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A b s t r a c t. The article presents feminist ideas related to social justice which find their expression in ecumenical activities of the World Council of Churches (WCC). The first part shows
the main theological and social concepts inspired by feminist movement and discussed during the
10th Assembly of the WCC; the second part presents their significance for the prospects of the
WCC, especially in the context of difficulties within the WCC.
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WPROWADZENIE

W dziaalnoci ekumenicznej wiatowa Rada Kocioów ( RK) ukierunkowuje si coraz bardziej na rozwizywanie problemów spoecznych, politycznych i gospodarczych. Chocia wci znaczenie zachowuj jej pierwotne
cele, zwizane z przywróceniem penej widzialnej jednoci chrzecijan, to
jednak punkt ci koci jej aktywnoci przenoszony jest na jedno chrzecijan we wspólnym wiadectwie. Ma ono wyra a si w budowaniu sprawiedliwego porzdku spoecznego – niezale nie od ró nic konfesyjnych oraz
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w penej wspópracy z osobami nale cymi do innych religii, jak równie
niewierzcymi. W tym celu konieczne jest odrzucenie wszelkich przejawów
niesprawiedliwoci spoecznej, jak te wypracowanie nowych form chrzecijaskiej obecnoci w wiecie.
Jedn z kluczowych czci ekumenicznej refleksji teologicznej jest ocena
struktur spoecznych, instytucji politycznych oraz samych wspólnot kocielnych dokonywana przez pryzmat praw kobiet i zmierzajca do usunicia
dyskryminacji opartej na kryterium pci. Inspirowana feministycznie krytyka
ycia spoeczno-politycznego jest zawarta we wszystkich kluczowych dokumentach RK odnoszcych si do kwestii sprawiedliwoci spoecznej oraz
chrzecijaskiej obecnoci w yciu publicznym.
Przedstawiany artyku jest zatem szkicem feministycznych inspiracji ekumenicznej wizji sprawiedliwego porzdku spoecznego obecnych w pracach
X Zgromadzenia RK w Pusan w 2013 r., jak te prób wskazania trudnoci
wynikajcych z ideologicznej ewolucji Rady.

1. INSPIRACJE FEMINISTYCZNE W DOKUMENTACH Z PUSAN

Dokumenty X Zgromadzenia RK nie stanowi przeomu w ekumenicznej analizie spoecznej, dokonywanej przez Rad, lecz s kontynuacj dyskusji etycznej i spoeczno-politycznej trwajcej w ruchu ekumenicznym od
lat 50. XX wieku 1. Z kolei od lat 70. mo na zaobserwowa silny zwizek
feminizmu z niektórymi nurtami chrzecijastwa protestanckiego2. Ekumeniczna dyskusja nad kwestiami spoeczno-politycznymi nabraa szczególnej
intensywnoci po VI Zgromadzeniu w Vancouver w 1983 r., kiedy RK rozpocza realizacj programu spoecznego „Sprawiedliwo , pokój i integralno stworzenia”, w którym wa ne miejsce zajmuje refleksja nad prawami
kobiet w spoeczestwie i w yciu kocielnym. Ustalenia z Pusan s kontynuacj tego zaanga owania Rady 3, a zarazem stanowi punkt odniesienia
dla dalszego rozwoju tej instytucji.
1

G. ALLAN, We Intend to Move Together. The Story of Ecumenical Women on a Pilgrimage
of Gender Justice, „International Review of Mission” 104 (2015), nr 1, s. 4-5.
2
S.S. HORNER, Trying to Be God in the World. The Story of the Evangelical Women’s Caucus
and the Crisis over Homosexuality, w: Gender, Ethnicity, and Religion. Views from the Other
Side, red. R.R. Ruether, Minneapolis: Fortress Press 2002, s. 99-100.
3
E.N. SENTURIAS, Introducing the 10th Assembly: An Interpretation, w: Encountering the
God of Life. Official Report of the 10th Assembly, red. E.N. Senturias, Th. A. Gill Jr., Geneva:
World Council of Churches 2014, s. 5-6.
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Warto w tym miejscu zwróci uwag na te treci dokumentów z Pusan, które
maj znaczenie nie tylko w ocenie dotychczasowej skutecznoci spoeczno-politycznej aktywnoci RK, lecz równie s istotne, jeli chodzi o perspektywy i trudnoci ekumenizmu realizowanego przez Rad i jej agendy.
A. POTPIENIE PATRIARCHATU
Odrzucenie spoecznej dominacji m czyzn, okrelanej mianem patriarchatu (ang. patriarchy), zajmuje wa ne miejsce w dokumentach RK4.
Uznaje ona walk z patriarchatem za konieczny element chrzecijaskiej
dziaalnoci w wiecie. Walka ta ma charakter wieloaspektowy, o czym
mówi oficjalne stanowisko m czyzn sformuowane w czasie zgromadzenia
m czyzn i kobiet w Pusan, powiconego sprawiedliwoci pciowej w yciu
wspólnot kocielnych. M czyni zgromadzeni w Pusan czuj si zobowizani do potpienia patriarchatu, uznania swojej winy jako sprawców przemocy wobec kobiet, jak te do zaanga owania na rzecz równouprawnienia
i sprawiedliwoci. Autorzy dokumentu dostrzegaj motywowan pciowo
agresj jako element kultury, w której yj chrzecijanie, a nawet jako cz
skadow religii i teologii, sprawiajc, e Kocioy nie tylko nie mogy zapobiec patriarchalnej opresji i przemocy, lecz równie same byy ich ródem.
Odnosi si to nie tylko do kobiet, ale tak e do wspomnianych w dokumencie
mniejszoci seksualnych, których równie dotykaa dyskryminacja wynikajca
z patriarchatu. Dokument dostrzega w równoci pci nakaz Ducha witego
wzgldem wierzcych, którzy tworz Koció definiowany jako „wspólnota
równych” (ang. community of equals)5. W ten sposób dziaalno wymierzona
w patriarchat staje si wypenieniem woli Bo ej wzgldem Kocioa.
B. SPRZECIW WOBEC DYSKRYMINACJI I PRZEMOCY
RK zmaga si z ró nymi formami dyskryminacji i przemocy, których
ofiarami s zarówno kobiety, jak te osoby nale ce do mniejszoci, przede
wszystkim seksualnych6. Wród celów ruchu ekumenicznego wskazywana
4

E. NEUENFELDT, Identifying and Dismantling Patriarchy and Other Systems of Oppression
of Women. Gender Analysis, Feminist Theology, and the Church in Mission, „International Review of Mission” 104 (2015), nr 1, s. 20-24.
5
Shared Struggle for Gender Justice: Statement from the Men Gathered for the WCC Women’s and Men’s Pre-Assembly, w: Encountering the God of Life, s. 144.
6
A. GNANADASON, Violence against Women Is Sin, „The Ecumenical Review” 64 (2012),
nr 3, s. 243-247.
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jest walka z przemoc opart na kryterium pci – zarówno biologicznej (ang.
sexually-based violence), jak te tzw. pci kulturowej (ang. gender-based
violence). Zadaniem chrzecijan jest przeciwdziaanie spoecznej stygmatyzacji i dyskryminacji osób nale cych do grup mniejszociowych7. W tym
kontekcie warto zwróci uwag na wspóprac RK z Organizacj Narodów
Zjednoczonych, a zwaszcza z jej agend – Wspólnym Programem Narodów
Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (The Joint United Nations Programme on
HIV/AIDS, UNAIDS). Podkrela to dyrektor wykonawczy tej organizacji
Michel Sidibé, który wystpujc w Busan, zwraca uwag na znaczenie wspódziaania zmierzajcego m.in. do walki o godno winiów, migrantów, osób
LGBT, tzw. pracowników seksualnych (ang. sex workers)8, uzale nionych od
narkotyków, jak te zwalczania dyskryminacji mniejszoci seksualnych9.
Uczestnicy prac RK, obserwujc liczne przejawy ucisku i przemocy wobec kobiet, zwracaj uwag, e problemu tego nie da si rozwiza jedynie
przez przyznanie im wikszych praw w yciu publicznym. Nawet jeli
ochrona praw kobiet jest obecna w prawodawstwie, to kulturowe przyzwolenie na dyskryminacj i przemoc sprawia, e istniejce i zapewniajce równo przepisy pozostaj martwe 10. Do prawdziwej przemiany konieczne jest
uzdrowienie relacji spoecznych, opartych na chciwoci, dzy wadzy i posiadania, jak te budowanie kultury pokoju i partnerstwa kobiet i m czyzn11. Tu jest miejsce dla chrzecijaskiego zaanga owania spoecznego
przekraczajcego podziay religijne i wyznaniowe.
C. „PRAWA REPRODUKCYJNE ”
Ekumeniczna refleksja nad sprawiedliwoci spoeczn prowadzi do wezwania, aby same Kocioy czonkowskie wczyy si w promocj tzw.
zdrowia reprodukcyjnego i praw reprodukcyjnych. RK wskazuje tak e na
nieodzowno realizowania przez Kocioy programów edukacji seksualnej.
Zauwa y nale y, e tam, gdzie mówi si o prawach reprodukcyjnych czy
E.N. SENTURIAS, Introducing the 10th Assembly, s. 31.
Pod tym terminem rozumie si osoby utrzymujce si z prostytucji, z pornografii czy te
z innych form tzw. przemysu seksualnego (ang. sex industry). Pojcie to ma zapobiega ich
spoecznej stygmatyzacji.
9
M. SIDIBÉ, Churches as Barricades against Exclusion, w: Encountering the God of Life,
s. 54-55.
10
C. CASTILLO NANJARI, New Ways of Doing Evangelism, w: Encountering the God of Life,
s. 113-115.
11
H. HUTABARAT LEBANG, Challenges to Justice and Peace in Asia, w: Encountering the God
of Life, s. 83.
7
8
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te o finansowanej lub prowadzonej przez RK albo Kocioy czonkowskie
edukacji seksualnej, nie dochodzi wyranie do gosu chrzecijaski model
rodziny czy te wola przygotowania modych ludzi do zao enia rodziny
i podjcia obowizków ma eskich. Dziaalno Rady na rzecz praw reprodukcyjnych ma natomiast wspomóc modych ludzi w podejmowaniu przez
nich yciowych wyborów12, przy czym RK nie zakada chrzecijaskiej
orientacji realizowanych przez siebie programów.
D. KRYTYKA WSPÓLNOT KO CIELNYCH
Z ukierunkowaniem RK na realizacj postulatów rodowisk feministycznych czy si równie krytyka samych struktur kocielnych. Dziaalno chrzecijan na rzecz równouprawnienia kobiet winna obejmowa zarówno struktury
Rady, jak te Kocioów czonkowskich13. W tym kontekcie eliminacji domaga
si istniejca wci nierówno , jeli chodzi o zajmowanie stanowisk kierowniczych przez kobiety14. Ponadto w czasie Zgromadzenia w Pusan zauwa ono,
e Kocioy wci usiuj kontrolowa seksualno kobiet, ich ciaa oraz
reprodukcj. Cz dziaaczy RK negatywnie ocenia równie próby promocji
przez Kocioy jednego, tradycyjnego modelu rodziny, które w feministycznym
ujciu nie sprzyjaj walce z dyskryminacj opart na pci, poniewa przypisuj
kobietom i m czyznom jasno okrelone role spoeczne15.

2. ZNACZENIE X ZGROMADZENIA DLA PRZYSZO CI RK

Powicone zagadnieniu równouprawnienia kobiet i m czyzn stwierdzenia Zgromadzenia w Pusan, jak równie wypowiedzi dziaaczy ekumenicznych nie pozostaj bez wpywu na kierunek rozwoju ekumenizmu animowanego przez Rad 16. Wzbudzaj one tak e w onie Rady kontrowersje,
które maj znaczenie dla perspektyw tej organizacji.
E.N. SENTURIAS, Introducing the 10th Assembly, s. 24.
F. LUSUNGU MOYO, We Demand Bread and Roses when We Are Hired. Gender Justice in
Workplaces: A Feminist Ethical Perspective, „The Ecumenical Review” 64 (2012), nr 3, s. 263.
14
K. PARRISH LUCAS, 37% Is Not Enough. 2% Is Not Enough…. Reflection on the WCC
Busan Assembly, https://womenwhospeakinchurch.com/tag/quotas/ [10.02.2017].
15
C. CASTILLO NANJARI, New Ways of Doing Evangelism, s. 113-115.
16
A. WALKER-SMITH, The Legacy, Leadership, and Hope of Pan-African Women of Faith in
Building Sustainable Just Communities as a Missional Focus, „International Review of Mission”
105 (2016), nr 2, s. 233, 235.
12
13
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A. POSTULOWANE KIERUNKI ROZWOJU RK
Olav Fykse Tveit, sekretarz generalny RK, uwa a, e dziaalno na
rzecz równouprawnienia kobiet i m czyzn, w tym zwaszcza walka z dyskryminacj oraz spoecznymi przejawami nierównoci, jest jednym z kluczowych celów Rady17. Podobny wniosek pynie równie z ordzia jednoci
wystosowanego przez Zgromadzenie w Pusan, które sytuuje walk o prawa
kobiet wród priorytetów ekumenicznych18.
Widzc zagadnienie równouprawnienia kobiet i m czyzn jako jedn
z kluczowych kwestii ekumenicznych, RK zobowizuje si do odpowiedniego zorientowania caej dziaalnoci. Mo na tutaj wskaza na trzy postulaty, które mog si okaza istotne dla przyszoci Rady.
Po pierwsze, RK zobowizuje si do zapewnienia równego dostpu do
edukacji teologicznej dla kobiet i m czyzn, niezale nie od ich osobistych
uwarunkowa, przy czym szczególn uwag zwraca si na równouprawnienie wszystkich, niezale nie od ich to samoci pciowej (rozumianej jako
pe biologiczna czy te tzw. pe kulturowa)19.
Po drugie, RK przyjmuje postulaty wewntrznych dziaa na rzecz równoci pciowej, wyra ajcych si w stosowaniu parytetu pciowego, który –
co interesujce – ma polega na tym, e kobiety stanowi co najmniej 50%
osób zaanga owanych w dziaalno struktur Rady. Ponadto Rada wyznaczya sobie w Pusan za cel d enie do krytycznej analizy stanu równouprawnienia kobiet oraz do promocji odpowiedniej polityki pciowej w poszczególnych Kocioach czonkowskich, jak te do uwzgldniania kwestii równouprawnienia oraz zdrowia reprodukcyjnego w caej formacji ekumenicznej 20.
Po trzecie, dziaacze ekumeniczni uczestniczcy w pracach RK, wychodzc od uznania w ró norodnoci poszczególnych kobiet i m czyzn szczególnego daru Boga, zobowizuj si do zintensyfikowania prac w celu usunicia z ycia kocielnego dyskryminacji opartej na kategorii wieku, kasty,
klasy, to samoci etnicznej, to samoci pciowej czy orientacji seksualnej.
W tym ujciu orientacja seksualna uznawana jest w Radzie za kategori tak
samo okrelajc czowieka, jak jego wiek czy pochodzenie, jak te za Ele17

O.F. TVEIT, Report of the General Secretary, w: Encountering the God of Life, s. 230-231.
Unity Statement of the 10th Assembly: God’s Gift and Call to Unity – And Our Commitment, w: Encountering the God of Life, s. 37.
19
Developing Effective Leadership: Contextual Ecumenical Formation and Theological Education, w: Encountering the God of Life, s. 168.
20
Community of Women and Men in the Church: Mutual Recognition and Transformative
Justice, w: Encountering the God of Life, s. 174-175.
18
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ment wewntrznego osobowego bogactwa, które chrzecijanie winni uzna
i doceni 21.
B. KONSEKWENCJE DLA DZIAALNO CI RADY
Nie podejmujc w tym miejscu krytyki wypowiedzi RK z punktu widzenia Kocioa katolickiego, który nie jest czonkiem tej organizacji, nale y
wszak e zauwa y , e widoczna w nich zasadnicza orientacja, odzwierciedlajca stanowisko wikszoci Kocioów czonkowskich, spotyka si ze sprzeciwem tych Kocioów prawosawnych, które po kryzysie wywoanym promowaniem heterodoksyjnych pogldów teologicznych w czasie VII Zgromadzenia w Canberze w 1991 r.22 nie zrezygnoway z uczestnictwa w jej pracach.
W czasie Zgromadzenia w Pusan narastajce trudnoci wskaza metropolita
Hilarion Afiejew, przedstawiciel Rosyjskiej Cerkwi Prawosawnej. Nieprzypadkowo wikszo wystpienia, powiconego chrzecijaskiemu wiadectwu
w wiecie, bya ostr krytyk ideologicznego podo a dokumentów RK powiconych zagadnieniom ma estwa i rodziny. Metropolita zauwa y, e
sekularyzm nie polega jedynie na walce z obecnoci religii w przestrzeni publicznej, lecz zmierza tak e do zniszczenia tradycyjnej chrzecijaskiej wizji
ma estwa i rodziny. Dla chrzecijan prawosawnych niedopuszczalna jest
jakakolwiek forma prawnego zrównania zwizków tworzonych przez osoby
homoseksualne z ma estwami. Metropolita zwróci uwag na obecne w krajach zachodnich eliminowanie z jzyka kocielnego pojcia grzechu, jak te na
próby rozwijania, równie przez Kocioy i organizacje ekumeniczne, nowych
uj ma estwa i rodziny, zasadniczo sprzecznych z ordziem biblijnym.
W tym kontekcie przedstawiciel rosyjskiego prawosawia negatywnie oceni
ewolucj tych grup chrzecijaskich, które zmieniaj doktryn oraz kierunki
dziaalnoci spoecznej zgodnie z wymaganiami liberalizmu i sekularyzmu, tak
jak gdyby wanie te spoeczno-polityczne tendencje miay dla chrzecijan autorytet wikszy ni przekazane Kocioowi Objawienie23.
21

Bonded with the Marginalized for a Just and Inclusive Church, w: Encountering the God of
Life, s. 178-179.
22
INTER-ORTHODOX CONSULTATION AFTER THE CANBERRA ASSEMBLY, The Orthodox churches
and the World Council of Churches, https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wccprogrammes/ecumenical-movement-in-the-21st-century/member-churches/special-commission-onparticipation-of-orthodox-churches/sub-committee-ii-style-ethos-of-our-life-together/inter-orthodoxconsultation-after-the-canberra-assembly [10.02.2017]; R. COSCA, Just Unity. Toward a True Community of Women and Men in the Church, „The Ecumenical Review” 66 (2014) nr 1, s. 41, 44.
23
HILARION OF VOLOKOLAMSK, The Voice of the Church Must Be Prophetic, w: Encountering
the God of Life, s. 65-71.
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Niezale nie od tego, w jaki sposób ocenia si ostr wypowied metropolity Hilariona, jasne jest, e ideologiczna ewolucja RK, w której wa ne
miejsce zajmuj próby redefinicji ma estwa i rodziny dokonujce si
w imi walki z dyskryminacj grup mniejszociowych, nie mo e spotka si
z pozytywn odpowiedzi chrzecijastwa prawosawnego. To za sprawia,
e po raz kolejny – po Canberze – pozateologiczne zaanga owanie Rady
prowadzi j do zdystansowania si od teologicznej wra liwoci chrzecijan
prawosawnych uczestniczcych w jej pracach.

3. WNIOSKI

Troska o sprawiedliwy porzdek spoeczny, obejmujcy równie sprawiedliwe, oparte na poszanowaniu godnoci ka dej osoby ludzkiej, relacje
midzy kobietami a m czyznami, jest wa nym elementem dziaalnoci RK
wpisujcej si w tzw. ekumenizm praktyczny, bdcy wspólnym wiadectwem Ewangelii. Nurt feministyczny, silnie zaznaczajcy si w pracach
Rady i wpywajcy zarówno na ksztat jej oficjalnych dokumentów, jak te
na prowadzon dziaalno , podejmujc zagadnienia walki o równouprawnienie oraz sprzeciwu wobec dyskryminacji, odwouje si do biblijnej wizji
godnoci czowieka oraz do powoania chrzecijan do promocji tej wizji
w wiecie penym niesprawiedliwoci i przemocy. Niemniej jednak w inspirowanych feministycznie wypowiedziach ekumenicznych, w tym w dokumentach RK, dostrzec mo na równie wpywy ideologicznie dalekie od
chrzecijastwa. Uwidacznia si to w refleksji nad tzw. prawami reprodukcyjnymi, zdrowiem reprodukcyjnym, edukacj seksualn czy te równouprawnieniem osób niezale nie od ich poczucia przynale noci pciowej czy
orientacji seksualnej.
Wypowiedzi Rady zwizane z kwesti równouprawnienia i niedyskryminacji maj znaczenie jako wyraz ekumenicznej troski chrzecijan o sprawiedliwy porzdek spoeczny, domagajcy si poszanowania osobowej godnoci ka dego czowieka. Jednoczenie budz one tak e wtpliwoci czci
Kocioów czonkowskich Rady, zwaszcza prawosawnych. W dalszej perspektywie dziaalnoci RK jej ideologiczna ewolucja mo e doprowadzi do
osabienia wiarygodnoci jej pracy na rzecz sprawiedliwoci spoecznej,
a nawet do odejcia od niej Kocioów reprezentujcych tradycyjn antropologi chrzecijask.
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SPRAWIEDLIWY PORZDEK SPOECZNY
W FEMINISTYCZNYM NURCIE WSPÓCZESNEGO EKUMENIZMU
STANOWISKO X ZGROMADZENIA WIATOWEJ RADY KO CIOÓW W PUSAN

Streszczenie
Artyku przedstawia idee feministyczne, odnoszce si do sprawiedliwoci spoecznej, które
znajduj wyraz z dziaalnoci ekumenicznej prowadzonej przez wiatow Rad Kocioów. Pierwsza cz artykuu skupia si na prezentacji gównych postulatów zainspirowanych ruchem feministycznym obecnych w pracach ostatniego X Zgromadzenia Rady, druga natomiast ukazuje ich
znaczenie dla dalszej dziaalnoci Rady.

Sowa kluczowe: ekumenizm; feminizm; sprawiedliwy porzdek spoeczny; ideologia; wiatowa
Rada Kocioów.

