta 
w Niepokalanej – Kobiecie nowego początku nie tylko nie jest w sposób koniecz-
ny zdana na mężczyznę, ale ma wobec niego misję zakorzenioną w odkupieniu 
i aktualizującą je. ten fakt pozwala na odczarowanie, zdyskredytowanie raz na 
zawsze obrazu uwodzicielki, kodowane kobiecie wszechczasów, a zaimplemen-
towanie obrazu kobiety aktywnie zaangażowanej w dzieło odkupienia (również 
mężczyzny), świadomej wielkości swego daru i misji.

I w końcu ostatni wymiar kobiecości, na który chcę zwrócić uwagę w kontek-
ście Niepokalanej, to wymiar piękna. Obrazy Maryi starają się oddać Jej niezwy-
kłe piękno, nacechowane są zawsze duchem epoki i konkretnym wyobrażeniem 
kobiecego piękna. Istotny jest fakt, że piękno Maryi pochodzi z Jej podstawowej, 
wciąż głębszej relacji miłości do Boga, z napełnienia się wciąż bardziej Bożą mi-
łością. Maryja kocha coraz bardziej, bo jest wciąż bardziej kochana, w związku 
z tym coraz piękniejsza? Nie do przecenienia są związki niepokalaności – bycia 
bez grzechu z pięknem promieniejącym z serca na zewnątrz. Grzech jest gene-
ratorem brzydoty, czystość – generatorem piękna. Również tu Maryja jako ko-
bieta wskazuje nieomylnie na głębsze pokłady piękna. Przyświeca i towarzyszy  

27 Por. M.A. Klaiber, Bloß Konvention? Pater Kentenich über das Ideal der Frau, Vallendar 1981, 
s. 72.

28 tamże, s. 21. Zob. Bernard z clairvaux, De laudibus Vorginis Matris, super Missus est homilia 
II, 3 (PL 183, 62); J. Kentenich, Grundriss einer neuzeitlichen Pädagogik für den katholischen Erzie-
her. Vorträge der Pädagogischen Tagung, bearb. von M.E. Frömbgen, Vallendar-Schönstatt 1971, 
s. 253. Szerzej na ten temat zob. A. Kostka, Rozkwitnąć pełnią barw. Duchowość kobiety w Ruchu 
Szensztackim, Świder 2008, s. 151nn.
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kobiecie, korygującej chętnie swoje zewnętrzne piękno, upiększającej się chętnie 
i wciąż na nowo, jako ta, która sięga do głębszych pokładów piękna, których nie 
jest w stanie zetrzeć wiek ani trud dnia codziennego.

Z drugiej strony należy Maryję widzieć jako kobietę, która o piękno dbała: 
obrazy Maryi w Kanie rzadko odważają się ukazać Ją jako piękną uczestniczkę 
wesela również w wymiarze zewnętrznym. Podejście psychologiczno-historycz-
ne każe spojrzeć realistycznie na Miriam z Nazaretu, która wybierając się na 
wesele przyjaciół, zadbała z pewnością o zewnętrzne piękno, kierowana natu-
ralną potrzebą, właściwą dla kobiety, by cieszyć się i sprawiać radość pięknem 
podarowanym przez Stwórcę. Również tu obraz Maryi determinował przez wie-
ki i nadal determinuje chrześcijański obraz kobiety. temat ten, rzadko obecny 
w literaturze mariologicznej, powoli, zwłaszcza dzięki literaturze nowofemini-
stycznej i teologii feministycznej, przeciera drogę do bardziej ludzkiej i bardziej 
kobiecej Maryi.

5. konieczność nowego kodu

treść niepokalaności odnosi się do wszystkich kobiet jako kod nowej kobieco-
ści. Lexikon für Theologie und Kirche mówi o antropologicznym paradygmacie29 
w związku z Niepokalanym Poczęciem: o nowym wzorze człowieczeństwa, jak-
by nowym początku, który w osobie tej Kobiety rozpoczął swoje istnienie i swoją 
skuteczność. Bez względu na stan i status każda kobieta znajduje się potencjalnie 
na drodze Maryi. I nikomu innemu, jak właśnie Maryi nie zależy bardziej na 
tym, by ten nowy wzór, paradygmat właśnie, coraz bardziej przyjmował postać 
w życiu kobiet. Owo przesłanie w kontekście maryjno-antropologicznym Rahner 
oddaje w prostych słowach: bądź – stań się! – tym, czym jesteś. W Niepokalanej 
zainicjował Bóg nowy kod człowieczeństwa jeszcze bardziej obdarowanego ani-
żeli w momencie stworzenia i chce, by ten kod realnie objął ludzkość.

W odniesieniu do kobiety to kod nowej kobiecości danej w porządku odku-
pienia. Niepokalana to obietnica spełnionej kobiecości, w pełni przeżywanej 
i zrealizowanej, to perspektywa zrealizowanej kobiecości we współpracy z łaską 
odkupienia. P. Schmidt analizuje w Maryi model nowej kobiety w kontekście 
Magnifikat. Dostrzega w niej praobraz odkupionego człowieka, model bezpo-
średniego doświadczenia wiary, w którym wyrażają się nowe sposoby śpiewu 
i modlitwy, okrzyków radości i protestu, model spontanicznego i uwolnionego 
człowieka, który wnosi w życie wspólnoty wszystkie obszary tego, co przeżywa 
i tego, co wyraża, otwierając drogę Ewangelii30.

29 Lexikon…, t. 10, kol. 469.
30 P. Schmidt, Maria, Modell der neuen Frau…, s. 52, 56nn.
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podsumowanie

W Niepokalanej dana jest kobiecie nowa figura uzasadnionej identyfikacji. 
Odegra ona swoją rolę, jeśli nie będzie idealizowana, ale odkrywana coraz peł-
niej w całej głębi jej antropologicznego przesłania. Kobiecość została w Niej na 
nowo napisana i nadal jest pisanina na nowo: raz napisana w tej jednej, chce się 
powielać w każdej i wtedy osiąga swój cel.

Jakie konsekwencje antropologiczne wynikają z powyższych refleksji? Głębszą 
identyfikacją kobiety jest niepokalaność jako obietnica i perspektywa nowego 
człowieczeństwa realizującego się tu i teraz. Należy unikać wszelkich tendencji 
do prymarnego definiowania kobiety w kontekście grzechu i jej roli w upadku: 
takie definiowanie zazwyczaj zawiera dużą dozę uproszczenia i redukcjonizmu. 
Nadchodzi czas, by ten dogmat ukazał swą twórczą i przemieniającą moc w życiu 
kobiet. tak rozumianą maryjność można z pewnością zaliczyć do istotnych treści 
nowego feminizmu.

Istotna jest implementacja głębszego rozumienia kobiecości w mentalno-
ści wiernych, ale też wśród głosicieli Dobrej Nowiny, kapłanów. O taką głę-
boką („profunde”) teologię kobiety apelował papież Franciszek w uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2013 r. W swoim prze-
mówieniu nawiązał do kolejnej rocznicy listu apostolskiego Mulieris dignitatem, 
wydanego również w uroczystość Wniebowzięcia Matki Pana (które to święto 
jest liturgicznym zwieńczeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu) i zachęcił 
do kontynuowania badań teologicznych nad kobietą. Wyraził nadzieję, że z tych 
badań zrodzą się istotne i innowacyjne propozycje teologiczne, które pozwolą 
lepiej zdefiniować sytuację żeńskiej połowy Ludu Bożego i powody nieobecno-
ści kobiet w kluczowych sytuacjach Kościoła31. to jego krótkie, ale programowe 
przemówienie wpisuje się dobrze w potrzebę kontynuowania i rozwinięcia nauki 
listu apostolskiego Mulieris dignitatem i wyznacza konkretne, nowe kierunki ba-
dań.

stResZcZeNie

Intencja pisania kobiecości na nowo jest stałym procesem, u którego początku 
stoi sam Bóg. W Niepokalanej dokonał On nowego początku, który jest istot-
ny dla pełnego rozumienia kobiety. Aby Niepokalana stała się prymarną figurą 
identyfikacji dla kobiety, należy podjąć następujące kroki: 1) zreinterpretować 
Rdz 3, uwalniając rozumienie grzechu pierworodnego od tradycjonalistycznego 
redukcjonizmu skupiającego się na roli w nim kobiety; 2) dokonać zmiany ak-
centów w paraleli Ewa-Maryja, ukazując Maryję bardziej jako kolektywny niż 
syngularny identyfikacyjny punkt odniesienia dla kobiety; 3) zrewidować pewne 

31 L. Scaraffia, Eine große und wichtige Rolle, Past Franziskus spricht Ernest über die Frauen In 
der Kirche, L’Osservatore Romano (wersja niemiecka) nr 34 (23.8.2013), s. 3.
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historyczne obrazy Maryi, które z racji swej powierzchowności mogą negatyw-
nie oddziaływać na (samo) rozumienie kobiety; 4) poszerzyć przestrzeń, którą 
kobieta może zajmować w Kościele, ale też poczynić kroki w kierunku zmiany 
nastawienia do kobiety w sercu kapłana i w końcu: 5) częściej i odważniej uka-
zywać Maryję jako kobietę i tym samym docenić kobiecość jako niezbywalny 
wymiar Kościoła.

słowa kluczowe: Niepokalana, paralela Ewa-Maryja, Maryja jako kobieta, udział 
kobiety w planie zbawienia, nowy feminizm, historyczne obrazy Maryi, relacyj-
ność jako cecha kobiety

iMMaculate – a New RewRitteN feMiNiNity

the essential content of the title of Mary as Immaculate refers to all women as 
an internal code of the new femininity, who God offered as a manifestation of his 
faith to the creation. Immaculate is a promise of fulfilled femininity in the order 
of redemption. Femininity was written again in Mary, but she wants to be dupli-
cate in every woman as a free offer of grace. An important dimension of the new 
feminism is a reference to Mary Immaculate as a paradigm of the new femininity. 
An important part of the argument is a reference Immaculate to every woman and 
thus define the new paradigm of femininity arising from Immaculate. Especially 
exposed is the gift of integrity, fullness of relationships, the mission of woman to 
man and her primary reference to God. Growing up to the gift of Immaculate de-
mands formation, whose an important element is entrusting to Mary and the dia-
logue of life with her. the reasoning is complemented by the postulate to translate 
the gift of Immaculate into the church and a fuller presence of the women there.

key words: Immaculate, parallel Eve-Mary, Mary as woman, participation of 
woman in the plan of salvation, new feminism, historical image of Mary, ability 
to relationschip as a feature of woman


