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1. ÚVOD

Téma mé bakalářské vykrystalizovalo ze zájmu o genderová studia a teologii. 

Velkou inspirací pro studium této problematiky pro mě byla kniha Jany Opočenské 

„Z povzdálí se dívaly také ženy (Výzva feministické teologie)“ (1995), která 

představuje poměrně komplexní pohled na feministickou teologii v křesťanském 

kontextu a je v podstatě jedinou ucelenou prací na toto téma v České republice. Díky 

této studii jsem získala o dané problematice rámcový přehled a odkazy na další 

literaturu, která se stala podkladem pro moji práci.

Jednalo se převážně o zahraniční literaturu, a to zejména z USA a západní 

Evropy, kde se feministická teologie rozvíjí již několik desetiletí. V České republice se 

stále jedná o poměrně málo tematizovanou vědní disciplínu, kterou české odborné i 

laické veřejnosti představila právě Jana Opočenská. 

Feministická teologie1 má co podstatného říci ke všem teologickým disciplínám, 

nechce pouze doplňovat „ženská témata“ ke klasickým „mužským“. Přestože navazuje 

na intelektuální tradici minulosti, první texty, které bychom mohly nazvat feministicko-

-teologické, vznikaly v USA a západní Evropě až na přelomu 60. a 70. let 20. století. Od 

té doby se feministická teologie jako věda sice intenzivně rozvíjí, ale samozřejmě nelze 

zatím očekávat vyzrálý celek teologické reflexe. Ucelený naukový systém v podstatě 

ani není cílem feministických teoložek. Ženy se v prvé řadě snaží popsat pro ně 

specifické důrazy a témata, objevit ztracenou a potlačenou tradici žen. Nové souvislosti 

pomáhá odhalit genderová analýza, která používá gender jako základní metodologickou 

kategorii (viz kap. 2.3.; srov. Opočenská, 1995, str. 7; 2002). 

Téma prvotního hříchu, na které se ve své práci zaměřuji, je jedním z klíčových 

témat feministické teologie. To byl také jeden z důvodů, proč jsem si ho z celé palety 

témat, která se v rámci feministické teologie nabízejí, zvolila. Kromě toho mě zaujal 

obrovský sociální přesah této problematiky (viz kap. 4 a 5). 

Další důvod byl čistě osobní. Jako křesťanka jsem si často kladla otázky. Proč je 

žena v souvislosti s mýtem o prvotním hříchu prezentována tak negativně? Proč je 

v knize Genesis napsáno, že had oslovil zrovna ji a ne muže? Jaké jsou důvody toho, že 

                                                     
1 Pojem feministická teologie používám ve své práci v zásadě v křesťanském kontextu (proto ve své práci 
často pojmy feministická teologie a křesťanská feministická teologie zaměňuji). Ovšem feministická 
kritika náboženství se rozvíjí i v rámci mnoha jiných náboženských tradic. Po křesťanství se feministická 
teologie jako věda nejvíce rozvíjí v židovství (srov. Opočenská, 2002). 
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je ženě v rámci křesťanských církví i všeobecně vědomě či nevědomě připisována vina 

za Pád do hříchu, když muž „byl u toho“ a ani se s hadem (ať už tato postava 

představovala cokoliv) nekonfrontoval? Byla jsem překvapená, když jsem na mnoho 

svých otázek dostala odpověď četbou textů některých feministických teoložek. 

Jakým způsobem tedy feministická teologie přistupuje k mýtu o prvotním hříchu?

Na obecné rovině se ptá, jak je na základě tradiční interpretace prvotního hříchu 

konstruován pojem gender a jakým způsobem ovlivňoval vztahy v rámci společnosti, 

církve a jaký měl vliv na sebepojetí mužů a žen. Vzhledem k tomu, že tradičně je mýtus 

o prvotním hříchu2 spojován s příběhem Adama a Evy, objevují se feministické 

interpretace tohoto příběhu z 2. a 3. kapitoly knihy Genesis, které odmítají podřadnou

roli ženy a její vinu za Pád do hříchu. Některé autorky zcela odmítají souvislost 

prvotního hříchu s tradičním výkladem knihy Genesis a nahlíží na prvotní hřích jako na 

esenciální odcizení Boha a lidstva (srov. Wiley3, 2002, str. 153). 4

Zásadní je také feministická rekonstrukce hříchu jako takového. Feministické 

teoložky kritizují příliš individualizované pojetí hříchu, které ignoruje sociální zla, jako 

je např. sexismus, rasismus apod. (srov. např. Ruether, 1983). 

Mohlo by se zdát, že v dnešní sekularizované společnosti nemá mýtus o prvotním 

hříchu na vztahy mezi pohlavími a sebepojetí jednotlivců vliv. Feministické teoložky 

ovšem ukazují, že tomu tak rozhodně není. Tvrdí, že vliv tohoto mýtu je v moderní 

psyché stále přítomný. Tradiční interpretace mýtu o prvotním hříchu ovlivnila a dodnes 

ovlivňuje mnohé zákony a sociální zvyky, které ženy omezují, viktimizují a narušují 

jejich humanitu a sebepojetí (srov. Daly, 1973, str. 45).

Nejsou to ovšem pouze ženy, kdo je poznamenán tím, že se důsledky mýtu 

o prvotním hříchu neberou v úvahu. Narušuje-li vliv tohoto mýtu humanitu žen, 

narušuje i humanitu jako takovou, a je tudíž ohroženo i lidství mužů, a dokonce i 

autentický vztah k Bohu (srov. Ruether, 1983, str. 165).

Výše uvedené myšlenky pocházejí z pera Mary Daly a Rosemary Redford 

Ruether, průkopnic na poli feministické kritiky tradiční křesťanské teologie. Odpověď 

na otázku, jakým způsobem právě tyto autorky koncipují téma prvotního hříchu a do 

jaké míry jsou jejich koncepce podobné či rozdílné, je hlavním cílem mé práce (viz kap. 

                                                     
2  Výraz mýtus o prvotním hříchu používám s malými písmeny, výraz Pád do hříchu, který se dále v textu 
objevuje s velkými písmeny, tento způsob je inspirován textem Mary Daly.
3 Příjmení autorek nepřechyluji a ponechávám je v originále.
4  Není-li uvedeno jinak, jsou všechny překlady autorské.
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5). Dále představuji feministickou teologii jako vědní disciplínu a zasazuji hlavní téma 

práce do širšího oborového kontextu (viz kap. 3 a 4).
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2. TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ 
VÝCHODISKA

2.1. Vymezení pojmu feministické teologie

Odpověď na otázku, co je feministická teologie, si žádá vymezení mnoho dalších 

pojmů, které s tímto pojmem přímo či nepřímo souvisí. Jako první se nabízí pojem 

feminismus. Historicky feminismus vznikl jako hnutí vycházející z liberálního myšlení, 

které se zasazovalo o prosazování rovných občanských práv mužů a žen. Postupem času 

se zaměřil i na mnoho dalších aspektů diskriminace žen, jako je například diskriminace 

třídní, rasová apod. (srov. Knotková-Čapková a kol., 2008, str. 12). Renzetti a Curran 

upozorňují, že feminismus není jednotným ani jednolitým úhlem pohledu, spíše by se 

podle jejich názoru dalo mluvit o „pluralitě feminismů”, vnitřní rozmanitost je 

měřítkem rozvoje a stupně zralosti feminismu (srov. Renzetti, Curran, 2003, str. 30). 

Společným ideovým rysem feminismů je jejich antidiskriminační apel, společným 

metodologickým východiskem potom kritická analýza dogmat či jakýchkoli 

aprioristických tvrzení, a to zejména z hlediska genderového (srov. Knotková-Čapková, 

2008, str. 12).

Z feministických teorií vyvinul akademický obor genderová studia, který nově 

uchopuje všechny zásadní oblasti života z genderové perspektivy a problematizuje 

témata zatížena genderovými stereotypy (viz níže). Vnějšími inspirativními podněty pro 

feminismy jsou např. filozofie dekonstrukce, archetypální kritika, psychoanalýza, 

Foucaltova kritika moci nebo postkoloniální kritika. Důležitým hlediskem pro 

feminismus je rovněž hledisko kontextové a konkrétní dopady teorií na životní praxi 

(srov. tamtéž). 

V souvislosti s postkoloniální feministickou kritikou je důležité zmínit koncept 

sesterství. Sesterství vyjadřuje solidaritu a vzájemnost mezi ženami na základě vědomí 

společných problémů a vyzývá ke spojení všech žen k boji proti politickému útlaku

(Hooks, 2000). Hooks a dále např. Mohanty (2003) kritizují současné pojetí feminismu, 

které podle jejich názoru ignoruje kulturní, třídní a sociální rozdíly mezi ženami, a 

nabádají k respektu vzájemných odlišností.

V mé práci o sesterství mluví především feministická teoložka Mary Daly, která 

tento koncept uchopuje poměrně radikálním způsobem. Sesterství je pro ni pouto mezi 
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ženami, které by se mělo stát základem jakési anti-církve, kde nebude místo pro 

sexismus (viz kap. 5.2.1.5.).

Dále je nutné upřesnit, co je v tomto textu míněno pojmem gender. Renzetti a 

Curran ho definují jako konstruovanou společenskou kategorii, jejímž základem je 

biologické pohlaví. Jinými slovy lidské pohlaví jako biologická danost (bytí mužem či 

ženou) tu slouží jako základ, na němž lidé tuto kategorii konstruují. Přitom je možné, že 

jednotlivce vystihuje jen málo ze společensky definovaných charakteristik daného 

genderu. Ovšem předpoklady vztahující se k genderu lidé obecně přijímají za platné či 

správné a zakládají na nich svůj rozdílný, často vyloženě protikladný přístup k osobám 

mužského a ženského pohlaví (srov. Renzetti, Curran, 2003, str. 20). Tato definice 

genderu je velice zjednodušená a je třeba si uvědomit, že různé proudy feminismu 

vnímají tento pojem různě. Některé feministické proudy mohou například vnímat 

gender nejen jako sociálně a kulturně podmíněný konstrukt, ale jako tzv. performativní 

roli, tedy pouze jako „převlek“, který člověk přijímá nebo který chce změnit (Butler, 

1990) (srov. Knotková-Čapková, 2008, str. 12).

Při jednání s druhými se většina lidí řídí tzv. genderovými stereotypy. Stereotyp 

obecně můžeme pojímat jako zjednodušující souhrnný popis určité společenské 

skupiny, který může být jak pozitivní, tak negativní a vztahuje se ke všem 

společenským skupinám, tedy i k ženám a mužům. Genderové stereotypy jsou velice 

zjednodušené charakteristiky toho, jak má vypadat „maskulinní muž“ či „femininní žena“. 

Často se o těchto kategoriích uvažuje čistě bipolárně, tedy že „normální“ muž nemůže 

být charakterizován některými „femininními vlastnosti“ a „normální“ žena vlastnostmi 

„maskulinními“.

Genderové stereotypy se snaží muže a ženy udržet v určitých rolích, které sice 

mohou někomu vyhovovat, pro většinu lidí jsou ale spíše překážkou v tom, aby si 

zařídili život, jak chtějí, a ne na základě toho, jak to po nich požaduje společnost a okolí 

(srov. Jarkovská, 2004, str. 20). 

Mezi genderové stereotypy je možné zařadit i genderové stereotypy v jazyce. 

Předpokládá se, že existují mužská a ženská témata hovoru také, že se ženy v řeči méně 

prosazují a jejich sdělení je připisovaná menší důležitost (srov. Valdrová, 2004, str. 9-

-16). Tyto stereotypy jsou kritizovány nejen v rámci feminismu, ale také mnohými 

feministickými teoložkami (např. Daly, kap. 5.2.1.2.).

Každá společnost předepisuje svým členům způsoby chování a vzorce vzájemné 

interakce v závislosti na jejich pohlaví. Tyto předpisy jsou zakotveny ve společenských 
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institucích, jako je politický a vzdělávací systém, náboženství, rodinné uspořádání atd. 

Institucionalizované vzorce genderové diferenciace se nazývají pohlavně-genderový systém 

společnosti (srov. Renzetti, Curran, 2003, str. 21).

Ve své práci pod pojmem genderové stereotypy rozumím jednak archetypální 

obrazy, často protikladné, které jsou připisovány mužství a ženství (racionalita –

emocionalita, síla – slabost, nadvláda – podřízenost atd.), a genderové role, které jsou 

mužům a ženám přiřazeny v rámci společenství, tedy např. že muž je zpravidla 

živitelem, hlavou rodiny, a žena matkou a hospodyní (srov. Knotková-Čapková, 2008, 

str. 10).

Jedno z nejdůležitějších témat genderových studií je to, jak konkrétně se 

společenské konstrukce genderu odráží v životech žen a mužů. V této souvislosti 

upozorňují Renzetti a Curran na feministický výzkum (viz 2.3.), který ukázal, jak 

dalekosáhlé důsledky má na naši společnost sexismus, tedy preferování jednoho pohlaví

na úkor druhého. V naší společnosti častěji mužského na úkor ženského. Sexismus 

jakožto nástroj mužské nadvlády reprezentuje celý systém, proto je nutná rekonstrukce 

genderu a genderových vztahů v celé společnosti (srov. Renzetti, Curran, 2003, str. 31-

-35). Sexismus je rovněž velkým tématem feministické teologie, s jeho tematizací se 

setkáváme prakticky u všech křesťanských feministických teoložek (viz kap. 3). V mé 

práci je ústředním tématem obou autorek, jejichž koncepty podrobněji analyzuji (srov. 

Daly, 1973; Ruether, 1983; viz kap. 5).

Sexismus je typickým znakem pohlavně-genderového systému, který se nazývá 

patriarchát. Podle Renzetti a Currana je patriarchát takový pohlavně-genderový 

systém, ve kterém muži zaujímají nadřazené postavení vůči ženám, obecně jsou v něm 

mužské vlastnosti hodnoceny výše než ženské (srov. Renzetti, Curran, 2003, str. 58). 

Kulturní systém, ve kterém žijeme, je patriarchální povahy. Byl vytvořen úzkou 

skupinou mužů. Objektem, obětí a produktem toho řádu jsou ovšem jak ženy, tak muži. 

Tento řád udržují obě pohlaví stejně horlivě, není proto správné volat k zodpovědnosti 

za jeho existenci muže, neboť ženy samy tento řád přijímají, samy na sobě provádějí 

kulturní kontrolu. Mužům obecně je v tomto systému dána větší důležitost, což můžeme 

vidět jak ve sféře veřejné (např. interpretace historie), tak v domácnosti (např. to, že 

často nejsou vázáni domácími pracemi). Muži jakožto vládci si musí svoji pozici 

udržovat, být povinně úspěšní apod. (srov. Havelková, 2004, str. 178-179).

Mnoho feministických teoložek kritizuje náboženství za to, že patriarchát 

podporovalo. Např. Mary Daly (1973) poukazuje na to, že Bůh, který je prezentován 
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v křesťanství a v ostatních monoteistických náboženstvích jako muž, byl a je nástrojem 

útlaku používaným proti ženám (srov. Nye, 2003, str. 79).

Patriarchát je v zásadě založen na androcentrismu, jehož jádrem je předpoklad, 

že muži a jejich prožívání světa jsou standardem, kterým jsou následně ženy 

poměřovány. Tato představa je založena na esencialistickém pojetí genderu (viz kap. 

2.3.), které tuto představu racionalizuje a legitimizuje (srov. Renzetti, Curran, 2003, 

str. 103-104). V souvislosti s androcentrickým pojetím genderových vztahů mluví 

Bourdieu (2000) o tzv. symbolickém násilí. K němu dochází tehdy, pokud ovládaný 

nemá jinou možnost, než vládnoucího a jeho nadvládu uznat, protože k reflektování 

jeho i sebe sama a vztahů k němu disponuje pouze nástroji poznání, které s ním má 

společné a které jsou osvojenou formou nadvlády a ukazují takto vytvořený vztah 

nadvlády jako přirozený (srov. Bourdieu, 2000, str. 34-35). Tento pojem je v rámci 

feministické teologie a konkrétně v rámci rekonstrukce tradiční interpretace prvotního 

hříchu velice podstatný, neboť tradiční náboženské symboly a pojmy (včetně pojmu 

Boha) byly často vykládány způsobem, který naprosto opomíjel reflexi žen (viz kap. 3). 

Rovněž v tradiční interpretaci mýtu o prvotním hříchu nalezneme zpravidla mužské 

reflexe ženského Já (srov. Daly, 1973 a Ruether 1983) (více viz kap. 4 a 5).

Nyní se budu soustředit na druhý pojem sousloví feministické teologie. Pojem

teologie je obecně definován jako nauka o Bohu v křesťanském kontextu, v širším 

smyslu se teologické zkoumání aplikuje i na náboženství, která existenci Boha 

nepředpokládají (např. buddhismus, konfucianismus) (srov. The new Encyklopaedia, 

2003, str. 616). Pojmu náboženství ve své práci rozumím a) ve smyslu principiálním a 

filozofickém jako výkladu bytí a předepsaného etického kodexu, často shrnutého do 

dogmat, b) ve smyslu sociálně-politickém jako institucionalizované ideologii, která 

působí ve společenské a politické praxi a konečně c) ve smyslu individuálně-

-psychologickém jako osobní víře, která nemusí být vázána na žádnou instituci (srov. 

Knotková-Čapková, 2008, str. 7).

Pro moji práci je důležité vymezení křesťanské systematické teologie, neboť jak 

bylo řečeno, se zde zabývám danou problematikou v křesťanském kontextu. Vypůjčila 

jsem si definici křesťanské teoložky Dorothe Sölle, která definuje teologii jako reflexi 

praktické víry. Víru potom jako prožívání Boží přítomnosti na osobní a následně 

společenské úrovni v rámci církve (srov. Sölle, 1990, str. 5-6). Sama Dorothe Sölle 

vyjadřuje vztah víry, praxe a teologické reflexe takto:
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„Existuje zde neustálý koloběh od praxe k teologické reflexi a zpět k změněné 

praxi. Tento cyklus lidského učení je rovněž cyklem lidského života. Víra potřebuje 

teologii, aby porozuměla sama sobě a promlouvala, ovšem význam této teologické 

teorie vede k hlubší víře.“ 

(Sölle, 1990, str. 6)

Sölle uvádí feministickou teologii jako příklad teologické reflexe, která se dá výše 

uvedeným principem charakterizovat (srov. Sölle, 1990, str. 71).

Po vymezení pojmů, které s feministickou teologií souvisí, mohu odpovědět na 

úvodní otázku. Co je feministická teologie?

Feministická teologie je teologický proud, jenž by měl patřit do systematické 

teologie, která v zásadě usiluje o revizi maskulinních atributů božství. Poukazuje na 

historickou podmíněnost společenské podřízenosti žen v rámci náboženských tradic. 

Odmítá sexismus a diskriminaci (srov. Knotková-Čapková 2008, str. 12-14) 

(podrobnější rozbor feministické teologie viz kap. 3). Přitom je důležité upozornit na to, 

že je přesnější mluvit spíše o feministických teologiích, protože stejně jako feminismus 

je feministická teologie silně vnitřně diferenciovaná. 

Jak bylo řečeno v úvodu, v českém kontextu se touto problematikou zabývá 

nejvíce a nejdelší dobu Jana Opočenská. Ta vymezuje feministickou teologii jako 

intenzivně se rozvíjející vědu, jež se děje v zásadě v dialogickém procesu a zahrnuje 

nejen intelekt, nýbrž všechny smysly. Cílem feministické teologie není pouze vybojovat 

místo ženám v jejich vlastní spiritualitě, ale usiluje o plné integrované lidství, o celou 

rekonstrukci tradiční systematické teologie (srov. Opočenská, 2002).

„Jde o to participovat na Boží transcendenci. Svobodně a bez záruk úspěchu stát 

na straně lásky a vzájemnosti.“

(Opočenská, 2002)

Přestože to není primárním obsahem mé práce, považuji za důležité zmínit se 

rovněž o feministické spiritualitě, která nabízí ještě širší prostor pro kritiku tradičních 

genderových stereotypů než feministická teologie. Mnohé stoupenkyně se kupříkladu 

navracejí k matriarchální spiritualitě (viz 3.1.), jež má některé společné rysy 

s tzv. ekofeminismem (viz 3.2.5.) (srov. Knotková-Čapková, 2008, str. 13).
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2.2. Pojem prvotního hříchu

Pro základní určení prvotního hříchu jsem zvolila citace z katolického a 

evangelického katechismu, neboť jsou oficiálními prameny v rámci křesťanské 

systematické teologie. Samozřejmě jsem si vědoma toho, že je v rámci systematické 

teologie tento pojem definován a koncipován mnoha autory a různými způsoby. Protože 

předmětem mé práce není teologický rozbor tohoto pojmu, zvolila jsem pro jeho 

vymezení definice z dvou katechismů hlavních křesťanských proudů, které formovaly 

naši kulturu a jsou u nás nejvíce v povědomí. 

„Člověk, pokoušený ďáblem, nechal ve svém srdci vyhasnout důvěru ke svému 

Stvořiteli. Tím, že zneužil své svobody, neuposlechl Božího příkazu. V tom spočívá první 

hřích člověka. Každý další hřích pak bude neposlušností vůči Bohu a nedostatkem 

důvěry v jeho dobrotu.“

(Katechismus katolické církve, paragraf 397)

„Zkaženost člověka jest z Pádu a neposlušenství Adama a Evy, prvních našich 

rodičů v ráji. Zde byla naše přirozenost tak otrávena, že všichni býváme počati a 

rodíme se v hříších.“ 

(Ursinus, Olevian, 1949, str. 13)

Z genderového hlediska stojí za povšimnutí to, že v těchto definicích nenalézáme 

znaky sexismu, které jsou přítomné v tradiční interpretaci mýtu o prvotním hříchu (více 

viz kap. 4). 

Exkurz: Koncept „druhého“ u Simone de Beauvoir 

Vzhledem k tomu, že koncept „druhého“ existencialistické filozofky a feministky 

Simone de Beauvoir (1908-1986) tak, jak jej uvádí v knize „Druhé pohlaví“ (1966),5 je 

zásadní pro feministické myšlení a je rovněž klíčovým konceptem pro Mary Daly a 

R. R. Ruether, považovala jsem za důležité ho na tomto místě uvést. 

                                                     
5  Kniha je považována za jednu z nejvlivnějších knih v rámci druhé vlny feminismu, o mnoha tématech 
se dodnes diskutuje, za velký přínos je považováno rozlišení genderu a pohlaví.
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Hlavním paradigmatem této knihy je kritika vztahů muže a ženy jako mocensky 

konstruované duality Já (subjekt) – Druhý (objekt). Autorka ve své knize tento koncept 

velice podrobně filozoficky analyzuje a zasazuje ho do širokého historického kontextu.

Každá společenská skupina má tendenci vytvářet si Druhého. Je to základní 

kategorie lidského myšlení. Každý subjekt se proti jinému vždy vymezuje a vznáší 

stejný nárok (srov. Beauvoir, 1966, str. 11-12).

Ženy se však v tomto liší, neboť i ony chápou samy sebe jako ty Druhé. Podle 

Beauvoir je to proto, že jim toto postavení bylo připsáno sociálním řádem. Tím, že ženy 

svoji druhost přijímají, dokazují svou „uvědomělost“, příslušnost k tomuto řádu (srov. 

Havelková, 2007).

Ve vztazích mezi pohlavími tedy vládne asymetrický vztah. Ženy jako ty Druhé 

slouží podle Beauvoir jako projekce všeho, co mužské Já odmítá. Reprezentují 

imanenci, pasivitu a nenásilnost. Mužské Já naopak samo sebe ztotožňuje 

s transcendencí, aktivitou a svobodou (srov. Beauvoir, 1966, str. 23). Žena jako ta 

Druhá nemá vlastní bytí, je určována svým vztahem k muži. Muže lze myslet ve vztahu 

k ženě, ale ženu bez vztahu k muži ne (Beauvoir, 1966, str. 10).6

„Žena je určována svým vztahem k muži, nikoliv muž svým vztahem k ní, žena je 

nepodstatná vzhledem k podstatnému. On je subjekt, on je Absolutno. Ona je to Druhé.“

(Beauvoir, 1966, str. 10) 

Pouto, které váže muže a ženu, nelze srovnat s žádným jiným poutem, protože 

pohlavní odlišnost je biologický fakt, nikoliv nějaký moment lidských dějin. Tento 

protiklad se utvořil v lůně prapůvodního „Mitsein“ (spolubytí) a žena ho nikdy 

neporušila. Dvojice je zde základní jednotkou, v rámci které jsou obě pohlaví k sobě 

připoutána. Rozvrstvení společnosti podle pohlaví není možné (srov. tamtéž, str. 14). 

Ovšem stejně jako každá lidská bytost má žena potřebu ospravedlnit svoji 

existenci formou transcedence, protože je stejně jako každý člověk autonomní 

                                                     
6  Na tuto myšlenku navazuje Luce Irigaray. Ve svém díle „The Speculum of the Other Woman“ (1985)  
představuje logiku stejného. Tato logika podle ní neustále redukuje muže a ženu na jednu entitu a její 
negaci. Namísto logiky různých A a B, představují muž kladnou hodnotu A a žena jeho negaci. A-. Muž 
je tedy brán jako norma a žena jako jeho negace. Irigaray se snaží nalézt autonomní vyjádření pohlavních 
rozdílů pomocí protikladů A a B. Chce vykonstruovat to, co vystupovalo zatím pouze jako negace, a to 
prostřednictvím ženského imaginárna a symboliky, jež by ženám umožnily vlastní reprezentaci (srov. 
Morris, 2000, str.129). 
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svobodou, ale objevuje sama sebe a provádí své volby ve světě, kde je jí vnucováno, 

aby byla objektem, imanencí (srov. tamtéž, str. 23). 

„Drama ženy je konflikt mezi základním požadavkem každého subjektu, který se 

vždycky pokládá za podstatný, a požadavky situace, která z ní vytváří bytost 

nepodstatnou. 

(Beauvoir, 1966, str. 23)

Beauvoir se ptá, jakým způsobem může žena v těchto podmínkách dosáhnout 

svobody (srov. tamtéž, str. 23-24). Na tuto otázku se snaží odpovědět diskuzí o tom, jak 

se na ženu dívá biologie, psychoanalýza, historie, literatura, náboženství či mytologie, 

které podle jejího názoru slouží mužům jako nástroje, které udržují ženy v závislosti 

(srov. tamtéž, str. 25-142).

V kapitole Mýty Simone de Beauvoir mimo jiné píše:

„Každý mýtus předpokládá Subjekt, který promítá své naděje a plány do 

transcendentního nebe. Ženy nekladly samy sebe jako subjekt a také nevytvořily mýtus 

muže, v němž by se zračily jejich plány.“

(tamtéž, str. 71)

Beauvoir se v této kapitole věnuje rovněž „mýtu o stvoření“ z knihy Genesis. 

Z mýtu podle Beauvoir vyplývá, že Eva nebyla stvořena zároveň s mužem, ani z té 

samé hlíny jako Adam, ale byla vytažena z jeho boku. To znamená, že ani samo její 

stvoření nebylo samostatné. Eva byla následně dána Adamovi, aby nebyl sám. Žena má 

tedy svůj počátek i cíl v manželství, je jeho doplňkem v podobě nepodstatného (srov. 

Beauvoir, str. 70).7

„Pro muže je přírodou pozvednutou k jasnosti vědomí, je vědomím od 

přirozenosti poddaným; a zde je ta zázračná naděje, kterou v ní muž tak často skládá: 

doufá, že dojde naplnění jako bytost, když si tělesně přivlastní jinou bytost, a že najde 

potvrzení své svobody podrobením svobody jiné.“

(Beauvoir, 1966, str. 70)

                                                     
7  Simone de Beauvoir se stavěla proti tradičnímu manželství a roli ženy jako matky, obojí považovala za 
útlak (srov. např. Beauvoir, 1966, str. 317-318).
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Muž se snaží prostřednictvím ženy dospět k sobě samému, a tím se zvěčnit (srov. 

tamtéž). Ovšem jenom tělo se může dotknout jiného těla, a tak je Eva dána Adamovi 

proto, aby v ní naplnil svoji transcedenci, ale zavleče ho do „noci“ imanence (srov. 

Beauvoir, str. 94).8

V další části knihy se snaží autorka ukázat, jak se vytvořila „ženská skutečnost“, 

v rámci které je žena definovaná jako ta Druhá, a jaké to mělo důsledky z hlediska 

mužů (srov. tamtéž str. 24; 143-351). Tuto kapitolu uzavírá tím, že svoboda je nedílným 

celkem obou pohlaví, ovšem u ženy zůstává prázdnou abstrakcí, proto je jedinou 

možností, jak se osvobodit, vzpoura (srov. tamtéž, str. 351).

„Rezignace není nic jiného než kapitulace a útěk; ženě nezbývá jiné východisko, 

než to jediné: pracovat k svému osvobození.“ 

(Beauvoir, 1966, str. 351)9

V poslední části popisuje Beauvoir podmínky a možné překážky na cestě ženy 

k osvobození. Žena by měla být uznána jako člověk, aniž by po ní bylo požadováno, 

aby byla jako muž, zároveň by neměla být vychovávána k pasivitě, ale k účasti ve světě. 

Dokud nebude zničena myšlenka „věčného ženství“,10 nebudou mít ani ekonomické či 

politické změny vliv na osvobození ženy jako té Druhé (srov. tamtéž, str. 352-388). 

Svobodná žena se tedy teprve rodí, protože stále ještě musí bojovat o to, aby byla 

uznávaná za plnohodnotnou lidskou bytost, a tedy bytost tvůrčí (srov. tamtéž, str. 387-

388).

Žena podle Beauvoir ve skutečnosti není Druhá a je bytostně uvědoměle 

svobodnou, osobní a tvůrčí bytostí stejně jako muž, ovšem z historických a 

existenciálních důvodů sama sobě odcizenou. Historická lež je tedy v tom, že se 

identifikuje mužství s transcendencí a ženství s imanencí, ve skutečnosti je opozice 

mezi transcendencí a imanencí v každém z nás nehledně na pohlaví (Patočka, In De 

Beauvoir, 1966, str. 399).

                                                     
8  Zde je náznak metafory ženy jako čarodějnice, kterým se zabývám níže. Beauvoir v této souvislosti 
píše: „Zastaralý slovník, kde je žena popisována jako čarodějnice a kouzelnice, která muže uhrane, je 
odrazem nejstaršího a nejobecnějšího mýtu“ (Beauvoir, 1966, str. 95). 
9  Vzpoura jako jediná šance k osvobození je rovněž námětem Mary Daly a R. R. Ruether.
10 V tomto kontextu myšleno jako neměnná představa mužů o ženách jako o těch, které nejsou schopné 
transcendence.
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2.3. Metoda

Moje práce je založena na obsahové analýze textů a jejich komparaci. 

Dokumentem zde rozumím vše zaznamenané či napsané, kde se rovněž projevují osobní 

či skupinové vědomé nebo nevědomé postoje, hodnoty a ideje (srov. Hendl, 2007, 

str. 132).

Do tohoto součtu je tedy možné počítat i odborné feministicko-teologické studie, 

jejichž analýza tvoří jádro mé práce. 

Hendl definuje obsahovou analýzu jako analýzu dokumentů či textů s cílem 

rozkrýt jejich vlastnosti v závislosti na položených výzkumných otázkách (srov. Hendl, 

2007, str. 387).

Podle Dismana je obsahová analýza primárně definována jako kvantitativní 

metoda, ale je možné ji uplatnit i v rámci kvalitativních, popřípadě smíšených 

výzkumných metod (srov. Disman, 2002, 168-169). V mé práci bude touto metodou 

genderová analýza, která zkoumá způsob, jakým různé myšlenkové proudy konstruují 

pojem gender. Genderová analýza rovněž věnuje značnou pozornost genderu ve vztahu 

k sexualitě. Resp. zda je gender vnímán jako striktně duální kategorie heterosexuální 

maskulinity a heterosexuální feminity, popřípadě zda je možno ji definovat jako fluidní 

(transgender), popřípadě vnitřně heterogenní (např. heterosexuální, homosexuální či 

bisexuální). Výše zmíněná heterogennost se pak obvykle zohledňuje rovněž ve vztahu 

k etnicitě, sociálnímu postavení a podobně (srov. Knotková-Čapková, str. 90).

Genderová analýza je v podstatě totožná s feministickým výzkumem. Pokud 

bychom chtěli tyto pojmy od sebe nějakým způsobem rozlišit, mohli bychom poukázat 

na explicitně artikulovanou ideologičnost feminismu. Socioložka Reinharz, která 

upozorňuje na to, že feminismus je úhlem podhledu a ne metodou (tou je výše zmíněná 

genderová analýza), definuje feministický výzkum jako interdisciplinární výzkum 

vyrůstající z feministické teorie, který si klade za cíl sociální změnu, klade důraz na 

diverzitu lidských bytostí a v zásadě si žádá ideové zapojení výzkumníka (viz kap. 2.4.), 

obvykle si také vytváří specifický vztah ke čtenáři, vycházející z výše zmíněného 

ideologického zabarvení (srov. Reinharz, 1992, str. 240).

Níže uvádím konkrétně, co feministický výzkum resp. genderová analýza může 

zkoumat v rámci tematizace náboženství. Ve své práci aplikuji schéma Blanky 

Knotkové- Čapkové (srov. Knotková-Čapková, str. 90; 2008, str. 7-9). Je-li náboženství 

pojímáno jako metafyzický princip, může genderová analýza zkoumat, jak je v jejím 
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rámci pojímán gender božství a lidství, např. jak jsou mytické texty a sakrální etický 

kontext projektovány do vztahů mezi pohlavími či jak je gender pojímán např. v mýtech 

o stvoření. 

Genderová analýza aplikovaná na institualizovanou formu náboženství zkoumá, 

jak náboženství jako prostředek politické moci zasahuje do mocenských vztahů mezi 

pohlavími (např. jakým způsobem patriarchální struktura náboženství jako instituce 

podřizuje ženy mužům apod.). 

V neposlední řadě může genderová analýza tematizovat náboženství v sociálně-

-psychologickém smyslu a zkoumat rozdílné vnímání religiozity u mužů a u žen. Zda 

jsou statisticky podchycené rozdíly (např. míra účasti na bohoslužbách) odůvodňovány 

příslušností k pohlaví. Ženy jsou z esencialistického pohledu považovány za citovější, 

submisivnější a pasivnější, a proto jsou údajně otevřenější vůči náboženské oddanosti. 

Dalším zdůvodnění větší religiozity žen může být to, že jsou k těmto postojům 

manipulovány společenským rozdělením rolí a očekává se, že budou prožívat 

spiritualitu jako vztahovost v rámci společenství (srov. Renzetti, Curran, 2003, str. 420-

-421).

V rámci genderové analýzy božství, které je v náboženských představách často 

předobrazem světa lidského, ke kterému se člověk vztahuje jako ke svému pravzoru, 

resp. archetypu (srov. Eliade, 1993, str. 13), je pak možné zkoumat, jak je toto božství 

koncipováno z hlediska genderu, resp. zda je v daném náboženském systému chápáno 

jako genderově neutrální, s čímž se setkáváme spíše na filozofické rovině, nebo jako 

genderově podmíněné, tedy že je definováno jako mužské a ženské, s čímž se obvykle 

setkáváme na úrovni mytologie. 

Gender lidství potom zkoumá především mýty o stvoření, táže se, jakým 

způsobem je konstruován gender stvořitelské bytosti, také jak byl podle mýtů z hlediska 

genderu stvořen člověk, zda jako lidský pár, jež je rovnocenný, androgynní (bytost 

spojující mužské i ženské charakteristiky), či zda existuje nějaká nerovnost mezi 

pohlavími. Předmětem výzkumu může být také způsob, jakým normy správného 

chování představované jako Boží zákon vytvářejí genderové stereotypy a jak určují 

genderové role (srov. Knotková-Čapková a kol., 2008, str. 7-9). 

Ve své práci budu provádět genderovou analýzu vybraných textů feministické 

teologie. Kromě textů, které zde uvádím v rámci představení tématu, se bude jednat 

především o analýzu textů Rosemary Radford Ruether „Sexism and God-talk“ a Mary 
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Daly „Beyond God the Father“, resp. kapitol, které se zabývají prvotním hříchem. Dále

provedu jejich komparaci (viz kap. 5).

Vzhledem k tomu, že koncept prvotního hříchu úzce souvisí s mýtem o stvoření a 

jeho tematizace má institucionální a sociální přesah a zasahuje i do sebepojetí mužů a 

žen (viz kap. 4), budu v rámci obsahové analýzy textů provádět genderovou analýzu 

náboženství ve všech výše zmíněných pojetích. 

2.4. Lokace autorky

Lokace je v rámci generových studií považována za klíčovou záležitost. Je 

důležité uvést, kde autor či autorka stojí a jaké jsou výhody její či jeho pozice. 

Reinharz, která se tímto problémem zabývá, píše:

„Raději mám postoj, kde jsem rovnou obeznámena s pozicí výzkumníka či 

výzkumnice a kde se o objektivitě a subjektivitě nepřemýšlí jako o něčem, v čem se 

s ostatními soupeří, ale spíše jako o něčem, co ostatním slouží. Mám feministickou 

nedůvěru pro výzkumné práce, kde není ani slovo o zkušenostech toho, kdo výzkum 

provádí, mám pocit, že přede mnou něco skrývá nebo si neuvědomuje, jak jsou jeho či 

její osobní zkušenosti důležité. Takové práce mi připadají žalostně neúplné a nečestné.“ 

(Reinharz, 1992, str. 263)

Tento postoj Reinharz je pro mě cennou inspirací, a proto bych ráda uvedla svoje 

zkušenosti a postoje, které jsou důležité pro moji lokaci a ovlivňují moji práci. 

To, že se považuji za praktikující křesťanku a ženu, která se otevřeně hlásí 

k feministickému myšlení, je klíčové pro charakter mé práce. Skutečnost, že jsem 

křesťankou, přináší mé práci mnohá pozitiva, protože jsem obeznámená s problémem 

zevnitř. Jako dospívající dívka, která nebyla k víře vychovávána, jsem hledala odpověď 

na otázku ohledně víry v křesťanských církvích, nejdříve v katolické, poté v církvích 

evangelikálního směru a nakonec jsem zakotvila v Českobratrské církvi evangelické. 

Paleta církví, jež jsem jako praktikující křesťanka poznala, je nemalá, což mi umožňuje 

náhled problému zevnitř, a to rovnou z několika úhlů pohledu. Za podstatné považuji 

rovněž to, že pohyb v těchto prostředích mi umožnil poznat reakce na feminismus a 

feministickou teologii v různých církvích. 

Negativa této lokace mohou spočívat v tom, že feministická teologie je pro mě 

osobní záležitost a udržet si náležitý akademický odstup je pro mne obtížný úkol, neboť 
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je pro mě feministická teologie zároveň otázkou sebereflexe a reflexe víry. Také si 

musím být vědoma toho, že jsem již předem ovlivněna přijatými vzorci chápání mnoha 

pojmů, s kterými budu v kontextu feministické teologie pracovat, a že tyto vzorce a 

determinace mohou ovlivnit i obsahovou analýzu textů, kterou budu provádět. 

Aby mě uvedené determinace neovlivnily více, než by v odborné práci měly, 

snažím se brát v potaz to, že nemohu eliminovat argumenty, které jsou v rozporu s mým 

osobním vnímáním křesťanské víry, a zaměřovat se více na ty, které ji podporují. 
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3. KŘESŤANSKÁ FEMINISTICKÁ TEOLOGIE

Podle církevní historičky Nathalie K. Watson je křesťanská feministická teologie 

kritická, kontextuální, konstruktivní a kreativní rekonstrukce křesťanské teologie, která 

je primárně zaměřena na ženy. Jejich prožívání, myšlení a zkušenosti považuje za 

relevantní činitele křesťanské teologie, obhajuje jejich pozici jako subjektů teologického 

diskurzu a zasazuje se o jejich rovnoprávnou pozici v církvi (srov. Watson, 2003, str.

2-3).

Feministická teologie interpretuje tradici z ženského pohledu, vypráví „její 

příběh“ na místo „jeho příběhu“. Ptá se, kde hrály ženy aktivní roli a kde naopak musely 

mlčet a proč (srov. Sőlle, 1990, str. 70).

Skutečnost, že feministická teologie vychází z ženské zkušenosti,11 je častým 

důvodem toho, že je jako teologická reflexe považována za „ neobjektivní“ na rozdíl od 

tradiční systematické teologie. Také existují silné tendence zacházet s tímto principem 

„zkušenosti“ jako s něčím, co je vlastní pouze feministické teologii a čím se z klasické 

teologie vyděluje. Takové chápání teologie je ovšem velice mylné, protože opomíjí 

skutečnost, že každá teologická reflexe je založena na zkušenosti. Jak Písmo, tak tradice 

jsou odrazem lidských zkušeností.

To, co činí feministickou teologii unikátní, není její důraz na zkušenost, ale na 

zkušenost žen. Na zkušenost, která byla v rámci teologické reflexe opomíjena a která 

musí být znovu objevena (srov. Ruether, 1983, str. 12-13).

„Jedinečnost feministické teologie nespočívá v použití kritéria zkušenosti, ale 

spíše v použití ženské zkušenosti, která byla v teologické reflexi v minulosti téměř zcela 

vyloučena.“ 

(Ruether, 1983, str. 13)

Podle feministických teoložek můžeme kořeny ženské křesťanské teologické 

tradice spatřit v životním příběhu Ježíše Krista, který je v novozákonních evangeliích 

popisován jako vnitřně svobodný, spontánní muž, který soucítil s marginalizovanými a 

utlačovanými. Mezi jeho přátele, nebo jak se píše v Bibli, učedníky, patřily také ženy-

-přítelkyně, učednice. Tradiční genderové role se v rámci Ježíšova hnutí v 1. století 

                                                     
11 Kategorie zkušenosti je klíčová i pro feminismus jako takový (srov. např. Johnson, 1987; Smith 1987).
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našeho letopočtu otřásají v základech, pro obě pohlaví vznikají nové volnější prostory. 

Na základě biblických i mimobiblických pramenů vidíme, že ženy se souhlasem mužů 

vyučují, prorokují a dokonce stojí v čele společenství. Ovšem rovnostářské ideje 

vyjádřené ve 28. verši 3. kapitoly listu Galatským „není už rozdíl mezi židem a 

pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou, vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši“ 

narážely postupem času na silný odpor. Novozákonní a nekanonické spisy odrážejí 

zápas, který vedlo rané křesťanství o větší spravedlnost mezi pohlavími. Tento zápas se 

více či méně line napříč dějinami. Zásadním zlomem pro něj byl až přelom 19. a 

20. století, kdy ženy opět začaly bojovat za uznání své spirituality (srov. Opočenská, 

2002).

Feministická teologie navazuje na teologickou reflexi žen z minulých staletí. Jako 

věda se ovšem začala rozvíjet až v minulém století v USA, když bylo ženám umožněno 

teologii studovat. Intenzivnější rozvoj feministické teologie přichází až ke konci 60. let, 

a to především v USA a Německu. Za tak krátkou dobu se samozřejmě nemohl 

vyvinout vyzrálý celek teologické nauky, feministické teoložky se spíše snaží popsat 

specifické důrazy, které často vytvářejí nové a netradiční obsahy (srov. tamtéž).

To, jak se mluví o Bohu, je v křesťanském kontextu ovlivněno tím, jak je chápána 

Bible. Feministická teologie považuje Bibli primárně za produkt patriarchální kultury, 

který je výrazně androcentrický. S tímto problémem se feministické teoložky 

vyrovnávají různě. Některé, jako např. americká teoložka Mary Daly, hlásící se 

k postkřesťanskému křídlu (viz kap. 5.2), se odvracejí od Bible úplně a odmítají čerpat i 

z jakékoliv tradice jejího výkladu. Jiné, jako jsou americká teoložka R. R. Ruether 

(viz kap. 5.1.) a německé teoložky Luise Schottroff a Dorothee Sölle, zaujímají 

smířlivější postoj. Tyto teoložky, byť vidí Bibli také jako androcentrický a patriarchální 

dokument, ji neodmítají, ale snaží se ji interpretovat jako dokument, který osvobozuje a

vede ke spravedlnosti (srov. Sölle, 1990, str. 74) (viz kap. 3.2.).

Feministická teologie, i když je primárně definována jako boj žen za jejich vlastní 

spiritualitu, není pouze záležitostí žen, ale chce ovlivnit celou teologickou tradici, 

rekonstruovat ji a osvobodit (srov. Opočenská, 2002).

„Muži jsou partneři na cestě k osvobození. Jejich součinnost se vítá, pokud jsou 

ochotni vzdát se svých dosavadních privilegií. Cílem tohoto teologického úsilí je plné, 

integrované lidství všech a dobré přežití veškerého života.“

(Opočenská, 2002)
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3.1. Feministická teologie nebo feministické teologie?

Jak již bylo řečeno, ve skutečnosti nelze jednoduše mluvit o feministické teologii, 

ale spíše o feministických teologiích, stejně jako nemůžeme mluvit o feminismu, ale 

o feminismech. Přesto lze v křesťanské feministické teologii rozeznat určité proudy a 

tendence. Níže uvedené rozdělení je inspirováno Janou Opočenskou (srov. Opočenská, 

1995, str. 9-12). Zvláštní pozornost je věnovaná feministické teologii osvobození (viz 

kap. 3. 2.), neboť autorky, kterým budu věnovat hlavní pozornost, se ztotožňují se 

základními myšlenkami feministické teologie. 

1. Reformní feministická teologie

Cílem bohoslovek hlásících se k tomuto proudu je otevírat církevní společenství 

přínosu plynoucího z víry a teologické reflexe žen. Jejich úsilí se soustřeďuje na přístup 

k teologickému vzdělání a ordinanci žen. Velký důraz je kladem na mezikonfesijní 

spolupráci. Tyto bohoslovky jsou přesvědčeny, že křesťanství obsahuje mnoho 

nevyužitých možností pro revizi tradiční teologie, a věří, že rovnost pohlaví je 

skutečným poselstvím Bible. Naléhají na její přesnější překlady a hlubší exegezi 

(kritické zkoumání textu). Často se tyto ženy na základě negativních zkušeností ve svém 

společenství radikalizují (srov. Opočenská, 1995, str. 9).

2. Feministická teologie osvobození (Radikální feministická teologie)

„Usiluje o radikálnost v pravém slova smyslu – o dobrání se kořenů židovské a 

křesťanské víry. Odtud potom je třeba směřovat k obnově.“ 

(Opočenská, 1995, str.9)

Tato teologie vychází z toho, že biblická víra obsahuje kritickou transformující 

tradici, která může ženy osvobodit od sexismu v církvi i mimo ni. Za klíčové verše se 

pokládají Gn 1,27 (muž i žena byli stvořeni k obrazu Božímu) a Gal 26-28 (rovnost a 

společenství v Kristu). Za důležitý text je rovněž považován Mariin chvalozpěv 

v Lukášově evangeliu (srov. Sölle, 1990, str. 69). Feministická teologie osvobození 

čerpá i z jiné než židovsko-křesťanské tradice a symboliky. Nepohrdá tradicí, ale snaží 

se na ní zdůraznit to, co považuje za dobré pro osvobození od sexismu, a naopak 
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polemizovat s tím, co ho podporuje. Rovněž poukazuje na důležitost ženského vnímání 

spirituality (srov. Opočenská, 1995, str. 9-10) (viz kap. 3.3.). 

3. Feministická matriarchální spiritualita 

Tento kulturně-kritický směr opouští židovství i křesťanství s odůvodněním, že 

se jedná pouze o patriarchální ideologie. Tyto teoložky odmítají jak Bibli, tak 

skutečnost, že by v celých církevních dějinách existovalo něco, co by bylo pro ženy 

nějakým způsobem relevantní. Tento druh spirituality odmítá jakýkoliv mesiánský 

obsah křesťanství. Obrací se k předkřesťanským náboženstvím, především k těm, kde 

existoval kult Velké matky. Vybírají si staré rituály a prvky, jež podporují svébytnost 

ženství a vzájemný vztah sesterství.12 Tyto ženy jsou velice senzitivní vůči přírodě a 

v rámci feministického hnutí si získaly sympatie svými mírovými snahami (srov. 

Opočenská, 2002; 1995, str. 11). 

Watson upozorňuje, že tuto spiritualitu není možné vnímat pouze jako protest 

proti patriarchátu a snahu o obnovení matriarchálního náboženství. Tento druh 

spirituality by měl být spíše chápán jako náboženství „podle potřeb ženy“, neboť 

oslavuje ženské tělo, ženskou sílu, působnost žen v historii a silné pouto, jež se mezi 

ženami v jejím průběhu vytvořilo (srov. Watson, 2003, str. 58).

Tento směr naráží na ostrou kritiku radikálních feministických teoložek. 

Především je kritizována historická nepřesnost a možnost ryzího antropologického 

sebepoznání. Radikální feministické teoložky namítají, že ženy nejsou od přirozenosti 

dobré a harmonický vztah s Bohem se nedá obnovit tak, že se ženy oddělí od mužů 

nebo opustí civilizaci. Řešením je podle nich spíše historické pokání, které teoložka 

R. R. Ruether (1989) definuje jako realistické rozpoznání zla jako lidské, ne jako čistě 

mužské schopnosti. Na tomto poznání je poté možné transformovat společnost tak, aby 

byla co nejvíce využita vzájemnost13 (srov. Opočenská, 1995). 

3.2. Témata křesťanské feministické teologie

Křesťanská feministická teologie tematizuje a nově uchopuje v podstatě všechna 

tradiční témata systematické teologie. Dějí se nové pokusy o vyjádření transcendence, 

vztahu Boha a světa, zajímavé momenty najdeme v christologii a v antropologii, kde se 

živě diskutuje především o překonání dualismů. Bible se interpretuje v rámci 

                                                     
12 K tématu sesterství více Mary Daly (viz kap. 5.2.1.5.).
13  Více k tématu vzájemnosti viz kap. 5.3.1.1.
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feministické perspektivy, analyzuje se patriarchát. Pokud jde o praktickou teologii, 

klade se důraz především na působnost žen v církvi, na jejich zapojení do služby, ať už 

se jedná o liturgii, pastorační službu či ordinanci (srov. Opočenská, 1995, str. 8). 

Na tomto místě bych ráda blíže představila některá témata a důrazy křesťanské 

feministické teologie. 

3.2.1. Přístup k Bibli

V letech 1895 – 1898 vydala Cady Stanton, přední teoretička sufražetského hnutí 

v USA, knihu s názvem Women´s Bible. Byl to v podstatě dvojsvazkový komentář 

k většině biblických knih Nového a Starého zákona, jehož vznik byl motivován 

dobovou snahou teologů i laků, žen i mužů používat Biblické citáty jako argument proti 

ženské emancipaci. Ke svému ospravedlnění Stanton uvedla, že nová interpretace Bible 

je nutná vzhledem k tomu, že jakožto Boží slovo je autoritou pro muže i ženy, a má tedy 

zásadní vliv nejenom na církev, ale i na společnost. Reforma v tomto směru je podle 

Stanton nutná, protože bez revize Bible není možná ani politická reforma. Jako neméně 

důležitý důvod k feministické interpretaci uvedla Stanton zneužívání interpretace Bible 

proti ženám v průběhu dějin (srov. Opočenská, 1995, str. 44).

S těmito tezemi se shoduje nynější feministická hermeneutika zejména ve dvou 

bodech:

a) Bibli je nutno zkoumat jako dílo patriarchální kultury.

b) Biblická interpretace je vždy ovlivněna stanoviskem a zájmy interpretující 

osoby.

(Opočenská, 1995, str.44 )

Feministická hermeneutika rovněž klade velký důraz na osvobozujících momenty 

v Bibli a snaží se nezapomínat na to, že biblické příběhy byly sepsány v určitém 

kulturním a situačním kontextu. Proto se problematizuje výběr textů v Bibli i biblický 

kánon. Klade se důraz na příběhy marginalizovaných a utlačovaných žen. Často se 

těmto příběhům dává sociální a politický rozměr (srov. Russel, 1985, str. 16-17). 

Feministická hermeneutika se snaží reflektovat jak osvobozující, tak zotročující 

momenty, které v Bibli nachází. Vydržet napětí tohoto paradoxu je nesnadným cílem 

feministické biblické hermeneutiky (srov. Opočenská, 1995, str. 46).
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Základní hermeneutické přístupy k feministickému čtení Bible vypracovala 

Elizabeth Schüssler Fiorenza (1983).14 Níže tyto metody stručně představuji tak, jak je 

interpretuje Nathalie K. Watson. 

1. Hermeneutika podezření. Tento přístup je založen na tom, že všechny 

texty Bible sledují patriarchální zájmy autorů, a proto je nutné k nim 

přistupovat kriticky. 

2. Hermeneutika připomínání vychází ze skutečnosti, že interpretace 

všech textů Bible byla ovlivněna mužským nazíráním na historii a 

podle toho je k ní nutné přistupovat. 

3. Hermeneutika proklamace hodnotí všechny biblické texty z hlediska 

toho, zda jsou utlačitelské či osvobozující.

4. Hermeneutika tvořivé aktualizace vyzívá ženy, aby si vědomě 

připomínaly příběhy biblických žen (srov. Watson, 2003, str. 11-12). 

V rámci feministické interpretace Bible se postupem času vyvinuly dvě 

související oblasti výzkumu. Inkluzivní řeč a inkluzivní interpretace. Inkluzivní řeč se

snaží mluvit o Bohu v rámci mužských i ženských charakteristik (např. mluví se o Bohu 

nejen jako o Otci, ale i jako o Matce). Inkluzivní interpretace se vyznačuje tím, že klade 

důraz na plné lidství žen a bere je jako rovnocenné lidské bytosti, které společně s muži 

tvoří Boží obraz (srov. Russel, 1985, str. 13).

V edici „Obrazy ženství v náboženských kulturách“ (srov. Knotková-Čapková, 

2008) se Jana Opočenská zmiňuje o experimentálním díle, které vzniklo v USA koncem 

20. století. Jedná se o výběr biblických textů přeložených do inkluzivní řeči („An 

Inclusive Language Lectionary“). Z této práce vyzařuje přesvědčení, že základy 

židovsko-křesťanské tradice, které jsou obsažené v Bibli, dosvědčují inkluzivní lásku 

ke všem lidem bez rozdílu a že biblický Bůh přesahuje androcentrické kulturní 

kategorie. Opočenská dále vzpomíná práci našich německých sousedů, kteří v roce 2006 

vydali nový překlad Bible, který pojmenovali „Bibel in gerechter Sprache“ (Bible ve 

spravedlivé řeči). Na tomto překladu se podíleli biblisté a biblistky se snahou vytvořit 

genderově spravedlivý překlad Bible. Nejvýraznější znakem tohoto překladu je způsob, 

jakým způsobem je zde pojmenováváno božství. Nepojmenovává se zde jako 

                                                     
14  V knize „In Memory of her“ (1983) rozvinula Schüssler Fiorenza svoje hermeneutické metody a 
rekonstrukce, které následně aplikovala na celý Nový Zákon (srov. Opočenská, str. 50). 
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v tradičních překladech pouze jednostranně s gramatickými mužskými označeními, ale 

důsledně se dodržuje zásada, která je rovněž základní myšlenkou Bible, že božství 

existuje mimo polaritu pohlaví (srov. Opočenská, 2008, str. 68-69). 

Jednou z největších výtek k feministické interpretaci Bible z řad teologů je její 

subjektivnost. Ovšem feministická kritika musí být z principu stranická, a kdyby chtěla 

být tzv. objektivní, musela by se feministické rekonstrukce vzdát úplně nebo popřít její 

ideový základ, čímž by ale její obsah dočista zmizel. Tato namítka proti feministické 

teologii ignoruje metodologické diskuze posledních let, které zpochybňují pojem 

objektivity a vyjadřují názor, že všechny interpretace jsou subjektivní a jsou ovlivněny 

zájmy vykladače (srov. Schüssler Fiorenza, 1984 In Opočenská, 1995, str. 53). 

3.2.2. Řeč o Bohu

Feministické teoložky se snaží nově uchopit způsob, jakým mluvíme o Bohu a 

jakým se o Bohu mluvilo v rámci tradice. Tematizuje se především symbolická řeč 

o Bohu a k Bohu a hledá se řeč alternativní, která bude inkluzivní. V této souvislosti se 

rovněž hodnotí, do jaké míry byla židovsko-křesťanská tradice symbolické řeči o Bohu 

škodlivá či prospěšná pro pochopení skutečného vztahu Boha a člověka (srov. 

Opočenská, 1995, 2002). 

R. R. Ruether vidí v tradiční řeči o Bohu odraz „mužského monoteismu“ a z něho 

vyplývající dualizaci genderových metafor. Podle Ruether byl „mužský monoteismus“ 

v židovsko-křesťanské kultuře něco tak samozřejmého, že nikoho nenapadlo 

zpochybňovat to, že se o Bohu mluví jako o muži, tedy že má pouze jeden gender. 

Podle Ruether můžeme dohledat sociální kořeny „mužského monoteismu“ 

v nomádských kulturách, které postrádaly tradiční genderovou roli žen-sběraček. Tím se 

vytvářela daleko živnější půda pro patriarchální sociální hierarchii, než u společností, 

kde měly ženy významnou roli v rámci dělby práce (tam najdeme zmínky jak o Bohu, 

tak o Bohyni). V takovéto společnosti „mužského monoteismu“ existovalo jasně 

definované ontologické pořadí: Bůh (nebeský Otec) – muž – žena. Žena nemohla mít 

přímý přístup k Bohu, její jediná možnost, jak se k Bohu dostat, byla prostřednictvím 

muže. 

„Mužský monoteismus“ se podle Ruether stal jakýmsi psychosociálním 

prostředkem, kterým mužská vládnoucí třída interpretovala realitu, která ji obklopovala. 

Ačkoliv, tvrdí Ruerther, antické mýty mluví o Bohu a Bohyni jako o psychosociální 

realitě stejného původu, „mužský monoteismus“ ji rozdělil na mužského ducha a ženské 
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tělo. Antické příběhy o stvoření i kniha Genesis se vyjadřují o prapůvodní hmotě jako 

o něčem, co zde bylo odjakživa a je teprve připraveno k přetvoření Stvořitelem. 

Tento příběh o „genderově neutrálním původu stvoření“ byl ovšem „mužským 

monoteismem“ naprosto upozaděn a do popředí se na dlouhou dobu dostala výše 

zmíněná hierarchie Bůh – muž – žena (srov. Ruether, 1983, str. 53-54). 

„Gender se stává primárním symbolem pro dualismus transcedence a imanence, 

ducha a hmoty.“ 

(Ruether, 1983, str. 54)

Pro feministické teoložky jsou rovněž problematické konkrétní metafory tradičně 

používané pro Boha, především metafory Otce, Krále a Pána. Metafora Otce, která je 

v křesťanské tradici zažitá více než dvě tisíciletí, začíná dnes být pro mnohé ženy 

problémem. V raně křesťanské době byla představa Boha Otce spojena s láskou a péčí 

(srov. Opočenská, 1995, str. 58). Bůh se nechává oslovovat Abba, tatínku, což 

naznačuje intimní vztah dítěte a rodiče. Bůh je zároveň nazýván Pánem a Králem, 

přesahuje tedy jakoukoliv lidskou autoritu, a tím i osvobozuje od útlaku jakékoliv lidské 

autority. Poté, co se křesťanství stalo dominantním náboženstvím a zmizela idea 

rovnostářství, se metafora Boha Otce zabsolutizovala natolik, že se stala symbolem 

patriarchální nadvlády. Proto je podle Ruether důležité najít nový způsob, jak Boha 

oslovovat. Je potřeba najít jazyk, který by nepodporoval žádný systém dominance (srov. 

Ruether, 1983, str. 64-66). 

3.2.3. Christologie 

Jedním z nejcitlivějších problémů, se kterým se musí feministická teologie 

vyrovnat, je přílišný důraz na Ježíšovo mužství, který byl často zneužíván k upevnění 

patriarchálních struktur v církvi, k potlačování ženské sexuality a spirituality. Často se 

jím dokonce argumentovalo proti plnému lidství žen (srov. např. Daly, 1973).

Na druhou stranu mnoho feministických teoložek zdůrazňuje Ježíšovy výpady 

proti patriarchátu a jeho narušování stávajícího pořádku tím, že bral ženy a cizince jako 

rovnocenné, a dokonce se těchto marginalizovaných zastával. 
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„Ježíš představuje zářez v dějinách patriarchátu. Ve své patriarchální komunitě a 

společnosti se stal rušitelem pořádku. Odmítal nadřazenost a kontrolu lidí nad lidmi, a 

užití násilí.“ 

(Opočenská, 2002)

V Ježíšově postavě rovněž vidí integraci racionálního a citového elementu. Má 

pro ně význam jako paradigma a zmocnění, protože v něm byl přítomen Duch Svatý, 

který je v nás i mezi námi. Díky tomu můžeme působit jako uzdravující a osvobozující 

osoby (srov. Ruether, 1983, str. 86-87).

V klasické christologii má osvobození ústřední úlohu. Ovšem feministická 

teologie klade důraz na to, že spása je proces, do kterého je potřeba zahrnout i přírodu 

(srov. Opočenská, 2002).

Kromě důrazu na aktivní zapojení do procesu spásy zdůrazňuje feministická 

teologie také Ježíšův přístup k tradici, který byl velice kritický. Z toho je vyvozováno 

právo na reformu i v dnešní době. Ježíše je nutné vidět v kontextu, uvnitř jeho židovské 

tradice. Jakékoliv vytrhávání z tohoto kontextu je nežádoucí, důrazně se odmítají 

protižidovské christologie a židovská tradice se stává důležitou součástí tematizace 

postavy Ježíše Krista (srov. tamtéž).

Feministké teoložky kritizují tradiční teologii za to, že příliš „spiritualizovala“ 

kříž. Mnohé z nich zpochybňují ukřižování jako zadostiučinění za hřích a odůvodňují to 

tím, že církev často Ježíšovu smrt na kříži zneužívala proti mnoha skupinám, ať už 

židům, nevěřícím či ženám. Kříž je brán jako symbol nespravedlivého utrpení, které se 

musí vymýtit, ne jako nástroj vykoupení, jak je tomu u tradiční teologie. 

Zmrtvýchvstání se v tomto kontextu interpretuje jako mytický výraz toho, že moc lásky 

nelze umlčet (srov. tamtéž).

Podle Carter Heyward byl Bůh v Ježíši Kristu ve skutečnosti přítomný stejným 

způsobem, jakým je přítomný v nás. V podobě nadpřirozené i tělesné síly, která nás 

naplňuje a díky které jsme schopni dosáhnout jeden k druhému a mít spolu vztah. Tato 

síla má moc změnit beznaděj, strach a apatii v odvahu ve jménu lásky a spravedlnosti 

(srov. Heyward, 1999, str. 126).

3.2.4. Antropologie 

Feministická teologie se vyznačuje snahou o dekonstrukci dichotomií. Tato 

dualita je pro člověka naprosto nepřirozená. Je rozdíl mezi tím, čím by člověk jako 
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autentický Boží obraz měl být, a čím je historicky. Jeho původní přirozenost byla 

narušena, podle křesťanské tradice by to měl být Kristus, kdo tuto autentičnost obnoví 

(srov. Ruether, 1983, str. 93). 

Otázka pro feministickou antropologii zní, jakým způsobem souvisí dualita 

Božího obrazu a padlého Adama se sexuální dualitou muže a ženy. Křesťanství obecně 

považuje muže i ženu za obraz Boží, ovšem v historii se objevovaly tendence spojovat 

ženu s nižším stupněm lidství. Vybudovaly se hierarchické dualismy ducha a těla, 

rozumu a smyslů, kultury a přírody, pána a otroka a aplikovaly se na vztah muže a ženy, 

přičemž ženy byly spojované s tělem, přírodou, a tím i se smrtí a hříchem (srov. 

tamtéž).

Velikým tématem feministické teologie je rehabilitace tělesnosti. Křesťanství, byť 

se zakládá na stvoření člověka z prachu země a na svědectví o inkarnaci, je stále pod 

vlivem platónsko-augustiánovných dualismů. Proti tomu feministická teologie 

protestuje (srov. Opočenská, 1995, str. 119).

„Konstatuje, že žena byla postavena na jednu úroveň s tělem, zemí a smrtí a že 

všechny tyto skutečnosti byly ztotožňovány s tím, co je proti Bohu a duchu, tj. se zlem.“

(Opočenská, 1995, str. 119-120)

Feministické teoložky se snaží nejen přijímat tělo se všemi jeho nedostatky, ale i 

oslavovat je jako „místo“ jejich vlastního bytí. Snaží se demystifikovat lidskou 

sexualitu a nevnímat tělo pouze jako pomíjivou tělesnou schránku či nástroj sexuality, 

ale i jako prostor, jímž myslí a který je definuje. Bojuje se proti odcizení těla na 

individuální i sociální rovině. Respekt k tělu druhých by podle feministických teoložek 

znamenal nemožnost válek, genocid, vražd a podobně (srov. Opočenská, 1995, str. 127-

-128; 2002).

3.2.5. Feministická spiritualita a ekofeminismus

Směr zvaný ekofeminismus spojuje jak zájmy ekologické v nejširším slova 

smyslu (tedy nejen analýzu vztahů člověka a přírody, ale také např. studium 

symbolických modelů, které navozují a podporují destruktivní vztahy člověka ke svému 

prostředí), tak zájmy feministické. Jedním z hlavních témat ekofeminismu je analýza 

historických souvislostí nadvlády mužů nad ženami a ničením přírody (srov. 

Opočenská, 1995, str. 129). 
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Velice trefně to vyjádřila Clarissa Pincola Estés,15 která se zabývá feministickou 

spiritualitou:

„Všechny jsme naplněny touhou být nespoutané… V průběhu času jsme mohly 

vidět, jak byla ženská instinktivní přirozenost pleněna, potlačována a skrývána. 

Předlouhý čas se jí dostávalo špatného zacházení stejně tak, jako životu v přírodě a 

divočině… Není náhodou, že panenská příroda naší planety mizí spolu s tím, jak 

ztrácíme porozumění pro svou vnitřní nespoutanost. Není tak těžké pochopit, proč se na 

staré lesy pohlíží jako na nedůležité zdroje. Není to zas takové tajemství.“ 

(Estés, 1995, str. 12-13)

Ekofeminismus se snaží vytvořit podmínky pro to, aby lidstvo překonalo 

současnou sociální a ekologickou krizi. Stejně jako feminismus či feministická teologie, 

ani ekofeminismus není jednolitý, ale vnitřně pluralitní celek. Kromě toho, že se 

ekofeminismy zabývají historickou analýzou souvislosti nadvlády mužů nad ženami a 

ničením přírody, nezanedbávají ani výzkumy, které osvětlují, jak se tato souvislost 

projevuje v dnešní době. Velká pozornost se také věnuje symbolickým souvislostem 

v rámci náboženství, religiozity a literatury (Warren, 1991). 

Feministická teologie a ekofeminismus spolu sdílí souvislost mezi ničením 

přírody a útlakem žen. Feministické teoložky se shodují na tom, že Bible hraje 

v ekologickém kontextu jak osvobozující, tak utlačující roli. Tedy že je možné nalézt 

texty, které obsahují osvobozující prvky a jsou velice vhodné pro ekofeministické snahy 

(např. Gn 1-9, Ž 104, Ř 8 atd.). Na druhé straně se objevují i texty, které buďto 

legitimizují nadvládu mužů nad ženami (1K 1,3 aj.), popřípadě vytvářejí silně 

dualistický a hierarchický vztah mezi Stvořitelem a stvořením (Gn 1,28) (srov. 

Opočenská, 1995, str. 130).

3.3. Feministická teologie osvobození

Za dobu zrození feministické teologie osvobození můžeme považovat 60. léta 

minulého století. Adjektivum „osvobozenecká“ se primárně užívalo pro teologii

latinsko-americkou, později se význam rozšířil na feministickou teologii, „černou“ 

                                                     
15  Citovaná ukázka C. P. Estés je z její knihy „ Ženy, které běhaly s vlky“. Mezi archaickými mýty a 
archetypy se snaží objevit „divokou ženu“, jejíž spiritualita byla silně svázaná s přírodou, a vybízí dnešní 
ženy, aby obnovily tento svazek a objevily své „pravé Já“ (Estés, 1995). Estés není teoložkou, zabývá se 
feministickou spiritualitou, která se k tradiční teologii staví spíše subverzivně.
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v Severní Americe, teologii naděje a politickou teologii v Evropě. Často se všechny tyto 

teologie řadí pod jeden pojem, neboť se shodují v mnoha tématech, metodě a úzce mezi 

sebou spolupracují. Za hlavní představitelky feministické teologie osvobození můžeme 

považovat Carter Heyward, E. S. Fiorenzu, R. R. Ruether a Phillys Trible z USA. 

V Evropě pak Catharinu Halkes, Luise Schotroff, Dorothee Sölle (Opočenská, 1995, str. 

9-13). V českém kontextu nelze nevzpomenout křesťanskou teoložku Janu Opočenskou, 

která se této problematice věnuje již léta a přispěla nemálo k jejímu povědomí v českém 

prostředí. Její nejznámější kniha „Z povzdálí se dívaly také ženy: Výzva feministické 

teologie“ vyšla poprvé v roce 1995. Její název je citací 40. verše 15. kapitoly Markova 

evangelia, kde je popisován průběh Ježíšova ukřižování a kde je jednou skromnou větou 

řečeno, že i ženy byly „u toho“. Kniha je velice přehledným a uceleným dílem, které 

představuje feministickou teologii českému čtenáři. 

Pro německou teoložku Dorothee Sölle je základní biblický text feministické 

teologie osvobození Mariino Magnifikat z Lukášova evangelia (srov. Sölle, 1990). 

Maria řekla: „Duše má velebí Pána 

a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, 

že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou 

mne blahoslavit všechna pokolení, 

že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno 

a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. 

Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; 

vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, 

hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.

(L 1,46-53)

V tomto textu, tvrdí Sölle, je chudá mladá nevzdělaná žena tou, které dává Bůh 

přednost před ostatními, a to je pro feministickou teologii osvobození velice důležité. 

Nejen proto, že tento text, resp. píseň zpívá chudá žena, která zde vystupuje v roli 

subjektu, ale že se jedná o ženu, která měla ústřední úlohu v Božím plánu. Což je přesně 

to, o co se feministické teoložky potřebují při své argumentaci opřít. Nejen, že chtějí 

osvobodit ženy z pozice objektu, který nemohl o Bohu a s Bohem mluvit a ztratil 

v průběhu historie privilegium nazývat se Božím obrazem, chtějí také ukázat, že ženská 

zkušenost je stejně univerzální a důležitá jako mužská (srov. Sölle, 1990, str. 68-70).
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3.3.1. Metodologie a zdroje feministické teologie 
osvobození

Feministická teologie, podobně jako ostatní teologie osvobození, používá ve své 

práci induktivní metodu. Jako výchozí materiál jí slouží prožívané zkušenosti, životní 

situace nebo historický globální proces. Tytu zkušenosti se uvádějí do vztahu k Bibli a 

nastávají pokusy o teologickou interpretaci. Existuje zde snaha vyjádřit pomocí 

biblických příběhů přítomnost (srov. Opočenská, 1995, str. 13). Praxe, reflexe a 

znovuobnovená praxe je teologický model, který je typický pro všechny teologie 

osvobození, včetně feministické teologie osvobození. Pro feministickou teologii 

osvobození to může znamenat zlomení okovů aristotelovského vězení, do které byla 

natlačena helenizací ve 3. století a které upřednostňovalo teorii nad praxí. 

Ve feministické teologii osvobození je naopak zásadní praxe a živá víra (srov. Sölle, 

1990, str. 72). 

Významnou otázkou je míra biblického zakotvení feministické teologie 

osvobození. Podle Jany Opočenské došla feministická teologie ze všech teologií 

osvobození v tomto směru nejdále, především díky tomu, že ženy měly k biblistické 

vědě přístup již o něco dříve. Mají tedy určitou tradici, na které je možné stavět, a 

zároveň mezi sebou velice dobře komunikují a často si vyměňují svoje exegetické 

poznatky. Na druhou stranu nesmí být zapomenuto, že feministická teologie osvobození 

rovněž považuje Bibli za dokument patriarchální kultury, psaný muži, předkládající 

jejich obraz Boha a androcentrickou představu o životě, kde musí teprve být nalezena 

osvobozující tradice vhodná pro ženy (srov. Opočenská, 1995, str. 15).

3.4. Feministická teologie jako teologická reflexe

O co tedy feministické teoložky usilují? Především o to, aby se ženy jako subjekty 

a v podstatě každý, komu je právo být subjektem upíráno, mohl podílet na Boží 

transcendenci. Na prvním místě stojí existenciální náplň teologie. Feministická teologie 

nezůstává pouze u obecných frází, ale důsledně promýšlí mnohá tradiční teologická 

témata a přichází se zajímavými postřehy a novými pohledy. Poslední dobou se hojně 

ozývají hlasy feministické teologie ze všech částí světa, zapojují se i ženy z tzv. 

druhého a třetího světa. Mnohé problémy se určitě budou dále rozvíjet a mezi mnoha 

proudy bude určitě docházet k rozporům a prokáže se, do jaké míry je dialog v rámci 

feministické teologie reálný a využívaný. Je možné, že se bude do této iniciativy 

zapojovat více mužů (srov. Opočenská, 1995, str. 145-146; 2002).
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4. PRVOTNÍ HŘÍCH POHLEDEM 
FEMINISTICKÉ TEOLOGIE

V této kapitole se budu zabývat genderovou analýzou mýtu o prvotním hříchu. Při 

genderové analýze tradiční interpretace mýtu o prvotním hříchu vycházím především 

z práce teoložky Jo Torjesen (viz kap 4.1).

V rámci feministické rekonstrukce se zabývám tímto problémem ve dvou 

rovinách. Nejdříve uvádím feministické výklady 2. a 3. kapitoly knihy Genesis, a to na 

příkladu Phyllis Trible, která na základě biblického originálu interpretuje příběh 

stvoření Adama a Evy jako stvoření sexuality a Pád do hříchu jako milostný příběh 

s nešťastným koncem, čímž posouvá celý mýtus do jiné roviny (viz kap 4.2.1.). 

Následně uvádím interpretaci Schüngel-Straumann a stručně se zabývám symbolickou 

rovinou „Evina příběhu“ (viz kap. 4.2.2.). V další podkapitole se zabývám sociálním 

rozměrem této problematiky, neboť jak bylo řečeno v předchozí kapitole, je tento 

rozměr pro feministickou teologii zcela klíčovým. Často odkazuji na Mary Daly a

R. R. Ruether, jejichž koncepci prvotního hříchu detailně analyzuji v 5. kapitole. 

4.1. Tradiční chápání prvotního hříchu ve vztahu k ženě

V západní křesťanské tradici byl prvotní hřích v zásadě spojován s historickou 

interpretací biblického příběhu Adama a Evy, tedy 2. a 3. kapitoly knihy Genesis. Pro 

genderovou analýzu tradiční interpretace prvotního hříchu v západní kultuře jsem se 

inspirovala především americkou teoložkou Jo Torjesen, která ve své analýze vychází

z Doktríny o hříchu Sv. Augustina. Toto dílo, byť navazuje na dlouhodobější 

myšlenkové tradici odvíjející se od antického myšlení, vytvořilo podle Torjesen 

teologické paradigma, které zásadně ovlivnilo západní křesťanské myšlení a kulturu 

téměř na tisíc let, a jeho vlivy je možné spatřit dodnes (srov. Torjesen, 1995, str. 217).

Lidská vůle, tvrdí Augustin, převrátila přirozenou vládu duše nad tělem a 

výsledkem je neutuchající žádostivost. Tento padlý stav, spolu s pocitem viny se přenáší 

z generace na generaci (srov. Suchocki, 1996, str. 261). Z doktríny o hříchu vyplývá, že 

paradigmatem této žádostivosti, této ztráty kontroly je lidská sexualita touha (srov. 

Torjesen , 1995, str. 217-218).
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Augustin podle Torjesen neodsuzuje existenci sexuality, ale spíše sexuální touhu, 

která je podle něho hříšnou, protože narušuje jediný účel sexuality, kterým je plození 

(srov. tamtéž, str. 118-119).

Na první pohled by se mohlo zdát, že Augustin v souvislosti s prvotním hříchem a 

jeho dopadem nerozlišuje mezi mužem a ženou. Při bližším pohledu zjišťujeme, že sdílí 

Aristotelovu teorii o reprodukci, která spočívá v tom, že pouze muž je aktivním 

článkem při plození, neboť sperma má jediný podíl při tvorbě embrya, žena nabízí 

pouhou „nádobu“, kde se embryo vyvíjí, neboť neprodukuje životodárné semeno. Tím 

je žena jako lidská bytost degradována na pouhý nástroj plození, který bez muže ztrácí 

svůj účel. Augustin dále rozvíjí svůj argument o této jediné účelnosti ženy tím, že žena 

by nebyla v ráji potřeba jako jakákoliv jiná pomoc, protože zde nebyla žádná práce a 

námaha. Navíc, pokračuje, si dva muži jako společníci rozumí daleko lépe a daleko 

snáze se dohodnou. Žena je degradována na pouhý nástroj rozmnožování, a proto nese 

podle Augustina daleko větší vinu za jakýkoliv hřích související se sexem. Protože 

v muži přece jenom přetrvává stále racionalita, která mu pomůže se ovládnout a tomuto 

hříchu se ubránit, tvrdí Augustin. Zde je podle Torjesen názorně vidět, do jak velké 

míry byl Augustin ovlivněn řeckým pojetím sexuality, obzvláště tím Platónovým. Jeho 

učením o dualismu těla a duše, kde je duše pravým zdrojem všech ctností, učením 

o nesmrtelnosti duše a její touze vymanit se z těla, ovládnout ho, a tím dosáhnout 

toužené harmonie, ovlivnilo i jeho nazírání na sexualitu (srov. tamtéž, str. 219-220). 

V tomto chápání je tělo spojeno s materiálním nectnostným světem, a tudíž se 

ženou, kterážto je jako iracionální a animálnější uzavřena v přírodě a nedokáže se z ní 

vymanit. Duše je spojena s racionalitou, ctností a kulturou. Jediné, co může žena udělat, 

aby tato pouta přetrhla, je „přenést“ se přes svoje ženství, čímž se ale podle Torjesen 

vzdaluje Bohu a definitivně potvrzuje svoji podřízenost mužskému náhledu na 

sexualitu. Žena, která je podle Augustina méně racionální, a tudíž zranitelnější a méně 

odolná vůči pokušení, podlehla pokušení jako první, a to díky své žádostivosti 

pramenící z její iracionální povahy, a „svedla“ k ní i Adama. Žena je tedy představena 

jako svůdnice k hříchu. Tradiční křesťanská interpretace Geneze tedy v zásadě spojuje 

ženu se slabostí, přírodou, hříchem a sexualitou (srov. tamtéž).

Liberálnější pohled na sexualitu v oficiální teologii přichází v podstatě až 

s reformací, až na některé asketické proudy, jako byly kalvinismus či puritánství (srov. 

tamtéž, str. 233-237). Římskokatolická církev se vůči tomu vymezuje upevněním svých 

tradic a teologie, tedy i pohledem na sexualitu a ženství. Zde je zajímavé sledovat 
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upevnění kultu panny Marie. Marie – obětavá matka, Matka církve, slitovnější, než sám 

Kristus, čistá jako sníh je představována jako ideál ženství, neboť je zároveň matkou i 

pannou (srov. Beauvoir, 1966, str. 102-103). 

4.2. Rekonstrukce prvotního hříchu z pohledu 
feministické teologie

Podle feministické teoložky Helen Schüngel-Straumann se tradice výkladu tohoto 

příběhu z Geneze zúžila na pouhá dvě témata, a to na druhořadou a podřízenou úlohu 

ženy a její aktivnější roli, resp. roli svůdkyně při tzv. Pádu do hříchu, jež je spojován 

s událostmi zapsané ve 3. kapitole knihy Genesis (srov. Schüngel-Straumann, 1998, 

překlad Jana Opočenská). 

Vzhledem k tomu, že mýtus o Pádu nepochybně souvisí s mýtem o stvoření (např. 

výklad, že žena byla podle 2. kapitoly Geneze stvořena jako druhá, což ji předurčuje 

k její podřízené roli a k menší odolnosti vůči pokušení), ráda bych zde upozornila na 

skutečnost, že v Bibli nalezneme dva příběhy o stvoření člověka. A to v 1. a 2. Kapitole 

knihy Genesis. 1. kapitola Genesis se oproti 2. kapitole o pořadí stvoření muže a ženy 

nezmiňuje, pouze konstatuje, že „Bůh stvořil člověka jako muže a ženu“ (Gn 1,27). Zde

je tedy nemožné usuzovat na podřízenost ženy. Tento výklad byl ovšem v rámci tradice 

opomíjen a převládl patriarchální výklad mýtu opírající se o 2. kapitolu, kde se 

kategorie gender rozpadá na dichotomii muž-žena. Z toho je pak usuzováno na druhost 

ženy (Gn2,18-25) (srov. Knotková-Čapková, 2004, str. 94). 

Na protest proti tomuto přístupu přišly feministické teoložky s novými 

interpretacemi. Níže uvádím Phyllis Trible, která vychází z hebrejského originálu a na 

základě odlišných překladů a odlišných důrazů tento příběh reinterpretuje. V další 

podkapitole se zabývám feministickým výkladem postavy biblické Evy.

4.2.1. Milostný příběh s nešťastným koncem – Phyllis 
Trible 

Trible upozorňuje, že na první pohled se příběh z Geneze 2 a 3 jeví jako

jednoduchý příběh s jednoduchou zápletkou, který probíhá na jednom místě a 

ve stejném čase. Nedozvídáme se téměř nic o vztahu aktérů, není zde hlubší 

psychologie postav. Ovšem jazyk, kterým je příběh napsán, skrývá pluralitu významů. 

Naším úkolem podle Trible je, vymanit se z hranic výkladů, v jejichž rámci byl příběh 
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po staletí interpretován, a osvobodit tento příběh tak, aby mohl být pojat se stejnou 

rozmanitostí jako náš život (srov. Trible, 1989, str. 17). 

Phyllis Trible nesouhlasí se zúženou interpretací Genesis, která podřizuje ženu 

muži a činí ji odpovědnou za hřích. Sama interpretuje hebrejský originál textu zcela 

odlišným způsobem. Osobitě líčí příběh muže a ženy jako milostný příběh se špatným 

koncem. Rozděluje ho na tři části, jež nazývá „Stvoření sexuality“, „Láska se zakaluje 

aneb neposlušnost Bohu“ a „Láska se zakaluje aneb rozpad lásky“ (srov. Trible, 1989, 

94-139).

Ve všech citacích zvýrazňuje Trible text, který pokládá za důležitý pro svůj 

výklad. Hebrejské výrazy, se kterými pracuje, umisťuje pod přeložený zvýrazněný text. 

Já se zde přidržuji této metody. Cituji z Českého ekumenického překladu.

Stvoření sexuality

Níže uvedený text z 2. kapitoly knihy Genesis (verše 21-24), který je tradičně 

vykládán jako stvoření ženy z mužova „žebra“, interpretuje Trible jako stvoření lidské 

sexuality (srov. Trible, 1989, str. 94). 

Gn 2,21 

I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a

                                        hā-´ādām

uzavřel to místo masem. 

                          bāśār

Gn 2,22

A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.

                                                                               hā-´ādām  ´iššâ 

Gn 2,23

Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se 

Hā-´ādām                                                                                                  iššâ

nazývá, vždyť z muže vzata jest.“

                               îš

Gn 2,24

Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním 

                       îš                                                                  iššâ
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tělem.  

bāśār

Mezi stvořením, resp. mezi stvořenými zvířaty, se nenašel pro člověka žádný 

protějšek, společník, došlo totiž ke stvoření lidské sexuality, vysvětluje Trible. Výraz 

maso a tělo, jež je v originále vyjádřeno slovem „bāśār“, zde zobrazuje hranice. 

Objevuje se na začátku, na konci a dvakrát uprostřed tohoto příběhu, nikde jinde. Podle 

Trible je Bůh v příběhu o stvoření země v originále uveden jako subjekt, ovšem 

u stvoření zvířat a člověka tomu tak není, stvoření promlouvá, mluvčí pouze komentuje. 

Bůh, jenž nejdříve z prachu stvoří „hā-´ādāma“ a pověří ho mnohou mocí, 

zodpovědností, prací a řečí, následně ho uvede do stavu pasivity. Ovšem ne kvůli tomu, 

aby se mohl vrátit do prachu země, ze které vyšel, ale proto, aby se mohl vyvinout dál, 

aby mohl vytvořit zcela nové stvoření (srov. Trible, 1989, str. 94-95). 

Je zajímavé, že žena je jediné stvoření, které není stvořeno ze země, ale z živého 

masa. To podle Trible poukazuje na její odlišný status v rámci stvoření. „Hā-´ādāmovi“ 

byla určena vláda nad vším stvořeným ze země, demonstroval to tím, že je pojmenoval. 

Žena k němu byla přivedena. To také ukazuje na rozdíl mezi ní a zvířaty, která „hā-

-´ādām“ pojmenoval. Důležité je uvědomit si, pokračuje Trible, že na rozdíl od stvoření 

zvířat, mělo stvoření ženy vliv i na „hā-´ādāma“. Stalo se z něj jiné stvoření. Subjektem 

v příběhu už není „hā-´ādām“ – člověk, ale „îš“ a „iššâ“, muž a žena. Z „hā-´ādāma“ 

bylo vytvořeno nové stvoření – žena, a tím se původní „hā-´ādām“ proměnil v muže. 

Slova „kost z mých kostí, tělo z mého těla“ ukazují na jejich bytostnou sounáležitost. 

Když muž nazývá ženu ženou, není to aktem nadvlády, jako je tomu u zvířat, ale 

potvrzením stvoření lidské sexuality. Stvoření muže a ženy je paralelní, ne postupné. 

Z toho podle Trible vyplývá, že sexuální identita ženy je stejně závislá na muži, jako 

sexualita muže na ženě (srov. Trible, 1989, str. 98).

Láska se zakaluje aneb neposlušnost Bohu 

Phyllis Trible zde analyzuje příběh, ve kterém člověk porušil Boží příkaz 

pojedením ovoce ze stromu vědění. Několik klíčových události, které označuje 

písmeny. Aby autorka zdůraznila rozdíl mezi stavem před pojedením a po pojedení 

ovoce ze stromu poznání, cituje text Geneze od posledního verše 2. kapitoly až 

k 7. verši 3. kapitoly.
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Gn 2,25

Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. A

                                hā-´ādām 

Gn 3,1

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. B

Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ C

Gn 3,2

Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. D

Gn 3,3

Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, 

ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“ D

Gn 3,4

Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. C´

Gn 3,5

Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh 

znát dobré i zlé.“ B´

Gn 3,6

Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom 

slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, 

který byl s ní, a on též jedl. B´

Gn 3,7

Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali 

se jimi. A´

Phyllis Trible interpretuje oddíl označený A jako návaznost na stvoření lidské 

sexuality a zdůraznění její přirozenosti. Tomu, že již zde nejsou použita slova „´îš´“ a 

„iššâ“ pro muže a ženu, ale „hā-´ādām“ a „iššá“, nepřikládá velký význam, pouze 

poukazuje, že slovo„hā-´ādām“ zde označuje muže, ale nevyvozuje z toho mužský 
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univerzalismus lidství, ani méněcennost ženy, spíše tento výraz interpretuje jako 

synonymum k výrazu „´îš´“. Hlavní význam verše Gn 2,25 vidí ve zranitelnosti 

tělesnosti. Protože tělesnost člověka spojuje se zvířaty a pouze spojitost s Bohem chrání 

před upadnutím do světa zvířat, do pouhé tělesnost, do samoty, do prachu (srov. Trible, 

1989, str. 106-107).

Oddíl B pak podle autorky odkazuje ke světu zvířat. Oddíl C, kde mluví žena 

s hadem o stromu poznání, spojuje podle Trible božské s lidským a zvířecím 

dohromady. V této části, tvrdí Trible, se již vytváří půda pro neposlušnost. Oddíl D 

odkazuje k připomínce Božího příkazu (srov. Trible, 1989, str. 107).

Phyllis Trible zdůrazňuje, že je v hebrejském originálu objekt ve větě, kde se had 

obrací na ženu v množném čísle, resp. že mluví, jak k Evě, tak k Adamovi. Eva je 

mluvčím za lidský pár, což podle Trible opět dokazuje sjednocenost a rovnocennost 

muže a ženy. Žena mluví s hadem na teologické rovině, mluví jako inteligentní, znalá a 

bystrá. Zajímavá je podle Trible ambivalentní promluva hada. Koho chce zmást, ptá se. 

Lidský pár, Boha, či všechny tři? Vypadá to, že jeho hlavním cílem je vyvolat žárlivost 

člověka na Boha (srov. Trible, 1989, str. 108-111).

Had zde vystupuje jako ničema, ale podstatné je podle Trible to, že se člověk 

vzbouřil Bohu, a to paradoxně prostřednictvím zástupce z říše zvířat. Říše, které měl 

člověk vládnout, nyní ovládá jeho. Žena jedná, utrhne ovoce ze stromu poznání. To ale 

ještě zatím není vzpoura Bohu. Ta je dokonána tím, že muž, který byl vedle ní a slyšel 

celý rozhovor, zůstává pasivní a dovršuje tak vzpouru lidského páru. Porušením Božího 

příkazu si oba uvědomili, že jsou nazí, tedy, že jsou zranitelní, začali pociťovat strach a 

stud a porušení stanovené harmonie (srov. Trible, 1989, str. 113-114). 

Láska se zakaluje aneb rozpad lásky

Trible na základě 8. – 24. verše 3. kapitoly knihy Genesis ukazuje, jaké následky 

mělo to, že si člověk přisvojil subjektivitu, jež nacházel v Bohu, a z Boha udělal pouhý 

objekt tím, že jednal bez jeho svolení. Rozbor této části probíhá podobných způsobem 

jako u částí předchozích. Trible rozděluje text na dva celky, jež navazují na předchozí 

část „Láska se zakaluje aneb neposlušnost Bohu“. Nazývá je „Proces“ a „Rozsudek“ 

(srov. Trible, 1989, str. 116-137). 
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Proces

Gn 3,8

Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního 

vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed 

stromoví v zahradě.

Gn 3,9

Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“

Gn 3,10

On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože 

jsem nahý, ukryl jsem se.“

Gn 3,11

Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem 

ti zakázal jíst?“

Gn 3,12

Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho 

stromu a já jsem jedl.“

Gn 3,13

Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě 

podvedl a já jsem jedla.“

Trible tvrdí, že o motivu Boha „chodícího po ráji“ se můžeme jen dohadovat, 

důležité ovšem je, že se člověk Boha začal bát. Následující verš, kde je Bohem 

oslovován pouze muž, Trible neinterpretuje jako nadřazenost muže. Skutečnost, že se 

Bůh dotazuje pouze jednoho z nich a ne obou jako lidského páru, je podle autorky 

důsledek porušené sexuální harmonie. Strach z Boha už byl několikrát vysvětlen, ale 

zajímavé je, že muž se nepřiznává k zodpovědnosti a svádí zradu na ženu, žena pak na 

hada. Trible si rovněž všímá toho, jak se změnilo chování ženy. Teď je muž tím, kdo je 

nucen jednat, předtím jednala ona. Nyní říká pouze málo slov (srov. Trible, 1989, 

str. 120-122).
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Rozsudek

Gn 3,14

I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode 

všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života 

žrát budeš prach.

Gn 3,15

Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti 

rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

Gn 3,16

Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit 

v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“

Gn 3,17

Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti 

zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst 

v trápení.

Gn 3,18

Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.

Gn 3,19

V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl

vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“

Gn 3,20

Člověk svou ženu pojmenovala Eva (to je Živa), protože se stala matkou všech 

živých.

Gn 3,21

Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.
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Gn 3,22

I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. 

Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“

Gn 3,23

Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl 

vzat.

Gn 3,24

Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím 

se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. 

Bůh se mění z Boha vyslýchajícího v Boha odsuzujícího. Hada se na nic neptá, 

nežene ho k odpovědnosti, hada rovnou proklíná. Trible to odůvodňuje tím, že jakožto 

zvíře nemohl být vyšetřován, byl proklet, jeho stav se stal horší, než předtím, ale stále je 

svou podstatou zvířetem. Tím, že se text na tomto místě zmiňuje o ženě, má podle 

Trible zvýraznit propast mezi říší života a smrti. 

Autorka se příliš nepozastavuje nad trestem ženy, pouze konstatuje, že jde 

o konkrétní rozsudek určený jí. Co se týče muže, všímá si Trible toho, že muž nebyl 

primárně potrestán za to, že by poslechl ženu, ale za to, že neposlechl Boží příkaz. 

Rozsudek nad mužem je rozsudek univerzální. Trible dále upozorňuje na fakt, že se 

v textu nemluví o tom, že by muž byl prokletý, „pouze“ země je prokleta. Sloveso jíst 

ze země zde evokuje jedení ze stromu, je tedy jakési existenciální povahy, jež je 

vysvětlena další větou (srov. Trible, str. 123-134).

Jako poslední „ránu“ pro narušenou sexuální harmonii lidského páru uvádí Phyllis 

Trible verš 20, kde Adam pojmenováním své ženy potvrzuje rozsudek, který ženu 

odsuzuje k nadvládě muže. Život byl tedy ztracen, země prokleta, na svět přišla smrt, 

práce se člověku odcizila, sexuální harmonie mezi mužem a ženou byla narušena (srov. 

Trible, 1989, str. 138). 

4.2.2. Eva – původkyně hříchu? 

Podle Helen Schüngel- Straumann je důležité si uvědomit, že identifikace ženy a 

hříchu nepochází z knihy Genesis a nenachází se téměř v celé Bibli, výjimkou je kniha 

Sírachovec, která je reformačními církvemi považován za apokryfní, kde ve 25. kapitole 
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v 24. verši čteme: „Hřích začal od ženy, a proto všichni umíráme“, podobný výklad 

vztahující se ke Genezi nalezneme až v popavlovském listě 1. Timoteovi v 2. kapitole, 

především ve 14. verši „A Adam nebyl oklamán, ale žena byla oklamána a upadla do 

přestoupení“, ovšem tato tradice výkladu Geneze přetrvávala přes Augustina, po 

Tomáše Akvinského až k počátkům reformace (viz kap 4.1.).

Helen Schüngel-Straumann upozorňuje, že 2. a 3. kapitolu Geneze je třeba 

interpretovat jako paralelní příběhy. Hlavním poselstvím prvního příběhu je stvoření 

člověka jako Božího obrazu, jakožto muže a ženy, tedy společenství, páru. Druhý 

příběh popisuje, jaký mezi s sebou muž a žena měli vztah. V celé Bibli nenajdeme slovo 

Pád či prvotní hřích. Hebrejské slovo pro hřích ve smyslu vzpoury proti Bohu je možné 

nalézt až ve 4. kapitole Geneze v souvislosti s vraždou Ábela Kainem. Schüngel-

-Straumann rovněž odmítá výklad „o trestech“, jež následují po té, co je člověk hnán 

k odpovědnosti za porušení Božího příkazu. Podle ní se jedná o čistý popis života 

v době autora. Autor biblického textu konstatuje existenci zla a jeho projevy, nadvládu 

muže nad ženou, bolesti při porodu, lopocení při práci. Z textu je zřejmé, že Bůh s tímto 

stavem není nadšen (srov. Schüngel-Straumann, 1998, překlad Jana Opočenská). 

Zajímavé je sledovat symbolickou rovinu Evina příběhu, která může odhalit 

mnohé souvislosti, jež mohou být nápomocné pro rekonstrukci tradiční interpretace 

mýtu o prvotním hříchu. Pozoruhodné je, že strom poskytující plody, stín a ochranu byl 

u většiny starověkých kultur chápán jako ženský, případně mateřský symbol (srov. 

Becker, 2002, str. 277). V Palestině byl dokonce považován za sídlo Bohyně. Zákaz 

pojíst z tohoto stromu by mohl být spojen s vymezením se monoteismu vůči 

náboženským kultům ostatních národů, které bohyně oslavovaly. To mohl být také 

důvod, proč had hledal právě ženu, aby porušila zákaz a pojedla ze stromu poznání 

(srov. Schroer, 1998, str. 148). Had, který je ve Starém zákoně líčen jako lstivé a 

zákeřné zvíře spojené s podsvětím či ztotožňované se satanem, byl v mnoha kulturách 

naopak symbolem věčného života, pravděpodobně díky jeho schopnosti měnit kůži 

(srov. Lurker, 1999, str. 64). Prastarý symbol hada ovinutého kolem vlastního ocasu 

(ouroboros) zobrazoval nekonečný koloběh života a symbolizoval reinkarnaci (srov. 

Royt, Šedivová, 1998, str. 137). Negativní pojetí hada v křesťanství je možné odvozovat 

i z nepřátelství k tomuto symbolu, který vyjadřuje pro monoteistická náboženství 

nepřijatelné chápání času jako cyklického opakování zrození a umírání, které je 

typického pro polyteistická náboženství (srov. Elliade, 1993, str. 52). V této souvislosti 

mohla být i Eva jako „matka všech živých“ snadno spojována s kultem Bohyně matky, 
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která reprezentovala náboženství s cyklickým náhledem na čas. To mohlo být příčinou 

toho, proč se v křesťanství postava Evy netěšila velké přízni. 

Podle některých judaistických listů byla první ženou Adama Lilit, a ne Eva. Lilit 

se podle legendy odmítala Adamovi podřídit a utekla do pouště, proto Bůh stvořil 

z vlastního Adamova žebra Evu, která jako tělo z jeho těla, byla družkou, která mu plně 

rozuměla. Postava Lilit, jejíž jméno bylo převzato ze starobabylónských mýtů, byla 

postupem času zatlačena do role démonky (srov. Knotková-Čapková, 2004, str. 94-95). 

Byla obviňována, že unáší a vraždí malé děti, udělala se z ní čarodějka, královna noci, 

jejímiž společníky jsou démoni. V Bibli o ní čteme pouze jednou v souvislosti 

s proroctvím zkázy proroka Izajáše (Iz 34, 14) (srov. Kelenová, 1995, str. 153-154).16

4.3. Sociální rozměr feministické rekonstrukce tradičního 
chápání hříchu

Pro feministickou teologii je zásadní sociální rozměr prvotního hříchu a hříchu 

obecně. Samozřejmě že individuální rozměr hříchu feministická teologie neignoruje, ale 

zaměřuje se více na rozměr sociální, který spatřuje v útlaku v rámci sociálních a 

kulturních struktur. Častými tématy se staly sexismus, rasismus a ostatní formy 

diskriminace a důsledky tohoto útlaku na individuální chápání jedince. Nejvíce se 

diskutuje o sníženém sebevědomí žen, jež je výsledkem dlouholetého znevažování její 

sexuality a jejího lidství. Velký důraz se klade na ekologické hledisko, resp. spojitost 

útlaku lidí označených jako rozdílných od vládnoucí většiny a ničením přírody (srov. 

Suchocki,1995, str. 262) (viz kap. 3.2.5).

Při tematizaci prvotního hříchu se feministická teologie zaměřuje především na 

analýzu jeho tradiční interpretace a jeho dopadu na život žen, mužů a na vztahy mezi 

pohlavími. Upozorňuje se na důsledky obrazu ženy jako Evy pokušitelky, která uvedla 

svět do hříchu a toho, jak sexistická ideologie s tímto obrazem zachází tak, aby 

ospravedlnila útlak a podřízenost žen (viz kap. 5).

Feministické teoložky přichází nejenom s teoretickými koncepcemi, ale 

i s praktickými řešeními tohoto problému. Za závažný problém se považuje sexismus, 

který musí být podle feministických teoložek odstraněn, aby se ženy mohly cítit jako 

svobodní plnohodnotní lidé. Většina feministických teoložek se shoduje na tom, že 

                                                     
16  V křesťanském kontexu není tato legenda pro téma prvotního hříchu relevantní, považovala jsem 
ovšem za důležité tuto postavu alespoň zmínit, neboť se objevuje v židovské neortodoxní tradici. 
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tento boj proti sexismu nelze podnikat samostatně, ale pouze ve společenství žen, Mary 

Daly ho např. nazývá sesterstvím (viz kap. 5.2.1.5.).

R. R. Ruether klade důraz na to, že osvobození se od sexismu není pouze ženská 

záležitost, ale i záležitost mužů. Ti, byť jsou podle Ruether původci sexistické 

ideologie, jí rovněž trpí, a ani oni nemohou dosáhnout plnohodnotného lidství, pokud 

sexismus bude dál určovat vztahy mezi pohlavími (viz kap. 5.3.1.).

4.4. Od teorie k praxi

Feministická teologie rekonstruuje tradiční koncepci prvotního hříchu a hříchu 

obecně na teoretické i praktické rovině. Zabývá se důsledky tradiční interpretace 

prvotního hříchu z historického-teologického hlediska a ukazuje, jakým způsobem se 

ještě dnes odráží v genderových vztazích. Poukazuje na souvislost s dualistickým 

myšlením, které oběma pohlavím předurčilo určité vlastnosti. Ženy, které byly na tomto 

základě spojeny s přírodou, iracionalitou a sexualitou se nakonec staly ztělesněním 

hříchu jako takového. Feministické teoložky se snaží upozornit na chyby v této logice a 

na jeho důsledky (viz 4.1.). Mnoho autorek pracuje s Biblí a snaží se na základě jiného 

než tradičního překladu ukazovat nové náhledy na téma prvotního hříchu. Často se 

upozorňuje na souvislost mýtu o prvotního hříchu a mýtu o stvoření. Phyllis Trible na 

základě svého překladu ukazuje, že i 2. kapitolu Geneze je možné chápat odlišně, resp. 

že nedošlo ke stvoření muže a ženy postupně, ale ve stejný okamžik, kdy došlo ke 

stvoření sexuality (viz 4.2.).

Zásadní je sociální rozměr feministické rekonstrukce prvotního hříchu a hříchu 

jako takového. Feministické teoložky často kritizují individualistické pojetí hříchu, 

které podle nich nečiní nikoho zodpovědného za sociální zla, jako jsou např. sexismus a 

rasismus.

Mnoho autorek vidí v souvislosti s mýtem o prvotním hříchu, který ženy 

viktimizuje, problém v tom, že sexismus nebyl uznán jako hřích, a tvrdí, že dokud se tak 

nestane, tradiční interpretace prvotního hříchu bude mít stále negativní vliv především

na sebepochopení žen, ale i na vztahy mezi pohlavími. Tento koncept je základem 

tematizace mýtu o prvotním hříchu u Mary Daly a R. R. Ruether, kterými se zabývám 

v následující kapitole.
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5. PRVOTNÍ HŘÍCH POHLEDEM TEXTŮ MARY 
DALY A R. R. RUETHER

5.1. Proč Mary Daly a R. R. Ruether?

Důvodů, proč jsem si zvolila obsahovou analýzu textů právě těchto dvou autorek, 

je několik. Především se jedná o autorky, které se tématem prvotního hříchu zabývají 

velice podrobně a jejich koncepce zapadají do širšího kontextu feministické 

rekonstrukce křesťanské teologie.

Dalším důvodem bylo to, že se v rámci feministické teologie jedná o významné 

osobnosti a mnoho jejich myšlenek a konceptů přispělo k formování feministické 

kritiky tradiční křesťanské teologie.

Záměrně jsem vybrala autorky vycházející ze stejné křesťanské tradice, a to 

římskokatolické, protože komparace autorek z různých denominací by zahrnovala 

i komparaci těchto tradic, což ovšem není předmětem mé práce. Nutno dodat, že Mary 

Daly se s římskokatolickou církví, stejně jako s celým křesťanstvím rozešla, zatímco 

Rosemary Redford Ruther zde zůstala, pravděpodobně i díky reformám, které byly 

učiněny v 60. letech po 2. vatikánském koncilu.

Vybrané autorky ve svých textech uchopují dané téma v kontextu patriarchálních 

struktur náboženství a s nimi spojeným sexismem. Každá ovšem přistupuje k tomuto 

tématu odlišně, s jinou dikcí a vyvozuje jiné závěry. V tom spolu texty velmi zřetelně 

kontrastují a jsou tedy výborným materiálem pro komparaci.

Svoji roli při výběru autorek hrála také dostupnost literatury. Mnoho významných 

textů feministické teologie není u nás snadno dostupných. Na druhou stranu to 

neznamená, že nejsou vybrané texty v rámci feministické teologie relevantní, naopak

jedná se o jedny z nejzákladnějších textů feministické kritiky náboženství.

Mary Daly je rovněž významnou postavou v rámci feministického hnutí. 

R. R. Ruether v něm významněji nefiguruje. Daly se hlásí k radikálnímu feminismu, 

který se zaměřuje především na otázku sexuálního vykořisťování žen muži. Podle 

radikálních feministek není podstatou mužské nadvlády ekonomická moc mužů, ale 

mocenské uspořádání vztahů mezi pohlavími. Sexualita je považována za formu moci a 

ženy jsou subjekty, jejichž sexualita je využívaná druhými, resp. muži. Ženy jsou pak 

definovány jako sexuální objekty, neboť patriarchální systém redukuje ženskou 

genderovou identitu na přitažlivost pro muže (srov. Sokolová, 2004, str. 205).
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Kniha „Beyond God the Father“ od Mary Daly, z které ve své analýze čerpám, je 

jedním z prvních významných a nyní už klasických děl, které vznikly na poli 

feministické kritiky náboženství a v rámci radikálního feminismu (podrobněji viz kap. 

5.2.). Dílo R. R. Ruether, které vyšlo až o deset let později a s méně revoluční dikcí, 

„Sexism and God talk“, je podle mnohých první komplexní kritikou systematické 

teologie z feministického hlediska (viz kap. 5.3.).

Při obsahové analýze uvedených textů prvotního hříchu budu postupovat 

následujícím způsobem. Nejdříve představím základní body teologických koncepcí 

Mary Daly a poté budu analyzovat její chápání prvotního hříchu (kap. 5.2.) , stejně budu 

postupovat u analýzy textu R. R. Ruether (5.3.). V kapitole 5.4. provedu komparaci 

textů abou autorek a nabídnu závěry vyplývající z tohoto srovnání.

5.2. Teologie Mary Daly

Hlavním teologickým a filozofickým zájmem Mary Daly je odkrývat patriarchální 

struktury a mýty, jež podle jejího názoru degradují úplně vše, především však ženskou 

humanitu. Její texty mají velice revoluční rétoriku i obsah. Tato charakteristika platí pro 

všechny její knihy (viz příloha), především však pro její první ucelenou analýzu ženství 

a náboženství v knize „Church and the Second Sex“ (1968).

Touto knihou, která je v mnohém inspirovaná Simone de Beauvoir (1966), 

zahajuje svoji kritiku především římskokatolické církve, kterou rozvádí ve svých 

dalších knihách. Poukazuje na skrytou misogynii symbolů v rámci církve. V této 

souvislosti se zabývá především mariologií. Kritizuje symbol Panny Marie vytvořený 

církví, který slouží jako předobraz ideální křesťanské ženy. To, že je Panna Marie 

považována v křesťanské ideologii (jak křesťanství ve svých textech od počátku 

nazývá) za hodnotnou a dobrou pouze zprostředkovaně s pomocí Spasitele-muže, nutí 

ženy ke konformitě a systematicky potlačuje jejich sexualitu. Ženám jsou v tomto 

symbolickém pořádku připouštěny pouze role trpělivé trpitelky (srov. Daly, 1973, 

str. 81-92).

Podle Daly to nejsou pouze ženy, kdo je obětí patriarchálních struktur církve a 

společnosti, falickou kulturu podle jejího názoru doprovází také rasismus, 

nacionalismus, ničení životního prostředí apod. Ovšem na ženy doléhají důsledky 

patriarchátu nejvíce. Patriarchát podle Daly stále vládne a pokřivuje chápání reality. 
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V rámci křesťanství je to především pokřivená až lživá interpretace mýtu o stvoření a 

prvotním hříchu (viz kap. 5.2.1).

Daly odmítá spiritualizovanou koncepci spásy v křesťanském smyslu. 

Argumentuje tím, že spása nemůže existovat v rámci ideologie, která je založena na 

degradaci lidství žen. Náboženství, které tvrdí, že Bůh je muž a spása je možná pouze 

skrze utrpení, nemůže být podle ní náboženství, které vede k vykoupení. Na základě 

tohoto stanoviska se Daly rozešla s křesťanstvím a nyní se považuje za myslitelku 

postkřesťanskou. To znamená, že se již nehlásí ke křesťanskému náboženství, kultuře a 

tradici, ale naopak ji kritizuje z pohledu postmoderní filozofie (srov. Daly, 1985, str. 15-

-51).

Ženy se podle Daly dostaly v rámci křesťanské patriarchální symbolické tradice 

do pozice neviditelných subjektů, do jakéhosi „nebytí“. Jediná možnost, jak se z tohoto 

vakua dostat, je odkrýt falešná pojmenování patriarchální kultury a nahradit je novými. 

V této souvislosti přichází Daly s novým pojmenováním Pádu do hříchu, který 

ztotožňuje ne s tradičním křesťanským mýtem, ale s mýtem patriarchátu. Patriarchát je 

pro ni Pádem do hříchu. Pouze pokud si ženy tento fakt uvědomí, mohou se stát novými 

bytostmi a získat kapacitu ke skučnému druhému příchodu Boha, který nemá nic 

společného s vírou v druhý příchod Krista, naopak, jedná se o symbolickou rekonstrukci 

Božího obrazu, jehož jádrem je uvědomění si, že žena i muž jsou stvořeni k Božímu 

obrazu. Na základě tohoto uvědomění je pak možné získat kapacitu k osvobození se od 

všech patriarchálních mýtu, které křesťanství přineslo. Ženy se musí přenést za obraz 

Boha-Otce, jinak se nikdy neuzdraví. Proto Daly požaduje, aby se pro oslovování Boha 

používalo zásadně sloveso „Být“.17 Pouze tak je možné osvobodit se od mužského 

obrazu Boha. Pokud si ženy zvintřní představu Boha v tomto smyslu, mohou na tomto 

bytí participovat a stát se samy sebou (srov. Daly, 1973, str. 44-73).

Pojetí eschatologie Mary Daly je despiritualizované, jak vyplývá z výše 

uvedeného. Pod pojmem vykoupení chápe vykoupení od patriarchátu, tedy jeho 

odstranění a znovuobnovení humanity žen i mužů. Ježíš Kristus jako Spasitel je pro 

Daly nepřijatelný, nevidí v něm (na rozdíl od R. R. Ruether) ani vzor hodný 

následování, ani osobu, která se stavěla proti patriarchátu. Z Ježíšova mužství vyvozuje 

další posílení patriarchálního uspořádání, protože zásluhou tradice se z osoby Ježíše 

                                                     
17 Podle Nového biblického slovníku (2008) je sloveso „být“ (hāyāh) odvozené od substantiva JHVH 
(nevyslovitelné jméno Boha, z kterého se ve 12.-13. století vyvinulo slovo Jahve, které je 
v Českém ekumenickém překladu Bible přeloženo jako „Jsem, který jsem“ (Ex 3,13-15)).
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Krista odvozovalo mužství jako norma lidství. Ženy ani muži by neměli na této postavě 

tak lpět a naopak by měly být sami vzory hodnými následování (srov. Daly, 1973, 

str. 69-81).

5.2.1. Koncepce prvotního hříchu u Mary Daly

V následujícím odstavci stručně shrnuji koncepci prvotního hříchu Mary Daly, 

kterou podrobněji analyzuji v dalších kapitolách.18

Mary Daly kritizuje skutečnost, že se v církvi i ve společnosti o dopadu tradiční 

interpretaci mýtu o prvotním hříchu mlčí. Tento přístup shledává naprosto 

destruktivním, protože vytváří iluzi, že sexuální útlak, který mýtus přímo podporuje, 

není problematický. Náboženství je podle Daly přímo zodpovědné za to, že svojí tichou 

spoluprácí s patriarchátem tento útlak legitimizovalo (kap. 5.2.1.1.). Daly dále 

poukazuje na falešné pojmenování mýtu o prvotním hříchu, který byl překroucen do 

mýtu o ženském zlu, které obviňuje ženy z veškerého zla a je typickým příkladem 

povýšení mužského stanoviska nad stanovisko Boží (kap. 5.2.1.2.). Daly ukazuje, jak je 

možné, aby ženy obnovily svoje plné lidství „exorcismem“ zvnitřnělé přítomnosti 

patriarchátu (kap. 5.2.1.3.). Poukazuje také na to, že není možné osvobodit se od 

vedlejších účinků mýtu prvotního hříchu (kap. 5.2.1.4.), aniž by se ženy spojily pouty 

sesterství (kap. 5.2.1.5.). Daly se rovněž zabývá tím, jak se mýtus promítal do žen 

v rámci ideologie „druhého“ (kap. 5.2.1.6.) a ukazuje, jak by bylo možné tuto ideologii 

zlomit popřením dichotomických kategorií dobra a zla (kap. 5.2.1.7.).

5.2.1.1. Revize mýtu aneb Prvotní hřích patriarchátu

Mary Daly ukazuje, jak je mýtus o Adamovi a Evě v moderní psyché neustále 

přítomný. Jeho projekci můžeme podle jejího názoru najít ve vztazích mezi pohlavími a 

v tom, jakým způsobem je definována povaha ženy. Podle Daly ovlivnila interpretace 

tohoto mýtu zásadně doktríny a práva, jež se dotýkala postavení ženy ve společnosti, a 

přispěla tím k tomu, aby se pokračovalo v udržování předpojatých mužsky 

orientovaných etických teorií. I dnes, pokračuje Daly, můžeme stále vidět, jak je tento 

mýtus podporován například v masmédiích. Příkladem může být motiv Evy 

pokušitelky. Tento motiv, tvrdí Daly, je obzvláště nebezpečný, neboť racionalizuje 

přístup společnosti ke kontrole ženské sexuality (srov. Daly, 1973, str. 45).

                                                     
18 Stejný postup jsem zvolila i u obsahové analýzy textu R. R. Ruether.
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Daly odmítá jakýkoliv generalizovaný a intelektualizovaný výklad obsahu tohoto 

mýtu ve smyslu obecného vztahu odcizení. Podle ní je to pouze projev sexistických 

teologických představ, zatímco reálný význam je zamlčován.

„Takové mlčení ohledně desktruktivnosti specifického obsahu mýtu je ničivé, 

protože zprostředkovává poselství, které se vskutku poselstvím stává, a to, že sexuální 

útlak je ne-problém. Není správné mluvit o zlu abstraktně a přitom si vypůjčovat 

implicitní podporu tradičních představ, které legitimizují konkrétní sociální zla.“

(Daly, 1973, str. 45)

Mýtus o Pádu člověka, který byl původně pokusem, jak se vyrovnat s tragédií a 

absurditou lidské existence, sloužil podle Daly v muži ovládané společnosti primárně 

jako ospravedlnění nerovného sociálního řadu. To, že má žena podle tradičního výkladu 

mýtu původ v muži a byla zodpovědná za jeho Pád, ospravedlňovalo její podřízené 

místo ve společnosti hned dvakrát (srov. tamtéž, str. 46).

Teologové a učenci podle Daly vždy zapomínali na to, že již ve způsobu 

zprostředkování mýtu je skryté poselství, které doslova zamořovalo celou společnost. 

Skutečnost, že se mýtus zprostředkoval způsobem, který otevřeně projektoval vinu 

patriarchální společnosti do žen, nazývá Daly „prvotní lží“. Tradiční teologie prvotního 

hříchu podle ní odkrývá „Pád náboženství“, které se samo staví do role „prostitutky 

patriarchátu“ (srov. tamtéž, str. 46).

Tato silná přirovnání bych neinterpretovala tak, že by podle Daly bylo celé 

náboženství zkažené a způsobovalo sociální nespravedlnost, ovšem svým pasivním 

postojem a ignorováním předsudků, které mýtus o prvotním hříchu zprostředkovává, 

způsobilo to, co Daly nazývá „prvotní hřích“ patriarchálního náboženství. Ten spočívá 

v tom, že náboženství sloužící patriarchátu udělalo z žen „prvotní obětní beránky“ 

(srov. tamtéž, str. 47).

5.2.1.2. Pád a falešné pojmenování

V souvislosti s mýtem o prvotním hříchu věnuje Daly velkou pozornost otázkám 

jazyka a pojmenování jako kategoriím moci. Mýtus o prvotním hříchu je podle ní 

typickým příkladem falešného pojmenování, kdy je mužský pohled prezentován jako 

pohled Boha. Tajemství zla je překrouceno do formy mýtu ženského zla. Podle Daly se 

tímto překroucením, za které je zodpovědná křesťanská ideologie, nedá tradiční model 
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zla na hlubší rovině s ničím jiným konfrontovat a jediné, k čemu dochází, je „kolosálně“ 

mylné pojmenování zla, a tím i ženy, muže a Boha (srov. tamtéž, str. 47).

Falešné pojmenování zla, o kterém zde Daly mluví, je typickým projevem 

jazykového sexismu. Jím jsou míněny způsoby, jimiž jazyk prezentuje jedno pohlaví, a to 

téměř bez výjimky ženy, jako méněcenné. Důsledkem jazykového sexismu je 

nerovnoprávné určování „pozice“ žen ve společnosti, které často vede až k jejich 

ignorování (srov. Renzetti, Curran, 2003, str. 176).19

Daly také analyzuje efekty tradiční interpretace mýtu o prvotním hříchu. To, že 

jsou ženy obviňovány z veškerého zla na zemi, podle ní způsobuje nejen nenávist mužů 

vůči ženám, ale i nenávist žen k sobě samým. K tomu dodává:

„Dokud má mýtus ženského zla dovoleno panovat nad lidským vědomím a 

sociálním pořádkem, vytváří dějiště pro viktimizaci žen jak muži, tak ženami.“

(Daly, 1973, str. 48)

Daly ukazuje, že ženy kvůli tomu trpí obrovskou ambivalencí v samém jádru 

vlastního bytí, protože bez svobody nemohou žít autenticky. Touží po svobodě, ale 

zároveň se autentické existence bojí. Jsou totiž samy sebou i svým utlačovatelem, jehož 

vědomí si zvnitřnily. Ženy by rády mluvily, ale zůstávají mlčet.20 Dívky a ženy jsou 

totiž od dětství vedeny k nenápadnému, ukázněnému chování a k tomu, aby mluvily 

tišším hlasem. Zesílení hlasu má přitom velký smysl a užitek: může podpořit 

argumentaci, a dokonce vzbudit u mužů respekt. Ženy se ovšem o tuto zbraň vědomě 

připravují, aby nebyly považovány za hysterické (srov. Valdrová, 2004, str. 13).

Ženy by rády jednaly samy za sebe, ale raději jednají skrze muže. Bojí se 

existence v sexistické společnosti (srov. tamtéž, str. 48). 

5.2.1.3. „Prvotní hřích“ žen

První doslova spásný moment pro ženy nastane podle Daly v okamžiku, když si 

ženy svůj „prvotního hřích“, tedy své internalizované pocity viny, uvědomí. Na druhou 

stranu nemůže být proti ženám použito jako argument to, že nejsou-li schopné se těchto 

                                                     
19  Podle Jany Valdrové je důležité nezneužívat jazyk jako nástroj hierarchizace. Podle toho, jak se s 
ženami a o ženách mluví, lze poznat, zda je postavení obou pohlaví v dané společnosti rovnocenné či 
nikoliv (srov. Valdrová, 2004, str. 15).
20 Více k tématu hlasu ve feminismu např. Janet A. Courany, 1998, Philosophy in a Feminist Voice: 
Critiques and Reconstructions.
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pocitů zbavit, tak jen sexismus ve společnosti posilují. Bylo by zásadní chybou tvrdit, 

že je to vina žen, že je společnost sexistická.

Tento „prvotní hřích“ je dědičný prostřednictvím socializace. Ženy jsou od dětství 

jako „ty druhé“ naučeny žít stranou. Podle Daly by chyba neměla být viděna ve 

viktimizovaných osobách, ale spíše v démonických strukturách společnosti, které tuto 

internalizaci falešné identity v jednotlivcích způsobují (srov. tamtéž, str. 40).

Jedinou možností, jak se dostat z tohoto uzavřeného kruhu ven, je odmítnutí této 

falešné transcendence, která je podle Daly často spojena s automatickým přijetím 

bolesti, kterou falešná identita obnáší, a s odmítnutím tuto skutečnost vidět. Podle Daly 

by právě uvědomění si skutečnosti sexismu bylo prvním krokem z tohoto 

nehumanizujícího stavu, prvním krokem ke spáse rozděleného ženského Já (srov. 

tamtéž, str. 50).

Proces uzdravení podle Daly, spočívá v cestě k úplnosti lidských bytostí obou 

pohlaví, k bytosti androgynní. Tento koncept Daly podrobněji nerozebírá, spíše se 

věnuje tomu, jak by tato cesta měla praxi pro ženy vypadat (srov. tamtéž, str. 50).

„Pro ženy to potom znamená exorcismus zvnitřnělé přítomnosti patriarchátu, 

který přináší pocity viny, méněcennosti a sebenenávisti od jedné ženy k druhé. Jinými 

slovy to znamená uznání toho, že ženy jsou posedlé démonickou silou mužského subjektu 

uvnitř svého psyché…, která následně jejich Já redukuje na objekt.“

(Daly, 1973, str. 50)

„Vypuzení tohoto cizího já“ z ženského psyché by například znamenalo, že by 

nebylo tvrzení „žena je krásná“ myšleno v kontextu patriarchální vnucené normy 

ženskosti, ale bylo by potvrzením ženina vnitřního Já (srov. tamtéž, str. 50).

Daly dodává, že by bylo naivní myslet si, že tento akt, který povede k psychické 

úplnosti, je záležitost jednorázového aktu a že je možné ho provádět v izolaci. Naopak, 

jedná se o proces, který je možný pouze za pomoci společenství žen, které se budou 

vzájemně sdílet, naslouchat si a podporovat se. Toto pouto mezi ženami, které Daly 

nazývá „sesterství“, je zcela klíčové v boji proti falešnému vědomí sebe sama. Tento akt 

je podle Daly z principu dobrý, protože oponovat sociální hierarchii je vždy radikálně 

láskyplný akt, neboť je to ve skutečnosti boj za spravedlnost, co otevírá prostor pro 

vzájemné láskyplné vztahy (srov. tamtéž, str. 51).
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5.2.1.4. Odstranit vedlejší účinky prvotního hříchu

Jeden z vedlejších účinků toho, že si ženy zvnitřňují identitu „té druhé“, je 

psychologická paralýza, která pramení z pocitů beznaděje, viny a úzkosti, že nebudou 

přijaty společností takové, jaké ve skutečnosti jsou. Tato úzkost je podle Daly velice 

silně zakořeněná a ženy, které se snaží žít s novým vědomím sebe sama (viz výše), se 

dostanou do silného konfliktu s mechanizmy sociální kontroly. Podle Daly budou tyto 

ženy obviňované z toho, že jsou nedostatečně ženské, nenávidí muže, závidí jim penis 

apod. (srov. tamtéž, str. 51).21

Počátkem překonání této paralýzy je viditelné provedení nějaké akce. Například 

napsat dopis editorovi časopisu, který publikuje sexistické články, organizovat osvětové 

a vzdělávací akce na téma sexismus, diskutovat s vedoucími církví a podobně. Nejde 

o to, dodává Daly, co si žena z těchto aktivit vybere, důležité je, že získá pocit naděje, 

že je s touto psychickou paralýzou možné pracovat. Takovéto vnější akce mají rovněž 

tu funkci, že přenáší agresivitu zevnitř ven. Žena, která takto koná, využívá svůj hněv 

kreativně a osvobozujícím způsobem, odměnou jí podle Daly bude zvýšené sebevědomí 

a pocit, že je na dobré cestě k obnovení nerozděleného vnitřního Já (srov. tamtéž, str. 

52).

Pouze malý zlomek žen je ovšem takovéto aktivní akce schopen, protože to 

s sebou nese ztrátu přátel a přítelkyň a vytvoření si spousty nepřátel, kteří vědomě či 

nevědomě zůstávají na straně patriarchátu. Většina žen si podle Daly raději volí roli 

„prostitutky patriarchátu“, protože se obávají pocitů viny, které by měly, pokud by se 

staly rivalkami mužů, a ohrozily tím jejich ego (srov. tamtéž, str. 53).

To, že ženy nedokážou jednat samy za sebe a že jako skupina i jednotlivě tíhnou 

k tomu považovat všechno ostatní za důležitější než svůj vlastní zájem, souvisí podle 

Daly rovněž s mýtem ženského zla.

Podle Daly jsou ženy zvyklé považovat jakýkoliv akt, který podpoří jejich ženské 

ego, za trestuhodný. Problém je, že ženské ambice mohou „projít“ pouze jsou-li 

schváleny muži a jsou-li v zájmu patriarchálních hodnot (srov. tamtéž, str. 54).

                                                     
21 Feministické interpretace Freudovy teorie sexuality viz Morris, 2000, str. 111-115. Luce Irigaray 
Freudovu teorii sexuality kritizuje. Podle jejího názoru zná Freud jen maskulinitu a její absenci (více viz 
Morris, 2000, str. 128-132).
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5.2.1.5. Sesterství znamená revoluci

Daly považuje za zásadní, aby se ženy spojily v boji proti patriarchálním 

strukturám. Toto spojení označuje pojmem sesterství, které má pro ni význam pouta 

mezi těmi, které jsou a priori utlačovány.

Pojem sesterství je významným pojmem nejen v rámci feministické teologie, ale i 

v rámci feminismu obecně. Příkladem může být bell hooks, afroamerická autorka, 

bojující proti rasismu a sociální nespravedlnosti ve feministickém hnutí od počátku 

60. let. hooks se shoduje s Daly na tom, že ženy jsou největšími oběťmi sexistického 

útlaku. Apeluje na sesterství žen a odmítá tezi, že jsou ženy samy sobě „přirození 

nepřátelé“ a že je sesterství jako pouto mezi utlačovanými u žen nemožné. Ženy všech 

tříd a ras by se podle hooks měly spojit a bojovat za svá práva (srov. hooks, 2000, str. 

43-44).22

Daly upozorňuje, že sesterství není v žádném případě protipólem bratrství. I když 

se muži v určitých třídách mezi sebou nazývají bratry, jejich skupina není nikdy a priori 

ohrožena diskriminací, protože na rozdíl od žen by za jiných podmínek utlačováni 

nebyli, resp. nejsou utlačováni za to, že jsou muži. Bratrství má podle Daly zcela 

odlišnou konotaci, spíše se jím často označovali muži navzájem, aby si dokazovali svoji 

nadřazenost v rámci sexuální hierarchie (srov. tamtéž, str. 59).

Oproti tomu sesterství je aktivní snaha uzdravit dualitu ženského Já. Iluzorní 

začlenění do bratrství mužů by neznamenalo nic jiného než opět stát stranou a 

upevňovat stávající sociální pořádek. Daly k tomu dodává:

„Protože toto nové spojení říká ne sociálnímu pořádku, který zvítězil kdysi 

dávno, znamená slovo ,sesterství‘ revoluci.“

(Daly, 1973, str. 60)

Sesterství jako pouto žen protestujících proti útlaku je podle Daly revoluční také 

v tom, že by tím ženy z principu vytvořili „anti-církev“ k dosavadní patriarchální církvi.

Podle Daly by tak vznikla nová úroveň sociální reality, která by podkopala 

hodnověrnost sexistického náboženství do té míry, že by dokázala vykořenit sexismus 

jako takový (srov. tamtéž, str. 133).

                                                     
22 K tématu sesterství dále např. Sholwalter (1979), Mohanty (2003).
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5.2.1.6. Syndrom obětního beránka

Každá společnost, pokračuje Daly, má doslova zvrácenou potřebu vytvářet si 

„toho druhého“ jako objekt zavržení, aby následně mohla sama sebe považovat za 

dobrou. Právě takovým produktem je postava Evy. Ta reprezentuje kategorii, do které 

křesťanská tradice umisťovala všechny ženy, které nevyhovovaly záhadnému modelu 

Panny Marie, tedy modelu panny a matky zároveň. Opakem tohoto vzoru byla 

prostitutka. Obraz prostitutky sloužil podle Daly jako měřítko ctnosti. Prostitutka, za 

jejíž hlavní vlastnost byla považována nezkrotná znečišťující žádostivost, byla opakem 

toho, co se vyžadovalo od ctnostné ženy, která měla svoji žádostivost podřídit službám 

mateřství, popřípadě zůstat pannou. To v praxi znamenalo, že ženská sexualita byla 

vždy podřízená muži, buď otci, nebo manželovi. Ženy, které nebyly majetkem svých 

mužů, byly podle Daly považovány za „špatné“, protože se staly obětními beránky 

sexuálních poklesků mužů (srov. tamtéž, str. 60-61).

Zdá se, tvrdí Daly, že prvotní označení žen jako „těch druhých“ s sebou přineslo 

dichotomní rozdělení žen na „dobré“ a „špatné“. To by mohlo být odůvodněno tím, že 

pokud je utlačováná skupina, v tomto případě ženy, v intimním spojení s utlačovateli, 

tedy muži, jak na biologické, psychologické, tak i ekonomické úrovni, bylo by označení 

všech žen z pohledu mužů za „špatné“ poměrně kontraproduktivní (srov. tamtéž, str. 60-

-61).

Daly ukazuje další aspekty, kde a jakým způsobem se ve vztazích mezi muži a 

ženami ideologie „druhého“ uplatňuje. Mužům slouží ženy jako „ty druhé“ i tak, že se 

vůči nim vyhrazují jako ti lepší a nadřazení. Toto domnělé dobro, jež si muži 

přivlastňují, je podle Daly velice liché, protože postrádá reálné znalosti a zkušenosti. 

Zajímavé je, podotýká Daly, že paradoxnímu ideálu matky a panny nemůže reálně 

vyhovovat žádná žena, takže druhotně jsou vlastně všechny ženy Evami, kastou 

s nižším statutem (srov. tamtéž, str. 62).

Ženy jako kasta „těch druhých“ jsou potrestány různými právními prostředky a 

normami. A jelikož každá společnost má tendence „ty druhé“ odstranit, stejně jako např. 

Nacisté židovské obyvatelstvo, i patriarchální společnost se mnohokrát pokoušela o to, 

co by se podle Daly dalo nazvat „konečným řešením ženské otázky“. 

Nejpozoruhodnějším a pravděpodobně nejznámějším příkladem je tzv. Kladivo na 

čarodějnice (Malleus Maleficarum), napsané dominikánskými mnichy Sprengerem a 

Kraemerem v 15. století (srov. tamtéž, str. 62-63).
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Na rozdíl od mytické Evy byly čarodějnice skutečnými živými osobami. 

Čarodějnice, neboli „ta, která nahlíží čarovné děje“, je např. v angličtině odvozena ze 

slov „wise one“, tedy moudrý, moudrá. Čarodějnictví zahrnovalo jak přírodní praktiky, 

tak lidové kouzelnictví, léčitelství, znalost obdělávání půdy, keramiky, metalurgie či 

astrologie. Vzhledem k tomu, že byly ženy odjakživa úzce spojovány s přírodou, plodností 

a zdravím, byly i čarodějky většinou ženy (srov. Renzetti, Curran, 2003, str. 426).

Církev se obávala jejich moci, protože jako léčitelky či porodní báby měly moc 

nad životem a smrtí a ohrožovaly oblasti, na které si kladl výsadní právo klérus. 

Samozřejmě že existovali i čarodějové muži, kteří byli v inkvizičních procesech 

odsouzení, ovšem cílenou zášť církve vůči ženám nelze pominout (srov. Daly, 1973 str. 

63).

Role čarodějnice byla posléze přisouzena každému, kdo ohrožoval sociální 

pořádek.23 Z mužského pohledu se jednalo prakticky o všechny ženy, protože 

z mužského pohledu byly všechny považovány za odchylky od mužské normy lidství. 

Tím, že některé měly schopnosti, které jim podle patriarchálního společenského řádu 

nepříslušely, tzn. byly moudré či měly znalosti, které byly mužům nedostupné (např. 

fyziologie porodu apod.), automaticky neodpovídaly standardu a byly označeny za zlo. 

Podle Daly šlo v podstatě jen o to, aby byli vybráni obětní beránci, kteří na sebe 

vezmou pocity viny celé společnosti (srov. tamtéž, str. 64).

V moderní době se jakousi novodobou teologií stala psychiatrie. Teologické 

kategorie „dobrý“ a „zlý“ byly nahrazeny psychiatrickými kategoriemi „mentálně 

zdravý“ a „šílený“.24 V této patriarchální psychiatrické hře, jak Daly nazývá dnešní 

psychiatrii, nemůže žena, která chce plně ovládat svůj život, nikdy vyhrát, protože 

psychiatrie má prostředky, které dokážou zničit mysl, jež je kreativnější a svobodnější, 

než by měla podle společenských norem být (srov. tamtéž, str. 65).

                                                     
23 Zajímavou archetypální interpretaci právě ve smyslu ohrožení sociálního pořádku ukazuje Ann Belford 
Ulanov v knize Pramatky Ježíše Krista (2003). Ulanov dochází k závěru, že postava Krista překonává 
všechny protiklady včetně genderových a Ježíšovy pramatky (ženy objevující se v Ježíšově rodokmenu) 
reprezentují zásadní prvky opomenutého feminina. Feminino přináší do náboženství nové prvky. 
Abychom je pochopili, musíme překročit hranice, které jsme do této doby považovaly za jasné. Řád a 
protichůdný řád se mísí a vzniká řád nový, ten, který Ježíš označoval jako nové bytí (srov. Opočenská, 
2008, str. 88). 
24 K tématu ženy a šílenství blíže Sandra Gilbert a Susan Gubar, 1979, The Madwoman in the Attic. 
Autorky navazují na Simonde de Beauvoir a její poukazy na dvojakost povahy ženy v mýtu, studují 
vlastní obraz ženy v textu – světě autora, vidí dichotomii „anděla“ a „příšery“. Žena – „anděl“ je 
idealizujícím obrazem femininity (pasivní, oddaná, krásná), obraznost „příšerná“ odsuzuje ženskou 
kreativitu, případnou vlastní vůli a touhu po autoritě (srov. Kalivodová, 2003,  str. 26). 

K tomuto tématu dále např. Shoshana Felman: The Critical Phallacy (1975) In Warhol, Herndl 
(1997).
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„Zbraně, které moderní společnost vyvíjí pro sociální kontrolu abnormálních 

jedinců, zejména žen, jsou důvtipnější než upalování. Zcela ničí mysl, schopnost ke 

kreativitě, představivosti a vzpouře.“

(Daly, 1973, str. 65)

Daly posměšně dodává, že tyto zbraně ničí v ženě vše, kromě lůna a rukou, aby 

žena nemohla dělat nic jiného, než rodit děti a starat se o domácnost (tamtéž, str. 65).

5.2.1.7. Mimo dobro a zlo

Osvobození může podle Daly začít až v okamžiku, kdy ženy odmítnou být 

„dobré“ nebo „zdravé“ podle převládajících norem, protože být ženou v dominantní 

kultuře znamená být „odchylkou“ ze samotného principu. Pokud se žena navíc odlišuje 

od norem ženství, je to dvojnásobné stigma, něco v převládající kultuře zcela 

netolerovatelného. Taková žena by totiž opustila kategorie „dobré“ a „špatné“ ženy, 

tedy kategorie prostitutky a manželky, a byla by zařazena do kategorie „šílené ženy“ 

nebo „čarodějnice“. To by bylo pro jednotlivou ženu sebevražedné. V rámci sesterství 

je ale možné všechny tyto kategorie překonat a spolu s nimi zavrhnout všepřítomný 

syndrom obětního beránka. Tím se ženy mohou dostat i mimo definice „dobré“ a 

„špatné,“ jež jim přisoudila patriarchální kultura. Nemůžeme ovšem tvrdit, že by 

takováto deklarace identity znamenala, že kult zla z lidské existence zmizí 

(srov. tamtéž, str. 66).

Všem ženám byla patriarchátem vštípená jakási falešná neznalost, která jim bere 

možnost stát se tím, kým chtějí být. Stejná neznalost či prostota je vlastní i falické 

morálce, která identifikuje „my“ s dobrem a „oni“ se zlem. To lze podle Daly 

prohlédnout, pokud ovšem ty nejvíce viktimizované skutečně dospějí a naleznou 

integritu mimo dobro a zlo. Tento pohyb směrem za patriarchální dobro a zlo může být 

nahlížen jako Pád v tom smyslu, že ženy okusí zakázané ovoce poznání, které jim 

patriarchát odepřel. Bude to Pád od falešné neznalosti k novému druhu dospělosti. 

Zatímco dospělost před Pádem byla strnulá, tato bude vyžadovat neustálý proces, který 

nebude nikdy kompletní.

Tradiční výklad, že okušením ovoce stromu poznání byli žena s mužem nuceni žít 

daleko od ráje odcizeni sami sobě, Daly zásadně odmítá. Naopak je přesvědčená o tom, 

že v kontextu osvobození se od patriarchátu by Pád neměl být ženami nahlížen jako Pád 

od posvátného, ale jako Pád do skutečné svobody (srov. tamtéž, str. 67).
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Na prvotní hřích by se podle Daly rovněž nemělo být nahlíželo z pozice 

dichotomie dobra a zla, protože tento výklad očekává, že existuje-li absolutní dobro, 

musí existovat i absolutní zlo, protože Bůh bez ďábla je nevěrohodný. Tato logika je 

podle Daly následně promítána do společnosti, která chce své vykonstruované „zlé“ ve 

jménu absolutního dobra zahubit. Z toho Daly vyvozuje, že si patriarchální náboženství 

ve svém pravém slova smyslu zaslouží „zemřít“ (srov. tamtéž, str. 68).

Proces stávání se ženou za hranicemi patriarchátu by neměl být omezen 

tradičními symbolickými kategoriemi smrti a znovuzrození. Žena by se měla stát 

doslova „Novým stvořením“ (srov. tamtéž, str. 68).

5.3. Teologie Rosemary Redford Ruether

Pro R. R. Ruether je ústředním tématem jejích teologických koncepcí christologie. 

Od jejího přístupu k christologii se rovněž odvíjí postoje k dalším tématům 

systematické teologie.

Ruether tvrdí, že křesťané si přivlastnili Ježíšův prorocký jazyk a jeho původní 

význam nahradili ideou božského vykupitele a celá dvě tisíciletí si nárokovali tento 

výklad, navzdory původnímu židovskému chápání mesiáše jako židovského krále, který 

přijde vysvobodit židovský národ z područí cizích národů. Ruether tradiční křesťanský 

koncept kritizuje, protože se z něj podle jejího názoru stala ideologie a jakýsi 

imperialistický univerzalismus, nehledně na antisemitické postoje, které z něj podle 

jejího názoru vyplývají (srov. Opočenská, 1995, str. 82-83).

Víra v Ježíše Krista by podle ní měla být spíše něčím procesuálním než finálním a 

dokonaným. Christologii by mělo být rozuměno z historického a kontextuálního 

hlediska. Z těchto důvodů odmítá Ruether jakékoliv spirituální pojetí postavy Ježíše 

Krista (srov. Ruether, 1983, str. 82).

Do svého pojetí christologie promítá autorka i ekofeministickou perspektivu. Je to 

patrné především u jejího pojetí křesťanství jako náboženské instituce. Podle Ruether 

odráží tradiční chápání christologie institucionální pojetí křesťanství v imperiálním 

starověkém Římě. Stejně jako Kristus-Logos vládne lidem, ovládá Řím celý politický 

kosmos, páni vládnou otrokům, muži vládnou ženám. Patriarchializace církve jde ruku 

v ruce s patriarchializací christologie (srov. Ruether, 1983, str. 124-125).

Ježíš Kristus je pro Ruether prorok, který přišel znovu nastolit přirozený a 

ztracený rovnostářský sociální pořádek a překonat sociální hierarchie. Jeho řeč byla 

osvobozující a směřovala hlavně k utlačovaným a marginalizovaným. Ježíš byl také tím, 
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kdo kritizoval patriarchální struktury a otevřeně se proti nim stavěl (srov. Ruether, 

1983, str. 116-138).25

Ruether se příliš nezabývá filozofickou dimenzí náboženství, spíše se zaměřuje na 

jeho sociologickou a kulturní kritiku. Celou tradiční teologii rekonstruuje 

z feministického hlediska, jehož základním měřítkem je respektování plného lidství. 

Pohledem této kritiky se snaží najít nejvhodnější tradici pro kritiku dominantního 

systému tradičního křesťanského náboženství. Při hledání vhodné tradice, ze které by 

mohla feministická kritika vyjít, hledá Ruether nejenom v biblických a apokryfních 

spisech či tradiční křesťanské teologii, ale zkoumá také pohanská náboženství (Blízký 

východ, Řecko, Řím) a ideologie jako jsou marxismus, liberalismus a romantismus. Ani 

v jednom z nich ovšem nenachází ryzí zdroj pro svoji feministickou kritiku křesťanské 

systematické teologie, ovšem každým směrem se do určité míry inspiruje (srov. 

Ruether, 1983, str. 12-45).

Ruether rovněž rekonstruuje symboliku božství, přestává Boha pojmenovávat 

mužským genderem (God) a nazývá ho neutrálně, resp. oběma gendery. Tedy God/ess, 

v češtině pro toto slovo neexistuje přesný ekvivalent, neboť slovo Bůh/Bohyně ukazuje 

spíše na možnost výběru mužského či ženského rodu, než na jejich inkluzivitu. 

V anglickém jazyce je naopak slovo Bůh ve slově Bohyně obsaženo. Pojmenování 

božství jako God/ess je příkladem autorčina feministicko-kritického přístupu. Název 

vychází z blízkovýchodních prvků hebrejské tradice, kde je božství pojímáno jako 

prapůvodní matrix, jakési lůno, z kterého vše ostatní vychází. Tento důraz zároveň 

ukazuje autorčinu rekonstrukci patriarchální dichotomie stvoření – Stvořitel, protože 

neukazuje Boha jako vyděleného z prapůvodního lůna, ale jako jeho součást (srov. 

Ruether, 1983, str. 68-71).

Dalším velkým tématem R. R. Ruether je ekologická krize, jejíž řešení vidí 

v dekonstrukci sociálního pořádku a v ukončení jakékoli sociální dominance (srov. 

Ruether, 1983, str. 214-234).

Myšlení R. R. Ruether je na první pohled holistické, proto je jí blízká i 

ekumenická myšlenka. Staví se proti všem formám dominance, přes sexismus po 

rasismus (srov. Ruether, 1983).

                                                     
25  Příkladem mohou být verše Mk 10,1-11 (O manželství a rozluce), L 7,36-50 (Ježíš a hříšnice v domě 
farizeově), L 8,1-3 (Ženy v Ježíšově doprovodu), J 4,1-42 (rozmluva se Samařskou ženou).



61

5.3.1. Koncepce prvotního hříchu u R. R. Ruether

Koncepce prvotního hříchu u R. R. Ruether je založena na uznání sexismu jako 

hříchu, který z mýtu o prvotním hříchu vytvořil mýtus o ženském zlu. Tento stav může

být podle Ruether překonán pouze obrácením se od sexismu na individuální rovině, což 

se následně projeví i na rovině společenské. Ruether zasazuje svoji koncepci mýtu 

o prvotním hříchu do širšího kontextu, ve kterém se zabývá rozborem pojmu zla, hříchu 

a obrácením se ve smyslu „metanoii“ (viz 5.3.1.1.) a koncepcí zla jako mužského a 

ženského (viz 5.3.1.2.). V závěru své koncepce nabízí Ruether řešení pro ženy i muže, 

jak se obrátit od sexismu, který Ruether považuje za jedno z největších zel, které 

deformuje člověka na všech úrovních (srov. Ruether, 1983, str. 159-192).

5.3.1.1. Zlo, hřích a metanoia

Feministická kritika přináší podle autorky zásadní obrat v hodnocení dobra a zla 

tím, že přehodnocuje tradiční etiologii zla, která zlo z pohledu feministické kritiky ve 

skutečnosti schvalovala, neboť nezahrnovala jeho sociální rozměr (srov. Ruether, 1983, 

str. 159-160).

V tradiční teologii je totiž zlo, resp. hřích pojímán jako čistě lidská schopnost. 

Přírodní katastrofa může být považována za zlo, ale nejedná se v tomto smyslu o hřích. 

Hřích je vždy záležitost lidská. Hřích v tomto kontextu znamená zradu proti dobrému či 

autentickému Já. Schopnost hřešit je jen lidskou schopností, která vyplývá z lidské 

svobody. Lidé jsou schopni vzepřít se svému prostředí a za pomoci abstraktního 

myšlení vymyslet a následně zrealizovat podmínky, jež považují za lepší, než jsou 

stávající. Podle tohoto pojetí jsou lidé stále umístěni mezi tím, jaká situace je a jaká by 

být mohla. Nikdo by například nemohl popsat současnou situaci jako kapitalismus či 

patriarchát, kdyby neexistovaly alternativy ve formě feminismu nebo socialismu. 

Alternativy k současnému stavu jsou považované za spásné alternativy, tedy vyjadřující 

dobrou alternativu pro autenticitu, v jejímž světle je současný stav odsouzen jako „zlý“ 

či „porušený“ (srov. Ruether, 1983, str. 160).

Z toho můžeme podle Ruether vyvodit, jak silně je tradiční chápání hříchu 

založeno na dichotomii zlý – dobrý. Některé feministky, pokračuje Ruether, odmítají 

tuto dichotomii úplně, protože je podle nich založena na stejných a „mylných“ 

dichotomiích patriarchálního myšlení jako jsou rozum – cit, tělo – duše či muž – žena. 

Tyto dichotomie podle nich pouze rozdělují lidskou bytost a ženu obviňují z veškerého 

zla. Sexismus je podle nich na této základní dichotomii dobrý – zlý založen, pouze jsou 



62

tyto kategorie převedeny z ontologické do sociální roviny. Tento druh feministické 

kritiky vychází podle Ruether z toho, že většinu lidských interakcí založenou na vztahu 

Já a Ty26 tvoří interakce mezi mužem a ženou, které jsou v zásadě vztahem nadvlády a 

útlaku (srov. tamtéž, str. 161).

Feminismus často kritizuje tradiční křesťanskou představu hříchu jako zrazení 

lidské přirozenosti a schopnosti jednat dobře nebo špatně, protože tato koncepce hřích 

příliš individualizuje. Hřích je z pohledu feministické kritiky brán spíše historicky jako 

padlý stav lidství. Tento koncept sice v rámci tradiční křesťanské teologie nalezneme, 

ale v praxi se na něj nekladl příliš velký důraz a hřích na sociální úrovni se opomíjel, 

dodává autorka (srov. tamtéž, str. 160-161).

Z feministické kritiky hříchu tedy vyplývá, že by se neměly přehlížet kolektivní, 

resp. sociální zla jako je sexismus, rasismus, nacionalismus apod. (viz kap. 4.3.).

Ruether vůči feministické kritice namítá, že pokud chce odsoudit patriarchát, 

nemůže se otázce lidské tendence ke zlu vyhnout. Nelze pouze kritizovat, resp. odsoudit 

dualitní pojetí dobra a zla a více už se tímto problémem nezabývat. Hlavním problémem 

koncepce odmítnutí dichotomie dobra a zla je podle ní nebezpečí, že by bylo 

ratifikováno zlo jako takové (srov. tamtéž, str. 161).

Samotný koncept dobra a zla je podle Ruether založený na extrémní polaritě 

vnímání současné situace a k ní alternativních možností. Vzhledem k tomu, že samotná 

lidská schopnost představivosti a tvoření je založena na vytváření alternativních 

představ autentického Já, nelze koncept dobra a zla úplně odmítnout, protože by tím 

byly popřeny i tyto základní lidské schopnosti (srov. tamtéž, str. 161).

Problémem ovšem je, že je autentické či dobré Já (viz výše) často ztotožňováno 

s vládnoucí skupinou, která určuje, co je považováno za dobré a lidské. Ti, kdo nejsou 

součástí dominantní skupiny, jsou automaticky považovány za „ty druhé“. „Ti druzí“ 

jsou potom charakterizováni jako druhořadí, s menší schopností k dobru, což v očích 

vládnoucí skupiny legitimizuje jejich útlak. Přestože může utlačovaná skupina sama 

sebe ve skrytu považovat za nadřazenou, do určité míry je vždy ovlivňována dominantní 

ideologií, která utváří její socializaci a naplňuje utlačovanou skupinu strachem a 

ambivalentními pocity ohledně jejich vlastní humanity (srov. tamtéž, str. 161-162).

Podle Ruether musíme rozlišovat dva propojené, zároveň však odlišné aspekty 

ideologie „druhého“, tj. projekci a vykořisťování. Projekce ztělesňuje všechny 

                                                     
26 Zajímavou koncepci vztahu Já-Ty a Boha formou filozofického dialogu podává filozof Martin Buber 
(1995).
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neschopnosti a negativní vlastnosti skupiny, které jsou uměle převedeny na „ty druhé“, 

tím může dominantní skupina racionalizovat vykořisťování utlačované skupiny a držet 

ji v područí, zneužívat či dokonce zabít (srov. tamtéž, str. 162).

Ruether v této souvislosti ukazuje na skutečnost, že feminismus zlo (či hřích) sice 

konkrétně nepojmenovává, to ovšem neznamená, že by popíral jeho existenci. Právě 

tím, že poukazuje na jeho špatné pojmenování v podobě vykořisťování a projekce zla 

vládnoucí skupinou do skupiny utlačované, deklaruje, že zlo zde přítomné je, a to 

v podobě sociální nespravedlnosti, sexismu, rasismu apod.

Zlo, pokračuje Ruether, je zásadní porušení vztahu Já – Ty, čímž se vytváří 

dualita Já – Druhý, jež vrcholí v dualitě dobra a zla, která vede k dichotomii 

ovládajícího a ovládaného. Tento proces je podle autorky možné překonat pouze 

obracením se v racionálním slova smyslu, posunem mysli tím, že se provede tzv. 

metanoia (srov. tamtéž, str. 163).

„V ní je dialektika lidské existence obrácená z opozic k vzájemné závislosti. 

Každý získá zpět dar společenství, které zde vždy bylo, ovšem bylo popíráno polarizací: 

společenství člověka s člověkem, individuálně i společně, napříč rozdíly v genderu, 

kmenu a kultuře. Každému se navrátí společenství s přírodou, která tu stále byla a 

potvrzovala naši realitu. Společenství s Bohem existuje právě skrze obnovené 

společenství a ve znovu obnoveném společenství stvoření.“

(srov. Ruether, 1983, str. 165)27

Pouze touto konverzí se dá překonat hřích, který podle Ruether spočívá ve 

skupinovém egoismu vládnoucí skupiny, která produkuje pasivitu Já (srov. Ruether, str. 

164).

Na druhou stranu to neznamená, upozorňuje autorka, že jednorázovým 

provedením tohoto obrácení od skupinového egoismu k Já ukotvenému v komunitě 

zmizí kulturně vytvořené napětí mezi dobrem a zlem. Tento druh konverze není 

                                                     

27
Ruether klade důraz na vzájemnost a vztahovost, což jsou dva prvky, které určují myšlení mnoha 

feministických teoložek. Jana Opočenská vybírá dva citáty Carter Heyward, které podle jejího názoru tyto 
výrazy charakterizují: „Vzájemnost je dynamická situace ve vztahu, v němž je jedna osoba otevřená vlivu 
osoby druhé nebo druhých, druhého nebo druhé ovlivňuje a tento vzájemný vliv si uvědomuje. Žít ve 
vzájemnosti znamená měnit se a růst ve vztahu k těm, kdo se mění a rostou ve vztahu k nám. Znamená to 
působit na sebe tak, abychom se ve vzájemném vztahu plněji stávali sami sebou (Heyward, 1989, str. 185 
In Opočenská, 2002).
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objevením nějakého ráje na zemi. Spíše se jedná o konverzi od vztahů založených na 

moci, které prosakují do výchovy, politických i socioekonomických struktur, 

ke vztahům, které by byly schopnou alternativou ke vztahům založeným na ideologii 

moci. Vztahy oproštěné od ideologie moci by dokázaly vytvořit novou vizi kultury a 

společnosti, která by byla zosobněním ukotveného Já v rámci komunity (srov. tamtéž, 

str. 164).

5.3.1.2. Zlo mužské a ženské

Mezi primární narušení vztahu Já – Druhý patří podle Ruether narušení integrity 

lidství jako muže a ženy, což má za následek to, že vztah muže a ženy je 

charakterizován vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Ruether tuto nadřazenost a 

podřízenost v rámci vztahů mezi pohlavími považuje za čistě mužskou ideologii, která 

podle ní slouží dvěma cílům. Má podporovat mužskou identitu jako normu humanity a 

ospravedlnit podřadnou roli žen.

Ruether upozorňuje na to, že ačkoliv ženy přebírají v rámci socializace mýty 

o ženské podřízenosti a ženském zlu a určitým způsobem se na jejich utvrzování 

podílejí, jsou muži primárními původci a udržovateli tohoto systému (srov. tamtéž, str. 

165).

Podle Ruether je naprosto zásadní na tento fakt upozornit, protože muži na 

základě argumentu, že ženy se na sexismu podílejí stejnou měrou, odmítají přijmout 

kolektivní zodpovědnost za existenci sexismu (srov. tamtéž, str. 165).

„Jsou to ale v prvé řadě muži, kdo se zasloužili o tuto formu útlaku, kdo z ní měl 

prospěch a kdo ji legálně i ideologicky chránil před vymřením.“

(Ruether, 1983, str. 165)

Se sexistickou ideologií přichází i mýtus ženského zla, který se podle Ruether 

vyskytuje prakticky ve všech kulturách (srov. tamtéž, str. 165).

Ruether se na tomto místě zabývá náboženskými kulturami a tím, jak konstruují 

mýtus ženského zla. Já se zaměřím pouze na její popis ženského zla v rámci křesťanství, 

resp. v tradiční interpretaci mýtu o prvotním hříchu. 

Křesťanství, tvrdí Ruether, dovedlo mýtus ženského zla do extrému tím, že mu 

v rámci interpretace Pádu člověka dodalo teologickou vážnost. Mužská mytologie, 
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reprezentovaná církevními Otci, nejen, že činí ženy zodpovědné za to, že přinesly do 

světa zlo, ale vytváří z ženského zla jakýsi ontologický princip (srov. tamtéž, str. 168).

„Žena v této mytologii reprezentuje materiálnost, iracionalitu, sexualitu a 

smrtelnost, která znečišťuje ,mužského‘ ducha a strhává ho k hříchu a smrti.“

(Ruether, 1983, str. 169)

Interpretace mýtu o Pádu člověka, kde je Eva představována jako ta, která uvrhla 

celý svět do hříchu, se proti ženám uplatňovala a stále uplatňuje ve formě útlaku, který 

je legitimizován tím, že je to odplata za to, že způsobila Pád člověka (srov. tamtéž, str. 

169).

Tyto mýty pomáhají mužům udržovat ženy v područí, zároveň však ukazují strach 

mužů z jejich moci a z ženské sexuality. Muži mají strach, že budou ženami pohlceny. 

Ann Ulanov v této souvislosti mluví o motivu „vaginy dentaty“, která souvisí 

s hlubokým strachem z ženy, jejíž vagina „kouše a zabíjí“ (srov. Ulanov, 2003, str. 

29).28

Podle Ruether jsou celé dějiny bitva mužů o nadřazenost nad ženami. Ať už jsou 

zbraněmi mýty, používané proti ženám, hon na čarodějnice či Freudovská patriarchální 

psychoterapie, jak ji autorka nazývá (srov. tamtéž, str. 170).

5.3.1.3. Sexismus a prvotní hřích

„Uznání sexismu jako něčeho špatného, zlého a hříšného přinese kolaps mýtům 

o ženském zlu. Uznání toho, že sociální struktury marginalizace ženy jsou 

nespravedlivé, vytváří základní metanoiu neboli obrácení od percepce ženy jako té 

,druhé‘ k uznání ženy jako rovnocenné lidské bytosti.“

(srov. Ruether, 1983, str. 173)

Ruether upozorňuje na to, že toto obrácení musí začít u ženy samotné, která může, 

bude-li sama sebe považovat za plnohodnotnou mužům rovnou lidskou bytost, následně 

vyžadovat to samé po mužích. Po té, co bude sexismus považován za hřích, se podle 

Ruether celá mužská ideologie postupně zhroutí, včetně její jakési „posvátné“ 

svrchované autority ovládající všechny oblasti lidského života. Je logické, že se muži 

                                                     
28 Ulanov tento děs z ženy ukazuje na příběhu biblické Támar (Gen, kap. 38), které bylo upíráno 
mateřství a všichni muži (synové Judy), kteří s ní záměrně odmítli počít potomka, zemřeli. (srov. Ulanov, 
2003, str. 25-37).
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tohoto procesu obávají a brání se mu. Ovšem strach z něho mají i ženy, neboť jejich 

umenšené lidství, ze kterého vyplývala naprostá závislost, byla pro ně jistou formou 

bezpečí. Ženy cítí, že se celé společenské a symbolické univerzum staví proti jejich 

humanitě, že je jejich bytost zvláštně rozdrolena uvnitř i vně jich samých, a nemají 

odvahu tuto bariéru překročit. Mnoho jejich intimní vztahů jsou vztahy závislosti, 

protože jsou vázány na muže. Ženy se obávají, že by o ně tímto krokem přišly (srov. 

tamtéž, str. 174).

Řešením je podle Ruether obnovení autentického Já, které jediné je schopno 

navázat vztah Já – Ty, který není založen na soupeření, ale na porozumění. To, co podle 

Ruether nazýváme „vztah“, je ve skutečnosti vzájemná interdependence masek a rolí, 

jež jsou od základů „patologické“. Podle Ruether nemůže v rámci genderové duality 

existovat integrita. Vždy bude jeden či druhý prvek chybět. Mužům dovednosti, které 

jsou tradičně přisuzovány ženám, hlavně ty, které „dělají za ně“, ať už na manuální či 

psychické rovině, ženám naopak bude chybět schopnost prosadit se ve veřejné sféře 

(srov. tamtéž, str. 174).

Odmítání sexuální a psychické integrity ženy, komodizace ženina těla, je podle 

Ruether pouze část problémů, které sexismus ženám přináší. Obrovskou zátěží je pro ně

skutečnost, že jsou jim přiřazené podřadné role. Muži si sice přejí mít s nimi intimní 

vztah, ale zároveň je drží v servilním postavení. Další omezující rolí je v kontextu 

sexismu mateřství, tedy fakt, že rodičovská role a vše s ní spojené se tímto vztahuje 

pouze na ženu, a to jen na základě biologické skutečnosti, že ženy rodí děti (srov. 

tamtéž, str. 176-177).

Dalším negativním rysem sexismu, jež Ruether uvádí, je narušování komunikace. 

Sexismus vytváří předsudky nejen na rovině jazykové, symbolické či vizuální, ale 

narušuje celou organizaci komunikačního prostoru (srov. tamtéž, str. 178).

„Na úrovni kultury definuje sexismus celý systém reality od ,hmoty‘ po ,Boha‘. 

Sexismus nelze odmítnout, aniž by bylo sesazeno kulturní univerzum jakožto autentický 

a dobrý vzor pro život.“

(Ruether, 1983, str. 178)

Pokud je sexismus skutečně narušením ženské humanity, pokračuje ve své 

myšlence Ruether, nutně zasahuje humanitu jako takovou, tedy i humanitu mužů. 
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Sexismus lze potom považovat za „endemickou“ chorobu, kterou nelze vyléčit jinak, 

než rychlým a hlubokým odvrácením se od této ideologie (srov. tamtéž, str. 178).

Ruether si je vědoma, že s tímto obrácením a následným procesem mohou být 

spojena určitá rizika, proto varuje před nebezpečnými extrémy, které mohou ze zařazení 

sexismu do „seznamu“ hříchu vyplynout (srov. tamtéž, str. 180).

Jedním z nich může být propagace radikálně opačného názoru. Z uznání sexismus 

jako hříchu, za který nesou odpovědnost muži, se může zrodit myšlenka, že všichni 

muži jsou automaticky, na rozdíl od žen, odpovědni za veškeré zlo. Hrozí nebezpečí, že 

se mýtus ženského zla modifikuje na mýtus mužského zla. Z mužů se vytvoří věční 

viníci a z žen věčné oběti. Ruether zdůrazňuje, že je nutné si uvědomit, že náklonnost k 

hříchu je u obou pohlaví stejná, i když jak bylo několikrát řečeno, odpovědnost za 

sexismus padá převážně na hlavu mužů (srov. tamtéž, str. 180).

Ruether apeluje na důsledné rozlišování individuálního a sociálního hříchu. 

Falešná individualizace hříchu je podle Ruether jednou ze zásadních chyb křesťanské 

ideologie, která se stále brání tomu, sexismus jako hřích uznat. Sexismus je ovšem 

bezpochyby historické, systematické a sociální zlo (či hřích), jež ovlivňuje naši 

existenci dokonce ještě předtím, než se narodíme, a je tedy obrovskou chybou ho 

podceňovat (srov. tamtéž, str. 181).

To, že má sexismus historický a systematický aspekt, neznamená, že za něj 

neneseme individuální zodpovědnosti, pokud ho svým myšlením, chováním a jednáním 

podporujeme, pokračuje Ruether. Muži i ženy mají reálnou možnost přestat se na 

sexismu podílet, a to právě již několikrát zmíněným individuálním obrácením, tedy 

hlubokou metanoiou. Svým příkladem můžou následně podpořit obrácení celého 

společenství, protože stejně jako má společenství silný vliv na nás, tak i jednotlivci mají 

silný vliv na společnost, tvrdí Ruether. Pro začátek by měl být sexismus poražen 

„duchovně“, to znamená, že ztratí autoritu nad našimi životy a my začneme jednat jinak 

(srov. tamtéž, str. 183).

5.3.1.4. Obrácení od sexismu – ženská cesta

Jsou to samozřejmě na prvním místě ženy, které by si měly uvědomit, že sexismus 

je hřích, tvrdí Ruether. Při obrácení se od sexismu nestačí individuální uvědomění. Pro 

skutečnou změnu je potřeba, aby si tento fakt uvědomily ženy jako sociální skupina, 

která je utlačovaná dominantní kulturou. Jedinou možností jak uznat sexismus jako 
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reálné sociální zlo či sociální hřích a bojovat proti němu na sociální úrovni, je stát se 

součástí silného feministického hnutí, tvrdí Ruether (srov. tamtéž, str. 183-184).

„Pouze bude-li existovat feministické hnutí, které dokáže přežít do té míry, aby 

vytvořilo komutační sítě a alternativní vizi pro život, je feministické uvědomění reálnou 

možností.“

(Ruether, 1983, str. 185)

Samozřejmě, pokračuje Ruether, že není snadné překročit tradiční ženské 

genderové role, které se ženy od dětství učí a mají je silně internalizované. Pro ženy 

křesťanky, především pro ty, které byly vychovávány v konzervativnějších tradicích, je 

největším problémem to, že se často nedokážou s feministických hnutím identifikovat, 

protože mají určitým způsobem zafixováno, že hněv a hrdost jsou hřích, zatímco sebe-

negace a pokora jsou ctnostné (srov. tamtéž, str. 185-186).

„Přestože tato doktrína o hříchu a ctnosti je pravděpodobně určena všem 

křesťanům, pro ženy se stala ideologií, která posiluje jejich útisk a nedostatek 

sebevědomí. Ženy se stávají podobné Kristu, když se vzdají svého vlastního Já.“

(Ruether,1983, str. 186) 

To podle Ruether staví ženy do role „trpících služebnic“, které přijímají mužské 

zneužívání a při sebemenším náznaku sebevědomí se cítí provinile. Mají strach z toho, 

že by někdy mohly dát sebe na první místo. Provedou-li ženy metanoiu a oprostí se od 

své role „trpící služebnice“, nalezou v sobě obrovskou sílu a milost, kterou je možné 

nalézt pouze při opravdovém setkání se sebou samým, pokračuje Ruether (srov. tamtéž, 

str. 186).

„Metanoia pro ženy zahrnuje obrat, ve kterém se doslova stávají osobami, 

stávají se centrem bytí, za kterým si mohou stát a na kterém mohou vystavět svoji vlastní 

identitu.“

(Ruether, 1983, str. 186)

To ovšem obnáší i to, aby byla žena ochotná dostat se do styku se svým hněvem a 

použít jeho osvobodivou sílu k tomu, aby byla schopná prolomit pouta sexistické 

socializace. Pro ženu by měla být hlavní ctností pýcha, ale ne ve smyslu „být lepší, než 
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ostatní“, jak ji podle Ruether chápou muži, ale ve smyslu základní sebeúcty. Protože 

bez ní podle Ruether není možné mít žádné vlastní Já, natož si vytvořit identitu novou či 

se poučit z předchozích chyb (srov. tamtéž, str. 186).

Celá mužská ideologie pýchy a pokory by měla být přehodnocena ženami. 

Použijí-li svůj hněv osvobozujícím způsobem tak, aby dovolily samy sobě vytvořit si 

novou zdravou sebeúctu, mohou následně spolupracovat na vytvoření vlastní cesty, jak 

se vyrovnat s falešnou pokorou, kterou si zvnitřnily (srov. tamtéž). 

Mnoho žen se ovšem bojí dostat se do kontaktu s vlastním hněvem a následně ho 

použít k osvobození a objevení vlastního Já. Ruether uvádí dva protikladné případy, 

které v tomto procesu často nastávají. Prvním z nich je ten, kdy má žena, která prochází 

tímto osvobozujícím procesem, tendenci vyhýbat se mužům, zpochybňovat jejich 

humanitu a dávat jim démonickou tvář. Druhým, podle Ruether častějším, případem je 

ten, kdy se žena od tohoto procesu raději odvrátí ze strachu, že by přišla o kontakt 

s muži a se svými dětmi. První skupina je často považována za „zlé feministky“, druhá 

skupina dostane alespoň body za to, že se snažila, ale nedostala se tak daleko jako ty 

„seperatistky, lesby a radikálky“, vysvětluje s drobnou nadsázkou Ruether (srov. 

tamtéž, str. 187).

Ruether doporučuje jakousi střední cestu. Tvrdí, že setkání se svým hněvem 

nemusí být stav, ve kterém bude žena setrvávat dlouhodobě. Na druhou stranu to 

považuje za nezbytný krok k osobní svobodě a vyrovnání se s tisíciletou viktimizací žen 

a se sexismem na osobní úrovni. Pouze tím, že si žena prožije pocit hněvu a odcizení, se 

může pohnout směrem k opravdové integritě, vysvětluje Ruether (srov. tamtéž, 

str. 188).

Samozřejmě, že i ženy jsou schopné egoismu a zneužívání moci, proto je podle 

Ruether důležité, aby si žena uvědomila, že i ona se může stát utlačovatelkou. V této 

souvislosti se Ruether odvolává na potřebu skutečné pokory, která spočívá v tom, že 

byť si je člověk své moci vědom, nezneužívá ji (srov. tamtéž, str. 188).

„Ženy musí odmítnout egoistická Já, jehož modelem je mužský individualismus, 

a namísto toho v sobě potvrzovat ‘ukotvené Já‘ , jež má vztah k ostatním a k vzájemné 

službě.“

(Ruether, 1983, str. 188)
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Ruether opět zdůrazňuje, že systémy dominance jsou sice historicky vlastní 

mužům, ale mají tu výhodu, že mohou stavět na rozdílných zkušenostech, což je ovšem 

nečiní imunní vůči sklonům k vládnutí. Vzhledem k tomu, že lze obrácení od sexismu 

provádět pouze v rámci komunity, je odmítnutí mocenských snah vskutku na místě 

(srov. tamtéž, str. 189).

Boj proti sexismu je snahou všech lidí o alternativní systém, jež si žádá psychický 

a sociální holismus. Nelze být „ukotveným Já“ v sociálním vakuu. „Ukotvené Já“ je 

možné pouze v nově vznikajících vztazích, jež nebudou založeny na moci (srov. tamtéž, 

str. 189).

5.3.1.5. Obrácení od sexismu – mužská cesta

Poté, co Ruether popsala ženskou cestu obrácení od sexismu, se ptá, zda je 

možné, aby existovala paralelní cesta pro muže. Její odpověď zní ano. Z principu zde 

tato cesta musí být, protože ženy samy podle ní nemohou tento problém vyřešit (srov. 

tamtéž, str. 189).

Ruether přiznává, že nemůže popsat mužskou cestu obrácení od sexismu zevnitř, 

ale pokusí se alespoň o její nastínění na základě své pracovní zkušenosti v černošském 

hnutí, kde jako žena-běloška mohla zažít roli utlačovatelky, která je podle ní do určité 

míry srovnatelná s rolí mužů vůči ženám (srov. tamtéž, str. 189).

Ruether na základě této paralely poukazuje na dva hlavní postoje, které mohou 

muži zaujmout vůči ženskému hnutí a které podle jejího názoru blokují muže, aby se od 

sexismu skutečně obrátili.

Prvním z nich je bagatelizace osvobozujících snah ženského hnutí. Tito muži 

popírají, že nějaký útlak žen muži existuje či existoval, nebo podřízenou roli ženy 

přiznávají, ale argumentují tím, že ženy se v této roli cítí dobře a jsou v ní ve 

skutečnosti spokojené, protože je to role, která je jim přirozená (srov. tamtéž, str. 189-

-190).

Druhý postoj je typický tím, že si muži skutečně uvědomí, že potřeba obrácení od 

sexismu je nutná, ovšem pasují se do rolí stejných obětí jako ženy a mají za to, že 

sexismem trpěli stejně jako ony. Tito muži, pokračuje Ruether, se aktivně účastní 

ženských snah o osvobození a snaží se v sobě objevit potlačenou „ženskou“ stránku, 

resp. obnovit kontakt se svými city, rozvíjet empatii, komunikaci atd. Problémem 

u těchto „mužských feministů“ je, že se často snaží ženám vnucovat model ženství 
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vycházející z jejich mužské projekce. Pokud se proti tomu ženy ohradí, jsou tito muži 

velice agresivní a v důsledku mohou pro ženské hnutí představovat daleko větší zlo, než 

muži, kteří jsou vůči ženskému hnutí otevřeně nepřátelští (srov. tamtéž, str. 190-191).

Opravdové obrácení od sexismu začíná podle Ruether skutečnou solidaritou 

s ženami a aktivní snahou jejich osvobození urychlit, nejčastěji ve vztahu ke konkrétní 

ženě. Například tím, že muž pochopí složitou situaci ženy v domácnosti a na trhu práce 

a začne se aktivně podílet na výchově a domácích pracích, aby ženě situaci v obou 

sférách usnadnil. Zkušenosti podle Ruether ukazují, že muž, který má tuto zkušenost, 

chápe ženskou problematiku daleko více a má daleko menší pochopení pro soutěživost 

a hierarchizaci v rámci mužských skupin (srov. tamtéž, str. 190-191).

Samozřejmě že jsou s tímto krokem spojená mnohá rizika. Muž riskuje, že bude 

vyřazen ze skupiny mužů a že ztratí socioekonomické výhody, které mu přinášela účast 

v dominantním mužském skupinovém egu. Existuje zde také reálné nebezpečí, že bude 

ostatními muži považován za nedostatečně mužného (srov. tamtéž, str. 191).

Muž musí na cestě k „ukotvenému Já“ prolomit nejen pýchu mužského 

skupinového ega, kde vládnout vztahy podřízenost a nadřízenosti, ale také pasivitu, 

která v rámci mužského skupinového ega vládne ve vztahu ke změně jeho vnitřních 

struktur, především ochotu vzdát se dominantní a utlačitelské role vůči ženám a 

v důsledku toho i vůči ostatním mužům (srov. tamtéž, str. 191).

„V tomto bodě jsou muži schopni uznat to, že boj proti sexismu je boj za 

polidštění světa, polidštění nás samých, boj o záchranu naší planety a boj o to být ve 

správném vztahu s Bohem. V tomto bodě mohou muži i ženy bojovat společnou bitvu 

ruku v ruce.“

(Ruether, 1983, str. 191-192)

5.4. Společné a rozdílné

Historický kontext

Oba analyzované texty vznikly v době tzv. druhé vlny feminismu, jejíž začátek se 

klade do 60. let 20. století a která navazovala na úspěšnou první vlnu.29 V této době 

mohly již ženy zaujímat pozice ve vědě a feministické hnutí se přesunulo převážně na 

akademickou půdu, kde se etablovalo v ženská a postupem času i mužská studia. Kromě 

                                                     
29 První vlna feminismu se datuje zhruba od poslední třetiny 18. století do roku 1930, ženy během 
této doby získaly ve většině evropských zemí právo na držení majetku, právo na vzdělání a volební právo 
(srov. Havelková, 2004, str. 169).
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snahy o to, aby byly zákony a práva, které ženy nabyly, dodržovány a ženy si 

uvědomily, že na ně mají vskutku právo, se pozornost začala soustřeďovat především na 

dvě roviny původu nerovnosti mezi pohlavími. Pozornost se upínala na kulturu 

v nejširším slova smyslu (instituce, jazyk apod.) a na psychologickou problematiku 

formování genderové identity (srov. Havelková, 2004, str. 177-178). V této době 

přichází Mary Daly s hlasitým protestem proti sexismu v církvi v knihách „Church and 

the second sex“ (1968) a „Beyond God the father“ (1973). Dílo R. R. Ruether „Sexism 

and God talk“ je o deset let mladší a spíše než protestem je kritikou systematické 

teologie z feministického pohledu a jeho cílem je nesexistické porozumění křesťanství.

S druhou vlnou feminismu je také spojeno zaměření na ženu (woman-

-centeredness), protože až nyní mohou ženy skutečně mluvit o svých zkušenostech, ne 

skrze muže, ale vlastní artikulací zkušenosti (srov. Havelková, 2004, str. 180). Pro texty 

feministické teologie je zkušenost žen rovněž klíčová, i zde tedy zapadají do kontextu 

druhé vlny feminismu.

Druhá vlna feminismu nepojednává pouze o rovnosti žen a mužů, ale žádá 

„rovnost v rozdílnosti“, tedy aby nebyla jinakost spojená s hodnocením lepší či horší 

(srov. Havelková, 2004, str. 181). I téma jinakosti je v textech, které analyzuji, klíčové a 

obě autorky se tímto problémem zabývají.

Nutno dodat, že v rámci třetí vlny feminismu se začíná problematizovat kategorie 

„ženy“ jako jednolité kategorie. Feministická analýza a výzkum dospěly ke kritickému 

uvědomění teoretických i praktických problémů, které ze zevšeobecňování podstaty 

ženství plynou. Koncept gender se vymaňuje z tradiční dichotomie muž – žena a 

zaměřuje se spíše na procesy konstruování ženství a mužství a na jejich strukturální a 

symbolickou podstatu (srov. Sokolová, 2004, str. 202).30

Pojetí genderu

Mary Daly se staví proti bipolární konstrukci genderu, kterou považuje za 

„výdobytek“ patriarchátu. Tato konstrukce genderu by měla být překonána tím, že ženy 

(o mužích se v této souvislosti v textu nezmiňuje) dojdou uvědomění, že je jejich 

genderová role, která jim přisuzuje podřadné postavení, pouhou sociální restrikcí 

                                                     
30 Např. podle Hélène Cixous je dichotomie muž – žena založena na univerzalizaci mužství, čímž se 
pouze reprodukuje patriarchální řád. Proto je nutné tyto dichotomie relativizovat. Cixous radikalizuje 
strukturalistickou psychoanalýzu Jacqua Lacana teorií dekonstrukce Jacqua Derridy. Namísto protikladů 
chce nastolit rovnostářství a zmnožování rozdílů. To je možné tehdy, bude-li maskulinní kultura 
nahrazena feminní, která je podle Cixous decentrovaná (srov. Šimůnek, 2004).
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vytvořenou patriarchálním náboženstvím. Toto uvědomění jim pomůže k tomu, aby se 

staly „Novým stvořením“ a byly schopny překročit genderovou identitu, resp. aby se 

staly androgynní bytostí (srov. Daly, 1973, str. 50-68).

R. R. Ruether vychází z heteronormativního pojetí genderu (srov. např. Ruther 

1983, str. 190-191). Psychologické rozdíly ovšem nejsou podle Ruether důvodem 

k sociální diferenciaci. Staví se proti jakýmkoliv restrikcím spojeným s genderovou 

identitou (srov. Ruether, 1983, str. 189). Muž a žena jsou podle Ruether rovnocenné, 

byť rozdílné lidské bytosti. Ve vztahu muže a ženy osvobozeného od sexismu je potom 

možné dosáhnout plného lidství a zdravého vztahu s Bohem (srov. tamtéž, str. 191-

-192).

Dikce a slovník

Přestože oba texty analyzují problém z feministicko-teologického hlediska a jejich 

tematizace se v mnoha bodech prolínají, mají velice odlišnou dikci. Mary Daly je na 

první pohled daleko radikálnější. Při revizi tradičního pojetí prvotního hříchu používá 

stejný teologický slovník jako systematická teologie, ale záměrně jej používá 

subverzivně. Příkladem mohou být výrazy „prvotní hřích patriarchátu“, již zmíněný 

„exorcismus mužského šovinistického Já“, „Pád do svobody“ apod. (srov. Daly, str. 44-

-68). Ruether rovněž používá teologické výrazy, ale ne vždy záměrně v negativním 

smyslu. Příkladem může být „metanoia“, což je pro Ruether klíčový pojem, který si 

vypůjčila ze slovníku tradiční teologie a v její koncepci zastává zásadně pozitivní úlohu 

(srov. Ruether, 1983, str. 163-192).

Důrazy

Koncepce obou autorek se liší nejen v dikci a radikálnosti, ale i v důrazech. 

Ruether klade důraz především na uznání sexismu jako hříchu a na následné obrácení 

od něho, což by vytvořilo prostor pro vytvořením nových na moci nezatížených vztahů 

mezi muži a ženami a definitivně tak ukončilo důsledky, které tradiční interpretace 

mýtu o prvotním hříchu přinesla ženám, ale i mužům (srov. Ruether, 1983, str. 173-

-183).

Daly kritizuje celý koncept tradičního chápání mýtu o prvotním hříchu. Odmítá 

tradiční interpretace, které mýtus překládají jako odcizení od Boha a na jeho základě 

vytvářejí etiologii zla. Jediným pravým poselstvím je podle jejího názoru systematický 

útlak žen, proto je nutné se od všech tradičních interpretací a jejich důsledků oprostit 

(srov. Daly, 1973, str. 47).
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Ruether rovněž kritizuje sexistickou interpretaci prvotního hříchu, ovšem 

nepopírá základní poselství mýtu (tedy odcizení člověka Bohu), její hlavní snahou je 

rekonstruovat tradiční interpretaci mýtu tak, aby zmizel jeho sexistický obsah (srov. 

Ruether, 1983, str. 162).

Ideologie „druhého“

Obě dvě autorky mluví v souvislosti s tradiční interpretací mýtu o prvotním hříchu 

o ideologii „druhého“. Shodují se na tom, že tradiční interpretace prvotního hříchu 

přisoudila v této ideologii ženám roli té Druhé. Sexistická společnost ovládaná muži 

následně sama sobě na základě dichotomie dobrý – zlý přiřkla roli dobrého a do žen 

projektovala veškeré zlo, čímž zapříčinila vznik mýtu ženského zla (srov. Daly, 1973, 

str. 61; Ruether,1983, str. 162).

Každá společnost má podle Daly zvrácenou představu vytvářet si Druhého, aby 

mohla sama sebe považovat za dobrou. Žena jako hříšná Eva je typickou kategorií té 

Druhé, do které spadaly všechny ženy, které nevyhovovaly záhadnému modelu Panny 

Marie, tedy matky a panny zároveň. Opakem tohoto ideálu byla kategorie prostitutky. 

Sem patřily ženy, které nebyly pannami či matkami, tedy ty, které nepatřily žádnému 

muži. Ty byly následně označeny za „špatné“, protože se staly projekcemi sexuálních 

poklesků mužů. Všechny ženy byly označeny za Druhé a zároveň byly rozdělené na 

„dobré“ a „špatné“. Podle Daly to bylo způsobeno tím, že by od mužů bylo 

kontraproduktivní označit všechny ženy za „špatné“, protože jsou s nimi v intimním 

spojení. Nicméně paradoxnímu ideálu matky a panny nemůže vyhovět žádná žena, tudíž 

jsou všechny ženy v důsledku Evami, kastou s nižším statutem (srov. Daly, 1973, 

str. 60-62).

Podle Ruether je vztah Já – Druhý, který charakterizuje vztahy mezi muži a 

ženami, založen na nerovnosti. Tento stav podle ní narušuje integritu lidství. Ideologie 

„druhého“ slouží pouze mužům, kteří jsou primárními původci a uživateli tohoto 

systému. Označení ženy jako Druhé slouží dvěma cílům: podporovat muže jako normu 

lidství a ospravedlnit podřadnou roli žen. Mýtus o prvotním hříchu, kde je postava Evy 

představována jako ta, která uvrhla celý svět do hříchu, slouží primárně k tomu, aby 

tento systém udržoval při životě a podporoval tuto sexistickou ideologii (srov. Ruether, 

1983, str. 165-169).
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Vliv mýtu o prvotním hříchu na sebepojetí žen

Daly i Ruether se shodují na tom, že tradiční interpretace mýtu o prvotním hříchu 

má negativní vliv na sebepojetí žen. Podle Daly ženy trpí v jádru své existence 

obrovskou ambivalencí mezi touhou po autentické existenci a strachem z reakce, kterou 

by svým chováním vyvolaly, kdyby se o to pokusily (srov. Daly, 1973, str. 49). Daly 

i Ruether se shodují na tom, že mýtus o prvotním hříchu byl překroucen do mýtu 

o ženském zlu, který narušuje ženskou humanitu. Daly, stejně jako Ruether, mluví 

o tom, že ženy touží po autentickém bytí a zároveň se ho obávají. Podle Ruether 

vyplývá tento strach z toho, že se ženy v závislosti cítí svým způsobem v bezpečí. Mají 

strach z toho, že přijdou o vztahy s muži, které jsou na závislosti založeny. Jejich strach 

překročit bariéru, která je dělí od autentického Já, je podporován i tím, že ženy cítí, že 

celé společenské a symbolické univerzum se staví proti jejich humanitě (srov. Ruether, 

1983, str. 173-174).

Osvobození

Daly i Ruether dodávají, že proces osvobození není jednorázovou záležitostí, ani 

něčím, co by šlo provádět v izolaci (srov. Daly, 1973, str. 51; Ruether, 1983, str. 186-

-187). Podle Daly by se ženy měly spojit a společně bojovat proti patriarchálním 

strukturám v církvi. Toto pouto nazývá sesterstvím a odmítá jakékoliv definice ve 

smyslu protipólu k bratrství. Sesterství je podle ní něco zcela specifického, protože 

spojí-li se skupina, která je vždy a priori diskriminovaná, a odmítne-li současný sociální 

pořádek, může to skutečně znamenat revoluci (srov. Daly, 1973, str. 59-60). Zároveň by 

se na základech sesterství mohla vytvořit jakási anti-církev, kde nebude vládnout 

sexismus, čímž by se podemlely sexistické struktury církve a sexismus jako takový 

(srov. tamtéž, str. 133).

Podle Ruether je jedinou šancí na osvobození a obnovení vlastního Já žen uznání 

sexismu jako hříchu na sociální úrovni, toho mohou ženy dosáhnout pouze pokud se 

sjednotí v rámci silného feministického hnutí (srov. Ruether, 1983, str. 185).

Překážky na cestě k osvobození

Ruether si je vědoma toho, že pro některé ženy křesťanky, obzvláště pro ty, které 

vyrůstaly v konzervativnějších tradicích, může být problém se s feministickým hnutím 

ztotožnit. Tyto ženy si podle Ruether až příliš zvnitřnily to, že hněv a pýcha jsou hřích, 

zatímco sebenegace a pokora jsou ctnosti. I když je tato „doktrína“ vlastní mnohým 

křesťanům, stala se ideologií, která na prvním místě omezuje ženy. Ženy se podle této 
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ideologie stávají samy sebou pouze pokud se vzdají svého Já, což je podle Ruether staví 

do role „trpících služebnic“, která spočívá v tom, že ženy přijímají mužské zneužívání a 

při sebemenším náznaku sebevědomí se cítí provinile. Na tomto místě Ruether 

doporučuje, aby ženy provedly metanoiu od své role „trpící služebnice“, a tím se staly 

osobami, jejichž centrem bytí jsou ony samy. To je ovšem možné provést pouze tehdy, 

dostane-li se žena do styku se svým hněvem a dokáže ho osvobozujícím způsobem 

použít k tomu, aby prolomila pouta sexistické socializace. Potom, tvrdí Ruether, by pro 

ženu mohla být hlavní ctností pýcha ve smyslu sebeúcty, neboť bez sebeúcty není 

možné vytvořit si žádné vlastní Já, ani novou identitu (srov. Ruether, 1983, str. 186).

Daly také vidí problém v tom, že jsou ženy od dětství naučené, aby se obětovaly a 

stály stranou. Problémem podle ní je „prvotní hřích žen“, který ženy činí zodpovědné za 

veškeré zlo a který je dědičný v tom smyslu, že si ho ženy zvnitřňují v procesu 

socializace. Podle Daly by neměla být chyba viděna ve viktimizovaných osobách, ale 

spíše v démonických strukturách společnosti, které v ženách vyvolaly internalizaci 

falešné identity. Překážkou osvobození a obnovení nerozděleného Já žen je podle Daly 

rovněž psychická paralýza, jež pramení z pocitů beznaděje, viny a strachu z toho, že 

ženy nebudou společností nikdy přijaty takové, jaké ve skutečnosti jsou. Ženy, které se 

snaží tyto pocity překonat, se podle Daly dostanou do silného konfliktu s mechanismy 

sociální kontroly a budou obviňovány např. z nedostatečné ženskosti, nenávisti 

k mužům apod. (srov. Daly, 1973, str. 40-51).

Překonání překážek k osvobození

Daly doporučuje provést nějakou vnější akci, která jakýmkoliv způsobem povede 

k upevnění identity žen. To může následně ženě dodat naději, že je možné s výše 

zmíněnou psychickou paralýzou pracovat. Podstatnou roli hraje také to, že se agrese 

převede zevnitř ven a hněv tak může být použit kreativním způsobem (srov. tamtéž, str. 

52). Ruether rovněž považuje hněv za podstatnou složku na cestě za osvobozením.

Zásadní rozdíl v konceptu Mary Daly a R. R. Ruether je to, že se Ruether na 

rozdíl od Daly zabývá i mužskou cestou osvobození od tradiční interpretace prvotního 

hříchu, která pro obě pohlaví spočívá v obrácení se od sexismu (srov. Ruether, 1983, 

str. 183-192). Daly se zabývá jen osvobozením žen, o mužích se zmiňuje pouze 

v souvislosti s falešným pojmenováním prvotního hříchu, který podle jejího názoru 

vede i k falešné identifikaci mužů. Více ale tuto souvislost nerozvádí (srov. Daly, 1973, 

str. 47).
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Ruether vychází z toho, že je-li sexismus narušením ženské humanity, narušuje i 

humanitu obecně, tedy i humanitu mužů. Proto by i muži měli provést metanoiu od 

sexismu (srov. Ruether, 1983, str. 178).

Ženy nemohou tento problém podle Ruether vyřešit samy, spolupráce mužů v boji 

proti sexismu je velice důležitá. Skutečné obrácení mužů od sexismu začíná podle 

Ruether silnou solidaritou a aktivní snahou osvobození žen urychlit. To se nejčastěji 

projevuje ve vztahu k jedné ženě, například tak, že se muž začne aktivněji podílet na 

výchově dětí a práci v domácnosti. Bude-li takto jednat, samozřejmě se může stát, že 

bude odmítnut ostatními muži a ztratí výhody, které mu členství ve skupině mužů, 

přinášelo. Ovšem pokud muž překoná pýchu mužského skupinového ega, je na 

opravdové cestě k obrácení od sexismu a i k nalezení skutečné svobody a 

k „ukotvenému Já“ (srov. tamtéž, str. 189-191).

Ruether se na rozdíl od Daly nevyhýbá kritice extrémů, které mohou nastat při 

ženské cestě za osvobozením. Ženy jsou podle jejího názoru totiž také náchylné 

k egoismu, obzvláště jsou-li součástí skupiny. Stejně jako muži jsou schopné zneužívat 

moc. Ruether má sice za to, že individualismus a dominance jsou historicky vlastní 

mužům, což ale podle ní neznamená, že jsou ženy vůči nim imunní. Skutečná pokora, 

kterou by si ženy měly osvojit, spočívá v tom, že si žena uvědomí, že i ona je 

potencionální utlačovatelkou, a na základě toho odmítne mužský individualismus a 

bude v sobě potvrzovat „ukotvené Já“, které má vztah k ostatním i ke vzájemné službě 

(srov. tamtéž, str. 188-189).

Pokud se ženy i muži vydají cestou, kterou Ruether nastiňuje, stane se boj proti 

sexismu bojem za polidštění světa a správného vztahu k Bohu (výraz, který Ruether 

používá, aby vyjádřila, že božství je genderově inkluzivní, viz výše) (srov. tamtéž, 

str. 192).

Dualita dobra a zla

Podle Daly jsou ženy „prvotními obětními beránky“, protože z pozice mužské 

nadvlády byly označeny jako ty Druhé a tudíž „zlé“, na rozdíl od mužů, kteří sami sebe 

označili za dobré a zlo projektovali do žen (srov. Daly, 1973, str. 60-65).

Na tom se Daly s Ruether shoduje, ovšem na rozdíl od ní požaduje rozbití duality 

dobra a zla jako takového. Těmi, kdo mohou tuto dualitu rozbít, jsou pouze ženy. 

Popřou-li svoji roli „prvotních obětních beránků“, může teprve podle Daly nastat 

konfrontace se skutečným zlem (srov. Daly, 1973, str. 66).
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Ruether se obává, že by rozbití duality dobra a zla zapříčinilo ratifikaci zla jako 

takového, a proto se proti ní staví (srov. Ruether, 1983, str. 161).

Ovšem podle Daly jsou dobro a zlo patriarchální kategorie, které mohou 

prohlédnout pouze nejvíce viktimizování, tedy ženy. Nahlédnutím toho, že dobro a zlo, 

které jsou jim představované, jsou pouze patriarchálními kategoriemi, ochutnají 

skutečné ovoce poznání v tom smyslu, že budou schopné rozeznat skutečný hřích 

patriarchálního náboženství, který spočívá v sexuálním kastovnictví. Tím podle Daly 

dojde ke skutečnému „Pádu patriarchálního náboženství“ (srov. Daly, tamtéž, str. 66-

-67).

Pád přestává mít u Daly negativní význam ve smyslu Pádu od posvátného, 

v tomto kontextu se naopak jedná o osvobozující akt. Padne-li patriarchální náboženství 

s jeho dualismy dobra a zla, nebude již možné tyto kategorie promítat do společnosti, 

které chce své „zlé“ zahubit (srov. tamtéž, str. 68). Pro ženy by to znamenalo Pád do 

svobody, který by jim umožnil stát se „Novými stvořeními“ (srov. tamtéž, str. 68).
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6. ZÁVĚR

Ve své práci jsem se zabývala tématem prvotního hříchu pohledem feministické 

teologie. Představila jsem feministickou teologii jako disciplínu a na příkladech 

vybraných autorek ukázala, jak je mýtus o prvotním hříchu vybranými feministickými 

teoložkami tematizován.

Feministická rekonstrukce prvotního hříchu a hříchu obecně má v zásadě sociální 

rozměr. Mýtus o prvotním hříchu se stal nástrojem, kterým byla udržována nadvláda 

mužů a potlačována ženská sexualita a znehodnocováno lidství žen. Feministické 

rekonstrukce se snaží na tuto skutečnost upozorňovat a poukazovat na negativní účinky 

mýtu o prvotním hříchu na vztahy mezi pohlavími a na sebepojetí žen. Tradiční 

interpretace prvotního hříchu jsou považovány za patriarchální a sexismus za hřích, 

který tento mýtus udržuje při životě. Za velký problém se považuje také to, že tradiční 

teologie hřích příliš individualizovala, a tím pádem se sociální kontext hříchu vytratil. 

Tím, že není sexismus (rasismus a jiné formy diskriminace) považován za hřích, není 

ani nikdo volán k odpovědnosti.

Mary Daly a R. R. Ruether tato a další témata ve svých konceptech podrobně 

rozvíjejí. R. R. Ruether považuje za klíčové uznání sexismu jako hříchu, protože se 

podle jejího názoru jedná o ideologii, která z mýtu o prvotním hříchu stvořila mýtus 

o ženském zlu. Daly z téhož obviňuje náboženství, které se podle ní stalo služkou 

patriarchátu a mýtus o ženském zlu podporovalo tím, že zakrývalo sexistické konotace 

tradiční interpretace mýtu o prvotním hříchu. Obě dvě autorky se shodují na tom, že 

patriarchální výklad mýtu o prvotním hříchu definuje „dobré“ a „špatné“ z pozice mužů 

a ženy jako ty „druhé“ a priori označuje za původkyně všeho zla. To má vliv nejen na 

vztahy mezi pohlavími, ale i na sebepojetí žen, které si pozici „té druhé“ a „špatné“ 

internalizovaly. Obě autorky nabízejí řešení tohoto problému.

R. R. Ruether volí spíše cestu vzájemnosti a vztahovosti, ukazuje, jak může žena i 

muž dosáhnout osvobození od pout sexismu a harmonického vztahu mezi sebou i 

Bohem. Z koncepce R. R. Ruether vyplývá, že je toto osvobození možné provedením 

„metanoi“, resp. obrácením od sexismu na individuální i sociální úrovni. Toto obrácení 

je podle Ruether možné i v rámci církve. Ženy by se podle Ruether měly vzdát identity 

„trpících služebnic“ a měly by v sobě nalézt pýchu ve smyslu zdravého sebevědomí. 
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Muži by měly být ženám na cestě osvobození partnery, a to tak, že překonají pýchu 

mužského skupinového ega.

Mary Daly naopak apeluje pouze na ženy, aby vytvořily jakousi anti-církev, která 

bude založena na sesterství. Pokud ženy pochopí, že tradiční kategorie dobra a zla jsou 

pouze patriarchálními konstrukcemi, nastane podle Daly „Pád patriarchálního 

náboženství“ a vznikne svobodný prostor, ve kterém se ženy budou moci stát „Novými 

stvořeními“.
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PŘÍLOHY

Mary Daly: Život a dílo

Mary Daly se narodila roku 1928. Ovšem 

postava, kterou se budeme zabývat, se zrodila na 

přelomu 60. a 70. let. 60. léta přivedla Mary Daly 

z rodného New Yorku do Evropy, kde chtěla studovat 

filozofii a teologii a aktivně se účastnit 

feministického hnutí. 

Protože vyrůstala ve velice vyhraněném katolickém prostředí, nedokázala si pod 

pojmem teologie představit nic jiného, než „katolickou teologii“, kterou ovšem na 

vyšším stupni nemohla v USA studovat. Proto se vydala na studie do Fribourgu, kde 

byla teologická fakulta kontrolovaná státem, a nebylo možné vylučovat ze studia ženy, 

alespoň ne legální cestou (srov. Daly, 1985, str. 8). Daly popisuje léta strávena ve 

Fribourgu jako frustrující i plodná zároveň. Studium ji velice obohacovalo a zažívala 

období osobního růstu, na druhou stranu se zde cítila velice izolovaná, protože 

pociťovala nepřátelství od svých mužských kolegů (srov. Daly, 1985, str. 7-9).

Během studií ve Fribourgu měla Mary Daly příležitost navštívit Řím v době 

konání 2. vatikánského koncilu. Ten se stal inspirací pro její první knihu The Church 

and the Second Sex (1968), ve které Daly provádí historickou a filozofickou kritiku 

patriarchálních struktur církve, které se podle jejího názoru projevovaly a projevují 

v násilí na ženském těle, mysli i duchu. V době konání koncilu měla Daly stále naději, 

že se provedou radikální změny, které povedou k emancipaci žen v katolické církvi, 

především na poli kněžské služby.

Tato naděje ovšem netrvala dlouho. Výsledky 2. vatikánského koncilu Daly 

velice znepokojily a rozhořčily. Představa nabubřelých kněží v barevných obřadných 

hábitech podávající hostii řádovým sestrám v černém a bílem byly pro Daly symbolem 

znetvoření ženského těla a psyché.

V roce 1966 se Daly vrátila do Spojených států a začala vyučovat na Boston 

College, kde také knihu The Church and the Second sex dokončila. Krátce po vydání 

knihy byla Daly z Bostonu College odvolána. To vyvolalo velké protesty nejen na 
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univerzitě, ale po celém státě. Daly byla ke svému vlastnímu překvapení přijata zpět, 

a dokonce jí byla v roce 1969 nabídnuta definitiva.

Reakce na její knihu a spory ohledně jejího působení na univerzitě byly pro Daly 

podnětem k tomu, aby opustila církev a od tohoto roku se profilovala jako autorka post-

křesťanská.

Konflikty se světskou i sekulární mocí byly pro Daly pouze potvrzením toho, že 

se ženy v patriarchální společnosti nemohou stát jejími plnohodnotnými členy, ani 

plnohodnotnými členy církve. V následujících letech se Daly dostávala do konfliktu 

nejen s církví, ale i s univerzitou. V roce 1975 jí např. univerzita odmítla udělit 

profesuru. Ta jí byla udělena až po dalších protestech veřejnosti (srov. Daly, 1978, xiii).

Konflikty byly často vyvolávány Dalyným radikálním gynocentrismem. Odmítala 

například přítomnost mužů na svých přednáškách. Toto jednání nebyla univerzita 

ochotna akceptovat, což vedlo Daly k tomu, že zde přestala vyučovat.

Na základě autobiografických komentářů Mary Daly je možné odvodit, že již 

první konflikt s patriarchální autoritou vedl ke zrození nové Mary Daly, která již 

netoužila po reformě v církvi a společnosti, ale po zcela novém systému. Tato změna je 

patrná především v její další publikaci Beyond God the Father (1973). Kniha byla 

velkým krokem k zcela nové filozofii osvobození žen. Odmítá jak křesťanský, tak 

patriarchální náhled na svět a směřuje ke gynocentrické vizi světa.

Tyto myšlenky Daly rozvíjí i ve svých dalších knihách Gyn/Ecology (1978), Pure 

Lust (1984), Websters' First New Intergalactic Wickedary of the English Language

(spolu s Jane Caputi, 1987), Outercourse (1992) a Quintessence (1998). Daly se ve 

svých dílech snaží o vytvoření nové reality, ve které by nebylo místo pro patriarchát. 

Kritizuje patriarchální systém a jeho významy a hledá nové, které by je nahradily. Snaží 

se nalézt alternativní realitu, kde by se ženy mohly realizovat ve své celosti, kde bude 

historie tvořena ženami.

Zdroje: 

Daly, Mary. 1985. The Church and the Second Sex (With the Feminist Postchristian 

Introduction and New Archaic Afterwords by the Author). Boston: Beacon Press.

Daly, Mary. 1978. Gyn/Ecology: The metaethics of radical feminism. Boston: Beacon 

Press.
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Rosemary Redford Ruether: Život a dílo

Ruether vyrůstala v Georgetown v Texasu. Její matka 

byla katolička a otec navštěvoval episkopální církev. Otec 

zemřel, když jí bylo dvanáct let. Spolu s matkou se 

přestěhovala do Kalifornie. Chtěla zde studovat umění na 

místní Scripps College (1954-58), později se ale pod vlivem 

profesora Roberta Palmera, otevřeného ateisty, začala zajímat 

o filozofii a historii antického Řecka a Říma. Poslední rok na 

vysoké škole se provdala za Hermana Ruethera. Oba dva se 

věnovali akademické dráze. On politické vědě a ona sociální a intelektuální historii 

křesťanského myšlení a k tomu se jim povedlo vychovat tři děti. Poté co R. R. Ruether 

dokončila studia antiky, pokračovala doktorátem ve studiích antiky a patristiky na 

Vysoké škole teologie v Claremontu.

V 60. letech se ve věku 25 let zapojila do hnutí za lidská práva, nejdříve 

v Mississippi a potom ve Washingtonu D.C. Zde se jí otevřely oči, když se setkala 

s rasismem a tvrdým bojem afroamerické komunity za spravedlnost.

Tato zkušenost se prohloubila při jejím desetiletém působení na Howardské 

univerzitě (1966-76), kde se začala seznamovat s „černou“ feministickou teologií. 

Během svého pobytu ve Washingtonu se rovněž zapojila do mírového hnutí, účastnila 

se mnoha demonstrací a pochodů, a dokonce byla několikrát zatčena s ostatními 

radikálními katolíky a protestanty.

Ruether narozdíl od radikálních feministek (jako např. Mary Daly) neopustila 

církev, částečně kvůli tomu, že zde měla v době po 2. vatikánském koncilu mnoho 

přátel (např. Thomase Mertona či George Bauma). V té samé době napsala svoji první 

knihu: Church against itself (1967), která kriticky reflektovala učení římskokatolické 

církve. Kritizovala především postoj církve k sexualitě a reprodukci.

http://people.bu.edu/wwildman/WeirdWildWeb/courses/mwt/dictionary/mwt_themes_905_daly.htm
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Její zakotvenost v historicko-kritické sociologii vědění, zájem o antiku, patristiku 

a raný judaismus na jedné straně a její politická angažovanost v záležitostech rasy, 

genderu a ekologie na druhé straně, vytváří dohromady kreativní napětí, které se line 

napříč mnoha jejími publikacemi. Mezi její oblasti zájmu patří také vztah mezi 

christologií a antisemitismem.
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