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,86g, ona jest czatna"I. W tym zdaniu Cathariny Halkes,
pierwszej profesor teologii feministycznej w Europie, cyto-
wanym ptzez Elżbietę Adamiak, pierwsząfeministyczną teo-
Iożkę w Polsce, streszczol.ae zostaŁy główne postulaty femini-
stek piszących o Bogu. Można bowiem założyć, że religia
chrześcijańska jest w swej istocie patriarchalna i z perspek-
tywy emancypacyjnej ttzebają odrzució, gdyż wspiera upod-
rzędniające myślenie o kobiecie lub ją nobilituje, ale wyłącz-
nie prze zwzglądna jej macierzyńskie predysp ozycjez. Z tego
powodu niektóre feministki dopatrują się w symbolach reli-
gijnych systemu patriarchalnych wartości. O chrześcijań-
skim ktzyż:u Angelika A.liti napisze: ,,Adorujemy [...] czyn
zbrodniczy, popełniony na porzuconym ptzez matki L zamor

1 E. Adamiak,,,Błogosławiorta między niewiastami". Maryja w femi:
nistycznej teologii Cathariny Halkes, Lublin 1997, s. 42. Publikacja ta
wydaj e mi się najważniejgzą pozycją dotyczącą teologii feministy cznej
w Polsce. Podobną do przedstawionej tam argumentację można odna-
Ieźó w późniejszej książce Adamiak Milczqca obecność. O roli kobiety
w lęościele (Warszawa 1999), na którą powołują się zarówno teolodzy za-
interesowani teologią feministyczną jak i same feministki. Tludno je-
dynie niekiedy ustalić, do kogo należą prezentowane w niej poglądy,
zwŁaszcza że druga książka Adamiak przedstawia podobne tezy (choó
w skrótowej formie), nie odwołując się jednak bezpośrednio do koncepcji
Halkes. W wypowiedziach zaś teologów i feministek odnaleźó można
frazy Adamiak, które nie są jednak opatrzone stosownym przypisem.
W związku z tym niejednokrotnie wskazuję dwa adresy bibliogtaftczne,
gdyżw obu książkach Adamiak pojawiająsię podobne problemy i sąone
tozstrzygane w podobny sposób.

2 Niejednokrotnie poglądy takie oparte są na dość uproszczonym
założeniu, że kiedyś w kultutze mattiarchalnej człowiek mógł odczuwaĆ
prawdziwą łączność ze światem i rozwijaó swą duchowość, Ko6ciół
chrześcijański zaś tę kulturę zniszczył i zmienił status kobict w gtruk-
ttrrach społecznych, jest więc tlclpowitldzirrlny ,,tl p()wHtttnitl prrtrirtrchtt-
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dowanym ptzez ojców synu i jednocześnie mamy połączyć to
w sferze ducha z pojęciem <miłośó)3. Jedyną uznaną ptzez
ten nurt myślenia feministycznego drogą odnowy kobiecej
duchowości jest powrót do kultu Wielkiej Bogini otaz zwtot
ku na poły legendarnym społeczeństwom matriarchalnyma:
,,Patriarchalny monoteizm - podkreśla Adrienne Rich -
nie zmienił po prostu płci bóstwa; znis zczył uniwersum ko-
biecej boskości i zezwolił na oddawanie czci kobiecie, jakby
ptzez ironię losu, tylko i wyłącznie w roli matki [...] albo
w roli córki boskiego ojca"5. Jolanta Brach-C zaina zwróc7ła
uwagę, że opisując kulturę neolityczną niektórzy badacze
posługują się pojęciem ,,Wielka Matka", co w jej ocenie jest
Iuatzuceniem tamtej kulturze wartości współczesnego świa-
ta i to nie tylko jeśIi chodzi o postrzeganie kobiety wyłącznie
w relacji do dziecka fak w chrześcijańskim kulcie maryj-
nym), ale jednocześnie r.:.arzuca, ze Bogini jest swoistym
,,ptaźtódłem", czyli zakłada linearny układ czasowy, podczas
gdy konstytutywną cechą kultu boginicznego jest cykLlcz-
nośó :,,Bogini symboli zow ała potencj ał tw ótcz.g siły witalne.

tu. Modelowym przykładem takich uproszczeń, który nie uwzględnia
wpływu kultury greckiej, jest na przykład tekst A. Sapkowskiej, Spo-
thanie z Boginiq, ,,Zadra" 2O0O, nr 1(2), s. 9-13.

3 A. Aliti, Dzika kobieta. Powrót do źródeł kobiecej energii i wład,zy,
ptzeł. E. Ptaszyńska-Sadowska, Gdynia 1996, s. I22. O ztóżnicowaniu
stanowisk kobiet wobec Kościoła zob.D. McEwan, Feminizm -' chrześ-
cijański feminizm - teologia feministyczna, ptzeł. P. Urbański, ,,Pogra-
t:licza" 1996, nr 3, s. 65.

a Por. między innymi publikowane w feministycznym piśmie ,,Za-
dra" artykuły związane z matriarchatem oraz kultem boginicznym:
A. Nacheg Scieżkami bogiń i śmiertelnych, ,,Zadta" 2000, nr 2(3), s. 28-
-30;A. Kohli, Wyspy kobiet,,,Zadta" 2000, nr 1(2), s. 5-9;A, Kohli, Bogini
w pejzażu,2002, nr 1(10), s.27-3L; A. Kohli, Matriarchat u Mosuo,,,Za-
dra" 2003, nr 4/1(13/14), s. 86-91. Właściwie najmniej miejsca poświęca
to pismo katolicyzpowi, a numer poświęcony religii zajmujągłównie ar-
tykuły dotyczące Zydówek;pot.,,Zadra" 2000, nr 1(2). O kulcie Wielkiej
Bogini zob. także: R. Graves, Biała Bogini, przeł.I. Kania, Warszawa
2000; J. Zylińska, Kapłanki, amazonki, czarownice: opowieść z końca
neolitu i epohi brqzu 6 500- 1 1 50 lat p.n.e ., Warszawa 1.97 8; A. Ko}.l| Tbzy
kolory Bogini, Kraków 2007; J.M. Reyno|ds, Czarownice i dahinie. Tan-
tra na Wachodzie i Zachodzie, ptzeł. Z. Zagajewski, Kraków 2002.

Ó A. Rich, Zrod,zone z kobiety. Macierzyństwo jaho doświadczenie i in-
eCykt,eja, przol. J. Miziclińgka, Wargzawa 2000, s. 180.



Bóg298

Nie była matką. Była mocą świata. Wydaje się, ze ludzie
tamtych czasów nie wyobrażali sobie bóstwa w funkcjach ro-
dzinnych"6. W feministycznych artykułach poświęconych
kulturze matriarchalnej waznym aspektem są rozw ażanta
o historyczności i niekonieczności patriarchatu. To być moze
tŁumaczy dlaczego Maggie Humm w Słowniłłu teorii femini-
zmu nie zamieściła hasła ,,Bó8", tylko twyłącznie,,Bogini"7.

Z uwagt na wszechobecność judeochrześcijańskiej symbo-
Iiki feministki zajmujące się teologią okreśIają siebie jako
postchrześcijanki8. Stosują przedrostek ,,post" Iub ,,po", po-
nieważ mają świadomość mtzoginizmu wpisanego w najgłęb-
sze prawdy uznane za objawione. OkreśIenia ,,chtześcijanka"
używają zaś dlatego, ze dyskryminujące kobiety reprezentacje
Boga zostaŁy zinterioryzowane także ptzez feministki oraz są
po prostu wszechobecne w kultutze Zachodug. Mozna także
uznaó - i w ten nurt myślenia wpiszą się wymienione przeze
mnie wyżej teolożki Halkes i Adamiak - ze prawdę obja-
wioną przez Boga mozlla odnaLeźć nawet w patriarchalnych
przedstawieniach1o, które powinny jednak zostać poddane fe-
ministycznej reinterpretacji, polegającej głównie na rekon-
strukcji kontekstu histotycznego. Teolożki muszą tez wska-
zywać na to, jak złe tłumaczenia na języki narodowe doprowa-

6J. Brach-Czaina, Bogini. Neolityczne zabytki Malty i Gozo, w: Otl
hobiety do mężczyzrty i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, rctl.
J. Brach-Czaina, Białystok 1997, s. 35.

7 M. Humm, Słownik teorii feminizmu, przeł. B. Umińska, J. Miktll,
Warszawa 1993.

8 Koncept postchrześcijaństwa zawdzięczam pracy D. Hampsrllt,
After Christianjfy, London 1996. Hampson zwtaca uwagę, żebycie ptxl-
chrześcijanką nie ozl;.acza bycia ateistką siebie samą zaś określa jrlkrl
teistkę. Główny problem, jaki autorka dostrzega w uzgodnieniu stłtlltl.
wisk feministek otaz religii chrześcijańskich polega na tym, że Kttśtlirlly
te nadal tkwią w porządku arystotelesowsko-oświeceniowym, lt ttit,
w modernistyczno-postmodernistycznym.

9 P. Urbański zwracał uwagę, że w pracac}l' z zakresu teologii ftlntiltl.
stycznej nie podkreśIa się aspektu wyznaniowego, mówi się zirś rlrrjr:zęń,
ciej o Kościołach, co jest ,,ptzejawem cechującego feminizm plttrrtlizttttl,
otwartości na wielość różnorodnych, autentycznych drlświlrtlcz1,1i", ./tlł
teologia spotyka się z fentini,znrc.nt , rozmawiłrjł1 I. Iwlrsitiw. |). [l rllll llek i,
,,P<lgranicza" |996, nr 3, s. 73.

ltl |ł]. Adirlrriltk, ,,I}lngosllttl,i,rltl.tl, ttliętl:y tt,i1,1t,ittslltllłi ". rr. llB.
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dzlły do przekłamań lub upro szczeń, co spowod,owało, że biblijne
egzegezy zbudowano na błędnych przesłankach. Mary Daly
podejrzliwie odniosła się do takich metod wyłuskiwania
prawdy spod patriarchalnych kategorii, poniew az oznacza to
w jej opinii głównie zwtot ku temu, co minione i szukanie
uprawomocnień dla wsp ółczesnych działań w przeszłości.

l, Irnago Dei,

nie i członkowie grup do tej pory wykluczonych, pomijanych
t zdegradowanych mogą z uwagi na to, ze zmlet7ił się histo-
ryczny i społeczny kontekst, pretendować do bycia symbo-
Itcznąrepre z entacj ą b o sko ści . D alylz, która z ap o czątkow ała
feministyczną teologię i w końcu odeszła bardzo daleko od

zentować wyłącznie biali mężczyźni, to jednocześnie znaczy,
ze Inni są do tego mniej predysponowani.

11 lbidem, s. 42.

llt ()Y|,, zn: li, Atlllltlilk, Znn,t,zt,tl,i,a l,nlll,yc.ji, cl,u,clmttlości, kobi,tlt, r1,1,a, t,eo-
llryii tt'tłlltill':t,stlt,,j, w: l)ttclmlttltńć i raligijtlość fulIlicl dtttt,tt,it,.ii rl:iś, rtltl.
|,). l'ltkxzyx, l,, lśikrll.xktt. t'llztl|lli 2lltltl, s. l;ll.
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Elżbieta Adamiak zwt1ciła uwagę na fakt, że imago Dei
w nauczaniu na przykład św. Augustyna dotyczyło wyłącz-
nie poziomu duszy, a nie poziomu ciałala. ,,Powiązanie hie-
rarchii pŁctz naukąo obrazie Bożym - zavwaza teolożka -
doprowadzIło więc do uznania pomniejszenia Bożego podo-
bieństwa w kobiecie"l5. Reprezentować Boga ,,I),a zewttąttz"
może więc, zgodnie ztym sposobem rozumowania, wyłącznio
mężczyzna lub ludzka para, a nie sama kobieta16. Czasami
jednak rodzaj gramatyczny czy biblijna metafora odnoszą
się do kobiety, jak w opisie Mądrości Bożej: ,,Mądrość jest Bo-
giem lztaeIaw obtazie kobiety. Dodajmy - obtaz ten prze-
kazany został w języku wskazującym wiele podobieństw do
sposobu przedstawiania bogiń znanych z iwczesnej kultury
egipskiej i syryjskiej. Ateologia uosobionej Mądrości znajdu-
je swoją kontynuację w uznaniu w Jezusie Chrystusio
posłańca i wcielenia Bożej Mądrości"l1 . Zwtązkt z kultem bo.
ginicznym podkreślają sakralny wymiar kobiecości, jedno-
cześnie wskazują na konsekwencje teologiczne tych przed-
stawień.

Utożsamienie Boga przede wszystkum z mężczyzną stalo
się jeszczełatwiejsze w przypadku postaci Jezusa z Nazaro.
tu. To, że Jezus był mężczyznąw Kościele katolickim stano.
wi argument przeciwko kapłaństwu kobiet. Kapłan podcza;
sprawowania Eucharystii działa - według wykładni Magi.
sterium Kościoła - nie tylko w imieniu Chrystusa, ale i w oso.
bie Chrystusa. Adamiak tak puentuje ten argument: ,,W i6.
tocie tzeczy mamy tu do czynieni a ze swoistą ale i - jak
sądzę - znaczącąasymetrią symboliczną Oblubieńca-Chry.

L4,U Tomasza można mówió nawet o potrójnej mniejszej wartośtll
kobiety: biogenetycznej (est nieudanym mężczyzną nl,as oeetlaio,
rtayus), jakościowej (mniej rozumna) oraz funkcjonalnej (przy prtlkrc.
acji odgrywa bierną rolę)"; E. Adamiak, O co chodzi w teologii fcnlinl,
stycznej, s. 75. Por. także: E. Adamiak,,,Błogosławiona między nirwią.
stanl,i", s. 58.

15 E. Adamiak, ,,Przez kobietę śmieró, przez kobietę życie". Synlboliha
kobiety w chrześcijaństwie na przykładzie Ewy, ,,Katedra" 2()(lĄ, ttr B,
s. 47-48.

16 Ibidem, s. 47.
l7 E. Adamiak, Kobiety ul Biblii,, Story 'li:sl,tt,nlrn,l, Krrrków 2(Xl6,

s. 189.
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stus a symboli zow ać mogą tylko mężczy źni, Oblubienicę -Ko -

ściół natomiast nie tylko kobiety, ale i mężczyźni"lS. Teolożki
podkreśIają że męskość histotycznego Jezusa przeniesiona
zostaje tutaj na Chrystusa-Zbawiciela1g. Przydatne do ana-
liz feministycznych okazą się pod tym względem teksty ży-
jącej na przełomie XIV i XV wieku mistyczki Juliany z Nor-
wichzo. Wnikliwy komentator i tłumacz Objawień Bożej
Mitości A]eksander Gom ola zwraca uwagQ, ze Julianna kon-
sekwentnie wykorzystuje metaforykę zwuązaną z gospodar-
stwem domowym, by podkreślić bliską i intymną relację
z Bogiem, a opisywanie Jezusa jako Matki ma zw:.ązek ze
zwrotem ku cierpieniu i męce Boga-człowieka, z jego cieles-
nością. Gomola osadza metaforykę Julianny w dwóch kon-
tekstach: średniowiecznej wiedzy o ludzkiej fizjologii, zgodnie
z kt6rą mleko było przetworzoną krwią stąd rany Uktzy-
żowanego przemieniająsię w matczynąpierśz1. Drugim kon-
tekstem jest Bibljo i myśl teologiczna, w której sporadycznie
pojawiają się metafory macierzyńskie opisujące Bogazz.

Dla Halkes oczywiste jest, że hasło: ,,równi co do godności,
ale inni" oznacza: ,,inni i nierówlli"Z3.IJfuzymanie dotych-
czasowej hierarchii płci w sposobach reprezentacji Boga jest
według tej teolożki śmiercionośne, ,,poniewaz zamyka obieg

18 E. Adamiak, Milczqca obecność, s.143. Na temat kapłaństwa ko-
lliet i głównych nurtów dyskusji por, P. Ashwin-Siejkowski, Kościół An-
gl,i,i, czyli o siostrach bishupach, ,,I{rytyka Polityczna" 2005, nr 9/10,
s. 294-297.

19 E. Adamiak, O co chodzi w teologii fentinistycznej, s. 75. Por. także
1ltlglądy R.R. Ruether cytowane ptzez E. Adamiak w jej książce ,,Bło-
glstawiona między niewiastami", s. 57, ptzyp. I52.

20 E. Adamiak, Znaczenie tradycji duchowości kobiet dla, teologii
tuspółczesnej, s. 132-133.

21A. Gomola, Juliaflna z Norwich i jej ,,Objau)ienia", w: Julianna
z Norwich, Objawienia bożej miłości, ptzeł. A. Gomola, Poznań 2007,
s. 26.

22Ibidem, s. 27.
zil E. Adamiak, ,,Błogosławiona między niewiastan,Li", s.59. Na te-

tllrtt, równości i riżnicy płci por. C. Rehberger, Mężczyzna i hobieta jaho
llllruw l)ogtl - równi i różni, przeł. E. Pieciul, w: Praeceptores. Tbologia
i lulllryotlli,c jęzvka n,ienliecki,ego, wybór, red. i komentarz E. Piotrowski,
'|', Węt:lttwski, I)tlztrtrń 2005, s. 644-645 (tu również ciekawy wątek zgody
tlll t1 lllilrlrr,, 1llt:i).
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różnorodnych obrazów i nie dopuszcza nowych wskazówek
czy pot6wllań"24. Na tę asymetrię symbolicznąmają wpływ
zar|wno metafory rodzinne stosowane ptzez naukę Ko-
ścioła, jak i siatka heteroseksualnych pojęć, która organizuje
symboli czną wyobraźnię. Jak zavwaza Joanna Tomaszew_

ska, uzycie metafor dotyczących relacji rodzinnych w sto-

sunku do osoby Boga nie jest najodpowiedniejsze, poniewaz

,,relacje z rodzicami są często trudne i niejedrnzlaaczrle
i UrraŹą w,efekcie niekoniecznie pozytywne skojarzenla"Z6 _

Zko\etAdamiak postullje raczej, by mówić o Bogu jako o ro-

dzicu, a nie jako ojcu.
Jean_NoóI Vuarnet analizując ,,ekstazy kobiece" w daw_

nych że Bóg moze być: KróIem,
Matk nkiem, czy tez Dzieciątkiem,
a to z cza do konstata cjt, że ,,j ednej

tylko roli brak Bogu pośród tej mnogości symbolicznych ról:

roli Małżonki. Nie dtatego, by Bóg, który moze byó Matką
nie mógł być kobietą. po prostu zadna męska 

"9lu 
nie jest

możliwa wobec Boga, gdy stoi my przed Bogiem"26 . Chociaż
autor wykorzystuje ten ,,brak" (jak ptzystało na inspirację
lacanowską z kt&ej cze]l-p:Ie wiele pomysłów badawczych)
jako argument wskazujący, ze kobietom łatwtej ptzychodzą
mistyczne uniesienia, polegające na ,,zjednoczeniu z Bo,
giem", nie sposób nie wyciągnąó z tych konstatacji utwier-
drają"ych matrycę heteroseksualną innych wniosków. Jeśli
bowiem Bóg nie moze byó Małzonką to chrześcijańska sym,

bolika religijna mówi nam więcej o organizacjt społeczeń,
stwa, które ją ztodz7ło, ntż o samym Bogu.

w religii chrześcijańskiej ziemska poLatyzacja płci wy-
Zl).acza sposoby myśIenia o Bogu. Mary DaIy zauwazy, ztl

,,choć symbolika wcielenia się boskości w człowieka może siql

okazać w przyszŁośct potrzebna, jest nader mało prawdoptl,

d,obne, by kobiety i mężczyźni uznali za wuatygodną trrkr1

2a lbidem, s. 89.
25 J. Tomaszewska, Międ,zy łłatolicyznrcnl, a fent,i,n,i,zttt,ant.. () pon:ttki,

waniu własnej drogi,,,Katedra" 2OO4, nr ł-r, s, 22,
26J._N. Vuarnet-, Ekst,ttzy kobi,ece, pt"tcL K. Mlttttszt,wslti, (irllllirk

2(X)3. s, l ćł,
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symbolikę, która streszcza się w obrazie Dziewicy klęczącej
w adoracji przed własnym synem. Być może symbolikę tę
zastąpi poj awienie się obrazowości nie zhierarch tzow antej" 27 

.

Hierarchię płci podkreślano w nauce Kościoła wielokrotnie,
choć nie zawsze formułowano podrzędnąrolę kobiety wprostz8.
Nawet relacja Boga (Oblubieńca) do Kościoła (Oblubienicy),
oprócz narzuconej siatki heteroseksualnej, wskazuje, we-
dług Halkes, ze to, co kobiece jest ,,wyłącznte obrazem ludz-
kości, grzesznej ludzkości: <kobieta> jest nieposłuszną nie-
wierną nawet nierządnicą któr a czci innych bogów"zg.

Stąd bterze się potrzeba kreacji innego wizerunku Boga,
artykułowana nie tylko w tekstach teologicznych. ,,Któregoś
dnia, gdy Izydor wpatrywał się w swój kawałek nieba doznał
olśnieni a. Ztozumiał, że Bóg nie jest ani męz czyzną, ani ko-
bietą. PoznaŁ to, gdy wypowiadał słowo <Boże>. W tym słowie
znajdowało się rozwązanie problemu płci Boga. <Boze>> brzmia-
ło tak samo jak <słońce>, [...] jak (morze)), juk <<zboze>>"S0.

Wioskowy głupek, bohater Prawiełłu i innych czasów Otgi
Tokarczuk, rozwiązuje w ten sposób swoje problemy z mo-
dlitwą i wyobrazaniem sobie Boga jako człowieka, a to uwal-
nia go tak od myśIenia o Bogu jako srogim, niebudzącym za-
ufania ojcu, jak i od modlitw do Boga-kobiety, która jawi się
jako fetysz płodności i budzi erotyczne poządanie.

Halkes twierdzi jednak, że etap przejściowy, w jakim
znajduje się obecnie teologia feministyczna musiał zaowoco-
wać skrajną zmianąwizerunku Boga i zwrotem do prasta-
rych kultur czczących Wielką Matkę (sjc!)31. Jednocześnie
lwaza ona jednak monoteizm za szansę na ,,wyrwanie się
z cyklu natury, pór roku, płodności i płciowości"32. Ato zko-
lci stwarza mozliwość myślenia o Bogu poza kategoriami
1llci. Jednak, jak podkreśla Adamiak, celem teologii femini-

27 M. Daly, Poza Bogiem Ojcem (1986), przeł. K. Bratkowska, ,,Biule-
Ivlr ()śki" 1998, nr 3 (4), s.22.

!'|lł [)()r. E. Adamiak, Mariologia, Poznań 2003, s. I22-t23; eadem,
,, l lltlgosluttlilln,ą, ttt,i,ęd,zv rti,ewiastami", s. 26-27.

:łl) lr. A(|,ltttiitk, ,,I)łogostauli,ona między niewiastanl,i", s. 4O,
jl{) (), l|l)k,Irt:zttl<, I'xt,ttli,clł i, i,n,n,c czQ,sy, Warszawa 1996, s. 209-210.
:|| !'). Arllrtltirlk. ,,l}lllgtlsllt.ttli.tltt,tt, ttti7llzy n,i,etpi,clstą,ttt,i,", s. 43,
;l:l ||1i1|1r111, rł, il,,|.
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stycznej spod znaku Halkes nie jest tworzenie nowej dogma_

tyki, ale wybór ,,teologii obrazoburczej, negatywnej i mi-
stycznej"33. Halkes proponuje, by albo zaniechać reptezenta-
cji Boga ptzez którąkolwiek z płci, albo stosowaó zatiwno
męskie, jak i żeńskie wizerunki. Rozważanta te są bliskie
d.yskusjom poświęconym językowi inkluzywnemu, który
mógłby zostać zastosowany w przekład ach Biblii. Użwanie
obu kategorii rodzajowych do opisu Boga, tezygnacja z seksi_
zml; językorvego, stosowanie,,ekwiwalencji dynamiczllej",
która umożliwiłaby wyeliminowanie dyskredytujących ko_

biety treści, a jednocześnie pozwoliłaby zachować wierność
przesłaniu Słowa Bożego to główne postulaty teologów, któ,
tzy szukają sposobu na to, by kobiety nie były dyskrymino-
wane ptzez naukę Kościoła . DziaŁania te zostały jednak za,
blokowa rle przez Stolicę Apostolską'n.

Na brak odpowiedniego języka potrzebnego do opisu bo-

skości skarżą się także feministki zajmujące się kultem bo,
ginicznym. Jolanta Brach-Czatna opisując neolityczne bu-
dowle podkreśIa, że ich architektura nawiązywała do budowy
kobiecego ciała. Wejście do świątyni symbolizowała wagina,
a najczęściej pojawiające się znaki sakralne nawiązywały do
budowy narządów rodnych kobiety: owale, soczewki, nasio-
tna,ttzy gŁazy,trójkąty, ttzy linie.,,W języku polskim trudno,
jest wyraźnie powiedzieć, co przedstawiano w ten sposób, bo
zważywszy na świętość tego wyobrazenia w kulcie Wielkiej
Bogini, polskie słowo srom brzmi skandaluczllle, obrzydliwie
i nieadekwatnie. Oto, co uczynlła z płci kobiety patriarchal_
na kultura. [...] Jak więc w polskim języku wyrazić właściwy
kultowi Wielkiej Bogini szacunek dla seksualnej mocy ko-
biety?"3 5 Problem inkluzywne go j ęzyka w Bib lii p rze dstawia
się w tym świetle w sposób o wiele bardziej skomplikowany:
kobiece ciało t związanąz nim seksualnośó czy flzjologię zdy,
skredytowało w dużej muetze właśnie chrześcijaństwo, ptzy

33 Ibidem, s. 32.
3aA. Gomola, Bóg Ojciec i Matka,,,Gazeta Wyborcza", 18,19 czerwca

2OO4, s.27. Por. także: idem, Kościół Kobiet,,,Gazeta Wyborcza", 9 czor,
wca 2007.

l]6 J. Brach-Czaina, BoginL Neolityezn,e ańyl,hi Multy i (iozo. a,27,2t],
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zllacznym udziale Ojców Kościoła36, zniesienie dyskrymina-
cyjnych praktyk w Kościele katolickim ozruaczałoby więc po-
zbycie się balastu wielowiekowej tradycji i ozn aczało rewo-
Iucję wewnątrz patriarchalnej instytucji. Pytanie czy
mizoginizm i seksizm są bagażem czy fundamentem nauki
Kościoła pozostaj e ptzy tym otwarte. Warto też odwrócić ten
problem, by ukazaćbłędne koło teologtcznych argumentów:
zdegradowane kobiece wizerunki w pewien sposób mogłyby
obrażaó godnośó Boga, stąd być może Ięk przed stosowaniem
kobiecych zaimków i metafor związanych z kobiecym
ciałem. Jak to w tautologicznej definicji podkreśliła Mary
DaIy: ,,religia patriarchalna w istocie jest patriarchaln a"37 .

2. Tekstowe strate$ie

Teologia feministyczna znalazła wiele sposobów na to, by
radzió sobie z dyskursywnymi pułapkami androcentryzmu
w mówieniu o Bogu: żeby podkreśIić dynamikę życia Boga
teolożki posługują się wybranymi formami czasowników; od-
wołują się do biblijnych obrazów Boga rodzącego i karmią-
cego świat, Boga-położnej i gospodyni, Boga-niedźwiedzicy
czy otltcy. Feministki zwtaaająuwagę również na to, że w ję-
zyku hebrajskim mądrość, obecnośó Boga, Boży oddech, Bo-
ży Duch i nakaz Boży są rodzaju żeńskiego; umieszc zająza-
imek ,,o[" użynrany w stosunku do Boga w cudzysłowie;
stosują rodzajniki ,,ten, ta" lub naprzemienne zaimki ,,on,
ona"38.

Często stosowanym ptzez teolożki zabiegiem jest konkor-
dancja3g. Dzięki kontekstowej egzegezie można - według
feministycznie zorientowanych teolożek - ztekonstruować

36 D. Ostrowska, Wzerunek kobiety w pismach Ojców Kościoła,, w:
Od kobiety do mężczyzny i z powroteffi, s. 53-75.

37 M. Daly, Poza Bogiem Ojcem (1986), s. 23.
lJ8 lbidem, s. 43-46.
ll9 B. Ądgrniak nazwie nawet teologię feministycznąteologiąkontek-

sttralną. Eadom, Obrazy Boga w teologii fenlinistycznej,,,Spotkania Fe-
ministyczno", Wnrtzłlwll l9g4ltg9il e. 84. D. McEwan podkreśla, że
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,,dobra teolog doświadczenia ży,

ciowego. ono ligii oraz teologii)t,

D. McEwan, - teologia fenjń,
styczna,, s. 69.- 

40 E. Adamiak, Milczqca obecn,ość, s, 96,
al lbidem w i""v* teis"i" Adamiak przypisuje tę interpretację ml'

styczce Hildegard zió zBingen; por. eadem, Znaczenie tradycji duchowo,

śii kobiet d,la teotogii współczesnej, s, 130,131,
a2 E. Adam *i,-,7irrrz kobietę óńierć, przez hobietę życie", s, 89. Po!,

eadem, ,,Błogoałauliona między niewiaatami", g, 66,

?
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jako zdania-klucze i miały przywoŁywać kobiety do porząd-
ku, wskazaó im właściwe (czylt mniej istotne w hierarchii
władzy) miejsce i uzasadnić to wolą Boga.

Według Adamiak ogromlle zllaczenie ma choctażby fakt,
że w Nowym Testamencie Maria Magdalena wymieniana
jest prawie zawsze na pierwszym miejscu, co świadczy o jej
przewodniczeniu grupie kobiet, które szŁy za Jezusem lub/i
o autorytecie, jakim się cieszyła, a który porównaó można
wyłącznie do autorytetu Piotraa3. Ciekawe jest jednak to, ze
ten sam argument - kolejnośó użycia słów w Biblii - mo-
ze zostać wykorzystany również w przeciwnym celu. W ,,Bło-
gosławionej między niewiastl,mi" czytamy o fragmencie opi-
sującym gtzech pierworodny: ,I Tm 2,8-15 przedstawia
kobietę jako stworzoną w drugiej kolejności - po Adamie,
a uwiedzionąjako pierwszą. To, co w Rdz było kolejnościąIi-
teracką ujęte zostaŁojako następstwo czasowe, a następnie
jako kolejność rangi"44. Widać więc jasno, że metody her-
meneutyki podejrzeń nie zawsze pozostają spójne, jednak -
mimo wszystko - skupiają się na rekonstrukcji mechani-
zmów powstania niekorzystnych dla kobiet interpretacji.

Poptzez nową egzegezę Słowa Bozego teolożki uwalnia-
ją w swoim przekonaniu Pismo Święte od histotycznych
przekłamań, dzięki czemu staje się możIiwe mówienie
o ,,gtzechu seksizmlJ", czy|i pogląd, ze upodrzędniających
kobiety praktyk nie można tłumaczyć stosując religijne ar-
gumentya5. Pod znakiem zapytania pozostaje w dalszym
ciągu kwestia , czy Jezus może zbawtć ludzkość od grzechu
dyskryminacji. DaIy zwtaca uwagę, ze w religiach chrześci-
jańskich teolodzy powinni odejść od dwóch mitów: mitu
grzechu pierworod"nego i mitu zbawienia, argumentując,
że ,,W patriarchacie symbol męski jest z pewnością ostat-
nim symbolem, który mógłby wyzwolió ludzkośó z pierwo-
rodnego grzechu seksizrnu"46.

al E. Adamiak, Milczqca obecność, s. 104-105.
aa E. Adamiak, ,,Błogosławiona między niewiastami", s. 53.
aB Por. ibidem, s. 11.
40 M. Daly, Pozu Bogienl Ojcent,, s. 22.
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terpretację Pieśni nad Pieśniami, św. Teresa posługiwała się
metaforą pocałunku, a także porównywała swoją bliskość
w stosunku do Boga do przyjęcia w swoje ciało Najświętsze-
go Sakramentu, ptzez to zestawienie - jak pisze Ernst -
,,wypowiada rzeczywiście odwazne wyznanie kobiety, która
w namiętnej miłości ku swojemu oblubieńcowi staje się mu
równa"5o. Autorka dopatruje się w pisarstwie mistyczki
zmually tradycyjnego obrazu Boga jako ojca i ,,rozpoznaje
w nim prastarą matczyną boskość, według której tęsknota
religijna jest pragnieniem piersi kojącej matki"51.

To zupełnie odmienny obtaz mistycyzmu kobiet w porów-
naniu z anaLtzami simone de Beauvoir, która w rozdziale
Mistyczłło budowała paralelę między erotomanią i narcy-
zmem kobiet a stanami mistycznymi, skupiając się jedno-
cześnie na aspekcie idealizowania ptzez kobiety mężczyzn
i deizacji męskości. Co ciekawe, de Beauvoir szukała podo-
bieństw między wyznaniami pacjentek a mistyczkami, znaj-
dowała je równteż w pismach św. Teresy. IJznała jednak tę
świętą oraz Katarzynę ze Sieny za typy męskie i podkreś-
lała, że ta pierwsza: ,,stawia wyłącznie intelektualnie dra-
matyczny problem stosunku między jednostką a transcen-
dentną Istotą ptzeżyła na sposób kobiecy doświadczenie,
którego sens ptzekracza wszelkie okreśIenia seksu allle";Z.

50 Ibidem, s. 151.
51 Ibidem, s. 152.
52 S. de Beauvoir, Druga płeć, ptzeł. G. Mycielska, M. Leśniewska,

Warszawa 2003, s. 729. Oczywiście wątek seksualności implikowany
|)tzez postać św. Teresy z Avila ma długątradycję, zwłaszcza w szkole Ia-
r:rrnowskiej, a dotyczy rueźby Gianlorenzo Berniniego Ekstaza św. Tbresy
ł Auila. Lacan uważał, że rzeźba ta mówi wszystko na temat kobiecej
1lrzyjemności. L. Irigaray zadawaŁa w związku ztym do jego seminarium
llrkie pytania: ,,Do Rzymu? Tak daleko? Spojrzeć? Na rzeźbę? Swiętej?
Wyrzeźbionej przez mężczyznę? O jakiej przyjemności mówimy? Czylej
; l rzyjemności?" Por. J. Bator, Feminizm, postmodernizm, p sy choanaliza.
lłilozoficzne dylematy feministek ,,drugiej fali", Gdańsk 2001, s.2O2. PoIe-
lrrikę z koncepcją de Beauvoir podjęła także L. Sikorska, wskazując, że
ltltlt,yw pcnetracji nie jest dominującym obrazem literatury mistycznej,
,,Nir,mnic.j jcdnak - podkreśla badaczka - zakładany lub faktyczny
1,1,tll,yzm mistycyzmtr jcst jego największym atutem, a jednocześnie wro-
plir,tlt. lr)rrlt,yzlrt zrlwężlt znilczcnic ttlkst<iw mistycznych". L. Sik<lrska,
,,l(aięgtt" Mtu,grt,l,t l&,ttt.lx,: tlźycitt, i lt,tul,użycilt, kryl,yhi, fent,i,n,i,łl,yczn,ej a, bu,-
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a7F.Adamtak,,,Błogosławionamięd,zyniewiastanlri'''s.(ii}.
a8 U. Ern st, Międ,zy celąklaszr";"Ę"i:lnąd,rogttr, Ilozttxl,żtln;,l lllul

tełłstem Tbresy z Alsila ,,porl,n,iety ,nttisci hożej",,,Kilttldrłl" 2(X)l, nr t,

s. 138 i 145.
at) 15i,1.,n,,, s. 160.
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ptzez uktzyżowanie, sdyż chciała wieść zycie monastyczlle
i odmówiła wyjśc:'a za mąz, różni się od podobnych historii
męczeństwa tym, że opieka Boga nad nią ztealtzowała się
ptzez to, że obdarzył ją twarząJezusa. łm samym powstał
obtaz wiszącej na krzyżu młodej kobiety o męskiej fizjono-
mii. Na tę opowieść nakŁada się w Domu dziertnym, domu
nocruym druga - historia mnicha Paschalisa, który spisuje
żywot świętej, a sam pragnie się znaleźów innym, kobiecym
ciele. Skomplikowane rozterki duchowe zat6wno świętej
(której fragmenty tozważafi batdzo przypominają uniesie-
nia średniowiecznych mistyczek), jak i mnicha zostająskon-
frontowalle z instytucją Kościoła, w obrębie której nie ma
dla takich doświadczeń miejsca: Itczy się tam przede wszyst-
kim zgodnośó dogmatycztla i stronienie od wszelkich niejed-
noznaczności. T\rmczasem sama Tokarczuk ustanawia Kum-
mernis patronką wszelkiej przemiany wewnęttznej'g. Ęm
samym autorka ptzyznaje sobie zarówno prawo odpomina-
nia kobiecej przeszłości, jak i zacieta granice między tym, co
w obrębie KościoŁa może zostaó wypowiedziane, a tym, co
musi zostaó pominięte, choć realizuje to wyłącznie w obrębie
fikcji literackiej. Wydaje się, jak gdyby pisarka wprow adzała
w życie projekt Mary DaIy, która apelowała do feministek,
by przektoczyŁy nadmierną ostrożnośó wtedy, gdy formułują
hipotezy na temat kobiet z ptzeszłości otaz aby zrezygno-
wały z wpojonego ptzez pairiarchat d,ążenia do ścisłości.
Obie te postawy hamująbowiem, w jej opinii, mozliwości od-
tworzenia losów kobiet i pozbawiają je historii60.

Zrekonstruowane powyzej tekstowe strategie feministek
(lektura kontekstow a, w y znaczniki s p ecyfic złlego, kobiec e go
stylu oraz zwrot w stronę historii kobiet) zanltteresowanych
zagadnteniami duchowości stanowią zaledwie początek ich
starań o reformę religii chrześcijańskich, struktur kościel-
nych otaz sposobu myślenia o Bogu. Nowe egzegezy często

schematyczna i uproszczona analiza całkowicie podporządkowana jest
tezie o konieczności zachowania czystości. Por. E. Abbott, Historia ęeli-
batu, przeł. M, Palcewicz, Wrocław 2003, s. 76-77,

óe lbidem, s. 86,
00 M, Daly, Poza Bogienl Ojcent,, a. 28.
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wiania Boga, jakąteolożki proponują prowadzi w 9tronę re_

Iisii niechrześcij ańskich.

3. furdroginia i antropocentryzm

Feministki uznaŁy, że głównym niebezpieczeństwem an_

tropomo tftcznych przedstawień Boga jest utrwalenie podzia,

łu na świat kobiet i świat mężczyzn, polaryzacja pŁci otaz

or J. Majewski, Macierzyńskie oblicze Ojca. Konsekwencje ,,nowYall"

akcentów , nour)oniu Magisterium Kościota o Bogu, ,,Więź" 1998, nr l,
s. 102. R.R. Ruther zwróciła uwagę na to, że Kościół katolicki poeługtrj0

.ig j"arrocześnie kilkoma teoriami antropologicznymi, w_zajemnio zt,

.oiłsprzecznymi: (1) dopełniania egalitarnej wzlr,

jemności; (2) Śzczególnąwersją lu owanej jako ltłt

wanie się wszystklch mężczyin i , czyli pielę$tltl

jącymi ,,bycie dla innych"; (3) antropologią hierarchiczną opartą tttt
";1"gii, ń ttórej męskośó ma się tak do kobiecości, jak Bóg do czlowlp

czeńgtwa. R.R. ń.rtńer, Dialog i głu,ehytn,. Od,polttiedź na wa,l,ykań,afu1

rl,eklarocjęul kttlcnriikobiet,,,,Krytyktt Polityczntt" 2()06, nr 7/8, rł, tlż4,
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pomocy, otaczanie troskliwym bezpieczeństwem, gotowość
do przeb aczantta62.

Mary Daly zwróclauwagę, że teidealizow ane przez chrześ-
cijaństwo cechy kobiet stawiają je * roli ofiary, są cechami
kozła ofiarnego63. Adamiak nie idzie w swych tozulażaniach
tak daleko, jednak interpretując słowa Jana pawła II z Listu
apostolskiego o godności i powołaniu kobiety (1988) wskazu-
je, że przypisanie kobiecości konkre
jednoznaczr'e z sugesttą iż,,pewne ce
bietę tylko dlatego, ze jest kobietą ż
pracowywaó, że nie kosztują one jej wewnętrz:nego trudu"64.

mówienie o Bogu jako matczynym ojcu, to nigdy na tej d,ro-
dze nie dojdziemy do upragnionej równowagi obrazów od-
noszących się do obojga płgl"67. kieruje w ten sposób myśl
w stronę akceptacji androginicznej boskości68. z kolei mó-
wienie, że patrtarchalny Bóg był pierwszą matką i że sam to
objawił - Daly okreśIa jako ,,tażąco głupie''69.

Aby te dotychczasowe przedstawienia Boga, które nie re-
zygnują ze płciom pewnych
cech i pred staje się według
teo|ożek zr nych, które sta-
wiane są współczesnym kobietom ptzez kościół za wz6t.

62 J. Majewski, Macierzyńskie oblicze Ojca, s. 105.
63 M. Daly, Pozo, Bogiem Ojcem, s. 24.
6a E. Adamiak, Milczqca obecność, s.52; por. takze list otwarty do

1tłrpieża Jana Pawła II C. Halkes: eadem, ,,Błogosławiona międ,zy nie-
tuiastanli", s. 60, przyp. 165.

66 B. Ądąmiak, Milczqca obecność, s. 54.
(i6 E. Adamiak, ,,Błogosławiona nńędzy niewiastami'', s. 43.
(i7 Ibidem, s. 44-45, Hampson zainteresuje fakt, że w obrazie macie-

l,z.vliskicgo Boga ojca istnieje pewna asymetrycznośó: nie można bo-
wit,nl wyobrnzić sobie, że Bósjest ojcowską Matką. D. Hamp on, After
( |ltriati,on,i,t,y, s. 176-177,

(lH lllirltlnr, n. ?tł.
lll) M, l)lrl.y, Iłlzu, lkryirnt, ()ju,tlł, n. 29,
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70 lbidem, s. 23.
?1 E. Adamiak, Mariologia, s, t22,
72 lbidem, s. 123.
?3 E. Adamiak, ,,Błogo'łowiona międ'zy niewiastami"' g' 82'

?a Ibidem, s. 76.
7rl I id"*, g. 76.

SzczegóI'nątrudnośćdlakatolickichteolożekstanowi
myśIUrzęduNauczycielskiegoKościoła-owzotczościMaryi,
matki Chrystusa. Daly "u*"i 

w przypad\u postulatu naśla-

dowania .l""rrr. odnitsła się nierrin_re {o samej koncepcji

i*o,"""iamod,elowychposta;i':::ł?:;;#,jJflx';:i":

> sposób życia postulował sam

fiaryi naj pows zechniej eksplo-

atowaneokazująsięokreślenia:matka,dziewica,żona(ob.
Iubienic a), czylt postrzega sIę

sobowy wzitjaki stanowi Ma,
której Maryja jest wzorent

ór tak samo dta kobiet, jak

Teolożki feministyczne nie

tyl ptzeniesiono (a i one w

tego ptzyczyluiają) element
się jednak między sobą w
wskazuje na ogtarllcz,oną r
w chrześcijaństwie:,,Maryja
bogini>, jako <ofiara gwałtu
han porównuje bogactwo ryt
stawień pog.n.kict, UOstw gll

i dochod,zi do wniosku , że to, drl

postaci Maryi spowodowało rrli
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jak śmietó, zemsta, prawodawstwo z kobietami76. W Mgłach
Aualonu, powieści fantasy, która jest wersją sagi arturiań-
skiej opowiedzlaną z perspektywy siostry króIa Artura,
kapłanki Wielkiej Bogini, narratorka z V wieku posiad a już
feminist y cznąwiedzę na tema t chtześcij aństwa i ironi zuje:
,,Nie wiodę sporu z Chrystusem, tylko z jego księżmi , którzy
Wielką Boginię zowią demonem i zaprzeczają że kiedykol-
wiek Ona miała władzę na tym świecie. W najlepszym razue
mówią że Jej moc pochodziła od szatana. AIbo ubierają Ją
w błękitne szaty Pani z Nazaretu - która tzeczywiście na
swój sposób posiadała moc - i mówią że była wieczną dzie-
wicą. Ale cóż dziewica moze wiedzieć o smutkach i trudach
Iudzkośc7"772 Teolożki skupiająsię jednak nie tyle na zaprze-
czalr:ilu, że Maryja była dziewic{8, ile zmieniają wykładnię
tego terminu. Można tutaj znowu przywołać powieść Brad-

76 I. Birkhan, Niemy wzorzec. O dekonstruhcji symbolicznego skrzy-
żowania matkii córhi w Marii,,,Katedra" 2004, nr 5, s. 53. Birkhan wpi-
suje się także w nurt myśIenia o Maryi jako zdegradowanej i zdetronizo-
wanej bogini, zwracając głównie uwagę na jej milczenie: ,,Nie istnieje
sekŚualny akt zapłodnienia, również podczas porodu hymen nie zostaje
uszkodzony, nie ma więc tym samym miejsca na żadną możIiwą do zta-
nienia cielesność, nagość, krew. W centrum uwagi staje nienaruszenie,
czy też nawet nienaruszalnośó, jakby Maria była jedynie <zjawiskiem>,
może rodzajem bogini na ziemi. Maryja wprawdzie umiera, ale jej
śmieró nie jest tematem pierwszoplanowym ani boleśnie dramatycz-
tryffi, jej umieranie jest taczej cichym zasypianiem. Maryja zna ból
i śmieró głównie jako matka w żałobie po Innym w postaci syna". Ibi-
dem, s. 59-60. Por. także A. Aliti, Dzika kobieta, s. 136-142.

77 M. Zimmer Bradley, Msły Aualonu, przeł. D. Chojnacka, Poznań
2001, s. 7.

78 Mozna tutaj porównaó kult dziewicy Maryi z kultem żywej bogini
Kumari z Doliny Kathamandu, którą zwykle zostaje czteroletnia dziew-
t:zynka. Jak komentuje Anna Nacher: ,,Kult Kumari - podobnie jak
Nłrjświętszej Maryi Panny - jest przede wszystkim kultem nieskala-
ltcgo dziewictwa, kobiecości niedojrzałej, pozbawionej <nieczystej> cieles-
tl<lści, ciała, któremu obca jest krew w każdej postaci, nie tylko krew
lltcnstruacyjna. Ten kult dziewictwa ma pewnie wiele wspólnego z mę-
xkim pożądaniem niewinnej partnerki seksualnej, dziewicy, która łatwo
;lrltlporządkuje się swojemu partnerowi, a |uż na pewno nie stanowi dla
,1ilrgt) zttgrożenia". Nacher podkreśla fakt, że,,byłe" żywe boginie kończą
lrlrjczęścicj jako prostytutki. A. Nacher, Ścieżkanli bogiń i, śmiertelnyclt,,
l. 2$.
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nauka Kościoła o powołaniu kobiety przede wszystkim do
macierzyństwa zostaje podana w wątpliwość.

Nowe eksplikacje zwlązalle z postacią Maryi likwidują
istniejące wykładnie tego wzorca osobowego i pokazują ją
jako autonomiczną samodzielną i pełną wiary jednostkę.
JeśIi potraktowaó poważnie konstatacje Adamiak, że wize-
runek Maryi kształtował wyobrażenia o miejscu i roli ko-
biety, ale w nie mniejszym stopniu obtaz kobiety w danej
epoce wpływał na to jak postrzegano Maryję86, to mozemy
stwierdzić, że opisywana tutaj zmiana dotycząca jej wize-
runku ma służyć takiej reprezentacji Maryi, która ,,byłaby
możliwym modelem identyfikacji dla kobiet krytycznych,
feministek"S7. Stąd akcenty padają na takie cechy Maryi
jak samodzielność, samowystarczalnośó, odwaga i głęboka
wiara88. Dzięki nowym komentatzom teolozki mogą pole-
mizowaó z utrwalonym ptzez tradycję Kościoła wizerun-
kiem pokornej i cichej (milczącej) matki. Jak podsumowuje
Adamiak:,,feministycznie ujęty obtaz dziewicy symbolizu-
je wszystko, co jest w kobiecie całe, autonomiczne l ntezależ-
ne. Tak rozumiana postawa dziewictwa może być konty-

86 E. Adamiak, Maryja niejedno ma imię..., ,,Biuletyn Ośki" 1998,
nr 3(4), s. 44. Wpływ momentu historycznego na kwestię wzotczości Ma-
ryi według większości feministycznych teolozek był wykorzystywany
w celach politycznych: ,,I tak na przykład renesansowy i barokowy obra7
Maryi odpowiada ideałowi klasy wyższej, arystokracji; dziewiętnasto-
wieczny Jej wizerunek natomiast stanowi potwierdzenie małej rodziny
powstałej na skutek uprzemysłowienia i rczdzielenia domu i miejsca
pracy. Rodzina stała się wówczas dla Kościoła cota7, ważniejszą<twier-
dzą> pobożności, a kobieta zostaje do niej przypisana jako sttażniczka
ogniska domowego". Eadem,,,Błogosławiona między niewiastami",
s, 85.

87 E. Adamiak,,,Błogosławionq, między niewiastami", s.7O-7I. Oczy-
wiście nie tylko postaó Maryi zyskuje w interpretacjach badaczek miano
feministki. A.M. Misiak wskazuje, że od lat siedemdziesiątych artystki
reinterp re tuj ą znaczenie przyp isywane bohaterko m Bib lii i tak na pt zy -

kład w pracy Judy Chicago The Dinner Party Judyta została ukazana
jłrko bojowniczka o prawa kobiet i mścicielka ich krzywd. A.M. Misiak,
,lu,dyta - postać bez granic, Gdańsk 2004, s. 170-171.

EE ,,Postańa Maryi to słuchanie i posłuszeństwo Duchowi. Jest to po-
ltawa wiary, która w żadnym wypadku nie odpowiada w sposób natu-
rnlny psychice kobiety bardziej niż mężczyzrty". E. Adamiak, ,,Bło-
glałaulionu nlięd,zy niewiaatanl.i", B. t00-101.
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moŻe nie od tazu, moze poz

zsMiędzyinnymrnapod.stawteMgiełAua^loryy.swoiateorięoŻtl&QaQ.
niu d.ziewictwa i i.;ń boginicznyffiffł" ł. łtiti. Por, ł, Aliti, Dziha

hobieta, 
.ifi'fili?,,,Błogorławiona międ,zy ruiewiastami", s. 87,

81 lbid,em, s, 93,
azń-.-Daiy, Poz m, s, 26,

83 E. Adamiak, o'ńtęa"y nie.wiastami", g, 96,

8a E. Adamiak, izo, iÓ,l hkże: ,ud,*, "Błogoaławlo,

no *Ęd,ry niewiaatami", e,96,
86 E. Adamiak, ,,Błogoelawiona nńęd,zy nieuliaetatni", s, 60,
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nuowana pomimo współzycia seksualnego, potomstwa,
wieku"89.

Maryja feministek wyśpiewuje swój manifest Magnificat,
który staje się w teologicznych egzegezach ,,pieśnią wyzwo-
lenia, pieśnią chcianej przezBoga społecznej sprawiedliwoś-
ci"90. T\rm samym Maryja opowiada się po stronie ubogich,
pozbawionych praw czy też - nie wahają się bowiem lżyó
współczesnego słowa - dyskryminowanych: ,,W pieśni cho-
dzi o całkoivite przewartościowanie wszystkich panujących
(nie)Iudzkich wartości w świetle KróIestwa Bożego"g1. Mat-
ka Chrystusa to właściwie rebeliantka, która nie zgadza się
na istniejący system dystrybucji dóbr, na hierarchuczny
układ sił, dlatego właśnie można jej Magnificat przepisaó na
współczesny jęryk i uczynić ją patronką ruchu wyzwolenia
kobiet:

Napisane jest, że Maryj a rzekła:
on przejawia moc ramienia swego i rozprasza pysznych
strąca władców z tronu i wywyższa ponlżonych.

Dztś mówimy to tak:
Wywłaszczymy naszych posiadaczy i będziemy wyśmiewać

się z tych,
Ktfuzy znają istotę kobiecości
Skończy się panowanie samców nad samicami
Przedmioty staną się podmiotami
Uzyskają swoje własne lepsze prawogz.

Pieśń wychwalająca sprawiedliwośó Boga zmienia się więc
w wezwanie do walki, a zdanie ,,On strąca władców" zyskujo
podmiot zbiorowy:,,wywłaszczymy naszych posiadaczy".

89 Ibidem, s. 98.
90 C. Halkes, Pieśń protestu Magrl,ificat, ,,Więź" 1993, nr 1, s. łł(),
91 E, Adamiak, ,,Błogosławiona między niewiastani", s. 1()i].
92 Fragment wiersza D. SólIe cyt. za: E. Adamiak, ,,Błogosktltli,tltl,tt

między niewiastan,Li", s.106. Dorothee Sólle rozpoczęła swojc tctlltlgitl,ł.
ne pisarstwo z perspektywy marksistowskiej. Od lat osicmdziclsilli,yrllt
w pełni utozsamiła się z femtntzmem. Jej teologia jcst wyritźtlit, zltkrl-
rzeniona w niemieckim doświadczeniu nazizmtt, Hrlltlcitrtsttl ()rtlz w rtl.
chu pacyfistycznym. Za: R.R. Rtlcthcr, 'I'lu, Ilttt.t,t,|ł?n,(? ol'(illł,islitttl, l"ę,-

nt.i.n,i,sl, 'I'lt,ullogy, s. l2.

Teolozki feminis t y czne zr ezy gnuj ą teżz b u dowania opozy -cji między Maryją a Ewąg', ił""ń,'1;' brak pozytywlrychwzorców siostrzanych/matczynych wię"i jest tak że złączonyz kulturą patriarchalnąga: ,,polary r^"iu Ewa-M aryjama de-strukcyjne skutki dla obrazu,jaki xtscioł głosił o kobiecie.Obie Postacie ne przeciwko kobietom,,95.Kolejnym i prz rzyjaźnii miłości będą Ruti Noemiru 
"ry i Maryja.

Feministki zastosowały taką samą .t""i"gię, j aka dotyczyłasłowa ,,dziewictwo", wobel słowl.od;;;;ą*go się do Ewy i po-lecenia bycia,,pomoc{' mężczyźnie, czylmrra.łv mu now e zna-czel7le. Halkes buduje swojąinjurp""tu.ją oawołując się do he-brajskiego słowa ezer t piri, ko.ri"k.iffituruurę stwi erdza,że w innych miejscach 
-pisma 

oznacza ono ,,pomoc, którą jestBóg dla człowiek a" - Ato prowadzi do konstatacji, którą tak re-feruje Adamiak: ,,Nie cnoazi yig: o po-o. |odpo."ądkowanąale o pomoc, która zostaje udzielona 
" *łu..rych mozliwościi nadmia.l)"97. Ta nowa eksplikacja jestl.tot.r", sdyżchociażbyprzez św, Augustyna słowo ,,pomoc" z Księgi Rod,zaju byłoaumaczone jako poToc przy przynoszeniu na świat dziecka.Wynikał o to z poglądu ł"g".ty lla, zekobieta odgrywa wyłącz-nie bier.rą ,oię \rry ".pi"J"ieniu, u 
"rlo*iek zawarty jestw męskim nasieniugs. Hanna Lisowsku irt".p.etująca opis ku-szenia Ewy przez wężaw konteks.i" to,rtt*, wśród których wy-rastała tradycja judaistyczl7a, zwtaca uwagę, ze imię Ewaoznacza ,,karmicielkę", ale nie w znaczeniu *óui"."j u.r"gii,czylt zdolności do karmienia niemowląt, ur" pTzezwzgląd nafakt, ze ,,to ''a zy*a owoc i pod,aje Adr-o*i. W opowieści bi-blijnej Ewa nie karmi piersią lecz owo."m *iu dzy''9s. Lisow-

Androginia i antropocentryzm 3l9

93 Por, R, Ammichy-Quinn, Co r^::.*awspólrtego z Mariq? Teologia,,,',yly i łłategoria płci, ,,kut"ór)u|' 2004, nr 5, s. 5-17.9a E. Adamiak, ,,Bi;łirorro*tono międ.zy nietl,,ństami'', s. 84.!)r'Ibidem, s. 92..

,,, ,iir',i,r|,ii,':".';Śffi:iak, 
Milczqca obecność, s. 77_83; eadem, Kobiety

|)7 I,], Adamiak, ,,Błogosławi,ona nlięd,zy niewiastanti'', s. 54.|'8 l,]. Adlrtrtiltk, ,,I.'r.ziz hobi,t tę i,,,i,r,ri, p;,";; i;;|Jtę zy"ir'', s. 48-49.
,,,, ;:'l| ,lrj:"*-l.u, 

llisltlt,i",,l"|ti,u",i,ztt,t,j;,'-6"r;;;:,ń"ym głoserll" 1991_1,
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wy103. Dla Cixous Ksjęga Rodzaju opowiada o kobiecie sku-
szonej nie ptzez węża, Iecz ptzez jabłko, ,,które apeluje
o poznanie". Przeciwstawiając się abstrakcyjnemu zakazo-
wi, Ewa,,wybiera rozkoszpoznania, smakuje wnętrze owocu
i dowiaduje się, że jest dobre"l0a. Gest E*y ukazuje jej stosu-
nek do własnego wnętrza, btak lęku przed penetracją i do-
tknięcia od wewn ąttzlo'.

Kolejną postacią którą teologia feministyczna stawia
w odmienionym i - co ważniejsze - korzystniejszym świe-
tle jest Maria Magdalena. Teolożki nie kryją zdumienia w jak
ogromnym stopniu przekłamaniu uległ jej wizerunek, przez
katechezę t sztukę utożsamiający Marię z Magdali z jawno-
grzesztalcą ,,Młody Kości6ł zatroskany o swą moralną czy-
stość zestawił, utozsamll <<złe duchp>, które Jezus wypędził
z Mar7i, z gtzechem nieczystości, a ptzez to Marię z Magdali
z wielką gtzeszrrucą]'100. Adamiak podkreśIa, że używanie
w stosunku do kobiet takich greckich wyrazów jak; akolou-
theo C,iść za") otaz diakoneinlo7 (,usługiwaó") jednozllacznlue
wskazuje na fakt, że kobiety były uczennicami Jezusa, a Ma-
tta z Magdali cieszyła się wśród nich szczególnym autoryte-
tem108. Feministyczne egzegetki podkreśtają że Miriam była
kobietą wolną otaz majętną109. Jezus uzdrowił ją (obecnośó
złych duchów spowodowała bowiem, że byŁa garbata) i na-
zw ał,, C órką Abrah am a", co niewątpliwie j ą nobilitow ało 1 1 0.

Ttry wymienione ptzeze mnie postaci biblijne, choctaż
stanowi ą zr ęby feminist y czlnLego odpominania ko ścielnej hi-

103 Por. także H. Lisowska, Ilisloria detronizacji bogini, s. 63-67.
104 K. Kłosińska, Miniatury, s. 55
105Ibidem, s. 16.
106 E. Adamiak, Maria z Magdali, ,,Więź" 1993, nr 1, s. 83.
107 Por. także interpretację znaczenia tego słowa dokonaną ptzez

K. Olgyay- Stawikowską. K. Olgyay- Stawikowsk a, Bib lij ne u) o ln ert's stl.L -

dies. Od/baśnia/nie kilku kobiecych postaci Nowego Testam.entu. Pro-
pozycje metody pracy z tehstem, ,,Katedra" 2OO4, nr 5, s. 222.

l08 E. Adamiak, Milczqcaobecność, s. 104; por. eadem,,,Błogosławio-
n,a, nliędzy nieuliastami", s. L5.

l09 K. Olgyay-Stawikowska, Biblijne won"Len's studies, s,22O. Autor-
kłr posuwa się nawet do stwierdzenia, że Maria Magdalena współfinan-
stlwlrłłt misję Jozttsa.

ll() [bidom, rł, 2iJ0.
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skabudujeanalogięmiędzykultemboginiaopisemrajuwBi.
blii iwskazuj" ,rl ioginiczne c chy Ewy, to ona Posiada moc

ota1, wiedzę o naturze,
Dla filozofki Birkhan posta

tabu musiało się dać zacytow

ó możliwośó odrzucenia ptzezl

utożsamienie z szatanem
Ewa natomiast dyskutując
zwiększenia, ubogacenia s

nie przyjmuje od niej owo

u)zorzec, s, 62,
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czqc,Q, obccrlość, g, ż4,



Androginia i antropocentryzm

wiązującym wówczas babilońskim prawem) prawowitych
potomków patriarchom, wówczas gdy ich małżonki okazy-
wały się bezpłodne1lz.

Właśnie ztej perspektywy poznajemy świat przedstawio-
ny w powieści science fiction Margaret Atwood Opowieść
Podręcznej. Ptet\Mszoosobową narratorką jest właśnie Pod-
tęczlla, niewolnica, do której zastosowano to samo prawo, co
w przypadku Bilhi. W teokr atycznym, opartym na literal-
nym odczytaniu Biblii państwie ptzyszłości, Podręczna, któ-
rej odebrano dziecko, ma urodzić kolejne parze zajmującej
w kastowym społeczeństwiewyższąod niej pozycję.W pierw-
szej, najobszerniejszej części powieści przenosimy się w nie-
zbyt odległą przyszŁość i poznajemy nowy/stary układ spo-
łeczny z punktu widzenia Podręcznej. Postaó ta ma ptzeszłośó
podobną do współczesnych kobiet (pracow ała zawodowo, wy-
szła za mąż, urodziła córkę, opiekowała się kotem), po cichej
rewolucji natomiast straciła męża (ponieważ był rozwodni-
kiem), córkę (sdyż oddano ją bardziej prawomyśInej rodzi-
nie), a sama, ze względu na płodnośó, została reproduk-
torką. Opisywane ptzez nią bez emocji wydarzenia tchną
okrucieństwem i przemocą której doznała i doznaje, choć
dokładne odgrywanie niektórych scen biblijnych prowadzi
czasami do groteskowych efektów: akt zapłodnienia odbywa
się w obecnoś ct żony, ptzy porodzie natomiast prawowita
małżonka udaje bóle porodowe.

Juz w pierwszej części powieści pojawia się wątek zwią-
zany z postacią matki Podręcznej, współczesnej czasowi po-
wstawania książki debaty feministycznej o zakazie pornogra-
fii. Wydaje się, że biblijny temat zostaje tutaj wykorzystany,
by pokazaó w jakim stopniu hasła o potrzebie szczególnej
ochrony i opieki nad kobietami zbleżne sąz poglądami naj-
większych obyczajowych purytan t że w gruncie tzeczy pro-
wadzą w tę samą nieprzyj aznąkobietom, stronę. Właściwie

ll2Feministyczną interpretację fragmentów poświęconych tym
dwóm postaciom napisala E. Adamiak, zwracając szczególną uwagę na
flrkt, że o ich bólu, przemocy wobec nich Pismo właściwie milczy. E. Ada-
miak, Kobiety w Biblii, Stary ftetanlent, Kraków 2006, s. 17-19, 29-3I,
36.B7.
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lll E. Adamiak, Milcząco obecnoóć, s, t07,108,
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na tej interpretacji mozna by poprzestać, gdyby nie druga
częśó powieści, umieszczolua w dalszej przyszłości, z perspek-
tywy której opowieść Podręcznej jest oceniana jako dokument
historyczny - Komentarz historyczny do Opowieści Podręcz-
nej z 2195 r. To kilkustronicowe sprawozdanie z konferencji
naukowej pokazlje, że metoda czytanta uwzględniająca kon-
tekst historyc zny sŁuży taczej usprawiedliwianiu okrucień-
stwa, jakie spotkało Podręcznąoraz wskazuje jej subiektywny
(w domyśle - nie budz ący zaufania) punkt widzenia. Pań-
stwo Gilead staje się więc pewnym jednorazowym faktem
w historii ludzkości, a wszelkie oceny moralne zostają
w zwlązku z tym zawieszone. Atwood udaje się jednak uzy-
skać efekt pewnej niewygody intelektualno- etycznej, gdyz po
pierwsze - bohaterka jest właściwie współczesną czytelni-
czek, a jej przeszłośójest ich tetaźniejszością co moze wytwa-
rzaó efekt utozsamienia. Po drugie zaś dlatego, że dotyczy t<l

krytyki metody stosowanej z dużym upodobaniem ptzez fe-
ministyczne badaczki biblijne czy szerzej - historyczki, mo-
tody, która ptzez dystans czasowy oraz obiektywizującrl
uogólnienia uniemożliwia mówienie o cierpieniu i krzywdzitl
poszczegóInych kobiet113.

Adamiak zdaje sobie sprawę z tych niebezpieczeństw,
dlatego swoje opowieści o biblijnych kobietach, które byly
maltretowane, gwałcone, oddawane mężom w celach repro.
dukcyjnych opatruje eksklamacjami, nie usprawiedliwirr
działań patriarchów, wskazuje na niemozliwośó zrozumitl.
nia starożytnych praw i ich okrucieństwa. W przejmującym
tekście Nie! ustanawia córkę Dawida patronką kobiet, któro
zo stały zgw ałcone pt zez n aj b liż s zy ch kr ew nych, w ył u s k uj ąr l

z pattiarchalnej narracji strzępy zdań dotyczące Tamar, któ.
ra upubliczna kazitodczy gwałt i pozostaje osamotnitlnn
w swym bóIulla.

113 Podobny pesymizm w kwestii historycznych sttrdiów nlrtl prlrtn-
ciami biblijnych kobiet wykaże Hampson, wskazując, że są ontl przyelntlte
o tyle, o ile kierująnasząuwagę na to, co jest złew nAszynl, t:}rrzr,ńr;Unń=

skim dziedzictwie i pokażą okrucieństwo, jakicgtl to ktlllir.l;y rlrlAwlnll.
czały. D. Hampson, After Ch,risti,rl,n,i,t,y, s, 7Ą-7ń.

ll4 E, Adłtmiłlk, Kobi,et,y ul l}i,bl,i,i,, s. 120-1ż2.
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Teolożki plagną by dzięk i zabiegom reinterpretacyjnym
podwazyć zwtązek płci z pewnymi predyspozycj ami otaz ce-chami charakteru, wykorzystują wĘc t.uay./;rr" -"toJ, "*-zegezy biblijnej,by ukazać kobiety jako odwazne, samodziel-ne i wierne, 

.co ma uderzyć * łoty.hczasowe poglądy, żeświat kobiet i świat mężczyzn są światami komplementar-
nymi. wszystko to ma natomiast słuzyć odejściu od dychoto-mii i męsko-zeńskich symboli
popularne staną się symbole

stronę ttzectej osoby

jarząsię z Duchem świętym 
ona obr azY' jakie ko-

wiew i poryw wiatru, płomie
wała w stosunku do Ducha
uwagę na ttzecią osobę Boga o
o Nim/Niej poza _kategor,iami płci, w jakie uwikłana jest rela-cja Ojca i Syna117.

Metaforyczne z'7.aczellia zwtązalle z oddechem i powie-trzem przeanalizowała w Błonach umysłlz Jolanta Brach--czanna- I mimo że nie mozna jej umieścić w nurcie -vsliteologicznej, to jej nieli czlte wzmianki w tekście d,otyczące
boskości czy użyte motto mistyczki Hildegardy z Bingen118pozwalają - według mnie - przylrzeć sifuwaznie tym sto-

symbolom ptzez pryzmatjej esejów.
wszystkim przeciwstawia światło
sk są w edług niej atrakcyjniejsze odpowietrz a, gdyż nachaln ie zwracają na siluie uwagę oraz do-brze korespondują ze wzrokocentryczną kult.rrą *.p ółczes-lrą (w interpretacji owensa utozsamianych , kultu";;.-

tl6 B, Adamiak, o co chodzi w teologii feministycznej?, s. 74.ll(i [r. Adamiak, ,,Błogosławiona między niewiastanli'', s. 50.ll7 lbidcm, s. ill,
IlE wtrttt nwrócic tlwźlgę, że metafora Boga jako oddechu pojawia sięw.lrlŚttit'rl lliltlt'głrr<ly r,13irlgtln. Ptlr. M. K.rwolu*.ka, proph,ełti,ssa teuto_tlił,tt, śttli(ltt, lliltlrgtrłltt. z lli.ng.rl,; ży.i.t, i, d.zi,ekl, s. llł-l.
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triarchalrrąrrn). Filozofka staje jednak po stronie powszedniegó

i niezauważalnego powi ettza, które przypomina jej niezau,

ważalną pru.f a-o*o*ą kobiet, "Ani 
piękne, ani wzniosłe,

iri[" 
"rl"uęarr";ll2o. 

oddech natómiast kieruje jej mYŚIi Po

pierwszewstronęrelacjiczłowiekazeświatemzewnęttz.
;ń (przez oddyciranie granica między światem zewnętrz,

nym a wewnę,t źnv^zosiaje zatarti) i pozwala człowiekowi

poŁączyć się ,,ze fuildŁem energii, którego nie widzimy, ale

;i-";;" ,i uńy, ż,eono stale wokół nas jest,l127,D,iuki tym

rozważaniom ;ł z'laczelliem pow lettza otaz relacji ludzi,

zwtetząt i rośIin do świata, wzajemnego przenikania się

pierwiastków ot al-p o dporząd,kow an ta ży cia rytmo m nie zau,

ważalnych od.dechów, łut*i"j będzie Ztozum:Ieó dLaczego teo,

Iożki f"*irrirtv.r', e przeobi"zijąteologiczny słownik, Naj,

istotniejr"v_ ."t"m tego zabteguókaz,rje się bowiem_ zmiana

sposobu okreśIania reńcji _ięlrv Bogiem a człowiekiemlz2,

Krytyce zostaje poddana p,""d" wszystkim hierarchia

między Bogiń i Wae^i, j"r,u jest podtrzymywana w tek,

stach teologów, a którą odzwi"*.i"atu hierarchia Kościoła,

Ludzie.ri" _ogąbyó _-:ur. zauvłażaHalkes _ traktowani

jako własnośó 
-Bogu i zmuszani (prz 9z poczlJicie zagrożenia

nieuchronną r.uró do posłuszeństw al23. Ta ścieżka rozumo,

wania unienrożIiwia bowiem ,.ru*ró.enie się od, patriarchal,

nego ,^"lro*łńł,r,n , .o *ię""1, patriarchalne wartośol

119C.owens,DyshursInnych:feministkiipostmoderruizm,w:Poll.
mod,ernizm. Antologia przekłaair, i",a red. R. NYcza, Kraków 1998'

" ^'r}'jlł;nta, córka lreny, wnuczka Bronisławy, prawnuczka Ludwikl,

Błony umysłu, Warszawa 20O3, s, 23,
rźr 6i6"*, s. 14.
l22w książce After Christianity D. Hampson podkreśIal "BY 

leptol

zt ozumteóB 
" 
;; k;iń go o dz ie d zicźyliśmY,_ tr 33u., 

zwró ció uw a gę na E a r

Ieżnośó p"""rriJri"rri.-ńarn"j ii;;r;hii"Óo Królestwa BoŻego. BÓs bYl

Pu""-,^Król"*, Sędzią Ojcem: najw

chów rE szc7,ycie ludzkiej piramidy,

*i".rrry Inn} [...l. JeśIi <nie,biskup

dzieó<nie patriarcha, nie Bóp, Czy w końcu

t lory *a 
- żony wewn1ft1

stwa". D. t,łiónity, s,_ 6 [przeł, A,G,],

123 E. ,lł"i,ńiiary,itrriaatami", e, 26.27,

124 lbi
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utwierd za. Teolożki feministyczne s ą przekonane, że nie moz-
na myśIeć o Bogu jako o niezmiennym, wyŁącznie transcen-
dentnym, wszechwiedzącym i wszechmogącym125. Opisują
one chętniej immanencję Boga niżttanscendencję, ,,Jego" bli-
skość niz dystans w stosunku do człowieka, Boga w człowieku,
a nie poza nim. Szczegllnie zaś podkreślają takie ,,Jego" ce-
chy, jak zdolność do współcierpienia i wrażIiwość, traktują
,,Go" jako źr6dło egzystencji i inspirację do odpowiedzialnego
życia. Na poziomie obrazów takie koncepcje relacji z Bogiem
realizują się poprzez metafory źródla, łona, Boga zywiącego,
pocies zaj ące go, otaczaj ące go b e zpieczeństwem, co wyr aża się
także ptzez porównania Boga do punktu węzłowego lub trak-
towania ,,Go" jako źródła energii126. WskazLljąptzy tym na
,,Jego" działanie i traktują ,,Go" jako tzeczwistośó dyna-
miczną czyLi kładą nacisk na ,,Jego" relacyj nośćl27 .

Inspirację dla takich wyobrażeń Boga feministktznalazły
w Biblii. W dotychczasowej myśIi Kościoła używany ptzez
Jezusa w stosunku do Boga termin Abba wykorzystano,
według teolożek, do stwotzellLa,,religii ojców". Halkes zwta-
ca jednak uwagę, ze słowo to ówcześnie oznaczało bardzo
bliską i wewnętrznąrelację. T}rm samym stara się ona pod-
ważyć dotychczasowy wizerunek Boga jako patriarchalnego
ojca, srogiego i karzącegolz8. Jej zwtot w stronę metafor
zwuązar.tyc}r' z Duchem Swiętym wiąże się także z wyobraże-
niami zwlązanymi z relacją między Duchem a człowtekiem
l ozllacza połączenie otaz komunikację. Najlepiej oddaje
przy tym immanencję Boga, dzięki tej osobie T!ójcy mozna
bowiem mówić o Bogu wśród ludzi129. Sama nauka o T!ójcy
Świętej jest dla teolozki symbolem nieustannego bycia w re-
lacji i partnerstwa, które człowiek powinien realizować jako
ten, który zostałstworzony na obtazi podobieństwo Boga130.

125 Ibidem, s. 41.
126 Por. tę metafotę z wyżej cytowaną wykładniąznaczenia metafo-

rycznego oddechu i powietrza Brach-Czainy. t
l27, E). Adamiak,,,Błogosławiona między niewiastami", s. 46.
l28 Ibidem, s. 47.
l29 lbidem, g. 61.
l80 lbidem, s. 66. Por. co o Bogini przejawiającej się w Trójcy pisze

Anna Kohli. A. Kohli, Bogini ul pejzażu, ,,Zadta" 2002, nr 1 (10), s. 27.
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Rezygna cja z hierarchii między Bogiem a człowiekiem

uruchamia głębiej sięgające zmiany w myśleniu o świecie,

pod.waża bowiem irie.ar.rrię stwor zel:rta, a co za tym idzie

odkupienia. w ieotogii feministycznej to, że człowieka sta_

wia się w centru* ,ńo. zel7'a, na szczycie piramidy, a także

wezwanie do |oaporrąd,kowania sobie innych stworzeń i ca_

łegoświatauważanejestzaprzejawand'rocentryzmu.Teoloż.
ki postr ,..gująś*i"t juko si"e współzależności i zwracają się

w stronę wymiaru kosmicznegoI31, Prolvadzi to do obrazu

świata jako .i;i; u;;'UU. T"rr"ortatni obraz może nasunąć

skojarze IlIe zkult"m Wielkiej Boginim3. Jednak Halkes pod_

kreśIa,że,,poreligiimatkiireligiiojcamusimyiśódalej
do nowej duchowJś.i, w dynamice Ducha świętego, Ducha

Jej ciepła i miłości, ale też oczyszcza,

ącego ognia"l3a. Dorothee SóIle tak ujęła

sposobu myślenia o Bogu: "Problematyka
współczesnej teologii, ujęta *l"drrym_ zdaniu, daje się opisaó

jako <ateisty czf,la ii.rr* Bogar"135. Stawianie miłości Jezu_

sajakowzoruetycznego,otw"a.tośónazmianyidehierarchi.
zacjanie tylko .ior.rrrku międ,zy wiernymi a Bogiem, ale tak_

można zlakeźó także inną interp ret acj ę

nifestacji homoerotyzmu, Por, D, Hamp,

iona międ,zy n,iewiastarli", s, 63,

brama Isztat.
i34 E. Adamiak , ,,Bło51osłanlli,on,a ttt,i,ęrl,zy rt,i,t:tlli,tt,st,rl,nt,i"" s, (lż,

l:t1-1f). SóIle, Clt,rysi,oi,og,a, btlz Btlgtt, (igitl), 1lrztlł, t,), l)itlt:irrl, w: /ł,rl

1,ę1,1)!,lll,(s, s. l}(i1-1.
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że między chtześcijanami i niechrześcijanami to wyzwania
etyczne wiążące teologię z humanizmem.

Teolożki feministyczne, zwłaszcza te związ,arre z ruchem
reform w Kościołach chrześcijańskich, muszą się poruszaó
w kręgu okreśIonych tekstów, dogmatów i metod. Jednak
nawet wykorzystując te tradycyjne sposoby eksplikacji (od-
wołując się do tekstów biblijnych w językach oryginalnych
oraz rekonstruując historyczny kontekst zarówno Pisma,
jak i nauczania Kościoła) odchodząznacztale od nadal rozpo-
wszechnionego wizerunku Boga jako srogiego, sprawiedli-
wego, a L czasami miłosiernego Ojca, w stronę rozważań
o nim jako o źr6dle energii, duchu. Od Boga nad ludźmt do
Boga w/i między ludźmi. Jednak metafory, które przywołują
najczęściej skłaniają się w stronę nieantropomorficznych
przedstawień Boga, a właśnie antropomorficzlle wizerunki
są - jak się zdaje - konstytutywne dla religii chrześcijań-
skich136. Biblijny opis stworzenia człowieka: mężczyzny i ko-
biety na obraz i podobieństwo Boga wskazuje według Halkes
na to, że w Bogu ,,istnieje coś z biegunowości, która wyraża
się w ztóżnicowaniu płciowym człowieka"I37 . Tego typu pato-
wa sytu acja tozwazań nad kwestią wizerunku Boga dopro-
wadzlła chociażby Mary Daly, najbardziej chyba radykalną
teolozkę feministyczną, do rezygnacji z pojęcia ,,Bóg"'3'.

136 E. Adamiak, Znaczertie tradycji duchowości kobiet dla teologii
współczesnej, s. 73I.

137 E. Adamiak, Obrazy Boga w teologii femirtistycznej,,,Spotkania
Feministyczne", Warszawa t994ll995, s. 87.

138 E. Adamiak, Znaczenie tradycji duchowości kobiet dla teologii
współczesnej, s. l32.
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