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Kobieta w świadectwach 
Kościoła starożytnego

Rolą kobiety w życiu Kościoła i społeczeństwa zajmowało się 
wielu badaczy. Wybraną bibliografię obcojęzyczną dotyczącą cza-
sów starożytnych można znaleźć w materiałach z sympozjum pa-
trystycznego Kobieta w starożytności chrześcijańskiej zorganizowanego 
w Warszawie 22 października 1998 roku1; bibliografię anglojęzycz-
ną podaje Laura Swan2. W serii „Studies in Women and Religion” 
(Lewiston, Edwin Mellen Press), wydawanej od 1979 roku, ukazały 
się już 44 tomy, wśród których kilka poświęcono problematyce ko-
biety w starożytności3. Warto jeszcze dodać: pracę zbiorową Storia 
delle donne in Occidente. L’antichité (Bari 1990), dwutomowe dzieło 
J. Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (IVe−VIIe siécle) (Paris 
1990−1992), R. Hawley, B. Levick, Women in Antiquity: New Asses-
sments (London 1995) oraz Peter Brown, Ciało i społeczeństwo. Męż-

1 Por. Kobieta w starożytności chrześcijańskiej. Materiały Sympozjum Patrystycz-
nego, 22.10.1998 ATK, kolegium red. I. Salamonowicz-Górska i in., Warszawa 1999. 
Na s. 92−98 podano wybraną bibliografię obcojęzyczną.

2 Por. L. Swan, Zapomniane Matki Pustyni, Kraków 2005, s. 184−191.
3 Tom 7: roli kobiet we wczesnym chrześcijaństwie; tom 22: czystości w apo-

kryficznych Dziejach Apostolskich; tom 31: kobietom w tradycji biblijnej; tom 36: 
statusowi kobiety u Ireneusza i Tertuliana.
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czyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie 
(tłum. I. Kania, Kraków 2006). Wymienione pozycje uzupełnia praca 
zbiorowa pod redakcją o. Józefa Augustyna, która zawiera artyku-
ły wybitnych specjalistów i podejmuje kwestię duchowości kobiet 
od starożytności do czasów współczesnych4; ponadto można znaleźć 
bibliografie i obfite materiały internetowe poświęcone interesującej 
nas tematyce kobiety w starożytności chrześcijańskiej. Antologię 
dokumentów i wypowiedzi papieskich o kobiecie od Leona XIII 
do Piusa XII, obejmującą lata 1880−1958, przygotowali benedykty-
ni z Solesmes5. W najnowszych czasach problematyce kobiecej Jan 
Paweł II poświęcił między innymi list apostolski Mulieris dignitatem, 
a Benedykt XVI wygłosił katechezę na ten temat podczas audiencji 
generalnej 14 lutego 2007 roku.

Współczesne zainteresowania badaczy problematyki świata ko-
biet związane są najczęściej z prawami i równouprawnieniem kobiet, 
z kanonami piękna, z kobietą w kulturze i literaturze oraz w Biblii, 
a także z sytuacją kobiety w różnych religiach, na przykład w islamie.

Wielowątkowość i wieloaspektowość tematyki nawet po za-
wężeniu zakresu badań do starożytności chrześcijańskiej nie 
pozwala w ramach krótkiego wystąpienia pokazać i wyczerpu-
jąco omówić zagadnień z nią związanych. Dlatego ograniczę się 
wyłącznie do kwestii moim zdaniem zasadniczych. Celem jest 
przedstawienie problemu z różnych perspektyw, aby pokazać, 
że większość kwestii zarówno spornych, jak i obyczajowych doty-
czących roli kobiety w życiu społecznym i religijnym towarzyszyła 
chrześcijanom już w starożytności, być może zmieniał się jedynie 
rozkład akcentów i ich nasilenie.

Na początku warto uściślić to, co jest niezbędne dla uniknięcia 
nieporozumień. Po pierwsze, jeśli ktoś stawia pytanie, czy Kościół 
w starożytności, rozumiany tu jako instytucja działająca w zbio-

4 Por. Duchowość kobiety, red. J. Augustyn, Kraków 2007.
5 Por. The Woman in the Modern World. Selected and Arranged by The Monks 

of Solesmes, Boston 1959.
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rowiskach ludzi, opowiadał się po stronie kobiety, czy raczej był 
wobec niej nastawiony wrogo, to jest rzeczą pewną, że łatwo można 
znaleźć wypowiedzi potwierdzające zarówno pierwszą, jak i drugą 
postawę. Być może zajmowane przez chrześcijan stanowisko w tej 
sprawie bardziej odzwierciedlało wcześniejsze zwyczaje panujące 
w tychże środowiskach, w mniejszym stopniu zaś naukę chrze-
ścijańską. Dlatego należy podkreślić, że w Kościele pierwotnym 
podejście chrześcijan do kobiety było z jednej strony wypadkową 
wymiany inkulturacyjnej, jaka następowała pomiędzy istniejący-
mi wówczas zwyczajami w świecie semickim, a później grecko-
-rzymskim, egipskim, perskim itd., i wymaganiami Ewangelii i jej 
rozumienia w danym środowisku z drugiej strony.

Proces takiej wymiany dokonuje się w każdym pokoleniu i każ-
dym społeczeństwie. Stanowi to podstawową trudność w unikaniu 
nieporozumień z tej prostej przyczyny, że żyjemy w zupełnie innych 
warunkach społeczno-kulturowych aniżeli chrześcijanie starożyt-
ni. Nie idzie więc o ocenianie ani osądzanie naszych przodków, ale 
o próbę ich zrozumienia. Należy wyraźnie podkreślić, że nie moż-
na uogólniać sytuacji kobiety, bo była ona zawsze w mniejszym lub 
większym stopniu sprawą wspólnot lokalnych, których granice wy-
znaczały: światopogląd, język, religia, przynależność państwowa, 
a nawet klimat i związane z nim położenie geograficzne. To samo 
dotyczy wypowiedzi starożytnych pisarzy chrześcijańskich. Inaczej 
trudno byłoby zrozumieć, dlaczego jedni uważają dzisiaj św. Au-
gustyna za antyfeministę, a inni za pierwszego chrześcijańskiego 
feministę6, chociaż czytają te same jego pisma.

Po drugie, trzeba pamiętać, że często teoria nie idzie w parze 
z praxis. Dotyczy to nie tylko chrześcijan, ale wszystkich religii. Wy-

6 Por. A. Eckmann, Wielkość i godność kobiety według świętego Augustyna, 
[w:] Kobieta w starożytności chrześcijańskiej…, dz. cyt., s. 32. Warto sięgnąć jeszcze 
do: M. Ziółkowska, Rola kobiet w życiu św. Augustyna, [w:] Św. Augustyn dzisiaj. Col-
loquium Augustinianum. 1650. rocznica urodzin św. Augustyna z Hippony, red. W. Da-
widowski, Kraków 2006, s. 47n.
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znawca danej religii może wiedzieć, czego jego wyznanie oczekuje 
od niego, i świadomie postępować inaczej. Uwaga ta jest istotna dla 
określenia przedmiotu naszych badań. Jeśli zajmiemy się oficjalnymi 
dokumentami Kościoła, to poznamy przedstawiane w nich zasady, 
ale nie oznacza to, że je wówczas wszędzie realizowano. Podobnie 
od pierwszych wieków Kościół w tysiącach dokumentów syno-
dalnych i soborowych występował przeciwko symonii i korupcji, 
a z praktycznym ich wykorzenieniem wciąż są problemy.

Po trzecie, zapisy starożytne w ogromnej większości stanowią 
dzieło mężczyzn. Należałoby zbadać również poglądy i odczucia 
kobiet. Niestety, pod tym względem źródła dotyczące czasów sta-
rożytnych są nieliczne. Trzeba zadowolić się tym, co do nas dotarło, 
ale nie można zapominać, że jest to tylko mała część tego, co ów-
cześni ludzie wytworzyli, i jeszcze mniejsza część tego, czym żyli.

Po czwarte, mówimy o starożytności chrześcijańskiej, a więc 
o czasie, gdy Kościół był jeszcze niepodzielony. Za niesmaczne 
i z naukowego punktu widzenia niedopuszczalne uznaję instru-
mentalne korzystanie z tekstów pisarzy starożytnych, mające 
na celu użytek wyznaniowy. Niestety, zdarzało się to w przeszłości 
i zdarza się do dziś, i to z każdej strony. Można oczywiście badać, 
jak nierówności społeczne prowadziły do podziałów i konfliktów, 
ale nie powinno się, jak mi się wydaje, obciążać naszych przodków 
pełną odpowiedzialnością za problemy i grzechy chrześcijan żyją-
cych wiele wieków później.

Rezultatem nieuwzględniania tej zasady może być pogląd współ-
cześnie dość rozpowszechniony, szczególnie wśród przedstawi cieli 
i przedstawicielek ruchów feministycznych, że w niektórych wy-
powiedziach biblijnych, jak i w wielu wypowiedziach starożytnych 
pisarzy chrześcijańskich propagowana była i jest negatywna czy 
wręcz wroga postawa względem kobiet. Z drugiej strony, szcze-
gólnie wśród pisarzy chrześcijańskich, podkreśla się, że Ewangelia 
urzeczywistniła faktyczne zrównanie kobiety i mężczyzny. Jednym 
i drugim trzeba przypominać, że prawda jest trochę bardziej zniu-
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ansowana i złożona, i czym innym jest pisać o tym, jak być powin-
no, a czym innym o tym, jak faktycznie jest.

Kobieta w antycznym świecie czasów biblijnych
Przedstawienie sytuacji kobiety na podstawie dokumentów 

Kościoła starożytnego wymaga krótkiego spojrzenia na jej pozy-
cję i rolę, jaką pełniła w świecie antycznym, do którego w pierw-
szych wiekach zawitało chrześcijaństwo. Pominięcie tego wymiaru 
mogłoby zrodzić fałszywe wyobrażenie zarówno kobiety i jej roli 
w Kościele starożytnym, jak i samego Kościoła, a dodatkowo – dla 
nieobeznanych ze starożytnością – fałszywe wyobrażenie jej samej. 
Wielu pisarzy chrześcijańskich, gdy pisze o kobiecie chrześcijance, 
czyni to, zestawiając ją z kobietą poganką7.

Kobieta w społeczności świata starożytnego8

Pozycja kobiety w starożytności była związana z wieloma czyn-
nikami, takimi jak: sytuacja gospodarcza, rozwój cywilizacyjny, 
struktura państwowa, religia itp. Nie ulega wątpliwości, że większy 
wpływ na zmianę pozycji kobiet miał w dziejach ludzkości rozwój 
gospodarczy i medyczny aniżeli zmiany, które możemy umownie 
nazwać doktrynalnymi i politycznymi. Dotyczy to nie tylko chrześci-
jaństwa, ale także innych religii. Polepszenie warunków bytowania 
i rozwój medycyny zmieniały i nadal zmieniają strukturę społeczną. 
Codzienne prace związane z domem, takie jak noszenie wody i pra-
nie, wysoka śmiertelność niemowląt, trud związany z zapewnieniem 
wyżywienia oraz bezpiecznego mieszkania, a w naszym klimacie 

7 Por. np. Klemens Aleksandryjski, Kobierce 2, 146; Jan Chryzostom, Kate-
chezy I, 34. 37−38; Hieronim, Listy 148, 25−27.

8 Por. np. R. Hawley, B. Levick, Women in Antiquity: New Assessments, Lon-
don 1995, XIX + 271 s.
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dodatkowo z uciążliwościami zimy utrudniały życie w przeszłości 
wszystkim ludziom, a szczególnie kobietom9.

Przyjrzyjmy się pozycji kobiety w ramach wspomnianych 
różnych struktur, w których przyszło jej żyć. O położeniu kobiety 
w judaizmie krótko pisze ks. Andrzej Zwoliński: „Założeniem ju-
daizmu jest patrilokalność, patrilinearność i patriarchat. Mężczy-
zna cieszył się jednoznacznym pierwszeństwem”. Potem jednak 
dodaje: „Pozycja kobiety w judaizmie jest jednak niezmiernie wy-
soka, zwłaszcza gdy ocenia się to zagadnienie w perspektywie jej 
sytuacji w ościennych kulturach”10; dalej omawia pozycję kobiety 
w islamie, hinduizmie i buddyzmie.

Położenie kobiety w pierwszych wiekach w środowisku po-
gańskim oraz novum, jakie przynosi jej głoszenie Ewangelii, opisuje 
w skrócie Adalbert Hamman11. Podkreśla on, że w czasach cesarstwa 
kobiety nadawały ton praktykom religijnym świata pogańskiego, 
a podobnie było, jego zdaniem, w pierwszych pokoleniach chrześci-
jan. Małżeństwa kojarzone przez osoby trzecie lub specjalne agen-
cje12 oraz zaręczyny dziewcząt w bardzo młodym wieku zawierane 
były bez uczucia i często powodowały rozczarowanie13. Tymczasem 
orędzie Ewangelii niosło nauczanie o równości mężczyzny i kobiety, 
pochwalało dziewictwo i podkreślało wartość małżeństwa i miłości. 
Wprawdzie stoicy także głosili powszechne braterstwo i równość 
wszystkich ludzi, zalecając równe wykształcenie dla obu płci, ale 

9 Por. E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994, rozdz. 
pt. Kościół a kobiety, s. 283−284.

10 A. Zwoliński, Seksualność w relacjach społecznych, Kraków 2006, s. 357−358.
11 Por. A. Hamman, Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95−197), tłum. 

A. Gowin, U. Sudolska, Warszawa 1990, s. 78−86.
12 Por. Kodeks Justyniana V, 1, 6; Digesta L, 14, 3.
13 Por. także S. Mazzarino, La fine del mondo antico, Milano 1988, s. 130−139. 

Mazzarino pisze, że aktywność kobiet-chrześcijanek przemieniła ideały świata 
grecko-rzymskiego w ideały świata nowożytnego, zatem współczesne docenienie 
roli kobiety w społeczeństwie i mówienie o tym sięga korzeniami wspomnianej 
transformacji (por. tamże, s. 138).
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były to tylko wskazania, które bez aktywnej roli chrześcijaństwa 
pozostałyby, zdaniem Hammana, jedynie pobożnymi życzeniami.

Sytuację kobiet utrudniały ponadto wojny prowadzone przez 
Imperium Rzymskie, które uszczuplały męską populację i w ten 
sposób powiększały liczbę samotnych kobiet, często bardzo mło-
dych. Prawo rzymskie nie uznawało małżeństw między ludźmi 
z różnych stanów. Kobieta wolna nie mogła ważnie zawrzeć mał-
żeństwa z niewolnikiem, co prowadziło często do konkubinatów 
i związków nieformalnych. Dopiero Kalikst, biskup Rzymu w la-
tach 217−222, uznał takie związki na forum kościelnym za ważne 
małżeństwa14, bo jedyną przeszkodą było dla nich prawo rzymskie, 
a nie wymogi stawiane przez Ewangelię. Mimo to decyzja Kaliksta 
wywołała napięcia wśród chrześcijan w Rzymie.

W Imperium inaczej aniżeli w Ewangelii rozumiano także wier-
ność małżeńską. Mężczyzna wolny nie zdradzał żony, jeśli współżył 
z niewolnicami. O tym zwyczaju wspomina jeszcze na przełomie 
IV i V wieku św. Augustyn15. O tym, że chrześcijanie nie zgadzali się 
w tym względzie z prawem rzymskim, według którego niewierna 
kobieta była cudzołożnicą, mężczyzna zaś, nawet jeśli miał wiele 
kobiet, wolny był od winy cudzołóstwa, poświadcza na przełomie 
III i IV wieku Laktancjusz16.

Według prawa rzymskiego kobieta była praktycznie pod władzą 
męża. Zależność taka dokonywała się na trzy sposoby: przez obco-
wanie, przez orkisz lub poprzez związanie przez kupno17. Związa-
nie przez kupno następowało przez tak zwane mancipatio (obrzęd 

14 Por. Filozofumena IX, 12. Szczegóły na temat małżeństwa w starożytności 
– por. Historia życia prywatnego, pr. zb. pod red. P. Veyne’a, tłum. K. Arustowicz, 
M. Rostworowska, Ossolineum 1998, s. 43−57; E. Schillebeeckx, Marriage. Human 
Reality and Saving Mystery, New York 1965 (tom 1 omawia małżeństwo w Starym 
i Nowym Testamencie; tom 2 − w dziejach Kościoła).

15 Por. S. Longosz, Małżeństwo i rodzina w starożytności chrześcijańskiej, „Vox 
Patrum” 5 (1985) z. 8−9, s. 449n.

16 Por. Laktancjusz, Divinae institutiones VI, 23 (PL 6, 719A).
17 Por. Gajus, Instytucje I, 110−113.
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uchwycenia ręką). Idea samego prawa może była dobra i szlachetna, 
chodziło bowiem o przechodzenie spod władzy ojca czy opiekuna 
pod władzę męża, aby kobieta nigdy nie pozostawała zdana wyłącz-
nie na samą siebie, ale w praktyce zasada ta była często nadużywana. 
Stąd tendencje wyzwoleńcze kobiet nazywamy do dziś emancypacją.

W Imperium Rzymskim obchodzono w starożytności święta 
związane z kobietami. 11 i 15 stycznia przypadały Karmantalia ku czci 
bogini urodzin; święto kobiet, a dokładniej mówiąc, święto matki (Ma-
tronalia) obchodzono 1 marca; dzień 1 kwietnia poświęcony był bogi-
ni Wenus; kobiety składały też ofiary ku czci bogiń (tzw. Carnaria)18.

Społeczny system patriarchalny, rozpowszechniony przede 
wszystkim w judaizmie oraz świecie helleńskim, znalazł swoje 
odzwierciedlenie w Kościele starożytnym, który wytworzył ideę 
patriarchatów19. Mimo to w Rzymie były kapłanki bogini Westy, 
zwane stąd westalkami, a i w innych częściach basenu Morza Śród-
ziemnego spotkać można było w różnych religiach kobiety pełniące 
służbę przy posągach bogiń20.

W basenie Morza Śródziemnego kobiety w starożytności były 
podatne na oddziaływanie nowych prądów religijnych, w tym 
chrześcijaństwa. „Wynikało to – jak pisze Ewa Wipszycka – ze 
społecznego upośledzenia kobiet, z wykluczenia ich ze sfery życia 
politycznego. […] Niewiele kobiet miało okazję do afirmacji w ży-
ciu publicznym. O łatwości, z jaką przyjmowały chrześcijaństwo, 
decydowało również to, że przychodziło im płacić mniejszą cenę 
za rezygnację z miejsca w społeczeństwie”21.

W aspekcie światopoglądowym wypada wspomnieć, że już 
we wczesnym przedchrześcijańskim medioplatonizmie Eudorosa 

18 Por. L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, 
Warszawa 1985, t. 2, s. 617−618.

19 Por. E. Przekop, Wschodnie patriarchaty starożytne, Warszawa 1984.
20 Szerzej opisuje to L. Winniczuk w: Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej 

Grecji i Rzymu, Warszawa 1983, s. 484−494.
21 Por. E. Wipszycka, O starożytności polemicznie, Warszawa 1994, s. 147.
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łączono to, co doskonałe, z mężczyzną, a to, co niedoskonałe, z nie-
wiastą22. Pogląd taki musiał więc rozwinąć się niezależnie od chrze-
ścijaństwa, a że był znany w środowisku rzymskim w IV wieku, 
potwierdza między innymi Mariusz Wiktoryn23. Stąd można twier-
dzić, że w pierwszych wiekach w basenie Morza Śródziemnego 
chrześcijaństwo głoszono także ludziom, którzy rodzaj męski ko-
jarzyli z doskonałością, a rodzaj żeński z niedoskonałością.

Kobieta w Piśmie Świętym i jego recepcji24

W tekstach biblijnych mówiących o kobietach oraz ich roli 
społecznej i religijnej można wyróżnić kilka grup. Jedną z nich 
stanowią pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, gdzie Biblia mówi 
o kobiecie w opisie stworzenia człowieka (Rdz 1, 27: „Stworzył 
Bóg człowieka na swój obraz […]: stworzył mężczyznę i niewiastę”; 
por. Rdz 2, 8−25), a następnie w opisie upadku człowieka (Rdz 3). 
ST nazywa kobietę Ewą (Rdz 4, 1), podobnie czyni NT (1 Kor 11, 3; 
1 Tm 2, 13). Księga Rodzaju wspomina jeszcze Sarę (Rdz 21, 1n), 
Rebekę (Rdz 27), Leę (Rdz 29, 31 nn.), Rachel (Rdz 29, 17n), aby 
wymienić te ważniejsze. Inną grupą tekstów jest literatura mądro-
ściowa ukazująca ideał dobrej i mądrej kobiety-żony (np. Syr 9, 1−9; 
25, 13– 26, 18; mądrość jako rzeczownik rodzaju żeńskiego często 
przedstawiano w formie kobiecej, por. np. Prz 14, 1). Jeszcze inną 
grupę bohaterek biblijnych stanowią prorokinie: Miriam (Wj 15, 20); 
Debora (Sdz 4, 4−5); Chulda (2 Krl 22, 14); Noadia (Ne 6, 14); Anna 
(Łk 2, 36−37); córki Filipa Ewangelisty (Dz 21, 8−9). Wypada jeszcze 
wspomnieć o: męczeńskiej śmierci matki Machabeuszy (2 Mch 7); 
bohaterskich czynach Judyty, Estery i Rut, których imiona są tytu-
łami ksiąg w ST (Jdt; Est; Rt); fałszywie oskarżonej przez mężczyzn 

22 Por. A. Baron, Neoplatońska idea Boga, Kraków 2005, s. 82−83.
23 Por. Mariusz Wiktoryn, GaKom 4, 4B (ŹMT 13, s. 214−215 wraz z notami).
24 Por. J. Chmiel, Kobieta na kartach Pisma Świętego, „Rodzina Katolicka” 1996 

nr 1 (113), s. 11−16; A. Ohler, Postacie kobiet w Biblii, Kraków 1996.
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Zuzannie, którą obronił prorok Daniel (Dn 13); pobożnej Annie, 
matce Samuela (1 Sm 1, 2−2, 10).

W NT szczególne miejsce zajmuje Maryja (Łk 1, 26−56), mat-
ka Jezusa, oraz Elżbieta (Łk 1, 57n), matka Jana Chrzciciela. Wiele 
kobiet znajdujemy w otoczeniu Jezusa i wybranych przez niego 
apostołów, jak relacjonuje Łk 8, 2−3: „Maria, zwana Magdaleną […], 
Joanna […], Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swe-
go mienia”. Na kartach NT Chrystus rozmawia z kobietami: z Sa-
marytanką, Marią Magdaleną itd., uzdrawia kobiety i wskrzesza 
(Mt 9, 20−25). Kobiety szły za Jezusem i uczestniczyły także w Jego 
drodze krzyżowej (Łk 23, 27)25. Ewangelia podaje, że kobiety te nie 
opuściły Jezusa nawet w godzinie Jego męki, gdy uczyniło to dwu-
nastu apostołów (Mt 27, 56; Mk 15, 40−41), były także obecne, gdy 
złożono martwe ciało Jezusa w grobie (Mk 15, 47) i czuwały przy 
nim (Mt 27, 61). Znamienne jest, że wieść o zmartwychwstaniu jako 
pierwsza usłyszała z ust samego Chrystusa kobieta, i w dodatku 
została posłana przez Niego, aby powiadomić o tym apostołów 
(J 20, 11−18)26. Przy okazji komentowania tego wydarzenia św. Tomasz 
z Akwinu nazywa ją apostołką apostołów (apostolorum apostola)27.

W liście do Filipian Paweł Apostoł wspomina dwie kobiety: 
Ewodię i Syntychę, które trudziły się z nim dla Ewangelii (Flp 4, 2−3). 
Wzywa je do jednomyślności, co zapewne potwierdza ich rolę 
we wspólnocie. Prosi o pozdrowienie Tryfeny, Tryfozy oraz umi-
łowanej Persydy, które trudziły się w Panu (Rz 16, 12). Poleca Rzy-
mianom, aby zatroszczyli się o Febę, którą określa jako diakonisę 
Kościoła w Kenchrach (Rz 16, 1−2), choć tego słowa nie należy zbyt 
pochopnie utożsamiać pod względem znaczenia z później stoso-
wanym w Kościele w IV wieku. Prosi też o pozdrowienie Pryski 
i Akwili, wymieniając na pierwszym miejscu żonę, a następnie 

25 Por. P. Ketter, Chrystus a kobiety, Warszawa 1937.
26 Por. także Orygenes, JKom 13, 30, 179; Cyryl Jerozolimski, Katechezy 14, 

12; Hieronim, MtKom 28, 8−9; Augustyn, 1JKom 3, 2.
27 Por. JKom, ad locum.
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męża (Rz 16, 3; Dz 18, 18; 18, 1). Nazywa ich swoimi współpracow-
nikami (Rz 16, 3: synergous). Ponadto, Paweł adresuje list do File-
mona do Apfii (Flm 2), a syryjskie i łacińskie przekłady greckiego 
tekstu dodają „umiłowanej”.

Najczęściej jednak w dyskusjach na temat kobiet w NT na-
wiązuje się dzisiaj do poleceń Pawłowych, by kobieta nie naucza-
ła na zgromadzeniach (1 Tm 2, 8−15; 1 Kor 14, 34−35), do których, 
poczynając od czasów starożytnych, mamy dwa skrajnie różne 
podejścia. Pierwsze wykluczające nauczanie przez kobiety; drugie 
oparte na świadectwach apokryfów, nakazujące kobietom głosić 
i nauczać. Znamienne jest to, że to właśnie w apokryficznych Dzie-
jach Pawła, powstałych w połowie II wieku, Paweł Apostoł nakazuje 
swojej uczennicy Tekli głoszenie słowa Bożego28. „Teologia Dziejów 
Pawła – pisze ks. Marek Starowieyski – jest zbliżona do innych 
dziejów apokryficznych: odznacza się enkratyzmem, bardzo silnie 
podkreślona jest rola kobiet: Tekli, Artemilli, Eubuli i innych, ich 
rola charyzmatyczna a nawet ich praca apostolska”29. Tekla, o ile 
wiem, jest patronką nauczycieli, apokryf opowiadający o niej był 
jednym z najpopularniejszych, zapoczątkował ogromną literaturę 
hagiograficzną w większości języków wczesnego chrześcijaństwa30.

Ponadto wspomniana powyżej wypowiedź Pawła z 1 Kor 14, 
34 pozostaje – jak się wydaje – w pewnej sprzeczności z jego sło-
wami w 1 Kor 11, 5, gdzie mówi wyraźnie o prorokowaniu kobiet, 
o którym trudno pomyśleć, że dokonywało się w samotnej i pry-
watnej modlitwie. Rozstrzygnięcie tego nie leży w kwestii niniej-
szego wystąpienia – lepiej pozostawić je biblistom.

Absolutną równość kobiety i mężczyzny podkreślają, co zadzi-
wiająco zgodnie stwierdzają egzegeci, Rdz 1, 27 oraz Ga 3, 27−28. 

28 Por. Apostołowie, cz. 1: Andrzej, Jan, Paweł, Piotr, Tomasz, pod red. M. Sta-
rowieyskiego, Kraków 2007, s. 432 (Apokryfy Nowego Testamentu, 2.1).

29 Tamże, s. 421.
30 Kult i żywoty św. Tekli są wymienione i w skrócie opisane w: Apostoło-

wie, dz. cyt., cz. 1, s. 419−420.
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Jednakże wspomniany wiersz z Księgi Rodzaju nie przeszkadzał 
temu, żeby Żyd codziennie rano dziękował Bogu za otrzymane 
łaski, w tym także za to, że nie został stworzony kobietą31.

Wypowiedź z Rdz 1, 27 oraz Ga 3, 27−28 należy więc rozu-
mieć jako program działania, a nie jako stan faktyczny. Wypada 
przypomnieć, że jest to program niezrealizowany i stanowiący 
wyzwanie także dla nas dzisiaj. W egzegezie Pisma Świętego na-
leży rozróżniać to, co ono mówi, i to, jak to jest realizowane. Dla 
przykładu przypomnijmy Boże polecenie troszczenia się o wdowy 
i sieroty (por. Wj 22, 21−23) i zestawmy je ze słowami Chrystusa, 
który wyrzuca faryzeuszom i uczonym w Piśmie niewierność na-
kazom Mojżesza wyrażającą się w braku troski nawet o rodziców 
(Mt 15, 4−9; Mk 7, 10−13).

W listach Pawłowych znajdujemy wypowiedzi dotyczące kobiet 
oraz ich roli w życiu wspólnoty i w społeczeństwie, które świadczą, 
że w gminach Kościoła pierwotnego wiele się pod tym względem 
zmieniało. Jeśli dodatkowo uwględnimy fakt, że Paweł Apostoł nie 
napisał wszystkich tzw. listów Pawłowych, a nawet w tych, które 
napisał, niektórzy specjaliści znajdują fragmenty dodane ich zda-
niem później, w każdym razie jeszcze w czasach powstawania Bi-
blii, to jeden z możliwych wniosków jest taki, że wspólnota chrze-
ścijańska korygowała poglądy nazbyt rewolucjonizujące ówczesne 
życie społeczne, między innymi poglądy dotyczące kobiet. Nawet 
gdyby tak nie było, to i tak należy podjąć lekturę synchroniczną, 
to znaczy trud odczytania tekstu biblijnego w środowisku, w któ-
rym powstał. Okazuje się, że te same wypowiedzi odbierane przez 
kobiety w I wieku mogły być dla nich rewolucyjne, gdyż emancy-
powały je w większym stopniu aniżeli znane im ówcześnie zasady 
współżycia społecznego lansowane przez pogaństwo i inne religie.

W relacjonowaniu stanowiska Biblii w sprawie kobiet łatwo 
nie zauważyć wyrażenia Pawłowego z Ga 4, 4, w którym mówi, 

31 Por. A. Zwoliński, Seksualność w zwyczajach społecznych, Kraków 2006, s. 87.
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że Bóg zesłał Syna swego zrodzonego z niewiasty. To, co dzisiaj 
trudno nawet zauważyć, w czasach Apostoła bez wątpienia było 
rewolucyjne. W świecie semickim uważano bowiem, że to mężczy-
zna płodzi człowieka, i tak o tym mówiono. W rodowodzie Jezusa 
u Mateusza mówi się, że Abraham zrodził Izaaka. Greckie egenn_sen 
dosłownie znaczy „urodził” i tak tłumaczono to na język polski. 
W Biblii Tysiąclecia oddano to przez „był ojcem”. Dodatkowo za-
równo Mateusz (Mt 1), jak i Łukasz (Łk 3) przedstawiają rodowody 
Józefa, a nie Maryi. Zmiana w Ga 4, 4 jest znamienna.

Najwięcej uwagi w starożytnych tekstach chrześcijańskich, 
szczególnie w apokryfach, jak również w ikonografii, przykuwa-
ły słowa biblijne odnoszące się do Ewy (Rdz 1, 27; 3, 6) i do Maryi 
(np. Mt 1, 16−20 i par.)32. W ten sposób kobieta znalazła się pomiędzy 
skrajnymi ujęciami: jako równej z mężczyzną, co wynika z aktu 
stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz Boży, stosownie do wier-
sza Rdz 1, 27 oraz bezwzględnej równości w Chrystusie wyrażo-
nej przez Pawła np. w Ga 3, 27−28, i jako oskarżonej o grzech rajski 
i doprowadzenie do grzechu także mężczyzny, stosownie do relacji 
Rdz 3. Z drugiej strony, przedstawiano kobietę jako wcielenie Ewy, 
kusicielki mężczyzny, lub wcielenie Maryi, czyli Nowej Ewy, która 
przynosi ludzkości Zbawiciela. Nie można nie zauważyć, że w od-
niesieniu do mężczyzny Biblia stosuje identyczną paralelę między 
Adamem i Chrystusem. Problem tylko w tym, że obrazy te często 
instrumentalizowano, odwołując się wyłącznie do jednej części, 
na przykład wyłącznie do Ewy, aby zganić i pokazać kobiecie jej 
niższość, lub wyłącznie do Maryi w celu ukazania jej świętości 
i doskonałości. Tymczasem prawda o kobiecie, podobnie zresztą jak 

32 Por. A. Jankowski, Maryja − biblijną syntezą powołania kobiety, „Znak” 1976 
nr 262, s. 34−45; Bliżej Bogarodzicy. Studia z mariologii biblijnej, Kraków 2004, szcze-
gólnie część druga, s. 159n. Mariologia wypracowana w oparciu o starożytność 
chrześcijańską obejmuje olbrzymią bibliografię związaną przede wszystkim 
z Soborem Efeskim (431) oraz Chalcedońskim (451).
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i o mężczyźnie, tkwi właśnie w tym, że znajduje się w jakimś niepo-
wtarzalnym odniesieniu do Adama i Jezusa oraz do Ewy i Maryi.

Kobieta w starożytnej wspólnocie chrześcijańskiej
O wspomnianych kobietach, bohaterkach Starego i Nowego 

Testamentu, św. Hieronim, wybitny egzegeta starożytności chrze-
ścijańskiej, pisze barwnie w jednym ze swoich listów, ganiąc męż-
czyzn za brak odwagi i opieszałość:

Gdyby Barak chciał iść do bitwy, Debora nie mogłaby odnieść triumfu 
nad pokonanymi wrogami. Jeremiasza zamykają w więzieniu, a ponie-
waż skazany na zagładę Izrael nie przyjął Proroka, natchnienie prorockie 
otrzymała niewiasta Holda. Kapłani i faryzeusze krzyżują Syna Bożego, 
a Maria Magdalena płacze pod krzyżem, przygotowuje wonności, szuka 
Go w grobie, pyta ogrodnika, rozpoznaje Pana, spieszy do Apostołów, 
zwiastuje znalezionego. Tamci wątpią, a ona ufa33.

Przytoczony tekst stanowi pochwałę kobiet, które okazały 
się bardziej odważne i dzielne aniżeli mężczyźni. Hieronim nie 
poprzestaje na tym, ale wychwala kolejne kobiety aż do Pryski, 
która poucza męża apostolskiego (por. Dz 18, 24−26), aby na końcu 
stwierdzić w nawiązaniu do Zuzanny obronionej przez Daniela:

Sprawy te, czcigodna córko, omówiłem krótko w tym celu, byś nie gardzi-
ła swą płcią i by mężczyźni nie pysznili się ze swojej, gdyż Pismo Święte 
ich potępia, chwaląc życie niewiast. Cieszę się i raduje się dusza moja, gdy 
w Babilonie pojawia się Daniel, Ananiasz, Azariasz, Miszael. O, jak wielu 
jest starców i sędziów izraelskich, których król babiloński smaży w swo-
im kotle. Jak liczne są Zuzanny (a imię to znaczy lilia), które w blasku 
wstydliwości splatają wieńce Oblubieńcowi i koronę cierniową zamieniają 
na chwałę triumfującego34.

Ponadto Hieronim wystosował do kobiet wiele listów, był pełen 
podziwu dla wiedzy egzegetycznej Marceli, dedykował swoje komen-

33 Hieronim, Listy 65, 1 tłum. ks. J. Czuj, Warszawa 1953, t. 2, s. 56.
34 Tamże Listy 65, 2 tłum. ks. J. Czuj, Warszawa 1953, t. 2, s. 58.



 23Kobieta w świadectwach Kościoła starożytnego

tarze Pauli i Eustochii. Szerzej problem korespondencji Hieronima 
z kobietami omawia ks. Tomasz Skibiński, który zauważa, że na 154 
zachowane listy Hieronimowe aż 39 adresowanych jest do kobiet35.

Listy do kobiet adresowali w starożytności także inni pisarze 
chrześcijańscy. Na Wschodzie zachowała się notka o liście Oryge-
nesa do Sewery, małżonki cesarza Filipa36. Z korespondencji Jana 
Chryzostoma na uwagę zasługuje 17 listów do Olimpiady37. Listy 
do kobiet znajdujemy także w korespondencji Teodoreta z Cyru38. 
Na Zachodzie do kobiet zwracali się pisemnie między innymi: Pe-
lagiusz39; Ambroży z Mediolanu (pisał do siostry Marceliny, Listy 
20 i 22); wśród 270 zachowanych listów Augustyna z Hippony trze-
ba wymienić List do wdowy Juliany (PL 33, 848n) oraz list do mni-
szek, na którym opiera się tak zwana Reguła Augustyna (List 211). 
Jednakże bogata epistolografia chrześcijańska opisana w skrócie 
przez Leokadię Małunowiczówną40 pokazuje, że w zachowanej 
korespondencji starożytnej niewiele jest listów adresowanych 
do kobiet. Wyróżniają się tu św. Hieronim i św. Jan Chryzostom.

Oczywiście, nie każdy pisarz starożytności chrześcijańskiej 
wyrażał swoje poglądy na temat kobiet w tak ciepłym tonie, jak 
przytoczone słowa św. Hieronima.

Ewa Wipszycka w jednej ze swoich książek rozdział zatytuło-
wany „Kościół a kobiety” rozpoczyna dwoma cytatami. Pierwszy 

35 Por. T. Skibiński, Mniszki i egzegetki – kobieta a Pismo Święte w świetle korespon-
dencji św. Hieronima, [w:] Kobieta w starożytności chrześcijańskiej…, dz. cyt., s. 83–91.

36 Por. ŹMT 6, 11.
37 Por. PG 52, 529−760; SCh 13bis, 103.
38 Por. Teodoret z Cyru, Listy, tłum. J. Radożycki, Warszawa 1987, s. 283−287. 

Na 232 zachowane listy Teodoreta, 7 adresowanych jest do kobiet: List do Aksji, 
diakonisy (XLVIII); List do Teonilli (7); List do Eufragii (8); List do diakonisy Kasjany (17); 
List do Pulcherii Augusty (43); List do Aleksandry (100); List do Celeryny, diakonisy (101).

39 Idzie o pisma: Libellus do wdowy Liwanii; List do Demetriady; Księga do wdo-
wy; List do Celancji; List do Klaudii (por. ŹMt 15, s. 130−132).

40 Por. Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, red. J. M. Szymusiak, 
M. Starowieyski, Poznań 1971, hasło Epistolografia, s. 463−480.
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czerpie z Listu do Galatów (Ga 3, 27−28: nie ma już mężczyzny ani 
kobiety), a drugi z dzieła Tertuliana De cultu foeminarum, w któ-
rym zwalczając wszelkie formy strojenia się kobiet, przypomina 
im o grzechu Ewy. Zamiarem Tertuliana jest niewątpliwie przeko-
nanie kobiet, że jedynym strojem odpowiednim dla nich jest pokuta. 
Czyni to oczywiście używając swojego niezwykle uszczypliwego 
i przesadnego języka: „Czy ty nie wiesz, że jesteś Ewą? Trwa wy-
rok Boga nad twą płcią w tym świecie […]. Jesteś drzwiami diabła; 
jesteś tą, która złamała prawo słynnego drzewa”41.

Dla porównania ostrości języka wystarczy przeczytać począ-
tek dzieła Przeciwko Marcjonowi, w którym nazywa go najgorszym 
warchołem, włóczęgą, myszą pontyjską, negatywnie pisze o Poncie, 
aby dojść do stwierdzenia, że „cały ów smutek Pontu jest i tak jesz-
cze niczym wobec najbardziej barbarzyńskiego i smutnego faktu, 
że w tym właśnie Poncie urodził się Marcjon”42.

Nie usprawiedliwia to słów żadnej z przytoczonych wypo-
wiedzi, w której niejeden badacz może znaleźć smutną prawdę 
psychologiczną o niejednym mężczyźnie. Wiadomo, że Tertulian 
miał ostry język; interesował się też zagadnieniami, które dzisiaj 
przynależą do psychologii. Przytoczone słowa o drzwiach diabła 
wypowiedział mężczyzna żonaty i prawdopodobnie wyrażają one 
prawdę, że kobieta może być dla mężczyzny pokusą, z którą często 
sobie nie radzi. Jest to przecież metafora. Jezus powiedział o sobie 
metaforycznie, że jest bramą do nieba, kobieta zaś może być „bra-
mą” – podkreślam w sensie metaforycznym, a nie ontologicznym 
– dla jakiegoś mężczyzny do czynienia zła. Można tu wspomnieć 
wojnę trojańską o kobietę, życie Kleopatry i jej wpływ na rozwój 

41 Tertulian, De cultu foeminarum I, 1−2 (PL 1, 1305A; CSEL 70; CCL 1). Por. 
E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994, rozdz. Kościół a ko-
biety, s. 281.

42 Tertulian, Przeciwko Marcjonowi, I, [cyt. za:] M. Michalski, Antologia litera-
tury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 226−227 (por. PL 2, 247B; PSP 58, 33−34). 
Pozostałe epitety por. PL 2, 247AB (CSEL 47; CCL 1).
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wydarzeń w Imperium Rzymskim, aby przekonać o wielkim wpły-
wie niektórych kobiet na dzieje ludzkości. Stwierdzenie, że Ter-
tulian uważał kobietę za bramę piekła w sensie ontologicznym 
może być po prostu brakiem znajomości jego twórczości. Trudno 
znaleźć człowieka, z którego byłby on w pełni zadowolony, a do-
tyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Podobnie Cyprian z Kartaginy uważał, że poprzez prześlado-
wania za Decjusza Bóg oczyścił Kościół, w którym kobiety grzeszy-
ły, bo się malowały itd.43 Wypowiedzi tej nie należy rozumieć jako 
skierowanej przeciwko kobietom w ogóle. Jej autor jako człowiek 
o światopoglądzie stoickim uważał jedynie, że stosowanie makijażu 
jest niedozwolone, ponieważ jest poprawianiem Stwórcy i życiem 
niezgodnym z naturą. Trzeba dodać, że w tym samym tekście z tego 
samego powodu gani również mężczyzn za trefienie włosów, bisku-
pów za zajmowanie się wyłącznie dobrami materialnymi itd. Cyprian 
broni stoickiego sposobu życia, uzupełniając Ewangelię, zapewne 
zupełnie niepotrzebnie, wymaganiami życia zgodnego z naturą.

Pisarze chrześcijańscy rozprawiali o ubiorze kobiet, krytykując 
uleganie modzie, przesadne strojenie się i malowanie, noszenie dro-
gocennej biżuterii, kosztownych szat itp. Nie stanowiło to specyfiki 
charakteryzującej wyłącznie kobiety chrześcijańskie, ponieważ już 
w ST (Iz 3, 16−23) oraz w NT (1 Tm 2, 9; Pt 3, 3) znajdujemy uwagi 
na ten temat. A pisali o tym między innymi: Tertulian, Cyprian 
z Kartaginy, Kommodian, Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu44 oraz 
niemal wszyscy komentatorzy wspomnianych wierszy biblijnych45.

43 Por. Cyprian z Kartaginy, O upadłych 6 (traktat ten odczytano podczas 
synodu w Kartaginie w 251 roku).

44 Tertulian, De cultu foeminarum 1, 5−7 potępia wszelką biżuterię i ozdoby 
jako pochodzące od demona (1, 2); Cyprian z Kartaginy, O upadłych, [cyt. za:] 
M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, dz. cyt., t. 1, s. 272; Kommodian 
por. P. Gruszka, Kommodian o niewiastach, [w:] SAC 14, 81n; Bazyli Wielki, Homi-
lia in divites 4, 4; Grzegorz z Nazjanzu, Oratio in laudem sororis Gorgoniae VIII, 10.

45 Np. Pelagiusz w 1TmKom 2, 9 wskazuje, że ozdoby ze złota i pereł są cząstka-
mi ziemi, której człowiek ma być panem; Jan Chryzostom w 1TmHom 8, 1 rozróżnia 
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W starożytności żyło wiele kobiet, które dzięki swych bohater-
skim czynom stały się wzorem do naśladowania. Wspominaliśmy 
już o bohaterkach biblijnych, ale znajdujemy je także we wspólno-
tach chrześcijańskich czasów poapostolskich, i to zarówno w ru-
chach ortodoksyjnych, jak i heterodoksyjnych.

Kobiety odegrały znaczną rolę w rozwoju montanizmu. Pro-
rokinie Maksymilla i Pryscylla stanowiły jego filary46, i jakkolwiek 
proroctwa Maksymilli nie sprawdziły się po jej śmierci w 197 roku, 
a sekta zaczęła się kurczyć, to odrodziła się w formie rygoryzmu 
w różnych częściach ówczesnego świata.

Istotną rolę w rozwoju donatyzmu odegrała kobieta o imieniu 
Lucylla, Hiszpanka mieszkająca w Afryce. Do schizmy doszło w Ko-
ściele kartagińskim na początku IV wieku na tle różnic o charak-
terze eklezjologicznym w związku z przyjmowaniem do komunii 
Kościoła tzw. upadłych podczas prześladowań. Donatyzm prezen-
tuje ideę Kościoła wyłącznie dla świętych. Podobnie jak montanizm 
można go określić jako formę rygoryzmu. Lucyllę urażoną przez 
biskupa Cecyliana w jej czci dla relikwii oraz jej rolę w rozwoju 
donatyzmu opisuje ks. Tadeusz Kołosowski, stwierdzając, że to 
właśnie jej dom stał się centrum spotkań i w nim „uformował się 
faktycznie prawdziwy antykościół”47.

Podobnie pryscylianizm, a dokładniej mówiąc jego założyciel 
Pryscylian, znalazł wsparcie bogatej kobiety o imieniu Eukrocia48. 
O sympatii kobiet dla ruchu świadczą między innymi kanony sy-

ubiór na czas liturgii i na inne okazje, a w 1TmHom 8, 2 wskazuje, że chrześcijanka, 
a szczególnie kobieta poświęcona Bogu, nie powinna przesadzać w ubiorze; Teo-
doret z Cyru w 1TmKom 2, 9 stwierdza, że niektóre wskazówki Pawła w 1 Tm 2, 
9 dotyczą zarówno kobiet ubogich, jak i bogatych, a niektóre wyłącznie bogatych.

46 Por. Euzebiusz z Cezarei, HE V, 14−18. Szczegółowe opracowanie montani-
zmu por. J. Słomka, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Katowice 2007.

47 Por. T. Kołosowski, Lucilla z Kartaginy a geneza schizmy donatystycznej, 
[w:] Kobieta w starożytności chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 53−63.

48 Por. M. Simonetti, Priscilliano-priscillianismo, [w:] DPAC 2905n.
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nodu w Saragossie w 380 roku49, zakazujące niewiastom brania 
udziału w lekcjach dotyczących chrześcijaństwa w towarzystwie 
obcych osób (kan. 1) oraz zabraniający przyjmowania mniszkom 
welonu przed 40 rokiem życia (kan. 8).

Wszystkie wspomniane powyżej ruchy i schizmy stanowią 
różne odmiany rygoryzmu moralnego. Sympatia dla tych ruchów 
i schizm ze strony kobiet, jak się wydaje, świadczy o ich prawdzi-
wym zaangażowaniu w życie religijne i stawianiu sobie pod tym 
względem wysokich wymagań.

Liczne kobiety starożytności chrześcijańskiej zginęły śmier-
cią męczeńską, stając się przykładami niezłomnej wiary i zaufa-
nia Chrystusowi. Wypada wspomnieć męczenniczki Perpetuę 
i Felicytę; pierwsze męczenniczki scylitańskie (Donata, Westia, 
Sekunda, Januaria, Generosa); kobiety opisane przez Euzebiusza 
z Cezarei50, męczone i torturowane przez władzę rzymską tylko 
dlatego, że były chrześcijankami, i wreszcie męczenniczki i kobiety 
opisane w apokryfach51.

Benedicta Ward, siostra z anglikańskiej wspólnoty Sióstr Bożej 
Miłości, światowej sławy znawca tematyki związanej z ojcami i mat-
kami pustyni, wykładowca historii duchowości na Uniwersytecie 
w Oxfordzie, zebrała żywoty prostytutek i nierządnic, które nawróciły 
się i radykalnie zmieniły swoje życie: św. Marii Magdaleny, św. Marii 
Egipcjanki, św. Pelagii, św. Taidy oraz Marii, bratanicy Abrahama52. 

Bywało i tak, że pozbawiano kobietę życia prawdopodobnie 
tylko dlatego, że nie prezentowała poglądów chrześcijańskich. 
Tak właśnie było, jak się wydaje, w przypadku Hypatii53. Nasuwa 

49 Por. SCL 1, 292−294. Na synodzie tym potępiono właśnie idee pryscyliańskie.
50 Por. Euzebiusz z Cezarei, O męczennikach popalestyńskich 8, 1. 5−8.
51 Por. np. M. Starowieyski, ANT, Apostołowie, Kraków 2007, t. 1−2, s. 429nn, 

442−446, 791n, 1023n.
52 Por. B. Ward SLG, Nierządnice pustyni. Pokuta we wczesnych źródłach mona-

stycznych, tłum. P. Długosz, Poznań 2005.
53 Por. M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, Kraków 1993.
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to wniosek, że sytuacja kobiety była zróżnicowana i stanowiła wy-
padkową nastrojów i przekonań społeczeństwa, w którym żyła, 
i które w ciągu kilku pokoleń na przełomie III i IV wieku zmieniło 
się z pogańskiego w chrześcijańskie. I tak jest chyba do dziś.

W IV wieku, w niektórych regionach, jak wynika z relacji Pal-
ladiusza54, znacznie liczniejsze były mniszki w klasztorach żeńskich 
aniżeli mnisi w klasztorach męskich. Według Laury Swan mniszek 
było dwukrotnie więcej55. Podaje ona także listę ważniejszych Ma-
tek Pustyni od III do VI wieku56.

Cenny dla historii liturgii oraz szybkiego rozwoju pielgrzy-
mek do miejsc świętych w IV wieku jest zachowany dziennik Ege-
rii, będący formą pamiętnika, w którym to wszystko, co zaabsor-
bowało jej uwagę, zapisywała, jak zauważa M. Michalski, „w iście 
kobiecy sposób”57.

Wiele uwag na temat kobiet znajdujemy u Klemensa Alek-
sandryjskiego. Omawia on cele i prawa małżeństwa oraz wpływ 
światopoglądu na wzajemne relacje mężczyzny i kobiety58. Opi-
suje też obowiązki dobrej żony59. Wskazuje, że kobiety, podobnie 
jak i mężczyźni, mogą być męczennicami60. Jednoznacznie stwier-
dza, że kobieta na równi z mężczyzną może osiągnąć doskonałość 
i ma prawo zajmować się filozofią (czyli w języku współczesnym: 
zdobywać wiedzę). Pokazuje to na przykładach kobiet ze ST (Judy-
ta, Estera) oraz ze świata antycznego kultury helleńskiej (podaje 
imiona uczennic Platona oraz szeregu innych wybitnych kobiet)61.

54 Por. Palladiusz, Historia Lausiaca 33. 59.
55 Por. L. Swan, Zapomniane Matki Pustyni, Kraków 2005, s. 9.
56 Por. tamże, s. 161.
57 Por. M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 2, Warszawa 1982, s. 329.
58 Por. Kobierce II, s. 137n; III (w zasadzie cały).
59 Por. Kobierce IV, s. 125–129.
60 Por. tamże, s. 56n.
61 Por. tamże, s. 118–124.
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Euzebiusz z Cezarei wspomina o pewnej zamożnej kobiecie, 
która wsparła młodego Orygenesa, kiedy w związku z konfiska-
tą dóbr rodzinnych po męczeńskiej śmierci swego ojca znalazł się 
wraz z licznym rodzeństwem w trudnej sytuacji życiowej62.

Metody z Olimpu, biskup z przełomu III i IV wieku, napisał 
wzorowany na Uczcie Platona dialog, w którym wypowiadają się 
kobiety. Dzieło „jest pewnego rodzaju atrakcyjnym katechizmem, 
w którym dyskutantki poruszają, oprócz zagadnień związanych 
ze środowiskiem historycznym, jak: enkratyzm, astrologie, determi-
nizm, również podstawowe zagadnienia chrystologiczne, eklezjolo-
giczne, […] problemy modlitwy, ascezy, mistyki”63. Jan Chryzostom 
do śmierci utrzymywał korespondencję z Olimpią. Grzegorz z Na-
zjanzu ułożył mowę pochwalną dla siostry Gorgonii64. Makryna, 
najstarsza siostra Grzegorza z Nyssy, przyczyniła się do rozwoju 
życia ascetycznego w Kapadocji oraz wpływała na ukierunkowa-
nie zainteresowań teologicznych swoich wielkich braci. Wdzięczny 
za to młodszy brat, Grzegorz z Nyssy, napisał jej Żywot oraz uczynił 
z niej swoją rozmówczynię w dziele O duszy i zmartwychwstaniu65.

Zapewne nie każda chrześcijanka żyjąca w starożytności była 
przykładem do naśladowania. Przykładowo cesarzowa Eudoksja, 
żona cesarza Arkadiusza, żyjąc i działając w nurcie ortodoksyjnym, 
doprowadziła do wygnania Jana Chryzostoma z Konstantynopo-
la, a w konsekwencji do jego śmierci66. To samo dotyczyło wielu 
ochrzczonych mężczyzn. Wystarczy wspomnieć o biskupach, którzy 
zebrali się na synodzie w Cyrcie w 305 roku. Liczni przyznali się 

62 Por. HE VI, 2, 13.
63 E. Stanula, Wstęp, [w:] PSP 24, s. 10.
64 Por. Grzegorz z Nazjanzu, In lauxdem sororis Gorgoniae (PG 35, s. 789n).
65 Więcej na ten temat por. ks. S. Strękowski, Makryna młodsza − mistrzy-

ni życia duchowego według świętego Grzegorza z Nyssy, [w:] Kobieta w starożytności 
chrześcijańskiej…, dz. cyt., s. 43−52.

66 Por. I. Milewski, Depozycje i zsyłki biskupów w cesarstwie wschodniorzymskim 
(lata 325−451), Gdańsk 2008, s. 307−308, 406.
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do apostazji, a później przeszli do donatystów i gorliwie zwalczali 
to, czego wcześniej sami się dopuszczali67.

Święte Brygida, Ita i Darerka, które żyły w V i VI wieku, są świę-
tymi Kościoła celtyckiego, obszaru Brytanii, Irlandii, Szkocji, Bre-
tanii i kilku jeszcze wysp. Ich rolę w rozwoju Kościoła i żywy kult 
do naszych czasów opisuje pani Ryszarda Bulas68.

Ks. Marek Starowieyski przebadał historię o św. Rypsymie, 
św. Szuszanik i innych kobietach, które miały stać u początków 
Kościoła ormiańskiego i gruzińskiego. Jego zdaniem, nie ma na 
to dowodów historycznych, ale „po jej [Szuszanik] śmierci kult 
na pewno wpłynął na umacnianie chrześcijaństwa armeńskiego. 
Powstały setki kaplic na jej cześć, a Kościół w Eczmiadzynie sta-
nowi perłę architektury ormiańskiej”69.

O kobiecie, dzięki której Gruzja miała przyjąć chrześcijaństwo, 
pisze także Ewa Wipszycka, opierając się na danych z Historii Ko-
ścioła Rufina z Akwilei70. W opinii badaczy do historii tej można 
zasadniczo mieć zaufanie, jakkolwiek nie dotyczy to wszystkich 
podanych w niej szczegółów.

Kobieta w alegorii starożytnego Kościoła
W starożytnej literaturze chrześcijańskiej spotykamy wiele 

fragmentów, w których o kobiecie mówi się w sposób alegoryczny, 
przedstawiając ją zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym świetle.

Pozytywnie kobieta jest przedstawiana wszędzie tam, gdzie 
jest obrazem Kościoła. Kościół z jednej strony jako sędziwą kobie-
tę symbolizującą dojrzałość i wiek, a z drugiej strony jako młodą 

67 Por. SCL 1, s. 48−49.
68 Por. R. Bulas, Brygida, Ita i Darerka − święte Kościoła celtyckiego, [w:] Kobieta 

w starożytności chrześcijańskiej…, dz. cyt., s. 64−77.
69 Ks. M. Starowieyski, Od legendy do historii – święte założycielki Kościołów 

Gruzji i Armenii, [w:] tamże, s. 20−31, cytat ze s. 23.
70 Por. E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, dz. cyt., s. 89−90.



 31Kobieta w świadectwach Kościoła starożytnego

i rodzącą dzieci przedstawia Hermas w swoim Pasterzu71, uważa-
nym przez niektórych w starożytności za tekst natchniony. O ma-
cierzyństwie Kościoła mówili także Polikarp ze Smyrny72 oraz Cy-
prian z Kartaginy73. Obraz ten przywołują później między innymi 
Metody z Olimpu74, Hieronim75, Jan Chryzostom76 oraz Augustyn, 
który ponadto często zestawia obraz powstania kobiety−żony 
z żebra śpiącego Adama z obrazem powstania małżonki−Kościoła 
z przebitego boku zmarłego na krzyżu Chrystusa77. 

Alegoryczne przedstawienie kobiety wykorzystywano tak-
że do ukazywania słabości i wad kobiety, przedstawiając kobietę 
w sposób negatywny, i to najczęściej w porównaniu z mężczyzną. 
Takich negatywnych konotacji można się dopatrywać w przedsta-
wieniu kobiety jako duszy, a mężczyzny jako ducha78; kobiety jako 
istoty zmysłowej, a mężczyzny jako istoty intelektualnej, myślącej 
i inteligentnej79; kobiety jako ciała, a mężczyzny jako ducha, za któ-
rym ciało powinno podążać80. To samo dotyczy obrazów kobiety 

71 Por. Hermas, Pasterz, widzenie I, 2−4; III, s. 18−21.
72 Por. List do Filipian 3, 3: „matka nas wszystkich”.
73 Por. De unitate ecclesiae 6 (PL 4, 503A: „Habere iam non potest Deum pa-

trem, qui ecclesiam non habet matrem” − „Nie może mieć Boga za ojca ten, kto 
nie ma Kościoła za matkę”).

74 Por. Metody z Olimpu, Uczta 2, s. 8−9 (PSP 24, s. 46−47).
75 Por. MtKom 26, s. 12−14 (ŹMT 46, s. 105); MkKom 5, s. 34.
76 Np. MtHom 51.
77 Por. św. Augustyn, JHom 15, 8 (PL 35, s. 1513; PSP 15/I, s. 227); 120, 2 (PL 35, 

s. 1953; PSP 15/II, s. 344−345); PsEnar 56, 11 (PSP 38, s. 372); 103 (4) 6; (PSP 41, s. 61); 
126, 7 (PL 37, s. 1381; PSP 42/I, s. 32); 127, 11 (PSP 42/I, s. 47); 138, 2 (PSP 42/I, 
s. 174); Sermones 218, 14 (PL 38, 1087); Sermones 165, 1 (In Pascha 7) (PL 39, 2068: 
autorstwo niepewne); De Symbolo Sermo ad Catechumenos 6, 15 (PL 40, 645); De ci-
vitate Dei 22, 17 (PL 41, 778; Warszawa 1977, t. II, s. 585−586); por. także RdzKom 
przeciwko manichejczykom II, 37 (PL 34, 216; PSP 25, s. 76).

78 Por. np. Orygenes, RdzHom 1, 15.
79 Por. np. Ambroży z Mediolanu, De paradiso 15, 73.
80 Por. np. Orygenes, RdzHom 4, 4.
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mających charakter synonimów słabości81. Kobieta jest przedsta-
wiana negatywnie poprzez porównanie do Ewy, która doprowa-
dziła do upadku Adama, a poprzez niego całą ludzkość do tragedii.

Nie wydaje się jednak, żeby alegoryzowanie rajskiej Ewy albo 
porównywanie do niej innych kobiet miało na celu atak na kobietę 
w ogóle. Raczej chodziło o ukazanie postaci negatywnej jako an-
typrzykładu, którego trzeba unikać, a w żadnym przypadku nie 
należy naśladować. Potwierdza to przeciwieństwo negatywnego 
obrazu kobiety, rajskiej Ewy, którym jest Maryja, czyli Nowa Ewa. 
Stanowi ona dla kobiet wzór do naśladowania, a dla mężczyzn 
przykład doskonałego wypełniania woli Bożej.

Dlatego bez przesady można stwierdzić, że celem zestawiania 
i porównywania Maryi i Ewy nie było potępianie kobiety w ogóle, 
ale jedynie ukazanie skrajnie przeciwnych postaw i przykładów 
z jednej strony kobiety, która nie potrafiła wypełnić woli Bożej, 
a z drugiej strony – kobiety świętej. W odniesieniu do mężczyzn 
natrafiamy na podobny zabieg zestawiania Adama i Chrystusa, i to 
jeszcze w czasach biblijnych (1 Kor 15, 22. 45nn). Porównania te były 
powszechnie stosowane przez pisarzy chrześcijańskich w starożyt-
ności. Szerzej pisze na ten temat ks. Marek Starowieyski82, który 
stwierdza, że porównywaniem Maryi i Ewy zajmowali się pisarze 
od Papiasza zaczynając, a kończąc na Janie Damasceńskim83. Często 
powtarzali oni, że Maryja była pełna łaski i posłuszna Duchowi 
Świętemu, a Ewa została skuszona przez szatana.

Kobieta w dokumentach synodów do IV wieku
Starożytne dokumenty synodalne odzwierciedlają różnorod-

ność problemów, którymi żył ówczesny Kościół, i ukazują, jak sta-
rał się je rozwiązywać. Nic dziwnego, że nie znajdujemy w nich 

81 Por. np. Grzegorz Wielki, Moralia, Hiob XI, 49, 65.
82 Por. M. Starowieyski, Maria − Eva in traditione Antiochena Alexandrina 

et Palaestinensi. Saeculo V, Roma 1972, stron 88.
83 Por. tamże, s. 78.
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żadnych listów synodalnych dotyczących w całości statusu kobie-
ty w Kościele. Zawierają one jednak wiele wypowiedzi rozrzuco-
nych tu i ówdzie, które pozwalają odtworzyć w jakiejś mierze tam-
ten świat i role pełnione w nim przez kobiety. Trzeba zaznaczyć, 
że w odniesieniu do synodów nie posiadamy kompletnych danych 
już choćby z tej przyczyny, że Kościoły lokalne organizowały sy-
nody prowincjalne dwa razy w roku, na wiosnę po Wielkanocy 
oraz w październiku84, a do naszych czasów zachowały się jedynie 
teksty ważniejszych z nich. Zapewne też nie na każdym synodzie 
sporządzano dokumenty.

Na Wschodzie jednym z pierwszych synodów, w którego za-
chowanych dokumentach znajdujemy wzmianki na temat kobiet, 
jest synod w Antiochii (268/269) zwołany w sprawie Pawła z Sa-
mosaty (SCL 1, 46–47). Synod gani zwyczaj zamieszkiwania ko-
biet, zwanych synaisaktai, razem z duchownymi, który to zwyczaj, 
jak wynika z tekstu, stanowił niebezpieczeństwo zgorszenia dla 
ludzi wierzących. Nie idzie tu o żony, ale o ukryte konkubiny i cu-
dzołożnice. Problem dotyczył zachowania biskupa Pawła z Samo-
saty, i jakkolwiek nie można tego przypadku uogólniać, to wiemy, 
że nie był on odosobniony, bo później wspominały o nim synody, 
a ponad sto lat później pisał św. Hieronim85. Celibat nie dotyczył 
wówczas wszystkich osób duchownych, ale jedynie mnichów. Sy-
nody starały się kontrolować, jakie kobiety przebywały w otocze-
niu biskupów i innych duchownych. Chodziło o to, aby duchowni 
nie żyli według zasad innych od tych, których nauczali wiernych.

Synod w Ancyrze (314) potępia kobiety zabijające nienaro-
dzone dzieci (kan. 21: SCL 1, 67), zakazuje też uwodzenia kobiet 
(kan. 25: SCL 1, 68).

84 Por. synod w Antiochii (341), kan. 20 (SCL 1, 140).
85 Por. synod w Antiochii (268/269), 30, 12 (SCL 1, 46); synod w Ancyrze (314), 

kan. 19 (SCL 1, 67); Hieronim, Listy 22, 14: agapetae; por. także A. Baron, H. Pie-
tras, Chrześcijaństwo, [w:] Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków 2008, 489.
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Synod w Neocezarei w Poncie (314−319) wiele uwagi poświęca 
sprawom małżeństw i cudzołóstwa (kan. 1−4. 8: SCL 1, 75−76). Pro-
blematyka nie dotyczy bezpośrednio kobiety. Kan. 1 mówi o karach 
dla prezbiterów, którzy pojmują żony lub żyją rozpustnie. Następne 
mówią o ludziach zawierających związek małżeński ponownie lub 
wielokrotnie. Zabraniają poślubiania kolejno dwóch braci albo sióstr. 
Kan. 4 opisuje sytuację nakłaniania kobiety do cudzołóstwa i wyroku-
je, że jeśli do niego nie doszło, należy uznać, iż sprawcę ocaliła łaska. 
Ponadto synod stwierdza, że kobietę ciężarną można ochrzcić w do-
wolnym czasie, kiedy tylko ona zechce, podkreślając, że taki chrzest 
nie dotyczy płodu (kan. 6). Kan. 8 nakazuje duchownemu oddalenie 
żony, która po jego święceniach popełni cudzołóstwo. Wymienione 
kanony, jak się wydaje, mają na celu dobrze pojęte dobro zarówno 
kobiety i mężczyzny, jak również rodziny, którą tworzą. Zakaz po-
wtórnego małżeństwa nie jest wynikiem negatywnego podejścia 
do kobiety w ogóle, ale odzwierciedla pejoratywną ocenę digamii, 
czyli ponownego zawierania małżeństwa w tamtych czasach.

Niewiele uwagi poświęca interesującej nas kwestii Sobór Ni-
cejski I w 325 roku. Przeciwstawia się on jedynie, podobnie jak 
wspomniany powyżej synod w Antiochii (268/269), ukrytym for-
mom konkubinatu, zakazując kobietom zamieszkiwać razem z du-
chownymi (kan. 3: DSP 1, 29).

Synod w Gangrze (ok. 340) w liście synodalnym podaje, 
że „niewiasty wbrew zwyczajowi zamieniają damski strój na mę-
ski w przekonaniu, że tym sposobem uzyskują usprawiedliwienie, 
oraz że wiele kobiet pod pozorem pobożności obcina sobie włosy 
dane przez naturę” (SCL 1, 124, 8−9). To samo zostaje powtórzone 
w kanonach 13 i 17 (SCL 1, 127). Synod piętnuje tych, którzy potę-
piają kobiety współżyjące ze swoimi mężami (kan. 1: SCL 1, 125), 
oraz tych, którzy zachowują dziewictwo z pogardy dla małżeństwa 
(kan. 9: SCL 1, 126), a także kobiety, które z pogardy dla małżeń-
stwa opuszczają swoich mężów (kan. 14: SCL 127). Synod potępia 
też ekscesy ascetyczne pewnych mnichów, zwolenników Eusta-
tiosa z Sebasty, którzy potępiali małżeństwo, ubierali się inaczej 
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niż inni, pościli w niedzielę, a nie w dni wskazane przez Kościół, 
oraz lekceważyli żonatych prezbiterów. Synod ten wyraźnie broni 
godności małżeństwa, prokreacji oraz stara się ingerować w spra-
wy obyczajowe związane z ubiorem, który publicznie wyrażał 
negatywne podejście do wskazanych tu wartości.

Najsurowiej opuszczenie żony i życie z kobietą bez ślubu gani 
synod w Artsalth (po 373), który nakazuje, aby sprawcę doprowa-
dzić skrępowanego przed pałac królewski i ukarać śmiercią (kan. 
10: SCL 1, 278).

Synod w Laodycei we Frygii (koniec IV wieku) stwierdził, 
że w Kościele nie ma potrzeby ustanawiania „starszych” spośród 
kobiet, tak zwanych prezbiterek lub przewodniczących (kan. 11), 
a kobietom zakazał wchodzić do prezbiterium (kan. 44)86.

Synod „Pod dębem” (403) zarzuca Janowi Chryzostomowi między 
innymi to, że przyjmował sam na sam kobiety (zarzut piętnasty)87.

W obronie kobiety stanął Sobór Chalcedoński, który w kan. 27 
(DSP 1, 249) jednoznacznie zabrania zmuszania kobiety przemocą 
do wspólnego zamieszkania, nawet pod pretekstem jej poślubienia. 
Zakaz takiej przemocy wyraził już wcześniej na Wschodzie Bazyli 
Wielki w kan. 3 (SCL 3, 35).

Sobór Nicejski II (787) nawiązuje do wcześniejszych nakazów 
i zakazów. I tak kan. 18 nie pozwala kobietom mieszkać w domach 
biskupich i klasztorach męskich. W kan. 20 (DSP 1, 375) zabrania 
się zakładania klasztorów mieszanych, bo i takie były. A kan. 
22 upomina mnichów, którzy jedzą wspólnie z kobietami, aby 
czynili to z całą skromnością i pobożnością (DSP 1, 379).

86 Por. Les canons des Synodes Particuliers, wyd. P. P. Joannou, Fonti, Fasc. IX, 
t. 1/2, Grottaferrata-Roma 1962, s. 135, 148. W Collectio Hispana czytamy: „Muli-
eres quae apud Graecos presbiterae appellantur, apud nos autem viduae, senio-
res, univirae et matricuriae (vel: matriculariae) appellantur, in ecclesia tamquam 
ordinatas constitui non debere”.

87 Por. Focjusz 59, tłum. O. Jurewicz, Warszawa 1986, t. 1, s. 44.
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Nieco inaczej, choć podobnie wygląda kwestia kobieca w do-
kumentach synodów starożytnych na Zachodzie. Problematyce 
kobiet wiele uwagi poświęca synod w Elwirze w południowej 
Hiszpanii (ok. 306). Większość interesujących nas kanonów do-
tyczy zwyczajów związanych z zawieraniem małżeństwa (kan. 
8−17. 61. 63−70. 72. 78: SCL 1, 51−52. 59−60). Kanony zabraniają 
wydawania dziewic za heretyków i kapłanów pogańskich oraz 
wyznaczają pokutę dla dziewic, które złamały śluby. Powtarza 
się zakaz, aby duchowni nie trzymali obcych kobiet w domu 
(kan. 27), ale równocześnie zabrania się duchownym porzuca-
nia żon (kan. 33), poza przypadkiem nierządu (kan. 65). Ponadto 
zabrania się kobietom czuwania na cmentarzach (kan. 35). Bro-
ni się małżeństwo przeciwko mężczyznom, którzy wielokrotnie 
popełniają cudzołóstwo (kan. 47), wyraźnie stwierdzając, że dla 
nich nie ma już pojednania. Poddaje się trzyletniej karze rodzi-
ców zrywających bez słusznej przyczyny zaręczyny swych dzieci 
(kan. 54). Piętnuje się kobiety−żony zabijające nienarodzone dzie-
ci z powodu cudzołóstwa (kan. 63. 68). Piętnuje się też kobiety 
żyjące z cudzymi mężami (kan. 64) oraz cudzołóstwo żon osób 
duchownych (kan. 65). Kan. 67 zabrania katechumence zawrzeć 
małżeństwo ze zniewieściałym strojnisiem i fryzjerem robiącym 
loki. Przestrzega się kobiety wolne przed stosowaniem przemocy 
fizycznej wobec niewolnic (kan. 5). Ostatni zaś kan. 81 nakazuje, 
aby kobiety nie pisały listów do ludzi obcych bez użycia imienia 
męża ani nie otrzymywały korespondencji adresowanej wyłącznie 
do nich. Rzecz znamienna, że zwyczaj ten utrzymuje się do dziś 
w wielu państwach związanych z kulturą hiszpańską.

Synod w Elwirze współczesnemu człowiekowi wydaje się zbyt 
surowy. Warto zaznaczyć, że w następnym pokoleniu w Hiszpanii 
pojawi się sekta pryscylian, prezentująca skrajnie przesadny ascetyzm.

Podobnie synod w Kartaginie (ok. 348) zabrania zamieszkiwa-
nia duchownych z obcymi kobietami (kan. 3: SCL 1, 195).

Synod w Valence d’Agen (374) mówi o roztropnym, ale nie 
zbyt pochopnym przyjmowaniu do komunii dziewcząt, które były 
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poświęcone Bogu, a następnie zdecydowały się na małżeństwo 
(kan. 2: SCL 1, 280).

Synod w Saragossie (380) zakazuje wszystkim niewiastom brania 
udziału w lekcjach dotyczących chrześcijaństwa w towarzystwie obcych 
osób (kan. 1: SCL 1, 293). Idzie tu zapewne o udawanie się do obcych 
mężczyzn pod pozorem albo nawet faktycznie na dyskusje na tematy 
chrześcijańskie. Synod zaleca jednak kobietom przyjmowanie w tym 
celu wyłącznie innych kobiet. W innym kanonie synod zabrania 
przyjmowania mniszkom welonu przed czterdziestym rokiem życia 
(kan. 8), troszcząc się zapewne o dojrzałość podejmowanej decyzji.

Synod w Rzymie (6 stycznia 386) stawia wymaganie, „aby 
duchowny nie żenił się z niewiastą, która jest wdową; ani by nie 
przyjmowano do kleru nikogo, kto ożenił się z wdową” (kan. 4–5: 
PL 13, 1157). Jest to echo wspomnianego negatywnego podejścia 
do powtórnego małżeństwa.

Breviarium Hipponense (synod w Kartaginie w 397) powtarza 
zasadę znaną z innych synodów, żeby obce kobiety nie mieszkały 
z żadnymi duchownymi (kan. 16: CCL 149, 38), a w kan. 24 precyzuje: 
„Aby duchowni lub zachowujący wstrzemięźliwość nie przebywali 
z wdowami lub dziewicami bez nakazu lub zgody biskupów bądź 
prezbiterów. Niech nie będą sami, lecz w towarzystwie duchow-
nych lub tych, których wyznaczył biskup lub prezbiter. Również 
biskupi i prezbiterzy nie powinni sami kontaktować się z owymi 
kobietami, lecz w obecności duchownych lub innych poważnych 
chrześcijan” (CCL 149, 40).

Synod w Nîmes (1 października 396 lub 394) zakazuje usta-
nawiania diakonis (punkt 2: CCL 148, 50)88. Zakaz ten musiał być 
nieco starszy, skoro synod zauważa, że gdzieniegdzie wciąż jeszcze 
czyni się to potajemnie.

Ostro potępia naruszanie czystości przez kobiety konsekrowane 
synod w Toledo I (397−400)89. Trzeba pamiętać, że Hiszpania w tam-

88 Zob. poniżej sekcję 3. 4 wraz z notą 144.
89 Tekst por. w PL 84, 327nn.
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tym czasie borykała się ze skrajnym ascetyzmem pryscylian. Synod 
pisze w kan. 16: „Niewiasta poświęcona Bogu, jeśliby zgrzeszyła 
cudzołóstwem, dziesięć lat niech pokutuje; jeśliby wyszła za mąż, 
nie należy jej pozwalać na pokutę przed śmiercią męża. Niewiasty 
poświęconej Bogu, jeśli grzeszy, nie należy przyjmować do Kościo-
ła, chyba że przestałaby grzeszyć, a przestając odprawiłaby sto-
sowną pokutę przez dziesięć lat – wtedy niech przyjmie komunię. 
Wcześniej, zanim zostanie dopuszczona do Kościoła na modlitwę, 
niech nie przychodzi na posiłek do żadnej niewiasty chrześcijań-
skiej. Jeśli zaś zostałaby do niego dopuszczona, również ta, która 
ją przyjęła, niech będzie uważana za wyłączoną. Gorszyciela niech 
spotka równa kara. Która zaś wzięłaby sobie męża, niech się jej nie 
dopuszcza do pokuty, chyba że jeszcze za życia męża zaczęłaby żyć 
w czystości, albo po jego śmierci”.

Następne kanony tego synodu w Toledo także poruszają in-
teresujące nas kwestie. W kan. 17 czytamy: „Żonaty, który miałby 
konkubinę, niech nie przystępuje do komunii. Jeśli jakiś wierny 
mający żonę miałby konkubinę, niech nie przystępuje do komu-
nii. A z kolei ten, kto nie ma żony, a zamiast żony miałby konku-
binę, niech nie będzie odsuwany od komunii. Byleby zadowalał 
się związkiem z jedną tylko kobietą, jak mu się będzie podobało 
– albo żoną, albo konkubiną. Kto by zaś żył inaczej, niech zosta-
nie usunięty ze wspólnoty, dopóki nie przestanie i nie nawróci się 
przez pokutę”. Kanon ten broni monogamii w znaczeniu ścisłym 
(jeden mężczyzna żyje z jedną kobietą), sprzeciwiając się zwyczajom 
sankcjonowanym przez prawo rzymskie, zgodnie z którym męż-
czyzna żonaty nie naruszał związku współżyjąc z kobietą niższe-
go stanu. W ten sposób Kościół propagując nową formę wierności 
małżeńskiej, broni faktycznie pozycji kobiety i przeciwstawia się 
jej użyciu i wykorzystywaniu przez mężczyzn.

Następny kan. 18 sprzeciwia się digamii kobiet, które były 
żonami wyższych duchownych. W razie nieposłuszeństwa synod 
poleca izolację takiej osoby od osób duchownych i konsekrowanych. 
Czytamy w nim: „Jeśli wdowa po kapłanie lub diakonie wyjdzie 
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za mąż, niech dopiero na łożu śmierci otrzyma komunię. Jeśli ja-
kaś wdowa po biskupie albo prezbiterze, albo diakonie wzięłaby 
sobie męża, żaden duchowny ani kobieta konsekrowana niech nie 
spożywa z nią posiłku; niech nigdy nie dostępuje komunii, jedynie 
w chwili śmierci niech dozna wspomożenia sakramentem”.

W dalszej kolejności synod chroni przykładnego życia w rodzi-
nach wyższych duchownych. W kan. 19 czytamy: „Córka biskupa, 
prezbitera albo diakona, jeśli byłaby poświęcona Bogu i zgrzeszyłaby 
oraz wzięła sobie męża, jeśli ojciec lub matka przyjęliby ją powo-
dowani miłością, niech będą uważani za odsuniętych od komunii. 
Ojciec zaś niech wie, że zda z tego sprawę na synodzie. Kobieta 
niech nie będzie dopuszczana do komunii, chyba że po śmierci 
męża odprawi pokutę. Jeśli zaś za jego życia odeszłaby od niego, 
odpokutowała i poprosiła o komunię, niech w ostatnim dniu życia, 
umierając otrzyma komunię”. Kanon bezwzględnie broni wierno-
ści złożonym ślubom czystości. Nie wspomina nic o tym, że młoda 
dziewczyna żyjąc w rodzinie wyższych duchownych, mogła się 
sugerować zdaniem rodziców i jej decyzja złożenia ślubów czy-
stości mogła nie być w pełni dojrzała. Takie podejście jest o wiele 
późniejsze, dlatego nie powinniśmy osądzać przodków, stosując 
nasze, o wiele wieków młodsze kryteria. Jeszcze raz przypomnijmy, 
że Hiszpania w tym okresie borykała się z rygoryzmem pryscylian. 
Zbytnia pobłażliwość dla błędów i grzechów osób duchownych 
i konsekrowanych mogłaby być traktowana jako zdrada Ewangelii.

Podobnie sytuacja wyglądała na południu dzisiejszej Francji. 
Synod w Arles (442/506)90 w kan. 3 w trosce o obyczaje duchownych 
stwierdza: „Jeśli jakiś duchowny, od stopnia diakonatu, ośmieliłby 
się mieć na pociechę dla siebie kobietę, z wyjątkiem babki, matki, 
siostry, córki, synowicy albo nawróconej razem z nim żony, niech 
będzie uważany za odsuniętego od komunii. Równa kara niech 
dotknie i kobietę, gdyby nie chciała się oddalić”. W następnym 

90 Tekst w CCL 148, 114−125.
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kan. 4 synod zabrania wyższym duchownym dopuszczania młodej 
dziewczyny do swojej celi, niezależnie od tego, czy jest to kobieta 
wolno urodzona, czy niewolnica.

Sytuacje i problemy związane z relacjami duchownych z ko-
bietami musiały się później jeszcze powtarzać, a zakazami pewnie 
się zbytnio nie przejmowano, skoro w następnym tysiącleciu So-
bór Laterański I (zgromadzenie Kościoła na Zachodzie) powtórzył 
zakaz, aby duchowni nie mieszkali z kobietami91. W niedalekiej 
przyszłości zostaną potępione małżeństwa mieszane wyznawców 
różnych religii92. Nic dziwnego, skoro zakazywano wszelkich kon-
taktów z ludźmi innych religii, a wyraził to między innymi Sobór 
Laterański III w kan. 26 (DSP 2, 201).

Na początku XIV wieku Kościół na Zachodzie wydał na Soborze 
w Vienne (1311−1312) dekret przeciwko tzw. beginkom, w którym 
czytamy: „Pewne niewiasty, powszechnie nazywane beginkami, 
które nikomu nie przyrzekają posłuszeństwa i nie wyrzekają się 
własności, w żadnym przypadku nie mogą być uważane za zakon-
nice, chociaż noszą tak zwany habit beginek; przystają do pewnych 
osób zakonnych, którym są szczególnie oddane. Doniesiono nam 
w wiarygodnym sprawozdaniu, że niektóre z nich, jakby ogarnię-
te szaleństwem, rozprawiają i głoszą o najwyższej Trójcy i o Bo-
żej istocie oraz rozpowszechniają twierdzenia sprzeczne z wiarą 
katolicką na temat artykułów wiary i sakramentów kościelnych. 
Oszukują one w tych sprawach umysły proste i naiwne i wielu 
prowadzą do różnych błędów, a stwarzając pozory świętości czy-
nią i powodują inne jeszcze rzeczy, z których rodzą się niebezpie-
czeństwa dla dusz. Usłyszawszy z wielu źródeł opinie na temat 
ich błędnych poglądów, uważamy je za podejrzane i za aprobatą 
świętego soboru uznaliśmy za rzecz właściwą zabronić na zawsze 
ich stanu i zasad życia oraz usunąć go zupełnie z Kościoła Bożego. 
Nakazujemy wyraźnie tym i innym jeszcze niewiastom, pod karą 

91 Por. Sobór Laterański I (1123), kan. 7 (DSP 2, 123).
92 Por. np. Sobór Laterański IV (1215), konst. 68 (DSP 2, 313).
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ekskomuniki, w którą popadają przez sam fakt w przypadku nie-
posłuszeństwa, w żaden sposób nie prowadzić dłużej tego rodzaju 
życia, w sytuacji, gdy został przez nie przyjęty dawniej, ani w żad-
nej formie nie przyjmować go od nowa” (dekr. 16, [w:] DSP 2, 569).

W dekrecie 28 (DSP 2, 593) sobór wymienia beginki razem 
z podobną męską grupą begardów i wylicza ich błędy teologicz-
ne. Przy tej okazji wypada nadmienić o nieco wcześniejszych, 
XI-wiecznych ruchach społeczno-religijnych patarynów i katarów, 
które dotyczyły całych rodzin, a więc także kobiet93.

Synody starożytne troszczyły się przede wszystkim o oby-
czaje duchownych (przy tej okazji stosowne kanony dotyczą ko-
biet), o monogamiczne w znaczeniu chrześcijańskim małżeństwo, 
sporadycznie broniły nadużywania i zniewalania kobiety przez 
mężczyzn. Zachowane dokumenty poświadczają z jednej strony 
aktywność kobiet w zdobywaniu wiedzy religijnej oraz w tworze-
niu ugrupowań, szczególnie o charakterze zakonnym, a z drugiej 
strony przypadki wykorzystywania ich przez mężczyzn poprzez 
nadużywanie przyjętych zasad wspólnego życia w tamtych cza-
sach. Ze względu na rzadkość tego typu napomnień trudno przy-
puszczać, aby były to przypadki nagminne i w znaczący sposób 
odbiegający od sytuacji współczesnej. Należy podkreślić, że w trud-
nej sytuacji były w starożytności kobiety niewolnice, ale dotyczyło 
to także niewolników mężczyzn.

Kobieta w Kanonach Ojców Greckich, Atanazego i Hipolita
Kanony Ojców Greckich stanowiły prawodawstwo Kościoła 

na Wschodzie powstałe z pism znaczących tamtejszych biskupów 
żyjących od III do VIII wieku. Większość z nich stanowią kano-
ny Bazylego Wielkiego. Kościół prawosławny posługuje się tym 
zbiorem do dnia dzisiejszego. Oprócz kilku kanonów Atanazego 

93 Por. DSP 2, 202−205, wraz z notami.
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występujących w zbiorze Kanonów Ojców Greckich zachowało się 
107 jego kanonów w wersji arabskiej, pochodzącej prawdopodobnie 
z VI wieku i tłumaczonej z języka koptyjskiego. Kanony te jednak, 
jak się wydaje, odzwierciedlają sytuację Kościoła w Aleksandrii 
w IV wieku, czyli za życia Atanazego. Ponadto, w wersji arabskiej 
zachowało się 38 kanonów Hipolita, które pochodzą najprawdo-
podobniej z IV wieku i powstały w zasięgu wpływów Kościoła 
aleksandryjskiego. Kanony Atanazego w wersji arabskiej i Hipo-
lita dotyczą przede wszystkim spraw związanych z liturgią, ale 
zawierają też informacje dotyczące kobiet. Wszystkie wspomniane 
kanony zostały opublikowane w trzecim tomie serii SCL i dlatego 
rozpatrujemy je tu razem94.

Kanony Ojców Greckich podkreślają, że kobiety podczas 
menstruacji nie powinny wchodzić do kościoła ani przyjmować 
komunii95. Dionizy dodaje, że „nie ma żadnej wątpliwości co do 
tego, że można się modlić w każdym stanie”96. Współcześnie nie-
którzy przywołują wspomniane kanony na potwierdzenie ucisku 
kobiet lub ograniczania ich wolności i możliwości przez Kościół 
starożytny. Wydaje się, że jest to wielkie i równie niesmaczne 
nieporozumienie. Przepisy dotyczące kobiet w czasie menstru-
acji znajdujemy już w Starym Testamencie (Kpł 12, 2. 5; 15, 19), 
np. za współżycie w tym czasie groziła kara wydalenia z narodu 
(Kpł 20, 18). Stanowiły one zwyczaj w tamtych czasach i nie były 
związane z prześladowaniem kobiet, ale z troską o zdrowie i hi-
gienę. W ocenianiu ich należy wziąć pod uwagę okoliczności życia 
w tamtych czasach. Wraz z rozwojem medycznym i kulturowym 
(np. noszenie bielizny) uległy one zmianie i dzisiaj, przynajmniej 
wśród chrześcijan, nikt już chyba o tym nie wspomina. Zdaniem 

94 Por. Kanony Ojców greckich (tekst grecki i polski), Atanazego i Hipolita (tekst 
arabski i polski), Kraków 2009.

95 Por. Dionizy Aleksandryjski, kan. 2 (SCL 3, 4); Tymoteusz z Aleksandrii, 
kan. 7 (SCL 3, 92).

96 Dionizy Aleksandryjski, kan. 2 (SCL 3, 4).
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Atanazego i Tymoteusza z Aleksandrii mężowie, którzy obcowali 
z żonami, nie powinni lekkomyślnie zbliżać się do tajemnic Bo-
żych97. Tymoteusz z Aleksandrii (kan. 6) radzi, aby w przypadku 
wspomnianej przypadłości kobiecej odłożyć także chrzest kobie-
ty. Stwierdza ponadto (kan. 8), że w stanie zaawansowanej ciąży 
kobieta nie podlega wymogom postu.

W jednym z kanonów Grzegorz Cudotwórca (ok. 213−270) bro-
ni kobiet zgwałconych podczas wojny przez barbarzyńców i żąda, 
aby nie utrudniać im komunii pod warunkiem, że wcześniej żyły 
uczciwie i bogobojnie98. Kanony apostolskie biorą też w obronę dziew-
czyny zgwałcone w czasie pokoju99.

Bazyli Wielki jednoznacznie potępia ludzi zatrzymujących 
porwaną kobietę i zakazuje przyjmowania do wspólnoty takich 
mężczyzn, dopóki nie zostaną im odebrane kobiety przetrzymy-
wane wbrew ich woli100. Mówi on także kilka razy o karach dla 
mężczyzn za uchybienia wobec zawartych małżeństw, na przy-
kład jeśli współżyją z przyrodnimi siostrami lub łączą się ze swy-
mi synowymi101. Ponadto Bazyli wskazuje, że kobieta, która zabiła 
dziecko w swoim łonie, ponosi karę jak za zabójstwo. Przy okazji 
podkreśla, że sprawiedliwości wymaga nie tylko fakt zamordowa-
nia dziecka, ale także narażenie przez kobietę swego życia, bo przy 
tego rodzaju zabiegach kobiety często umierają102. W następnych 
kanonach Bazyli potępia środki poronne i magię103 oraz piętnuje 
cudzołożników, zarówno mężczyzn, jak i kobiety104.

97 Por. Atanazy Aleksandryjski, kan. 5 (SCL 3, 30); Tymoteusz Aleksan-
dryjski, kan. 5 (SCL 3, 92).

98 Por. Grzegorz Cudotwórca, kan. 1 (SCL 3, 6−7).
99 Por. ConstApost VIII, 47, 67 (SCL 2, 289).
100 Por. Bazyli Wielki, kan. 22 i 25 (SCL 3, 44−45).
101 Por. tenże, kan. 75−79. 87 (SCL 3, 56−57. 61n).
102 Por. tenże, kan. 2 (SCL 3, 35).
103 Por. tenże, kan. 8 (SCL 3, 37−38).
104 Por. tenże, kan. 9 (SCL 3, 38).
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Kanony Ojców Greckich wiele uwagi poświęcają problema-
tyce związanej z prawem małżeńskim i obyczajami dotyczącymi 
relacji kobieta – mężczyzna105; rozpatrują sytuację kobiet, które 
złożyły ślub czystości, a następnie zawarły związek małżeński106, 
oraz duchownych, którzy po śmierci swojej żony ponownie zawarli 
małżeństwo107.

Atanazy w kanonach zachowanych w wersji arabskiej oma-
wia właściwą postawę biskupa wobec kobiet108; mówi o warunkach 
wizyt w klasztorach żeńskich109; gani przesadny makijaż oraz zbyt 
drogocenne ubrania i biżuterię żony kapłana110; zabrania kapłano-
wi oddalenie swojej żony z wyjątkiem przypadku nierządu, a jeśli 
żonę oddali i z inną będzie miał dzieci, ma być wykluczony111. Bi-
skup Aleksandrii życzyłby sobie, aby w każdym domu była dzie-
wica112; wiele uwagi poświęca kwestiom związanym z klasztorami 
żeńskimi113. Mówi także o postępowaniu dzieci z rodzin biskupów 
i kapłanów, a poprzez to pośrednio także o ich żonach, czyli kobie-
tach, które zajmowały się dziećmi. Gdy dziecko kapłana zostanie 
przyłapane na czytaniu książek dotyczących magii, ma być wyda-
lone z Kościoła, a kapłan zawieszony114; gdy zaś dziecko kapłana 
zostanie przyłapane w teatrze, kapłan zostanie zawieszony na ty-
dzień115; a jeśli dziecko biskupa popełni grzech śmiertelny, biskup 

105 Por. tenże, kan. 31−42. 46. 48−50. 52−53; Grzegorz z Nyssy, kan. 13; Teofil 
z Aleksandrii, kan. 13; Atanazy (wersja arabska), kan. 8. 46.

106 Por. Bazyli Wielki, kan. 20. 60.
107 Por. Grzegorz z Nyssy, kan. 27−28; Teofil z Aleksandrii, kan. 5.
108 Por. Atanazy (wersja arabska), kan. 6 (SCL 3, 133−134).
109 Por. tenże (wersja arabska), kan. 48 (SCL 3, 149).
110 Por. tenże (wersja arabska), kan. 44 (SCL 3, 148).
111 Por. tenże (wersja arabska), kan. 45 (SCL 3, 149); por. także Elvira (ok. 306), 

kan. 33 (SCL 1, 55).
112 Por. tenże (wersja arabska), kan. 98 oraz 97 (SCL 3, 168).
113 Por. tenże (wersja arabska), kan. 99. 101. 103–104 (SCL 3, 169n).
114 Por. tenże (wersja arabska), kan. 71 (SCL 3, 157).
115 Por. tenże (wersja arabska), kan. 75 (SCL 3, 158).
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ma opuścić pełnione funkcje, bo nie może zajmować się Kościołem 
ktoś, kto nie potrafi wychować własnych dzieci116. Przypomina też 
biblijne stwierdzenie (1 Tm 2, 15), że kobieta zbawia się przez ro-
dzenie dzieci117.

Podobnie Kanony Hipolita zachowane w wersji arabskiej mó-
wią o kobietach i zwyczajach związanych z życiem liturgicznym. 
„Wolna kobieta nie powinna nosić biżuterii w kościele, nawet jeśli jej 
mąż nakazywałby jej to. Nie powinna pozostawiać rozpuszczonych 
włosów w Domu Bożym. Niech nie nosi kokard na głowie, gdy chce 
uczestniczyć w świętych tajemnicach. Niech nie oddaje dzieci, które 
porodziła, piastunce, ale niech je sama wychowuje zgodnie z pra-
wem małżeńskim. Niech nie zaniedbuje obowiązków domowych. 
Niech nie zaprzecza mężowi, nawet jeśli wiedziałaby więcej niż on. 
Niech nieustannie ma na myśli Boga. Nawet jeśli wiedziałaby wię-
cej niż mężczyźni, niech tego nikomu nie okazuje, ale niech służy 
swemu mężowi jak Panu. Niech troszczy się o biednych, o swoich 
bliskich i niech zajmuje się darami z pierwocin, zamiast zajmować 
się próżnym wyglądem. Albowiem nie znajdziesz kobiety obwie-
szonej drogocennymi kamieniami, aby była tak piękna, jak piękna 
jest przez swój charakter i swą doskonałość. Dlatego niech zacho-
wują to wszystko: niech będą czyste, niech nie mają upodobania 
w szukaniu przyjemności, niech nie mają upodobania w śmiechu, 
niech absolutnie nie rozmawiają w kościele, albowiem Dom Boży 
nie jest miejscem na rozmowy, ale miejscem modlitwy w bojaźni. 
Ta, która będzie rozmawiać w kościele, zostanie z niego usunięta 
i nie będzie tym razem uczestniczyć w tajemnicach”118. Kanony 
polecają, aby kobiety modliły się oddzielnie w jednym miejscu, 
a mężczyźni w innym, i aby nie przekazywały pocałunku pokoju 
mężczyznom119. Akuszerki nie mogły uczestniczyć w obrzędach 

116 Por. tenże (wersja arabska), kan. 54 (SCL 3, 151).
117 Por. tenże (wersja arabska), kan. 94 (SCL 3, 167).
118 Hipolit (wersja arabska), kan. 17 (SCL 3, 185−186).
119 Por. tenże (wersja arabska), kan. 18 (SCL 3, 186).



46  ks. Arkadiusz Baron

przed oczyszczeniem, które trwało dwadzieścia dni, jeśli odebrały 
chłopca, a czterdzieści dni – jeśli dziewczynkę. Podobnie „kobieta, 
która porodziła chłopca, niech pozostaje przez czterdzieści dni poza 
miejscem świętym, a osiemdziesiąt, gdy porodzi córkę. Jeśli wejdzie 
do kościoła, niech modli się razem z katechumenami”120. Kanony 
Hipolita mówią jeszcze o wdowach i dziewicach121. Gdy autor mówi 
o wdowach, stwierdza, że święcenia są wyłącznie dla mężczyzn122, 
potwierdzając aleksandryjskie pochodzenie tego zbioru kanonów. 
Kan. 16 potępia mężczyznę, który posiadając konkubinę, zwłaszcza 
gdy poczęła z nim dziecko, zostawia ją i żeni się z inną123.

Diakonisy i kobiety w ujęciu „Konstytucji apostolskich”
Konstytucje apostolskie potwierdzają, że w Kościele starożytnym 

w Antiochii wyróżniano stan wdów, dziewic oraz ustanawiano dia-
konisy. Problem ten w skrócie opracował ks. Wincenty Myszor124.

W oficjalnych dokumentach Kościoła termin diaconissa po-
jawia się na Soborze Nicejskim I w 325 roku. Sobór przypomina 
„odnośnie do diakonis […], że ponieważ nie miały «nałożenia rąk» 
(cheirothesia), z całą pewnością muszą być zaliczone do stanu świec-
kiego”125. Tymczasem nieco późniejsze Konstytucje apostolskie wy-
raźnie mówią o ordynacji diakonisy wraz z włożeniem rąk przez 
biskupa, dla którego było zastrzeżone ich ustanawianie126. Trzeba 
tu wyjaśnić, że ze względu na brak precyzyjnej i jednolitej termi-

120 Tenże (wersja arabska), kan. 18 (SCL 3, 187).
121 Por. tenże (wersja arabska), kan. 32 (SCL 3, 195).
122 Por. tenże (wersja arabska), kan. 9 (SCL 3, 183).
123 Por. SCL 3, 185.
124 Por. W. Myszor, Rola kobiet w chrześcijaństwie II i III wieku: Wdowy, dziewice, 

diakonisy, [w:] Kobieta w starożytności chrześcijańskiej…, dz. cyt., s. 12−19.
125 Por. Sobór Nicejski I (325), kan.19 (DSP 1, 44−45).
126 Por. ConstApost VIII, 19−20 (SCL 2, 253). Kompilator używa słowa cheiro-

tonia w odniesienu do diakonis także w III, 11, 3 (SCL 2, 89).
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nologii oraz różne zwyczaje127 nie rozstrzyga to w zasadzie nicze-
go, ale jedynie potwierdza, że na Wschodzie Kościół pozostający 
pod wpływem środowiska antiocheńskiego ustanawiał diakoni-
sy z włożeniem rąk. Dla wskazania różnic lokalnych dotyczących 
sposobu udzielania święceń wystarczy podać, że według Traditio 
apostolica na subdiakona nie wkładano rąk, a według Konstytucji 
apostolskich wkładano128. Diakonisy spotykamy także w Kościele 
w Jerozolimie, Azji Mniejszej, Kapadocji oraz Galii129.

W ujęciu Konstytucji apostolskich diakonisy pełniły dawne role 
lewitów. Oto tekst: „Biskupi są waszymi arcykapłanami, waszymi 
kapłanami są prezbiterzy, a waszymi lewitami są teraz diakoni, lek-
torzy, kantorzy, odźwierni, diakonisy, wdowy, dziewice i sieroty”130.

gdy Didascalia stwierdzają, że diakonisa ma być szanowana 
jako symbol Ducha Świętego, autor Konstytucji apostolskich słowa 
te rozwija w następujący sposób:

Diakonisa niechaj będzie przez was szanowana jako symbol Ducha Świę-
tego, niechaj nic nie mówi ani nie robi bez wiedzy diakona, bo i Paraklet 
niczego nie czyni ani nie mówi od siebie (por. J 16, 13), lecz otacza chwałą 
Chrystusa i oczekuje Jego woli. A jak nie można uwierzyć w Chrystusa bez 
pouczenia Ducha Świętego (por. 1 Kor 12, 3), tak też niechaj żadna kobieta 
nie zbliża się do diakona lub do biskupa bez diakonisy131.

Diakonisą mogła zostać dziewica lub wdowa, ale tylko ta, która 
raz wyszła za mąż132. Diakonisom posłuszeństwo miały okazywać 
między innymi wdowy133. Diakonisy pełniły funkcje wobec ko-

127 Por. SCL 2, 255 nota A.
128 Por. ConstApost VIII, 21 (SCL 2, 253 wraz z notą 11).
129 Por. L. Swan, Zapomniane Matki Pustyni, dz. cyt., s. 105. Autorka wymienia 

cały szereg diakonis Kościoła starożytnego, podając krótką notkę biograficzną 
każdej z nich (por. tamże, s. 106−121).

130 ConstApost II, 26, 3 (SCL 2, 43).
131 ConstApost II, 26, 6 (SCL 2, 44).
132 Por. ConstApost VI, 17, 4 (SCL 2, 155).
133 Por. ConstApost III, 8, 1 (SCL 2, 87).



48  ks. Arkadiusz Baron

biet, szczególnie przy udzielaniu im chrztu134. Były ostiariuszkami 
przy wejściach dla kobiet135. Diakonisa nie powinna mieć wzglę-
du na osoby, ale tak samo zachowywać się zarówno wobec kobiet 
zamożnych, jak i ubogich136. Diakonisy zostają wyróżnione także 
przy przyjmowaniu komunii świętej, którą wśród kobiet przyjmu-
ją jako pierwsze wraz z dziewicami i wdowami137, uczestniczą też 
w resztkach z poświęconych darów138.

Konstytucje apostolskie zawierają również restrykcje w odnie-
sieniu do pełnionych przez diakonisy funkcji:

Diakonisa nie błogosławi, ani nie spełnia żadnych czynności sprawowa-
nych przez prezbiterów lub diakonów, lecz strzeże drzwi i ze względu 
na obyczajność asystuje prezbiterom przy chrzcie kobiet139.

I nieco dalej:

Diakon wyklucza [ze wspólnoty] subdiakona, lektora, kantora, diakonisę, 
jeśli tego wymaga sytuacja pod nieobecność prezbitera. Subdiakonowi, 
lektorowi, kantorowi i diakonisie nie wolno wykluczać [ze wspólnoty] 
ani duchownego, ani świeckiego; są bowiem pomocnikami diakonów140.

Konstytucje apostolskie zabraniają kobietom nie tylko nauczania, 
ale także udzielania chrztu i pełnienia funkcji kapłańskich, argu-
mentując, że gdyby Chrystus chciał, aby kobiety udzielały chrztu, 

134 Por. ConstApost II, 26, 6; 57, 10; 58, 6; III, 16, 1: „Do posługi wobec kobiet 
powołaj też diakonisę”; 2: „Do wielu posług wyznaczamy diakonisy. Przede 
wszystkim przy udzielaniu kobietom [sakramentu] oświecenia diakon namasz-
cza świętym olejem tylko ich czoło, a potem pełnego namaszczenia dokonuje 
diakonisa”; 4; 19, 1; VIII, 11, 11; 28, 6.

135 Por. ConstApost II, 57, 10 (SCL 2, 70); VIII, 11, 11: subdiakoni (w niektórych 
manuskryptach: diakoni) niech stoją w drzwiach dla mężczyzn, a diakonisy 
w drzwiach dla kobiet (SCL 2, 235).

136 Por. ConstApost II, 58, 6 (SCL 2, 73).
137 Por. ConstApost VIII, 13, 14 (SCL 2, 248).
138 Por. ConstApost VIII, 31, 2 (SCL 2, 258).
139 ConstApost VIII, 28, 6 (SCL 2, 257).
140 ConstApost VIII, 28, 7−8 (SCL 2, 257).
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to sam zostałby ochrzczony przez Maryję141. Podobnie wymowny 
jest tekst zabraniający kobietom nauczania:

«Kobietom nie pozwalamy nauczać w Kościele» (por. 1 Tm 2, 12; 1 Kor 14, 
34−35), lecz jedynie modlić się i słuchać nauczycieli. Wszak nasz Nauczyciel 
i Pan, Jezus Chrystus, który wysłał nas, dwunastu, abyśmy głosili naukę 
ludowi i poganom (por. Mt 28, 19), nigdy nie posłał nauczać kobiet, chociaż 
ich nie brakowało. Była przecież z nami Matka Pana, i Jego siostry (por. 
Mt 13, 56; Mk 6, 3), a nadto Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba (por. 
Mt 27, 56; Mk 16, 1), Marta i Maria, siostry Łazarza (por. J 11, 1n), Salome 
(por. Mk 15, 40; 16, 1) i jeszcze inne. Gdyby było konieczne, aby kobiety 
nauczały, On pierwszy by im kazał katechizować lud142.

Z czasem ograniczano funkcje spełniane także przez diakoni-
sy i ich funkcje wyliczane przez Didascalia: domowa ewangelizacja 
kobiet; pomoc przy chrzcie kobiet łącznie z namaszczaniem; odwie-
dzanie kobiet chorych, coraz bardziej odchodziły w zapomnienie, 
aż całkowicie zanikły.

Nie oznacza to jednak, że w całym Kościele starożytnym sy-
tuacja wyglądała tak samo. Kościół w Egipcie nie znał urzędu dia-
konis, na Zachodzie praktycznie się nie rozwinął, a tam, gdzie za-
istniał, szybko z niego zrezygnowano. „W Kościele prawosławnym 
– pisze Laura Swan – diakonisy uznawano aż do VIII lub IX wieku. 
W Kościele zachodnim w IV wieku diakonis nie umieszczano już 
na oficjalnej liście urzędów, uzyskiwanych drogą święceń. W 441 
roku synod w Orange zabronił wyświęcania kobiet w swoim re-
gionie. Synod w Nîmes stwierdził, że sama myśl o wyświęcaniu 
kobiet na diakonisy była tak nieprzyzwoita, że podważyłaby całą 
ideę święceń. W roku 494 papież Gelazy napisał list do licznych 
biskupów o konieczności ograniczenia posługi kobiet przy ołta-
rzu”143. Synod w Nîmes w 396 roku nie użył słowa „diakonisa”, ale 

141 Por. ConstApost III, 9, 1−4 (SCL 2, 88).
142 ConstApost III, 6, 1−8 (SCL 2, 84).
143 L. Swan, Zapomniane Matki Pustyni, dz. cyt., s. 106.
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ministerium leviticum, co dosłownie oznacza „posługę lewicką”, ka-
płańską, posługę przy ołtarzu. Tekst jest następujący: „Niektórzy 
także zasugerowali, że potajemnie wbrew nauce apostolskiej aż do 
tego czasu dopuszcza się kobiety do posługi kapłańskiej; na co 
jednak, ponieważ jest niestosowne, nie zezwala nauka kościelna 
i takie święcenia dokonane wbrew zasadzie mają być unieważnio-
ne; należy zadbać, aby nikt więcej się na to nie ważył”144. Synod 
w Orange rzeczywiście zabronił ustanawiania kobiet na urzędzie 
diakonatu: „Diakonis w żadnym przypadku nie należy wyświęcać. 
Jeśli jakieś już są, niech chylą głowy na błogosławieństwo, którego 
udziela się ludowi”145.

Diakonisy, pełniące funkcje kapłańskie w starożytności, spoty-
kamy ponadto w sektach heretyckich, szczególnie u montanistów146.

Wdowom poświęcona jest księga trzecia Konstytucji apostol-
skich147. Diakonat oznaczał pełnioną funkcję, wdowieństwo – stan 
życia, dziewictwo zaś było osobistym wyborem bez ustanawia-
nia148. Dla kompilatora Konstytucji apostolskich wdowy są symbolem 
ołtarza, a dziewice symbolem kadzielnicy i kadzidła149. Wdowy 
i dziewice kompilator często wymienia razem. Wdowy powinny 
być świadome tej swojej godności:

144 Synod w Nîmes (1 października 396), punkt 2: „Illud etiam a quibusdam 
suggestum est ut, contra apostholicam disciplinam, incognito usque in hoc tem-
pus, in ministerium faeminae, nescio quo loco, leviticum videantur adsumptae; 
quod quidem, quia indicens est, non admittit ecclesiastica disciplina, et contra 
rationem facta talis ordinatio distruatur: providendum ne quis sibi hoc ultra 
praesumat” (CCL 148, 50).

145 Synod w Orange (441), kan. 25 (26): „Diaconissae omnismodis non ordi-
nandae: si quae iam sunt, benedictioni quae populo impenditur capita submit-
tant” (CCL 148, 84).

146 Por. Diaconesse, [w:] DPAC 935.
147 Por. ConstApost III (SCL 2, 80−96).
148 Por. ConstApost VIII, 24 (SCL 2, 255).
149 Por. ConstApost II, 26, 8 (SCL 2, 44).
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Niech wdowa wie, że jest ołtarzem Boga, niech siedzi w swoim domu i pod 
żadnym pozorem nie wchodzi do domów wiernych, aby tam żebrać; ołtarz 
Boży bowiem nie wałęsa się, lecz stoi w jednym miejscu. Niech więc dzie-
wica i wdowa nie krąży i nie szwenda się po obcych domach150.

Dziewice i wdowy mają uprzywilejowane miejsce w świąty-
ni151. Przestrzega się wdowy przed nadużywaniem przynależności 
do stanu wdów w celu wyłudzania pieniędzy i dokładnie precyzuje, 
od kogo można przyjmować dary152. Kobietom wybierającym dzie-
wictwo kompilator radzi, aby pochopnie nie składały ślubowania 
ani nie podejmowały takiej decyzji z niechęci do małżeństwa153. 
Wdowy i dziewice wymienia się w modlitwie wiernych oraz modli-
twie wstawienniczej154; dziewice ponadto w modlitwie dziękczynnej 
po komunii155 oraz Euchologionie Serapiona156. Na utrzymanie wdów 
i dziewic przeznaczano, przynajmniej w teorii, środki z dziesięciny157.

Zamiast podsumowania
Kobieta w starożytności chrześcijańskiej w basenie Morza 

Śródziemnego żyła, najogólniej mówiąc, w środowisku helleń-
skim, rzymskim, egipskim, afrykańskim lub judaistycznym. Jej 
pozycja i rola społeczna w dużej mierze zależała od tegoż środo-
wiska. Wydaje się, że kobiety starały się realizować lansowany 
w danej grupie ideał kobiety. Niestety, dysponujemy świadec-
twami niemal wyłącznie pisanymi przez mężczyzn. Nie oznacza 
to wcale, że są one mniej wartościowe czy fałszywe, ale tylko tyle, 

150 ConstApost III, 6, 3−4 (SCL 2, 84); o fałszywych wdowach por. III, 7; o wy-
mogu nieprzyjmowania niczego od osób niegodnych.

151 Por. ConstApost II, 57, 12 (SCL 2, 71).
152 Por. ConstApost IV, 3–8 (SCL 2, 98−102).
153 Por. ConstApost IV, 14 (SCL 2, 105).
154 Por. ConstApost VIII, 10, 10; 12, 43−44 (SCL 2, 232. 245).
155 Por. ConstApost VIII, 15, 5 (SCL 2, 249).
156 Por. Euchologion Serapiona 11, 5 (SCL 2, 306).
157 Por. ConstApost VIII, 30, 2 (SCL 2, 258).
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że ujmują problem jedynie z jednej strony. Mimo wszystko wyda-
je się, że w odniesieniu do starożytności, niezależnie od systemu 
patriarchalnego w judaizmie i chrześcijaństwie, kobiety właśnie 
w tych religiach były bardziej obecne i pozostawiły po sobie więcej 
twórczości aniżeli w innych wspomnianych środowiskach w ba-
senie Morza Śródziemnego, chociaż może to być jedynie fenomen 
lokalny i czasowy (np. chrześcijaństwo w Antiochii w IV wieku). 
Trudno tu jednak o jednoznaczne wnioski, gdyż domagałyby się 
one dogłębnego studium wszystkich wskazanych tu jedynie wąt-
ków. Ewa Wipszycka pisze: „W świecie pogańskim sytuacja kobiety 
była relatywnie lepsza, osłona prawna – skuteczniejsza, większa 
swoboda poruszania się i udziału w życiu zbiorowym. Więcej było 
miejsca dla kobiet w kulcie: nie tylko istniały kulty specyficznie 
kobiece, w których sprawować funkcje kapłańskie i uczestniczyć 
w obrzędach mogły wyłącznie kobiety, ale i w wielu innych kul-
tach odgrywały one czynną rolę. Jednak pogańskie społeczności 
czasów cesarstwa rzymskiego były dalekie od traktowania kobiet 
jako istot wyposażonych w zdolności równe z mężczyznami”158.

Dzisiaj, po wielu wiekach, wciąż mówi się nie tylko o nierów-
ności płac oraz o wielu innych przejawach dyskryminacji kobiet 
w życiu społecznym i publicznym, ale także o handlu kobietami, 
paserstwie i zmuszaniu do prostytucji, pedofilii i pornografii dzie-
cięcej, znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad kobietami, wyko-
rzystywaniu kobiet przez pracodawców. Dzieje się to w rozwinię-
tych krajach demokratycznych. Świadczy to o bezradności, a często 
nawet cichym przyzwoleniu na te praktyki przywódców religijnych, 
władz państwowych, policji, a nawet całych społeczeństw. Dodat-
kowo zdarza się, że same kobiety cierpią i zgadzają się na własne 
poniżenie i upokorzenie za cenę rzekomego zatrzymania mężczy-
zny przy sobie lub utrzymanie pracy. Stąd temat ten wzbudza emo-
cje i często stanowi tabu. Powstały międzynarodowe organizacje 

158 E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, dz. cyt., rozdz. Kościół 
a kobiety, s. 285.
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pomagające wyzyskiwanym kobietom wyzwolić się z tragicznej 
sytuacji; podobnie w starożytności chrześcijanie wspierali wykup 
niewolników. Równocześnie liczne media (prasa i telewizja) poka-
zują idyllę i rzekomy raj kobiety we współczesnym świecie. Ewan-
gelia nie uległa zmianie, ale chyba i człowiek niewiele się poprawił?!

Nadeszły jednak czasy, gdy mężczyźni zorientowali się, że żyją 
krócej. Dziękowanie Bogu za to, że są mężczyznami, a nie kobieta-
mi, traci sens. Pozostaje tylko problem, czy mężczyźni będą za to 
Bogu wdzięczni. Słowa Jezusa o Pawle Apostole skierowane do Ana-
niasza: „Pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego 
imienia” (Dz 9, 16), potwierdzają, że pójście za Chrystusem oznacza 
krzyż. W aspekcie naszego tematu dotyczy on zarówno mężczyzn, 
jak i kobiet. Nie naszą rzeczą jest osądzać drugich, kiedy nie radzą 
sobie z udźwignięciem krzyża, bez względu na to, czy przytrafia 
się to mężczyźnie, czy kobiecie. Tajemnica zetknięcia się z krzyżem 
drugiego człowieka powinna raczej wyzwalać energie pozytywne 
i wspomagające drugiego. Tylko w ten sposób mężczyźni wobec 
kobiet i kobiety wobec mężczyzn mogą zrealizować własną misję 
i powołanie, czyli podjąć swój krzyż i pójść za Zbawicielem.

Nawet gdybyśmy przyjęli, że niektóre wspomniane kobiety-
-bohaterki (św. Rypsyma czy chrześcijańska branka opisana przez 
Rufina) są postaciami ahistorycznymi, jak to jest w przypadku wie-
lu postaci występujących w apokryfach, to i tak fakt ich tworzenia 
wskazywałby na zapotrzebowanie na nie w wielu wspólnotach 
religijnych już w czasach starożytnych. Tymczasem trzeba podkre-
ślić, że większość wspomnianych przeze mnie postaci kobiecych 
to były żywe i przeżywające swoją chrześcijańską wiarę konkretne 
osoby, za które od Ewy, poprzez Maryję, aż do ostatniej kobiety, 
siostry Chrystusa, Deo gratias!


