
Pytania o istotę kobiecości i zadania związane z naturą kobiety1 są zawsze aktu
alne. W okresie międzywojennym podjęła je wielka mistyczka i teolog św. Teresa 
Benedykta od Krzyża (Edyta Stein). Swoimi przemyśleniami przyczyniła się ona 
do pogłębionego rozumienia godności kobiety. Kiedyś zwróciła się do niej pewna 
młoda dziewczyna, poruszona zainteresowaniem, jakie wzbudza zagadnienie ko
biecości, zwłaszcza wśród mężczyzn2. To spotkanie uświadomiło św. Teresie jak 
ważnym zadaniem jest zgłębianie istoty i powołania kobiecości, szczególnie w sy
tuacji zafałszowania prawdziwego obrazu kobiety. Niektórzy humaniści propagowa
li „świetlany ideał kobiecej istoty”, w którym dopatrywali się uzdrowienia wszel
kich „chorób i bied naszych czasów”3. Z kolei współczesna św. Teresie poezja 
widziała w kobiecie „uosobienie demona z piekieł”4. Te skrajne stanowiska, któ
re w żadnej mierze nie odpowiadają na pytanie o sens kobiecości, ukazując nasze 
istnienie jako problem, nakładają na kobietę „wielką odpowiedzialność”5. Bowiem 
– jak stwierdziła św. Teresa – kobieta musi podjąć pytanie o sens swego istnienia, 
nie może się wycofać z udzielenia odpowiedzi, której oczekuje od niej otaczający 
ją świat6.

W przedmowie do dzieła Kobieta. Jej zadanie według natury i łaski tłumaczka 
na język polski, s. J. I. Adamska, stwierdza, że pragnieniem E. Stein było uwrażli

1 Mówiąc precyzyjniej chodzić będzie o kobiece oblicze ludzkiej natury, która wspólna jest mężczyźnie 
i kobiecie, choć dla każdej z płci przyjmuje charakterystyczny wyraz. To dopowiedzenie jest bardzo 
istotne nie tylko w aspekcie antropologicznym, lecz także soteriologicznym. Więcej na ten temat zob. 
S. Kunka, Szkic do teologii ludzkiej płciowości, „Polonia Sacra” 2012 nr 31(75), s. 197198.

2 Por. Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), Kobieta. Jej zadanie według natury i łaski, tłum. 
s. J. I. Adamska, TczewPelplin 1999 [dalej cyt. jako: KZWN], s. 59.

3 Tamże.
4 Tamże.
5 Tamże. 
6 Por. tamże.
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wie nie kobiet na właściwe przeżywanie „dorastania do siebie samej” oraz wyczule
nie jej „na pełną wolność ukształtowaną według porządku stworzonego przez 
Boga”7. Odnosząc się do ważnych kwestii tkwiących „głęboko w zmysłowym 
doświadczeniu”, nie bała się nazywać „po imieniu” kobiecych niepokojów i pora
żek związanych ze ślepym zawierzeniem impulsom, zmiennym przecież ze swej 
natury8. Chciała przestrzec przed poddawaniem się im. Usiłowała także nakreślić 
przed kobietą „nowe horyzonty jej działania oraz źródła mocy, obdarzające ener
gią przekraczającą czysto ludzkie możliwości”9. Jej starania okazały się bardzo 
owocne.

Niniejsze opracowanie pragnie zaczerpnąć z obfitego skarbca myśli św. Tere
sy dotyczących godności, istoty i zadań kobiecości. Na początku wypada podjąć 
temat stworzenia człowieka, następnie grzechu pierworodnego i jego skutków, ze 
szczególnym odniesieniem do kobiety. Kolejnym omówionym wątkiem będzie 
osłabiona po upadku natura kobieca. Następnie należy pogłębić temat powołania 
kobiety i zasygnalizować zagadnienie kapłaństwa kobiet. W punkcie ostatnim 
odniesiemy się do Maryi, która stanowi zawsze aktualny wzór kobiecości.

1. PISMO ŚWIĘTE O STWORZENIU KOBIETY

Powołanie kobiety zaczyna się w momencie jej stworzenia10. Nie zostaje ona 
stworzona sama, lecz w komunii z mężczyzną, i wraz z nim otrzymuje od Boga 
zadania do wykonania. Przyjrzyjmy się biblijnemu opisowi stworzenia, który 
o tych zadaniach mówi: „A wreszcie rzekł Bóg: ‘Uczyńmy człowieka na Nasz 
obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem po
wietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po 
ziemi!’. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: 
stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: 
‘Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie 
poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym 
i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi’” (Rdz 1,2628). Analizując 
ten fragment, św. Teresa zwraca uwagę na trzy zadania, które kobieta i mężczyzna 
będą wykonywać wspólnie, należą do nich: bycie odbiciem Boga, zaludnianie 

7 J. I. Adamska, Wprowadzenie, w: KZWN, s. 6.
8 Tamże.
9 Tamże.
10 Bardzo bogatą analizę protologicznych implikacji dla kobiecego wyrazu ludzkiej natury i powołania 

kobiety podaje w swoich katechezach środowych (19791984). Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą 
stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, red. T. Styczeń, Lublin 2008. Na ten 
temat zob. także S. Kunka, Kobieta w „teologii ciała” Jana Pawła II, „Verbum vitae” 2011 nr 19, 
s. 247272.

EwElina KozłowsKa



123

ziemi oraz panowanie nad nią11. Skoro mają razem wypełniać to, do czego powo
łał ich Stwórca, muszą wiedzieć, kim są dla siebie nawzajem i czego mogą się po 
sobie spodziewać. 

Stary Testament przychodzi nam tu z pomocą, czytamy bowiem: „Potem Pan 
Bóg rzekł: ‘Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpo
wiednią dla niego pomoc’” (Rdz 2,18). Hebrajskie wyrażenie, które zostało tu 
użyte na określenie kobiety – „eser kenegdo” – oznacza pomoc równą mu a jed
nocześnie inną, zwierciadło, w którym mężczyzna może ujrzeć samego siebie12. 
Analogicznie, rzecz ma się w przypadku kobiety: mężczyzna jest dla niej lustrem, 
w którym ona dostrzega siebie i swoją kobiecość. Kobieta i mężczyzna wzajemnie 
się uzupełniają. Człowiek uczyniony na obraz Boży został powołany do życia we 
wspólnocie, bo Bóg jest Wspólnotą Boskich Osób, dlatego „nie jest dobrze, żeby 
mężczyzna był sam” (Rdz 2,18). 

Analizując biblijny opis stworzenia człowieka, św. Teresa podkreśla, że nie mó  
wi się w nim o „jakimś ‘panowaniu’ mężczyzny nad kobietą”13. Nie jest ona bo
wiem przedmiotem, którym mężczyzna może zarządzać. Przeciwnie, w ujęciu 
Pis ma Św., kobieta jest tą, która towarzyszy mężczyźnie, pomaga mu i jest dla 
nie go darem od samego Stwórcy. Adam i Ewa tworzyli niezwykłą wspólnotę mi
łości, działającą w „doskonałej harmonii swych sił”, bowiem przed grzechem 
pierworodnym ich „zmysły były podporządkowane duchowi” i nic nie zakłócało 
wza jemnych relacji14. Pierwsi rodzice nie znali „nieuporządkowanego pożądania 
wo bec siebie”, co wynika z faktu, że ‘chociaż byli nadzy, nie odczuwali wstydu’” 
(por. Rdz 2,25), zmiana przyszła dopiero wraz z upadkiem15. 

2. GRZECH PIERWORODNY I JEGO SKUTKI

Na początku dziejów świata doszło do wydarzenia, które zmieniło stosunek 
człowieka do Boga, do drugiego człowieka i do innych stworzeń. Adam i Ewa 
sprzeniewierzyli się Bożemu słowu i popełnili grzech, którego skutki dźwiga 
odtąd cała ludzkość. Grzech pierworodny16 wszedł w historię człowieka w sposób 
dla nas niepojęty i pełen tajemnic. Osłabił on naturę ludzką, ale nie zniszczył jej 
całkowicie. Jak zauważa św. Teresa wszystko uległo zmianie ze względu na za

11 Por. KZWN, s. 30.
12 Por. tamże, s. 31.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 32.
15 Tamże. 
16 Na temat znaczenia i skutków grzechu pierworodnego zob. także E. Stein (Teresa Benedykta od Krzy

ża OCD), Byt skończony a byt wieczny, tłum. I. J. Adamska, Kraków 1995, s. 509513. Czytamy tam, 
że „dzięki łasce uświęcającej stajemy się z powrotem dziećmi Bożymi, jak ludzie sprzed upadku” 
(s. 513). 

natura i powołaniE KobiEty w ujęciu św. tErEsy bEnEdyKty od Krzyża



124

burzoną relację człowiek – Bóg17. Jaki był człowiek przed upadkiem? Posiadał 
zdolność poznania, ponieważ został powołany do istnienia na obraz Boży, dlatego 
„dał imię każdej istocie żyjącej” i otrzymał przywilej panowania nad ziemią18.

Patrząc na następstwa grzechu pierworodnego, domyślamy się, że mógł on 
polegać na zniszczeniu niewinności w relacji mężczyzny i kobiety, którzy „zaczę
li patrzeć na siebie innymi oczyma niż przedtem”19. Rozumiemy, że nie był on 
tylko „formalnym nieposłuszeństwem Bogu”, lecz dotyczył rodzaju zjednoczenia 
kobiety i mężczyzny, naruszając ustanowiony przez Boga porządek20. Dlaczego 
kusiciel zwrócił się najpierw do kobiety? Być może zrozumiał, że kobieta nie jest 
stworzona do walki i potrzebuje ochrony, dlatego też łatwiej mu było ją zaatako
wać i skusić do złego. Pierwszeństwo kobiety w dokonanym grzechu wcale nie 
oznacza, że jest ona „bardziej skłonna do złego”, ponieważ Stwórca uczynił ko
bietę i mężczyznę równymi sobie a ponadto wolnymi od złych skłonności21. 

Grzech pierworodny niesie ze sobą pewne nieusuwalne następstwa. Dla ko
biety takim następstwem staje się „trud rodzenia”, a dla mężczyzny – „trud walki 
o byt”22. Ponadto kobieta „ma jeszcze za karę być poddana mężowi”23. Widzi teraz 
wyraźnie, że mężczyzna nie zawsze będzie dla niej „dobrym panem”, ponieważ 
w rozmowie z Bogiem próbował zrzucić całą odpowiedzialność za popełnione zło 
właśnie na nią (zob. Rdz 3,12)24. Dlatego też kobieta, która nie odkryła jeszcze 
swej godności i brakuje jej poczucia bezpieczeństwa ze strony mężczyzny, będzie 
z nim walczyć, myśląc, że w ten sposób znajdzie godność, której tak bardzo szu
ka. Tymczasem nie zdaje sobie sprawy z tego, że wielka i niezbywalna godność, 
którą posiada wypływa z faktu stworzenia na obraz Boży i bycia Bożym dziec
kiem. 

Grzech pierworodny zmienił relacje między kobietą i mężczyzną. Wyjątkowa 
wspólnota miłości, którą budowali w pełnej harmonii, legła w gruzach. Odtąd ich 
spojrzenie na siebie radykalnie się zmieniło. Przed upadkiem, kiedy „byli nadzy, 
nie odczuwali wobec siebie wstydu” (Rdz 2,25). Natomiast po grzechu pierwo
rodnym „poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski” 
(Rdz 3,7; zob. Rdz 3,811). Widzimy teraz, że jednym z nieusuwalnych następstw 
nieposłuszeństwa wobec Boga jest zmiana w sposobie przeżywania własnej cie
lesności25. 

17 Por. KZWN, s. 33.
18 Tamże.
19 Tamże, s. 34.
20 Tamże.
21 Tamże.
22 Tamże, s. 33.
23 Tamże.
24 Tamże.
25 Zdaniem Jana Pawła II słowa Adama „z Rdz 3,10 świadczą wprost i bezpośrednio o radykalnej wręcz 

zmianie znaczenia pierwotnej nagości. W stanie pierwotnej niewinności nagość ta (...) nie była wyra
zem braku: oznaczała ona pełną akceptację ciała w całej człowieczej, a więc osobowej prawdzie tego 
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3. NATURA KOBIECA PO UPADKU

Grzech pierworodny wpłynął negatywnie na relacje zachodzące między ko
bietą i mężczyzną, burząc porządek ustanowiony przez Boga. Św. Teresa zauwa
ża, że następstwa grzechu uderzyły w naturę ludzką, zarówno w wyrazie męskim 
jak i kobiecym, utrudniając jej rozwój i prowadząc do degeneracji26. Tym, co 
przede wszystkim należy niwelować w zranionej naturze kobiecej jest nadmierne 
skupianie uwagi na własnej osobie, prowadzące do próżności, tak bardzo zgubnej 
dla kobiety. Kolejną negatywną cechą u kobiety jest niepohamowane pragnienie 
pochwał i uznania oraz udzielania się, które często skutkuje plotkarstwem i nie
dyskretnym zajmowaniem się życiem innych27. Kobieta, która rozumiała drugie
go człowieka i pomagała mu w rozwoju osobistym, teraz staje się intruzem, który 
ten rozwój hamuje28. Przykładem takiego działania jest matka, która swoje dzieci 
strzeże nazbyt bojaźliwie i przywiązuje je do siebie ograniczając w ten sposób ich 
swobodę rozwoju29. Kobieta została zaproszona do tego, by „rozwijać swoje na
turalne wyposażenie w miłosnej służbie wobec męża, dzieci i stworzeń” a wszyst
ko to czynić winna „ku chwale Bożej i osiągnięciu własnego szczęścia”30. Nie 
może dopuścić, by swoim postępowaniem hamowała rozwój tych, którzy zostali 
jej powierzeni, ani też nie wolno jej niszczyć cudzego szczęścia31.

Kobieta jest mniej niż mężczyzna narażona na zatracenie się w jednostronności 
działania. W wypadku, gdy jednak dojdzie do tego, że pewna czynność zbytnio ją 
zaabsorbuje, np. gromadzenie dóbr, wówczas jej życie może stać się bezczynne 
i bezduszne, nastawione wyłącznie na chciwe zdobywanie i pilnowanie rzeczy32. 

Wpływ grzechu pierworodnego na pozycję kobiety wobec mężczyzny jest 
zna czny, bowiem nagle „z towarzyszki stała się poddaną”, którą często traktuje 
się brutalnie, nie zważając na jej talenty33. Zamiast dopomóc kobiecie w rozwoju 
naturalnych darów, niektórzy używają ich „jako środka do osiągnięcia jakiegoś 
celu czy zaspokojenia pożądania”, nie licząc się w ogóle z jej godnością34. Kobie
ta miała być dla mężczyzny pomocą i ochroną przed zgubną dla niego jednostron

ciała” (Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz. cyt., s. 91). Z drugiej strony Ojciec Święty podkreśla, 
że „chociaż zachodzą głębokie różnice pomiędzy stanem pierwotnej niewinności a stanem dziedzicz
nej grzeszności człowieka, (...) ‘obraz Boży’ stanowi podstawę ciągłości i spójności (Tamże, s. 70).

26 Por. KZWN, s. 13.
27 Por. tamże.
28 Por. tamże, s. 14.
29 Por. tamże, s. 47.
30 Tamże.
31 Por. tamże.
32 Por. tamże, s. 46.
33 Tamże, s. 43.
34 Tamże.
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nością w działaniu, zostali bowiem stworzeni do wspólnego działania i wzajem
nego rozwoju, a nie do bycia dla siebie pułapką pożądliwości35. 

Kobieta po grzechu pierworodnym usłyszała od Boga, że odtąd jej pragnienia 
mają być kierowane ku mężowi, a on będzie nad nią panował (zob. Rdz 3,16). 
Św. Teresa wyjaśnia, że taki nakaz jest związany z karą za grzech oraz z tym, że 
kobieta wyniosła się ponad męża i skusiła go do złego36. Zastanawiając się nad 
płaszczyzną, w której dokonał się dramat grzechu, uważa że była to sfera zmysło
wości i dlatego od tamtej chwili kobieta znajduje się w większym niż mężczyzna 
niebezpieczeństwie „zatracenia siebie w życiu niemoralnym”37. Ogromne pragnie
nie miłości, które jest obecne w życiu kobiety, może być przez nią błędnie zrozu
miane i następnie zniszczone poprzez różne formy demoralizacji.

4. POWOŁANIE KOBIETY

Wspomnieliśmy już uprzednio o tym, że kobieta i mężczyzna zostali powoła
ni przez Stwórcę do wspólnego wypełniania trzech zadań (bycie odbiciem Boga, 
zaludnianie ziemi i panowanie nad nią). Istnieją jednak jeszcze inne zadania, 
których wypełnienie wiąże się z rozróżnieniem na płeć. Mężczyzna nie wykona 
tych, które z natury przynależą do kobiety38 i odwrotnie, kobieta nie może wypeł
nić zadań zleconych mężczyźnie. 

Mówiąc o naturze kobiecej, św. Teresa zwraca uwagę na to, że „ciało i dusza 
kobiety stworzone są do szczególnych celów”39. Według niej głównym zadaniem 
kobiety jest bycie „towarzyszką życia mężczyzny i matką”, bowiem do tego właś
nie została wyposażona w swej cielesności i duchowości40. Dzieląc życie z mężczyz
ną, zarówno w jego radościach, jak i smutkach, kobieta jest wezwana do „’podpo
rząd kowania się w posłuszeństwie’, według słowa Pańskiego”41. Powinna być 
pod porządkowana mężczyźnie i podlegać jego kierownictwu, ponieważ jak za
uważa Św. Teresa „domeną kobiety jest dom i wychowanie”, natomiast mężczyzna 
ma stać się jej „głową” i sprawować nad nią opiekę42. Widzimy więc wyraźnie, 
jak kobieta i mężczyzna wzajemnie się uzupełniają: ona potrzebuje opiekuna, 

35 Por. tamże.
36 Por. tamże, s. 47.
37 Tamże.
38 W tym kontekście można powiedzieć, że właśnie kobiety „zostały obdarzone geniuszem twórczym”, 

mają „niezwykłą umiejętność stwarzania czegoś, co wcześniej nie istniało. Jan Paweł II, chcąc uchwy
cić tę jedyną w swoim rodzaju zdolność, nazwał ją «geniuszem kobiety»” (K. J. Zeno, Podróż kobie-
ty. Kim jesteś? – Pytanie kobiecego serca, tłum. E. Baraniecka, Poznań 2007, s. 43). Na temat „geniu
szu kobiecego” zob. Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, nr 99.).

39 KZWN, s. 11.
40 Tamże.
41 Tamże, s. 13.
42 Tamże.
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który by nią pokierował, a on otrzymał potrzebne dary do tego, by stać się dobrym 
opiekunem i kierownikiem. To wzajemne uzupełnianie się kobiety i mężczyzny 
ukazuje nam, że „głównym powołaniem mężczyzny miało być opanowanie ziemi”, 
natomiast ojcostwo jest wtórne, lecz w żaden sposób nie umniejszone, ponieważ 
od początku jest złączone z nakazem panowania43. Kobieta natomiast nad wszyst
ko inne przedkłada macierzyństwo. Św. Teresa podkreśla, że celem stworzenia 
mężczyzny i kobiety jest nie tylko wzajemne uzupełnianie się, lecz także dawanie 
życia następnej generacji, z której każda jest powołana do tego, by dokonać nowych 
rzeczy44.

Święty zamysł Boży uczynił niewiastę towarzyszką dla mężczyzny, która 
wiernie stoi u jego boku, pomaga mu w panowaniu nad ziemią i wraz z nim strze
że potomstwa45. Warto jednak zauważyć, że kobieta jest bardziej uzdolniona do 
„sprawowania opieki, ochraniania drugiego człowieka i strzeżenia go” niż do ry
wa lizacji połączonej z walką i zdobywaniem46. W wypełnianiu tych zadań poma
ga kobiecie specyficzne podejście do otaczającego ją świata. Jest ona bowiem 
bardziej ukierunkowana na używanie dóbr niż na ich poznawanie i twórcze prze
kształcanie47. Takie nastawienie do świata wcale nie oznacza jakoby kobietę nie 
interesowało poznawanie dóbr w ogóle. Przeciwnie, umie się nimi radować i do
strzegać w nich piękno. Św. Teresa uważa, że ta cecha, w której wyraża się radość 
i zachwyt nad stworzeniem, powoduje w kobiecie „specyficzne poznanie dóbr”, 
które różni się od postrzegania rozumowego i stanowi szczególną siłę kobiety48. 
Kobieta jest w sposób szczególny uwrażliwiona na organiczną sferę życia, a co 
za tym idzie na potrzeby indywidualne każdej osoby, z którą się zetknie49. Dlate
go też jej specyficzne nastawienie na używanie dóbr sprzyja każdemu, kogo 
obejmie swą troskliwą opieką. Najbardziej korzystne jest ono jednak dla mężczy
zny, ponieważ właśnie to uwrażliwienie sprawia, że kobieta staje się dla niego 
dobrą towarzyszką, pełną wyrozumiałości i chęci pomocy50.

Zatrzymajmy się teraz nad kwestią zawodowej pracy kobiet. Św. Teresa uwa
ża, że kobieta może pracować w każdym zawodzie, poza powołaniem do życia 
małżeńskiego i rodzinnego51. Daje tym samym do zrozumienia, że każda kobieta, 
której stan fizyczny i psychiczny na to pozwala, może szukać spełnienia w pracy 
zawodowej52. Zastanawiając się natomiast nad tym, jaką pracę może podjąć ko

43 Tamże, s. 46.
44 Por. tamże, s. 44.
45 Por. tamże, s. 45.
46 Tamże.
47 Por. tamże.
48 Tamże.
49 Por. tamże.
50 Por. tamże.
51 Por. tamże, s. 16.
52 Por. tamże.
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bieta, stwierdza, że tak naprawdę „nie ma zawodu, którego nie mogłaby wykony
wać”, winna jednak zwrócić uwagę na to, by w miejscu, w którym się znajdzie 
była traktowana z godnością i szacunkiem53.

Każda kobieta otrzymała od Boga właściwe sobie cechy, które ją uzdalniają 
do wykonywania różnorodnej pracy, np. naukowej lub artystycznej. Te indywidu
alne uzdolnienia nie mają ograniczeń, to znaczy, że mogą obejmować wszystkie 
dziedziny, nawet te, które nie są typowo kobiece54. Należy jednak zwrócić uwagę 
na fakt, że istnieją zawody, wymagające dużej siły fizycznej i rozumowania ściśle 
abstrakcyjnego, w których spełniają się głównie mężczyźni55. Natomiast tam, gdzie 
istotne znaczenie ma praca z człowiekiem i dla człowieka, „gdzie w grę wchodzi 
usposobienie, intuicja, zdolność wczuwania się i dostosowania do ludzi i sytuacji” 
tam odnajdzie swoje powołanie kobieta56.

Podjęcie przez kobietę pracy zawodowej nie pozostaje bez wpływu na tych, 
wśród których przebywa. Zarówno w życiu prywatnym, społecznym, jak i poli
tycznym, jej osoba i działalność mają szansę stać się błogosławieństwem dla in
nych57. Jak to możliwe? Św. Teresa podaje nam przykład Kobiety, która takim 
błogosławieństwem się stała. Spójrzmy na Matkę Bożą i na Jej postawę na wese
lu w Kanie Galilejskiej, dokąd udała się wraz z Jezusem (zob. J 2,111). Maryja 
wyróżnia się tam przenikliwością spojrzenia i wrażliwością. To Ona pierwsza 
dostrzega brak wina i od razu reaguje, obierając „najwłaściwsze środki”58. Zwra
ca się do swojego Syna, gdyż wie, że tylko On może pomóc. Jednocześnie nie 
skupia uwagi na sobie, lecz odsyła wszystkich do Jezusa. Maryja nie jest zajęta 
sobą, lecz tymi, którzy są obok Niej, a kiedy spostrzeże cierpiących od razu śpie
szy im z pomocą. Taka winna być postawa każdej kobiety, która podejmuje pracę 
zawodową. Każda z nas powinna – tak jak Maryja – spokojnie i rzeczowo spra
wować swoją służbę, bez skupiania uwagi na sobie i bez szukania pochwał ze 
strony innych59. Potrzeba z naszej strony czujnego spojrzenia, które obejmie całą 
sytuację i ukaże miejsca, w których niezbędna jest pomoc60. Jesteśmy wezwane 
do tego, by wszędzie tam gdzie będziemy, nieść ze sobą błogosławieństwo dla 
innych61.

Analizując kwestię powołania kobiety, św. Teresa zastanawia się nad tym, czy 
powołanie zakonne może być traktowane jako zawód62. Czym jest owo tajemnicze 

53 Tamże.
54 Por. tamże, s. 18.
55 Por. tamże, s. 5455.
56 Tamże, s. 55.
57 Por. tamże, s. 18.
58 Tamże.
59 Por. tamże, s. 1819.
60 Por. tamże, s. 19.
61 Por. tamże.
62 Por. tamże.
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wezwanie do wyjątkowej służby Bogu w całkowitym wyrzeczeniu się siebie? 
Powołanie zakonne, będące wolnym i świadomym wyborem każdego z powoły
wanych jest przede wszystkim „pełnym oddaniem całego człowieka i całego życia 
służbie Bogu”63. Środkami, które do niego uzdalniają są: czystość, ubóstwo i po
słuszeństwo. Św. Teresa uważa, że powołanie zakonne jest dla kobiety najpięk
niejszą drogą, jaką może wybrać. Według niej nie ma powołania, które byłoby 
wyższe niż „sponsa Christi”, bycie oblubienicą Chrystusa i dodaje, że kobieta, 
przed którą ”ta droga stoi otworem, nie pragnie żadnej innej”64. Nie znaczy to 
wcale, by tylko zakonnice były wezwane do całkowitego zawierzenia Bogu, po
nieważ każdy z nas jest zaproszony do tego, by w całkowitej wolności ofiarować 
Mu swoje życie i z miłością Mu służyć.

Jak zauważa św. Teresa, bycie oblubienicą Chrystusa nie jest zarezerwowane 
tylko dla zakonnic, lecz powinno być wyborem każdej kobiety, także małżonki 
i matki. Postawa zawierzenia siebie Panu, wyraża pragnienie należenia do Niego 
i oczekiwania wszystkiego z Jego ręki. Tylko w chwili, kiedy kobieta zrozumie, 
że bycie oblubienicą Chrystusa oznacza nieprzedkładanie niczego „nad Jego mi
łość”, wówczas stanie się wolną od stworzeń i od siebie samej65. Ideał kobiecy, 
w którym potrafi ona zapomnieć o sobie i mieć serce otwarte na potrzeby i cier
pienia innych, może osiągnąć tylko w codziennym zjednoczeniu eucharystycznym 
z Jezusem Chrystusem66. 

5. KAPŁAŃSTWO KOBIET

Mówiąc o powołaniu kobiet, św. Teresa stanowczo podkreśla, że nie zostały 
one wezwane do służby kapłańskiej, zastrzeżonej tylko dla mężczyzn67. Jak za
uważa dalej, kobiety znajdowały się w gronie uczniów Jezusa i Jego bliskich, On 
Sam przyjmował od nich różne posługi miłosierdzia, ale „kapłaństwem ich nie 
obdarzył”68. Gdyby miał to uczynić, to czyż pierwszą niewiastą, pełniącą tę po
sługę nie byłaby Ta, która przewyższa wszystkich doskonałością, wypływającą 
z faktu Niepokalanego Poczęcia i zachowania od grzechu pierworodnego? Wiemy 
jednak, że Maryja nie otrzymała takiego zadania od swego Syna. Chrystus w spo

63 Tamże.
64 Tamże, s. 58.
65 Tamże, s. 192.
66 Por. tamże, s. 25.
67 Por. tamże, s. 56. Na temat kapłaństwa kobiet zob.: Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o dopusz-

czeniu kobiet do kapłaństwa urzędowego „Inter insigniores” (15. 10. 1976), w: W trosce o pełnię 
wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, red. i tłum. J. Królikowski, Z. Zimowski, 
Tarnów 2010, s. 132146; I. Mroczkowski, Miejsce i rola kobiety w Kościele, „Studia Płockie” 1990 
t. 18, s. 2932; H. U. von Balthasar, Myśli o kapłaństwie kobiet, „Communio” 1997 nr 3(99), s. 7482; 
J. Croissant, Kobieta. Kapłaństwo serca, tłum. K. Kubaszczyk, Poznań 2003.

68 KZWN, s. 56.
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sób wolny wybierał tych, których chciał i nikt Go do tego nie zmuszał. Skoro On 
sam powoływał do posługi kapłańskiej tylko mężczyzn, Kościół, wierny Jego 
nauce, nie zezwolił na święcenia kobiet. Św. Teresa podkreśla, że nieudzielanie 
sakramentu kapłaństwa kobietom nie świadczy o ich mniejszej godności lub jakichś 
brakach w naturze. Zwraca też uwagę na fakt, że „z kobietą związał się Pan jak 
z żadnym innym stworzeniem na ziemi”, bowiem to właśnie przez Niewiastę 
Słowo „zamieszkało wśród nas” (J 1,14)69. To właśnie przez osobę Maryi „kobie
ty wszystkich czasów” zostały powołane do najbardziej intymnego zjednoczenia 
z Jezusem i bycia głosicielkami Jego miłości na całym świecie70.

6. MARYJA WZOREM KOBIETY

Św. Teresa ukazuje wszystkim kobietom Maryję, jako wspaniały przykład do 
naśladowania. Zachęca do tego, by przyjrzeć się bliżej życiu Niepokalanej, ośrod
kiem którego był Jej Umiłowany Syn71. To właśnie Ona z ogromną miłością 
oczekiwała na Jego narodziny, chroniła Go w dzieciństwie, była przy Nim, gdy 
dorastał i towarzyszyła Mu nieustannie, na każdej drodze, którą On podążał. Była 
najlepszą Matką. Kiedy przyszło dlań najtrudniejsze, śmierć Jej Syna, nie opuści
ła Go, trwała przy krzyżu do końca i z czułością przyjęła w ramiona Ciało Tego, 
którego tak miłowała. Będąc służebnicą Pańską, z pokorą i miłością wypełniała 
wolę Boga, powołującego Ją do tego, by stała się Matką Jego Syna72. Od momen
tu, w którym „Słowo stało się Ciałem” (J 1,14), nigdy nie przywłaszczyła Go 
tylko dla siebie, nie traktowała jako swojej własności73. Maryja jest dla nas nie 
tylko wzorem Matki, ale i Małżonki. Jej Oblubieniec, św. Józef, mógł zawsze liczyć 
na „Jej ciche, bezgraniczne zaufanie”, które przejawiało się w milczącym posłu
szeństwie pełnym zrozumienia74. Maryja ukazuje kobietom duchową postawę, 
wypływającą z naturalnego powołania, którego nie powinny się lękać. Uczy nas 
swym przykładem posłuszeństwa, zaufania i aktywnego udziału w życiu męża75.

Grzech pierworodny nie zniszczył w kobiecie jej największego pragnienia, 
którym jest całkowite oddanie siebie w miłości i przynależenie do kogoś innego 
z jednoczesnym posiadaniem tej osoby76. Należy jednak mieć świadomość, że 

69 Tamże, s. 57.
70 Tamże, s. 58.
71 Por. tamże, s. 14.
72 Por. tamże.
73 W dziele Byt skończony a byt wieczny św. Teresa Benedykta pisze: „Macierzyństwo Maryi jest wzorem 

wszelkiego macierzyństwa; tak jako Ona, każda ludzka matka powinna być matką z całej duszy, aby 
całe swe duchowe bogactwo przelać w duszę swego dziecka” (s. 508).

74 KZWN, s. 14.
75 Por. tamże, s. 1415.
76 Por. tamże, s. 21.
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oddanie siebie w darze innemu człowiekowi może przybrać formy niesprawiedli
wego przezeń traktowania, a nawet wykorzystywania77. Jedynie całkowite oddanie 
siebie Bogu jest najwłaściwszą drogą do spełnienia tego największego pragnienia 
kobiety, ponieważ „tylko Bóg może przyjąć takie oddanie i tylko Bóg może dać 
się w darze tak, że napełni sobą całą ludzką istotę, nie tracąc przy tym nic z siebie 
samego”78. Zdegenerowana po grzechu pierworodnym natura kobieca może się 
odrodzić tylko w całkowitym oddaniu Bogu, co wcale nie znaczy, że każda ko
bieta powinna poświęcić się życiu zakonnemu79. Oznacza to przede wszystkim, 
że kobieta, niezależnie od powołania, jakie wybierze, musi stać się „służebnicą 
Pańską” na wzór Maryi80. Św. Teresa uważa, że wierne naśladowanie Matki Bożej 
prowadzi do wypełnienia każdego kobiecego powołania, zarówno rodzinnego, jak 
i zakonnego81.

Maryja, która jest naszą Matką, znającą nas jak nikt inny, pragnie jedynie na
szego dobra i dlatego „usiłuje każdego uczynić takim, jakim być powinien”82. Wie 
doskonale, że nie możemy osiągnąć szczęścia w życiu bez relacji z Bogiem, dla
tego Jej działanie będzie zawsze zmierzało do zjednoczenia nas z Nim. 

Stając na progu dorosłości i wybierając drogę powołania, każda kobieta wpa
trzona w Maryję i kształtująca siebie na Jej wzór, a nade wszystko zawierzająca 
Jej całe życie, z pewnością osiągnie swój cel83. Św. Teresa zachęca wszystkie 
kobiety do tego, by nie lękały się pójść drogą Maryi, by swoje życie złożyły w Jej 
matczyne ręce i zaufały Jej. Ona z pewnością zaprowadzi nas do Boga. 

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W momencie stworzenia, kobieta i mężczyzna otrzymali od Boga trzy zadania, 
które mają wykonywać wspólnie. Są nimi: bycie obrazem Boga, zaludnianie zie
mi oraz panowanie nad nią. Kobieta stanowi dla mężczyzny pomoc równą mu 
a jednocześnie inną. Jest dla niego lustrem, w którym on może dostrzec swoją 
męskość. To samo dotyczy kobiety, dla której mężczyzna jest odbiciem jej kobie
cości. Wzajemna relacja pomaga im odkryć siebie nawzajem. Człowiek został 
powołany do życia we wspólnocie, bo tylko w niej może się rozwijać do pełni 
swego człowieczeństwa. 

Pierwsi rodzice, sprzeniewierzając się Bogu, popełnili grzech pierworodny, 
którego skutki dźwigają odtąd wszystkie ich dzieci. Przed upadkiem tworzyli 

77 Por. tamże.
78 Tamże.
79 Por. tamże, s. 22.
80 Por. tamże.
81 Por. tamże.
82 Tamże, s. 234.
83 Por. tamże.
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wspólnotę miłości, w której panowała pełna harmonia, wynikająca z faktu pod
porządkowania sfery zmysłowej duchowi. Dopiero potem do ich wzajemnych 
odniesień wkradło się pożądanie, nieufność i strach. Następstwem grzechu pier
worodnego jest dla kobiet trud rodzenia, a dla mężczyzn walka o byt. Mimo iż 
grzech osłabił naturę ludzką, nie zdołał jej zniszczyć całkowicie. W zjednoczeniu 
z Bogiem ma ona szansę na odnowienie i uleczenie. 

Kobieta, zraniona w swej naturze przez grzech, musi pracować nad sobą, by 
nie ulegała próżności, pragnieniu pochwał, plotkarstwu i nie hamowała rozwoju 
innych. Została ona powołana do celów szczególnych: ma towarzyszyć mężczyź
nie, dzieląc z nim troski i radości oraz stać się matką. Ciało i dusza kobiety są 
stworzone do tego, by rodzić życie, ochraniać je i wspomagać w rozwoju. Kobie
ta potrzebuje opiekuna i kierownika, by dobrze wypełnić swe zadania. Takim 
kierownikiem winien stać się mężczyzna, który otrzymał ku temu wszelkie po
trzebne środki. 

Kobieta zdolna jest do tego, by podjąć pracę zawodową, niezależną od jej 
obowiązków małżeńskich i macierzyńskich. Będzie rozwijała siebie i ubogacała 
innych, pracując w zawodach, które wymagają kontaktu z człowiekiem. Kobieta, 
która podejmuje pracę zawodową powinna brać przykład z Maryi i tak jak Ona, 
spokojnie i rzeczowo spełniać swoje zadania, nie skupiać uwagi na sobie, lecz 
patrzeć na innych, by w razie problemów, móc im zaradzić. Ponadto kobieta nie 
powinna szukać pochwał ze strony otoczenia i pamiętać, że jest wezwana do tego, 
by wszędzie i zawsze nieść ze sobą błogosławieństwo, tak jak Maryja. 

Szczególnym powołaniem kobiety, przez które staje się ona widocznym zna
kiem Bożej miłości, jest powołanie zakonne. W ujęciu św. Teresy nie ma piękniej
szego i wyższego powołania dla kobiety niż bycie oblubienicą Pana. Nie tylko 
siostry zakonne są zaproszone do tej wyjątkowej relacji z Chrystusem, ale wszyst
kie kobiety, także żony i matki, które w zjednoczeniu z Nim będą stawały się 
taki mi, jakimi być powinny. Kobieta, która będzie codziennie spotykała się z Jezu
sem na Eucharystii, otworzy swoje serce na innych i będzie coraz bardziej upo dab
niać się do Maryi. 

Mówiąc o kapłaństwie kobiet, należy pamiętać, że Jezus nie wybrał ich do tej 
posługi, mimo iż znajdowały się w gronie Jego uczniów i bliskich. Funkcję ka
płana zlecił tylko mężczyźnie, nie umniejszając przez to w żaden sposób godności 
kobiety, z którą związał się w sposób niezwykły przez Maryję. Matka Boża jest 
najpiękniejszym przykładem kobiecości, wypływającej ze zjednoczenia z Bogiem. 
Każda kobieta jest wezwana do tego, by stawać się służebnicą Pańską, tak jak Ona 
i z pokorą oraz miłością wypełniać wolę Bożą. Maryja uczy nas bycia dobrą mat
ką i żoną, która poprzez posłuszeństwo, zaufanie i udział w życiu męża, wypełnia 
swoje powołanie. 
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***

Współczesne dyskusje dotyczące praw kobiety i jej miejsca w społeczeństwie 
zapominają o wielkiej i niezbywalnej godności, którą posiada każda kobieta. 
Celem niniejszej pracy było ukazanie tej godności oraz istoty i powołania kobie
cości w ujęciu św. Teresy Benedykty od Krzyża. Jej nauczanie jest ciągle aktual
ne i burzy fałszywy obraz kobiecości, z którym spotykamy się na co dzień. Ta 
wielka obrończyni kobiety mówi dziś do nas, że nie można odrzucać porządku 
ustanowionego przez Boga i tworzyć własny. Kobieta musi odnaleźć Boga, by 
odkryć kim jest naprawdę.

Summary  
Woman’s Nature and Calling in the Writings  

of St. Teresa Benedict of the Cross

The article discusses the dignity and the vocation of women as seen by Saint 
Teresa Benedict of the Cross (Edith Stein). When God created of the man and the 
woman he gave them three tasks: being his image, populating the Earth and hav
ing the dominion over it. The woman has a greater gift, which is having custody 
of people, rather than of fighting. The original sin entered the human nature and 
weakened it but did not destroy it completely. The woman’s relationship with the 
man has changed. The woman, unsure of her dignity, strives to gain it by fighting 
with the man. The deepest desire of the female heart is, however, to love and to 
belong entirely to the loved one. The nature of women, though hurt by the original 
sin, can be reborn submitting to God. That does not mean that all women must 
become nuns but that each of them must become “the servant of the Lord”. The 
paradigm of it is the Mother of God. Mary is an example of three crucial virtues: 
obedience, trust, and the common life with the husband. The deepest feminine 
desire, when the woman can forget about herself and have her heart open to the 
needs and the suffering of others, can be achieved only in Eucharistic communion 
with Jesus.

woman, priesthood, calling, dignity, creation, original sin
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