
 

[Popularnonaukowe streszczenie] 

Pomiędzy marginalizacją a umocnieniem.  

Kobiety w katolicyzmie afrykańskim (przypadek Ghany) 

Skupiając się na przykładzie Ghany – jako na religijnie i etnicznie zróżnicowanym kraju 

subsaharyjskim, w którym panuje względnie stabilna sytuacja ekonomiczna oraz polityczna – projekt 

zamierza zająć się badaniem pozycji Afrykanek katoliczek oraz skomplikowanych etnicznych oraz 

religijnych tożsamości w kontekście różnie definiowanych ról genderowych. Pozycja współczesnych 

Afrykanek, które identyfikują się jako katoliczki wydaje się być pełna sprzeczności oraz napięć, które 

znajdują odbicie w dwutorowych procesach: marginalizacji a zarazem umacniania pozycji kobiet. Co 

to znaczy być dziś kobietą, a jednocześnie Afrykanką oraz katoliczką? Które elementy tej 

wielopoziomowej tożsamości przynoszą umocnienie i oddają głos afrykańskim katolickim kobietom, 

a które mogą wiązać się z ich marginalizacją czy pozbawianiem podmiotowości? W jaki sposób 

afrykańskie katoliczki sytuują się w kontekście postkolonialnych, odnawianych i wciąż 

rekonstruowanych afrykańskich indygennych tożsamości oraz w kontekście dzisiejszego post-

misyjnego katolicyzmu, a także światowej instytucji oraz patriarchalnej hierarchii i struktury 

Kościoła rzymskokatolickiego? 

Stawiając te pytania, odnoszę je do antropologicznego konceptu ‘religii przeżywanej’ (tj. religii 

traktowanej jako żywe doświadczenie, integralnie złączone z życiem ludzi, którzy ją praktykują, 

religii, która współtworzy ludzkie biografie na poziomie codziennych, ‘przyziemnych’ doświadczeń 

oraz decyzji). Przywołuję również rozumienie tożsamości jako konstruktu. Tak rozumiana tożsamość 

jest nieustannie kształtowana, poddawana zmianom i negocjacjom poprzez indywidualnie 

dokonywane wybory i emocje oraz poprzez wpływy społecznych, kulturowych i politycznych sił. 

Projekt skupiać się będzie zatem nie tyle na poziomie instytucjonalnych i oficjalnych deklaracji, lecz 

przede wszystkim przywoła poziom osobistych historii, przeżyć, indywidualnych biografii, 

praktycznego (i praktykowanego) wymiaru religii oraz formowania tożsamości w doświadczeniach 

współczesnych afrykańskich katoliczek. W związku z tym przeprowadzę etnograficzne badania w 

Ghanie w różnorodnych lokalizacjach. Miejsca prowadzenia badań będą zróżnicowane pod 

względem kontekstów religijnych, etnicznych, ekonomicznych, które w sposób istotny wpływają na 

odmienne kształtowanie ról genderowych (inaczej wygląda to w dużym stołecznym mieście na 

południu Ghany, w średniej wielkości miasteczku w środkowej części kraju, w niewielkiej osadzie 

na biedniejszej północy).  

Antropologiczne studia nad afrykańskim katolicyzmem są nadal słabo rozwinięte w porównaniu z 

olbrzymim zainteresowaniem badaczy Kościołami pentekostalnymi i neopentekostalnymi. 

Tymczasem statystyki wskazują, że w porównaniu do innych kontynentów liczba katolików w Afryce 

rośnie w najszybszym tempie. Zakłada się, że w 2025 roku co szósty katolik na świecie będzie 

mieszkał w Afryce. Równocześnie należy podkreślić liczebną przewagę kobiet w obrębie 

afrykańskiego katolicyzmu, a także ich wielkie zaangażowanie w życie parafii oraz rozmaitych mniej 

formalnych czy nieformalnych społeczności katolickich (często promujących charyzmatyczną, 

‘pentekostalizującą’ duchowość). Taka sytuacja budzi pytania o możliwe napięcia pomiędzy 

osobistym i wspólnotowym umocnieniem, które kobiety w Afryce zdają się osiągać jako katoliczki a 

hierarchiczną, zorientowaną na mężczyzn strukturą Kościoła rzymskokatolickiego i promowaną 

przezeń wykładnią pozycji i roli kobiet w kontekście instytucjonalnego globalnego katolicyzmu. Ten 

temat wydaje się być istotny w dobie zmieniających się form globalnego chrześcijaństwa, które są 

szczególnie związane z rosnąca pentekostalizacją, a także w kontekście wzrastającego znaczenia 

‘globalnego Południa’ oraz międzykontynentalnych migracji. 

Wymiernym efektem projektu będą publikacje w domenie akademickiej w j. pol. i w j. ang. 

Dodatkowo, poprzez pojawianie się w mediach oraz poprzez wykłady skierowane do szerszej 

publiczności projekt zamierza promować wiedzę na temat współczesnej Afryki oraz włączać się w 

dyskusję na temat roli chrześcijaństwa i katolicyzmu w kontekście formowania tożsamości 

genderowych, udziału Kościołów w dialogu pomiędzy różnymi kontynentami oraz relacji pomiędzy 

globalnym chrześcijaństwem a międzykulturowymi spotkaniami. 
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