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Abstrakt  

Diplomová práce se zaměřuje na vybrané texty feministických teoložek a jejich 

kritický pohled na konkrétní vybrané pasáže z Pavlových epištol, které se týkají žen a 

jejich pozic v patriarchálním uspořádání v rámci daného společenského kontextu.   

Mým hlavním záměrem je zkoumat, jak feministické teoložky s feministickými 

koncepty pracují a do jaké míry je také skutečně zohledňují. Genderovou analýzou 

vybraných textů feministických teoložek se také pokusím dokázat, že ve svých analýzách 

nedostatečně zohledňují gender. Jako metodu této analýzy jsem zvolila kvalitativní 

obsahovou analýzu textů feministických teologických textů. 

Na závěr práce mohu říci, že feministické teoložky genderovou problematiku 

zohledňují více než jsem očekávala, avšak tam kde gender nezohledňují, jejich argumenty 

postrádají  váhu. Feministické teoložky s feministickými koncepty pracují dobře, nicméně 

doporučuji stejně jako v případě genderové problematiky, aby tyto více zohledňovaly. 

 

Abstract 

This diploma thesis focuses on chosen texts by feminist theologists and their critical 

elevation on particular extracts from the Pauline epistles that refer to women and their 

position in the patriarchal ordering of society.  

My main intention is to examine how feminist theologists work with selected 

feminist concepts and to which extent they take them into account. By the help of a gender 

analysis of the chosen texts from feminist theologists I also try to prove that they do not 

take gender into account in a sufficient way. As my method I have chosen the qualitative 

conent analysis of feminist theological texts. 

In the end I can say that feminist theologists take gender issues more into account 

than I expected. Nevertheless, at places where they do not take these issues into account, 

their arguments lack for impact. Feminist theologists work well with feminist concepts, I 

do however recommend to take them into account more as I recommended with gender 

issues. 
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Úvod 
Tématem mé diplomové práce je analýzy vybraných textů feministicko-teologické 

kritiky Pavlových epištol. Jako autorka této diplomové práce k dané problematice 

přistupuji jako spirituálně založená osoba, avšak odmítám institucionalizované 

náboženství. 

Pavlovy epištoly jsou mnohými feministkami1 ostře kritizovány za to, že 

v křesťanském světě pevně zakotvily podřadnou roli žen ve společnosti. V celé Bibli se 

nenachází žádné pasáže, které by se tak často stávaly terčem feministické kritiky tak, jako 

Pavlovy epištoly. Nicméně je postava tohoto významného apoštola daleko komplexnější a 

proto si také jeho nejvíce kritizované epištoly zaslouží bližší prozkoumání.  

Ve své diplomové práci se zaměřuji na vybrané pasáže z Pavlových epištol, které se 

týkají žen a jejich pozic v patriarchálním uspořádání společnosti. Ve své práci se proto 

zaměřuji na 2 Pavlovy teze, které představují dva obecné koncepty. Obě jsou i v současné 

době velmi intenzivně diskutované. 

První téma, na které se zaměřuji, se odvíjí od Pavlova výroku, že v Kristu není muže 

ani ženy. Tento výrok je feministickými teoložkami velmi často považován za důkaz 

Pavlovy vize egalitářské, nehierarchizované společnosti, kde žena a muž jsou si rovni. 

Druhé velké téma představuje Pavlovo prohlášení, že muž je hlavou ženy. Tradiční 

interpretace2 toto Pavlovo prohlášení využívá jako teologický důkaz nadřazenosti mužů. 

Tato interpretace upevňuje podřadné postavení žen v patriarchální společnosti a zároveň 

potvrzuje platnost atributů, které ženám křesťanská tradice připisuje. 

Mým hlavním záměrem je zkoumat, jak feministické teoložky s feministickými 

koncepty pracují a zda je také dostatečně zohledňují. Genderovou analýzou vybraných 

textů feministických teoložek chci dokázat, že s genderem při svých rozborech pracují 

nedostačujícím způsobem Dále v této práci chci analyzovat, s jakými feministickými 

koncepty pracují a na kolik je zohledňují.   

Z hlediska metody jsem si pro svou analýzu zvolila kvalitativní obsahovou analýzu, 

kterou Reinharz (1992) popisuje jako studium kulturních artefaktů se zaměřením na 

určitou tématiku a její následné interpretace.  Pro řešení mé diplomové práce tuto metodu 

považuji za nejvhodnější, poněvadž mi poskytuje prostor pro větší záběr při analýze 

feministicko-teologických textů. Pomocí této metody se soustřeďuji na koncepty, které 

                                                 
1 Například Mary Daly, Simone de Beauvoir,  
2 Například John Piper, Wayne Grudem.  
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v textech feministických teoložek nacházím a kriticky je hodnotím. Tato metoda mi taktéž 

umožní kriticky zhodnotit to, jaké feministické koncepty nezohledňují.    

Tato diplomová práce je rozdělena do 6 hlavních kapitol. V první kapitole této 

diplomové práce představuji svá teoreticko-metodologická východiska pro analýzu textů 

feministických teoložek se zaměřením na gender. Tato kapitola se zaobírá feministickými 

koncepty, jakými jsou gender, genderové stereotypy a genderová diferenciace Dále tato 

kapitole také zahrnuje přehled o genderové metodologii náboženství a genderové textové 

analýze. 

V druhé kapitole uvádím svá teoreticko-metodologická východiska se zaměřením na 

feministickou teologii. Zde uvádím co je feministická teologie a její hlavní směry. Dále 

zde detailně rozvádím koncepty feministické exegeze, se kterými poté pracuji také 

v analytické části. 

V třetí kapitole se zaměřuji na biografický kontext Pavlových epištol. Zde také 

uvádím přehled Pavlových autentických epištol s jejich stručnými obsahy.  

Čtvrtá kapitola se věnuje konkrétně problematice Pavlových epištol a hlavním 

konceptům, které jsou často podrobovány kritice. 

V páté kapitole se již věnuje samotné kritické analýze textů feministických teoložek. 

V této kapitole se konkrétně zaměřuji na Pavlovu tezi „není muže ani ženy“, přičemž na 

mnou zvolených textech feministických teoložek provádím kvalitativní obsahovou analýzu 

vybraných konceptů a genderovou analýzu.  

V poslední, šesté kapitole, která je taktéž analytickou částí této diplomové práce se 

zaměřuji na Pavlovu tezi „muž je hlavou ženy“. Zde stejně jako v páté kapitole analyzuji 

texty feministických teoložek a to na základě mnou vybraných feministických konceptů, 

přičemž tyto texty také podrobuji genderové analýze. 

  Dovoluji si také upozornit na to, že jsem převážně čerpala z německé a anglické 

literatury a veškeré překlady jsou moje vlastní. Přestože tato práce je zaměřená na 

genderovou problematiku, tak pro vyjádření mluvnického plurálu volím generické 

maskulinum. 
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1 Teoreticko-metodologická východiska: gender   

V diplomové práci aplikuji mimo kvalitativní obsahové analýzy také genderovou 

analýzu textů feministických teoložek.  Z tohoto důvodu považuji za vhodné ihned 

zpočátku stručně uvést různé myšlenkové školy genderové analýzy. V navazujících 

podkapitolách pak podrobněji zpracovávám pojem gender, genderové stereotypy, 

genderovou metodologii náboženství a genderovou analýzu textů.  

 

 

1.1 Myšlenkové školy genderové analýzy 

  Blanka Knotková Čapková3 (2004) uvádí, že existují 2 hlavní teorie, které pojem 

gender definují. Esencialistická teorie ztotožňují gender s „biologickým rodem a 

pohlavím“, přičemž konstruktivistické teorie gender považují za kulturně-sociální 

konstrukt. 

Problematikou podmíněnosti genderu biologickými a sociálně-kulturními faktory se 

zabýval již Anthony Giddens4 ve své knize s názvem Sociologie (1999). Autor zde 

problematizuje otázku do jaké míry jsou gender a lidské chování podmíněny biologickými 

faktory. Existuje řada názorů na tuto problematiku, avšak převažují dva hlavní proudy, jak 

jsem již výše zmínila. První teorií je teorie esencialistická, kterou Giddens (1999) popisuje 

jako vrozené chování mužů a žen napříč kulturami. Pro tuto teorii je často používán 

argument, že muži mají vrozené agresivní sklony, přičemž ženy jsou jemnější, citlivější 

(Giddens, 1999: 67-68).  

Autorka Sandra Lipsitz Bem5 se ve své knize The lenses of gender (1993) taktéž 

zabývá teoriemi o vytváření genderu. Bem (1993) biologický esencialismus považuje za 

nástroj, který „naturalizoval a udržoval sociální nerovnost“ (Bem, 1993: 6). Autorka se 

proti biologickému esencialismu vymezuje a tvrdí, že „jedno jaké nepatrné biologické 

odlišnosti mezi průměrnými muži a ženami se jednoho dne prokážou, neospravedlní tyto 

odlišnosti nikdy nerovnoprávnost pohlaví, která byla po staletí znakem lidského 

                                                 
3 Blanka Knotková Čapková je docentkou na Katedře genderových studií Univerzity Karlovy a ve své 
akademické činnosti se věnuje genderu a náboženství, postkoloniálním studiím, stylistice a kulturologií. 
 (FHS UK katedra genderových studií, 2011)  
4 Antony Giddens  je nejvíce čteným sociálním teoretikem, jehož myšlenky celosvětově  silně ovlivnily 
sociologii a sociální teorii. Od roku 1997 do roku 2003 pracoval jako ředitel na Londýnské škole Ekonomiky 
a Politických věd. (Brockman, 2011)  
5 Sandra Lipsitz Bem je profesorkou psychologie a ženských studií na Cornellské univerzitě. (Bem, 1993) 
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společenského života“ (Bem, 1993: 38). Autorka tedy úplně nezavrhuje platnost 

biologického esencialismu, avšak naprosto odmítá jeho využívání pro ospravedlňování 

nerovnosti pohlaví.    

Esencialistická teorie a její argumenty jsou tedy pro dnešní feministickou diskusi 

nedostačující. Druhou teorii je ta, která gender podmiňuje kulturně-sociálním faktorům, 

tedy konstruktivistická teorie. Giddens (1999) tuto teorii popisuje jako osvojování si 

mužských a ženských rolí během socializace, kdy se již od útlého věku k biologicky 

determinovaným chlapcům a děvčatům přistupuje odlišně. Toto má dle Giddense (1999) za 

následek odlišné chování v dospělém věku, jelikož se dětem již od dětství vštěpují určité 

vzorce chování vhodné pro konkrétní pohlaví (Giddens, 1999: 68-70).  

Bem (1993) konstruktivistickou teorii pojímá z hlediska problematiky genderové 

polarizace. Autorka vysvětluje, že genderová polarizace je „všudypřítomná organizace 

společenského života podle rozdílů mezi tím co je mužské a ženské“ (Bem, 1993: 80). 

Společenský život je podle autorky natolik spjatý s rozdíly mezi muži a ženami, že proniká 

do každého aspektu lidské existence a zkušenosti. Kulturně-sociální vlivy jsou natolik 

silné, že neovlivňují pouze odlišné způsoby oblékání a přijímání společenských rolí, avšak 

také způsob vyjádření emocí a prožívání sexuální rozkoše (Bem, 1993: 80).  

Nelze však pouze uvést dvě hlavní teorie a nezmínit teorii performativity autorky 

Judith Butler6, která v současném pojetí genderu dominuje. Autorka ve své knize Gender 

Trouble: feminism and subversion of identity (1990) vychází z konstruktivistické teorie a 

klade důraz na performativitu genderu, tedy na vpisování genderu do těla. Autorka však 

zdůrazňuje, že toto vpisování genderu neprobíhá pouze pod tlakem externím, tedy že se 

dotyčná osoba na daném procesu nepodílí. Gender je dle autorky vpisován opakovanými 

akty, které osoba podporuje vlastním jednáním. Podle Butler (1990) je gender pouhou iluzí 

identity.  

 

Gender by neměl být chápán jako stabilní identita nebo dějiště působení, ze kterého 

vychází různé akty; gender je spíše identitou utvářenou časem, ustanovená ve 

vnějším prostoru skrze stylizované opakování aktů. Efekt genderu se vytváří stylizací 

těla a tudíž musí být chápán jako všední způsob, kterým tělesná gesta, pohyby a styly 

různých druhů utváří iluzi o trvalém genderovaném já. Butler (1990: 140) 

 

                                                 
6Judith Butler je profesorkou komparativní literatury a rétoriky na Kalifornské univerzitě. (Gauntlett, 2011)  
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Gender lze tedy podle autorčiny definice popsat jako kategorii fluidní7 a vnitřně 

heterogenní8 a jako taková je v dnešní feministické diskusi také přijímána (Knotková 

Čapková, 2004: 90).  

 

 

1.2 Gender 

Pro správné pochopení významu pojmu „gender“9 považuji za nutné jej podrobněji 

popsat a vysvětlit, přičemž však také musím zohlednit teorie, ze kterých definice genderu 

vychází. Jak jsem již zmínila v podkapitole 1.1, existují 2 základní teorie, od kterých se 

tyto definice odvíjí. V analytické části této diplomové pojímám gender jako kulturně-

sociální konstrukt, který není lidskou přirozeností. Při analýze textů feministických 

teoložek tedy důkladně analyzuji jejich vlastní pojetí genderu, jak s tímto pojmem pracují a 

nakolik ho ve svých textech zohledňují.  

V této podkapitole nejprve vysvětluji gender a jeho dnešní pojetí ve feministickém 

diskursu. Jelikož analyzuji konkrétní genderovou problematiku daných textů, považuji za 

vhodné popsat dopady genderové problematiky v praxi. Nicméně v této diplomové práci 

pracuji s textovou analýzou a proto také v navazující podkapitole představuji problematiku 

analýzy genderu v literatuře.  

Ann Oakley10 nám ve své knize Pohlaví, gender a společnost (2000) vysvětluje jasný 

rozdíl mezi biologickým pohlavím a genderem, který jsem již nastínila v podkapitole 1.1. 

„,Pohlaví‘ je biologický termín, ,gender‘ je pojem psychologicko-kulturní“ (Oakley, 2000: 

121). Oakley (2000) své pojetí pojmu gender vysvětluje na příkladu dětí, které si svůj 

gender osvojují pomocí „sociálních stereotypů“ a „rodičovských modelů“. Z tohoto 

důvodu autorka tvrdí, že gender je naprosto odlišný od pohlaví. Autorku o tomto naprosto 

přesvědčuje „kvantum asociací mezi maskulinitou a femininitou jednotlivce a sociálně 

determinovanými normami chování, postojů, očekávání a rolí“ (Oakley, 2000: 141).  

                                                 
7 Transgender 
8 Homosexuální, či heterosexuální, příp. bisexuální 
9 Gender a genderové stereotypy patří mezi nejdiskutovanější koncepty ve feministickém diskursu. Proto zde 
uvádím další autorky a jejich díla, které se tímto zabývají: Anne Fausto-Sterling  Myths of Gender, Margaret 
Mead Male and Female, Carol Gilligan In a different voice nebo Luce Irigaray This sex which is not one. 
10 Ann Oakley je profesorkou sociologie a sociální politiky a ředitelkou výzkumného centra pro sociální vědy 
na Londýnské univerzitě. (Oakley, 2000) 
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Šárka Gjuričová11 ve svém textu Konstrukce gender: Maskulinita a Femininita 

z odlišných perspektiv (1999) toto konstruktivistickou pojetí genderu definuje ve více 

pozicích: „že je gender sociálně utvářen neznamená jen prohlášení o enviromentálním 

původu genderových vlastností“ (Gjuričová, 1999: 78). To co je podle autorky rozhodující 

je „argument, že gender není vůbec rysem jednotlivce, ale konstruktem, který vymezuje 

určité transakce jako přiměřené pouze pro jedno pohlaví“ (Gjuričová, 1999: 78).  

V tomto bodě pokládám za vhodné opět zmínit Butler (1990) a její teorii 

performativity, kterou jsem již vysvětlovala v podkapitole 1.1. Podle autorky je gender 

sociálně-kulturním konstruktem, které do sebe vpisujeme opakovanými akty (Butler, 

1990). Malory Nye12 ve své knize Religion: The Basics (2003) gender podle teorie Butler 

interpretuje takto: „gender je mocný diskurs, který vytváří významy, podle kterých 

definujeme a chápeme těla, ve kterých žijeme“ (Nye, 2003: 77). Nye (2003) říká, že Butler 

vztah mezi biologii člověka a jeho chováním vysvětluje tak, že právě těla jsou 

konstruována diskursem a každodenní praxí, nikoliv že tělo ovlivňuje náš gender. Toto se 

jednoduše vysvětlí na tom, že již při narození dítěte mu je dle jeho genitálií určeno zda je 

dívka či chlapec. Z toho tedy vyplývá tzv. genderový voluntarismus, který dává prostor 

transsexualitě, transgenderu, legitimizuje sebevyjádření jedinců, kteří zpochybňují gender 

daný naší kulturou (Nye, 2003: 77-78).  

Tato pojetí genderu jsou velmi důležitá pro kritickou analýzu textů feministických 

teoložek, jelikož ty často nahlíží na gender dichotomně, tedy jako gender muž/žena. 

Feministické teoložky také často uvažují pouze v konceptu genderu jako heteronormativní 

kategorie, která představuje pouze heterosexuální muže a ženy a nezohledňuje ostatní 

gendery, jako například transgender apod. Vzhledem k tomu, že se feministická teologie13 

stále dosti drží tématiky genderových studií ve smyslu ženských studií, tj. že se zaměřují 

na problematiku žen, zobrazování femininity14 a její sociální dopady, je velmi důležité toto 

také zohlednit v analytické části mé práce.  

 

                                                 
11 Šárka Gjuričová je klinickou psycholožkou a rodinnou terapeutkou, řídí Institut rodinné terapie v Praze a 
zabývá se aspektem gender v terapii. (Gjuričová, 1999) 
12 Malory Nye je profesorkou Multikulturalismu na Al-Maktoum Institutu ve Skotsku. (Nye, 2003) 
13 V této diplomové práci je feministickou teologii nutno chápat jako vycházející z radikálního proudu, nebo-
li feministickou teologii osvobození, kterou popisuji v podkapitole 2.1.1. Feministickou teologií míním 
teologii v křesťanském kontextu. 
14 Zaměřenost feministických teoložek na femininitu například vyplývá z teoretického textu knihy Feminist 
Interpretation: The Bible in Women’s Perspective (1989) autorky Marie Theres Wacker, která se ve svém 
textu o feministicko-teologické analýze zaměřuje pouze na specifikaci femininity, maskulinitu jako koncept 
své analýzy neuvádí. 
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1.2.1 Genderové stereotypy 

Claire M. Renzetti15 a Daniel J. Currana16 ve své knize Ženy, muži a společnost 

(2005) při vysvětlování pojmu gender taktéž vycházejí z konstruktivistické teorie, ale teorii 

performativity Butler (1990) již nezohledňují. Zvolila jsem tyto dva autory, jelikož 

vysvětlují problematiku genderu v praxi. Autoři vysvětlují, že kategorie žena a muž se 

nejzákladněji definuje podle biologického pohlaví. Avšak se k těmto dvěma kategoriím 

také vážou určité charakteristiky, bez kterých by definice termínu muž a žena nebyly 

úplné. Čím se tedy tyto kategorie vyznačují? Ženám jsou mimo biologického pohlaví, které 

je z fyziologického hlediska odděluje od mužů také připisovány atributy, vzorce chování, 

způsoby oblékání a činnosti, kterými se podle tradičního normativního modelu společnosti 

odlišují od mužů.  

Od žen se většinou očekává, že se budou oblékat do dámského oblečení, tedy že 

budou preferovat šaty a sukně namísto pánských džínů či kalhot. Nošení kalhot se však u 

žen 21. století již stalo normálním a respektovaným jevem. Někteří lidé, převážně muži, 

však u žen stále preferují šaty či sukně, jelikož tvrdí, že působí více „žensky“. Mezi 

tradičně ženské atributy žen pak patří pasivita, citlivost, poddajnost a pečovatelský přístup 

k rodině a přátelům. Od žen se také očekává zvýšená péče o tělo a snížená schopnost 

chápat technické problematiky (Renzetti, Curran, 2005: 20).  

Od mužů se na druhou stranu očekávají skoro opačné charakterové vlastnosti, zvyky 

a aktivity. Muži, kteří se drží společenských norem nosí kalhoty a sukni by si neoblékli, 

jelikož by společnost nejspíše šokovali. Co se charakteru týká, tak se od mužů očekává 

agresivita při prosazování vlastních představ, vysoká technická zdatnost, svobodomyslnost 

a rozhodování na základě rozumu nikoliv citů. Aby muž působil dostatečně „mužně“ musí 

být fyzicky zdatný, ambiciózní a soupeřivý (Renzetti, Curran, 2005: 20). 

 

Lidské pohlaví jako biologická danost (bytí mužem či ženou) tu slouží jako základ, 

na němž lidé konstruují společenskou kategorii zvanou gender (maskulinitu či 

femininitu). Přitom je možné, že právě vás jako jednotlivce vystihuje jen málo ze 

společensky definovaných charakteristik vašeho genderu. Důležitější však je, že 

předpoklady vztahující se k genderu lidé obecně přijímají za platné či správné a že 

                                                 
15 Claire M. Renzetti  je profesorkou sociologie a antropologie na Daytonské univerzitě. (Sage, 2011) 
16 Daniel J. Curran je ředitelem Daytonské univerzity a držitelem doktorského titulu ze sociologie. 
(University of Dayton, 2011) 
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na nich zakládají svůj rozdílný – někdy vysloveně protikladný – přístup k osobám 

mužského a ženského pohlaví. (Renzetti, Curran, 2005: 20) 

 

Biologická odlišnost pohlaví však jako argument pro vytváření odlišného genderu 

mužů a žen nestojí na pevných základech. Jak uvádí Gerlinda Smaus17 ve svém textu Proti 

tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví (2002), „dojem značné biologické 

rozdílnosti mezi pohlavími vzniká tím, že se potlačuje morfologická shoda většiny znaků a 

vyzdvihuje se onen známý nepatrný rozdíl ve vnější konstrukci…“ (Smaus, 2002: 16). 

Biologická odlišnost je tedy založená na odlišných reprodukčních orgánech mužů a žen, 

což však neurčuje jejich životy, jelikož společnost vždy určovala, kdo smí reprodukci 

zajišťovat. Autorka proto upozorňuje na to, že „zdůrazňování biologické diference mezi 

muži a ženami má společenskou a ne biologickou funkci“ (Smaus, 2002: 16). Je tedy 

zřejmé, proč sociální vědy tvrdí, že se genderová identita utváří socializací k mužským a 

ženským rolí. 

Tyto rozdílné mužské a ženské role jsou založeny na základě zažitých genderových 

stereotypů. „Stereotyp je označení pro zjednodušující souhrnný popis určité společenské 

skupiny“ (Renzetti, Curran, 2005: 20). Tento popis může být pozitivní či negativní, ale tyto 

stereotypy zasahují všechny společenské skupiny. V případě stereotypů týkající se žen a 

mužů jako dvou společenských skupin se tyto stereotypy nazývají genderové stereotypy. 

Tyto stereotypy popisují „jak má vypadat ‚maskulinní muž‘ či ‚femininní žena‘“ (Renzetti, 

Curran, 2005: 20). Bipolarita18 těchto kategorií spočívá v tom, že veškeré stereotypy 

týkající se žen se neztotožňují s těmi, které se týkají mužů.  

Autoři vysvětlují, že problematika těchto normativně platných stereotypů se zakládá 

na tom, že se tyto stereotypy aplikují na všechny muže a ženy a očekává se, že se těmto 

stereotypům ani muž či žena nevymyká. Pokud těmto stereotypům nějaký jedinec 

neodpovídá, pak je společností často považován za devianta, nenormálního vývrhele a 

společnost s tímto jedincem také podle toho nakládá. Skutečnost je však taková, že se 

mnoho jedinců mužského a ženského pohlaví těmto stereotypům vymykají (Renzetti, 

Curran, 2005: 20-21).  

                                                 
17 Gerlinda Smaus nebo-li Šmausová od roku 1999 působila a působí jako vyučující a předsedkyně 
oborových rad sociologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a Masarykově univerzitě v Brně, kde založila 
genderová studia. V roce 2001 byla na návrh Masarykovy univerzity jmenována profesorkou sociologie. 
(Dopita, 2010) 
18 Bipolarita znamená dvoupólovost. (Petráčková, Kraus a kol., 2001: 105) 
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Rozlišování podle stereotypů se však neděje pouze na úrovni vzájemné interakce 

jednotlivců, ale také na „strukturální úrovni společnosti“ (Renzetti, Curran, 2005: 21).  

 

Každá společnost svým členům předepisuje určité vlastnosti, způsoby chování a 

vzorce vzájemné interakce v závislosti na jejich pohlaví. Tyto předpisy jsou 

zakotveny ve společenských institucích, jako jsou hospodářství, politický systém, 

vzdělávací systém, náboženství, rodinné uspořádání aj. Institucionalizované vzorce 

genderové diferenciace jsou souhrnně označovány jako pohlavně-genderový systém 

společnosti. (Renzetti, Curran, 2005: 21) 

  

1.2.2 Genderová diferenciace a vzájemnost   

V této podkapitole, která je úzce spjata s podkapitolou předchozí, rozvádím teze 

genderové diferenciace a pohlavně-genderového systému, jelikož jsou zásadní i pro 

feministickou teologií. Pro mou diplomovou práci je nezbytné zpracovat téma  

diferenciace, jelikož je v rozporu s tím, jak feministické teoložky interpretují základní 

křesťanský ideál, tj. vzájemnost. 

 Mary Daly19 ve své knize Beyond God the Father (1991) tento systém nazývá 

celosvětovým sexuálním kastovním systémem, který hierarchicky člení skupiny, jejichž 

členové mají „nerovný přístup k zboží, službám, prestiži a fyzickému a mentálnímu 

blahobytu“ (Daly, 1991: 2). Termín „kasta“ ve feministickému diskurzu popisuje systém 

rigidního rozvrstvení společnosti. Sexuální kastovní systém se udržuje pomocí jeho 

dodržování jak muži, tak i ženami, které tento systém diskriminuje (Daly, 1991: 2). 

 Považuji však za důležité vysvětlit, kým je tento kastovní systém genderové 

diferenciace udržován a formován.  Genderový dualismus je dle Smaus (2002) „výsledkem 

hegemonních praktik mužských mocenských spolků“ (Smaus, 2002: 18). Obyčejní muži a 

ženy však genderové stereotypy konstruovat nemohou a proto faktorem sjednocující tyto 

diference je moc. Hegemonní, nebo-li vládnoucí muži mající moc genderové diference, 

konstruují a vládnou jak nad ženami tak i muži a pouze tito muži v mocenských pozicích 

také reprodukují hierarchické struktury společnosti, označované jako patriarchát20 (Smaus, 

2002: 18-19).  

                                                 
19 Mary Daly byla radikální feministická filozofka, jejíž teoretické práce zaměřené na křesťanství změnily 
myšlení mnohých. (Mary Daly, 2011) 
20  Zde narážím na pohlavně-genderový systém patriarchátu. Patriarchát podrobněji rozebírám v podkapitole 
2.2.1. 
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Virginia Ramey Mollenkott21 ve své knize Women, Men and the Bible (1988) 

poznamenává, že tento systém jedince ovlivňuje již od raného dětství pomocí socializace, 

jak jsem již zmiňovala u Giddense (1999). Během socializace se tedy dětem vštěpují 

pravidla, které jim nařizují jak se chovat podle jim přiřazeného genderu a jak se podle 

těchto pravidel chovat k zástupcům mužského či ženského pohlaví (Mollenkott, 1988: 57-

58). Daly (1991) k tomu ještě dodává, že proces socializace probíhá nevědomě, avšak 

právě proto je nejmocnějším nástrojem udržování stereotypů a postojů sexuálně 

hierarchické společnosti (Daly, 1991: 2). 

Bem (1993) o socializaci říká, že je u ní vždy „zdůrazněné formování dítěte do 

předem určeného kulturního vzoru“, avšak autorka uvádí ještě další teorii, která na 

socializaci navazuje a kterou Mollenkott (1988) neuvádí (Bem, 1993: 133). Bem (1993) 

vysvětluje, že sociálně-strukturální teorie nedefinuje kulturu jako mající „hluboce 

zakořeněný a trvající vliv na psychiku vyvíjejícího se dítěte“ (Bem, 1993: 135). Tato teorie 

považuje jak dítě tak dospělého muže a ženu za nucené přijmout nerovnocenné pozice ve 

společenské struktuře, což vede k „nasměrování jejich motivace a schopností na buď 

stereotypně mužskou či stereotypně ženskou cestu“ (Bem, 1993: 135). Jedinci jsou tímto 

zároveň omezeni ve své schopnosti vymanit se ze své role (Bem, 1993: 135). 

Tyto socializační procesy mají také z hlediska feministické teologie velmi negativní 

dopad. I když je dětem a později i dospělým velmi důkladně vštěpována jejich role ve 

společnosti, nenaučí se to nejdůležitější a to respekt jeden k druhému. Mollenkott (1988) 

tento závažný problém taktéž zmiňuje ve svém textu. Autorka tvrdí, že to nejdůležitější je 

však v socializačním procesu přehlíženo a to skutečnost, že se lidé neumí chovat jeden 

k druhému jako k lidským bytostem, bez rozdělení na ženu a muže (Mollenkott, 1988: 58). 

Skutečnost, že ve feministické teologii jde hlavně o vztahovost také zmiňuje Carter 

Heyward22 ve své knize Und sie rührte sein Kleid an (1987). Heyward (1987) zde říká, že 

je z teologického hlediska nesprávné dávat velkou váhu individualitě, jelikož závěry 

feministické teologie pramení z vědomí o lidské schopnosti vytvářet vztahy. Pokud toto 

vztáhneme k přikázání23 „Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Bible, Mat 22:39), pak je 

zřejmé, že milovat se můžeme naučit pouze ve vztahu k někomu. „Láska se rodí z lačnění 

po spravedlnosti, vzniká z touhy a schopnosti přijímat a dávat, učit se a vyučovat“ 

                                                 
21 Virginia Ramey Mollenkott je evangelická feministická teoložka, která je profesorkou na Patersonské 
univerzitě v New Jersey. (Virginia Ramey Mollenkott, 2011) 
22 Carter Heyward je farářkou a profesorkou teologie na Episkopální univerzitě v Cambridge, Massachusetts. 
(Heyward, 1999) 
23 Toto přikázání je součástí Matoušova evangelia. 



 - 16 - 

(Heyward, 1987: 31-32). Co je však nejdůležitější u této autorky je její prohlášení, že 

„pouze ve vztahu existuje láska nebo skutečný Bůh“ (Heyward, 1987: 32).  

Také Jana Opočenská24, s jejímiž texty pracuji i na jiných místech této práce, ve své 

knize Zpovzdálí se dívaly také ženy (1995) říká, že pro osvobození se ze sterilního 

dualismu církve je nutné, aby na místo panství a podrobení nastoupila vzájemnost společně 

s Bohem, lidmi a všemi tvory (Opočenská, 1995: 40).     

 

1.3 Genderová metodologie náboženství 

Nye (2003) nabízí přehled o náboženství a genderové problematice. Autorka ve svém 

textu uvádí, že genderová analýza náboženství není pouze o ženách a náboženství, jelikož 

mnoho studií bylo vypracováno z mužské perspektivy a byly zaměřeny na muže (Nye, 

2003: 75). Nicméně, pro tuto diplomovou práci je klíčový právě ženský pohled na 

problematiku náboženských textů týkající se žen, jelikož v analytické části kriticky 

hodnotím právě pohled feministických teoložek na vybrané náboženské texty apoštola 

Pavla.  

Nicméně Nye (2003) zdůrazňuje, že je nesprávné považovat závěry vyplývající 

z rozhovoru s muži za univerzálně platné. Je taktéž nekorektní považovat texty psané muži 

o mužích za reprezentující mužskou i ženskou zkušenost25. Je tedy nezbytné analyzovat jak 

texty o mužích tak texty o ženách. Autorka však také uvádí, že pochopení konstrukce 

maskulinity v náboženských textech nám napomůže pochopit z jakých důvodů jsou ženy 

považované za jim podřízené, odlišné (Nye, 2003: 75).  Nye (2003) stejně jako Daly 

(1991) podotýká, že jakýkoliv náboženský text by měl být kriticky analyzován 

s předpokladem mužsko-ženské mocenské nerovnováhy. Jelikož texty, které jsou 

prezentovány jako univerzálně platné, vyjadřují mužskou perspektivu, která ženy 

marginalizuje (Nye, 2003: 76).    

Po tomto obecném úvodu do problematiky bych ráda uvedla, čím se genderová 

analýza náboženství konkrétně zabývá. Z metodologického hlediska genderová analýza 

náboženství zkoumá metafyzický princip konstrukce „genderu božství26 a genderu lidských 

                                                 
24 Jana Opočenská je velmi uznávanou českou feministickou teoložkou, která mě svou přednáškou na téma 
této diplomové práce přivedla. 
25 Téma ženské zkušenosti detailněji  zpracovávám v podkapitolách 2.1 a 2.4. 
26 Gender božství vyděluje 4 typy náboženských systémů:  

1)  Božství není vůbec definováno, jeho další charakteristiky včetně genderové jsou tedy bezpředmětné. 
Jde o systémy v době svého vzniku nemetafyzické, zaměřené na pragmatickou etiku. 



 - 17 - 

bytostí“ (Knotková Čapková, 2004: 90). Gender lidských bytostí se v monoteistických 

systémech odvíjí od Příběhu stvoření27, na jehož základě se konstruují role muže a ženy, 

což je také zřejmé z textů feministických teoložek, které v této diplomové práci uvádím 

(Knotková Čapková, 2004: 94). Genderová analýza v tomto případě zkoumá posvátné 

texty, ze kterých se mimo jiné snaží získat informace o „vzájemných vztazích mezi 

biologickými pohlavími“. 

  Pokud se však na náboženství nahlíží ve smyslu sociálně-politickém, pak se 

genderová analýza zaměřuje na religiozitu mužů a žen jako heterogenních kategorií. 

Autorka uvádí, že se tyto kategorie mohou dále vnitřně členit: „na základě etnické 

příslušnosti, sociálního postavení, vzdělání a sexuální orientace“ (Knotková Čapková, 

2004: 90). Genderová analýza zde dále zkoumá rozdíly mezi muži a ženami z hlediska 

statistiky a to například návštěvnosti kostelů, přičemž zkoumají sociální faktory ovlivňující 

tyto skutečnosti (Knotková Čapková, 2004: 90). 

Genderová analýza náboženství také zkoumá konstrukci patriarchálních genderových 

stereotypů, které jsou dle autorky více rigidní v těch náboženstvích, které jsou více 

orientované na reprodukci a plodnost. Tyto stereotypy také souvisí s „konstruováním 

genderu jako binární opozice28“, a to muže a ženy explicitně heterosexuálních (Knotková 

Čapková, 2004: 100).V patriarchálních společnostech ženy zastávají ženy role podřízené, 

jelikož tento řád dle tradičního výkladu vyplývá z posvátných textů.  

Ve své diplomové práci se zaměřuji právě na problematiku podřízení žen a proto dále 

uvádím některé z nejvýznamnějších autorek zabývající se diskriminací žen v náboženském 

kontextu. 

                                                                                                                                                    
2) Božství je definováno jako bezrodý duchovní princip. Čínský taoismus, který do této kategorie 

spadá, původně popisoval věčnou kosmickou sílu, která nebyla ani ženská ani mužská. Tato síla 
prožívá období klidu a pohybu, přičemž se těmto protikladům již přiřazuje genderová charakteristika 
ženství a mužství. 

3)  Tvořivé božství je založeno na dualitě a komplementaritě mužství a ženství, což se odráží 
v přírodních mytologiích. 

4)  Bůh je sice abstraktní a teoreticky bezrodý, avšak jeho dominující charakteristiky jsou maskulinní. 
Je z principu patriarchální, koncept ženského božského principu je zcela vyloučen. Toto 
charakterizuje monoteistické systémy, mezi které například patří křesťanství. 
(Knotková Čapkova, 2004: 90-94) 

27 Příběh stvoření podle knihy Genesis Starého zákona popisuje, že Bůh stvořil člověka jako muže (Adama) a 
ženu (Evu), aby člověk byl obrazem Božím. Tuto rovnost ve chvíli stvoření potvrzuje Gn 5:1, kde muž a žena 
jsou nazvání člověkem. Gn 2:18-25 však navozuje vztah podřízenosti ženy k muži – žena je stvořena z žebra 
člověka-muže a je nazvána „muženou“. Poté, co přes Boží zákaz dala pojíst muži ovoce ze zakázaného 
stromu , jsou oba potrestáni vyhnáním z Ráje. (Knotková Čapková, 2004: 94) 
28 Binární opozice vyjadřuje dvojčlenný protiklad. (Petráčková, Kraus a kol., 2001: 103) 
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Simone de Beauvoir29 ve své knize Das andere Geschlecht: Sitte und Sexus der Frau 

(1968) zpracovává právě výše uvedenou problematiku patriarchální konstrukce ženských 

stereotypů, nebo-li jak to autorka nazývá, konstrukce mýtů o ženách. Autorka vysvětluje, 

že tyto mýty byly stvořeny na základě toho, že ženy pro muže představují  něco odlišného, 

co se jim musí podřídit. De Beauvoir (1968) jako příklad uvádí, že již biblická Eva30 byla 

stvořena jako druhá po Adamovi a to také z jiné hmoty než-li on. Evina existence nebyla 

svobodná, jelikož byla stvořena pro Adama. Autorka to vysvětluje tak, že ženin počátek a 

důvod bytí je v muži a v tomto duchu je tento mýtus také tradičně interpretován (de 

Beauvoir, 1968: 153-154).  

Kate Millett31 ve své knize Sexual Politics (1971) hovoří podobně jako de Beauvoir, 

když říká, že „mýtická verze ženy (Eva – pozn. autorky) je jako příčina lidského utrpení, 

vědění a hříchu, stále základem sexuálních postojů, jelikož představuje rozhodující 

argument patriarchální tradice“ (Millett, 1971: 52).  

Častým argumentem tedy bývá, že diskriminace a nerovnost žen je vinou 

náboženství, avšak Knotková Čapková (2004) uvádí, že tato nerovnost „není implicitně 

obsažena v podstatě náboženství jako hledání duchovní dimenze života … je produktem 

jeho politizace a použití pro mocenské síly“ (Knotková Čapková, 2004: 100).  

Autorka uvádí, že se tato diskriminace netýká pouze žen, poněvadž i někteří muži 

neodpovídají obrazu maskulinity. „Náboženská ideologizace a sakralizace genderových 

stereotypů se tak stává zásadním předmětem genderové analýzy politiky a moci“ 

(Knotková Čapková, 2004: 101). De Beauvoir (1968) říká, že právě církev a církevní 

otcové způsobili, že jsou ženy na základě náboženských textů diskriminovány. Dle autorky 

se církevní otcové svými interpretacemi náboženských textů snažili o ještě větší 

prohloubení averze mužů vůči ženám (De Beauvoir, 1968: 178)32. Církev podle názoru 

autorky představuje instituci, „která reprezentuje a ztělesňuje patriarchální kulturu, která 

ženám připisuje roli družek mužů“ (De Beauvoir, 1968: 181).  

Millett (1971) tento argument de Beauvoir vysvětluje ještě podrobněji.  

 

                                                 
29 Simone de Beauvoir byla filosofka, spisovatelka, autorka mnoha sociálních esejů a přísná ateistka. Její 
jméno je zmiňováno především v souvislosti s francouzským existencialismem. De Beauvoir byla 
významnou obhájkyní ženských práv a hodnot, což nejlépe vyjádřila svým nejslavnějším feministickým 
dílem Le deuxiéme sexe. (Skálová, 2008) http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=2067654 
30 Příběhem stvoření se detailněji zabývám v podkapitole 2.3.  
31 Kate Millett je doktorkou angličtiny a komparativní literatury. Věnuje se sochařství a vyučovala Literaturu 
a Filozofii. (Millett, 1971) 
32 Analýzou textů se zabývám v následující podkapitole a v podkapitole 2.4. 
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Obraz ženy jaký známe je obrazem stvořený muži, který je uzpůsoben jejich  

potřebám. Tyto potřeby pramení ze strachu z „odlišnosti“ ženy. Tato představa sama 

o sobě dává předpoklad tomu, že patriarchát byl již zřízen a že muž sám sebe stanovil 

jako lidskou normu, … podle které je žena „jiná“ nebo druhořadá. (Millett, 1971: 

46) 

 

Millett (1971) stejně jako Knotková Čapková (2004) zdůrazňuje, že podřadná role 

ženám byla přiřazena z politických, mocenských důvodů.   

Daly (1975), silně ovlivněná de Beauvoir, ve své knize The Church and the second 

sex (1975) problematiku interpretace náboženských textů vysvětluje na základě 

misogynních názorů zakořeněných v křesťanské tradici. Podle ní je teologie srovnatelná 

s živým organismem: „choroba, která postihne jeden orgán se rychle rozšiřuje na ty 

ostatní“ (Daly, 1975: 179). Autorka vysvětluje, že není dostačující vyléčit syndrom, což 

v tomto případě je misogynie33 církve, ale je nutné dostat se k podstatě problému. 

Genderová analýza podle Daily (1975) tedy spočívá v nalezení a analýze nesrovnalostí 

v koncepcích „základních doktrín, které udržují androcentrické34 teologické učení“ (Daily, 

1975: 180).  

 

1.3.1 Genderová textová analýza 

Proč je zohlednění genderu při analýzách (i náboženských) textů tak důležitý 

vysvětluje Pam Morris35 ve své publikaci Literatura a feminismus (2000). Autorka zde 

vysvětluje, jaký má gender a sním související pojetí maskulinity a femininity vliv na 

literaturu a posléze i na naše životy. Literatura, ke které samozřejmě patří i Bible, má 

nezměrný vliv na životy a názory lidí, jelikož může „poskytnout hlubší pochopení lidské 

zkušenosti a přispět k lepšímu pochopení společenské reality“ (Morris, 2000: 17). Pokud 

nám ale literatura má zprostředkovávat naši existující skutečnost, pak není možné k ní 

přistupovat nekriticky. Je třeba si uvědomit, že „naše vnímání skutečnosti z velké části 

utvářejí znakové systémy (jazyk – pozn. autorky)“ a společně s jazykem právě také 

přijímáme veškeré kulturní významy slov (Morris, 2000: 18-19). Jako příklad mohu uvést, 

                                                 
33 Misogynie vyjadřuje odpor, nenávist k ženám. (Petráčková, Kraus a kol., 2001: 502) 
34 Výraz androcentrický je odvozen od slova androcentrismus. Jeho doslovný překlad je „mužostřednost“; 
představa, že muži a jejich prožívání světa představuje normu, vůči níž jsou ženy poměřovány. (Renzetti, 
Curran, 2003: 122) 
35 Pam Morris je anglická literární teoretička. (Morris, 2000) 
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že „být ženou ,přirozeně‘ znamená být něžná a starostlivá“, zkrátká být femininní (Morris, 

2000: 18). Genderové stereotypy, které popisuje v podkapitole 1.2.1, jsou nám tedy 

předávány i jazykem, a proto je nutné gender a genderové stereotypy důkladně zpracovávat 

při analýzách náboženských textů.  

Jan Matonoha36 ve svém textu Žena, která „není“: ženské psaní a destabilizace 

logocentrického diskursu (2007) vysvětluje, jak jsem již uvedla výše u Morris (2000), že  

„žena je absentní v symbolických reprezentacích patriarchálně založené kultury“, tedy i 

v jazyce a literatuře (Matonoha, 2007: 366). Autor zdůrazňuje, že pro odhalení konceptu 

subjektu, který je diskursivně konstruovaný a patriarchálním konceptem strukturovaný tak, 

„aby umožňoval maskulinitě co nejhladší fungování“, je nutné zjistit co se „skrývá za 

předpokladem určitých atributů připisovaných danému genderu, a jak tyto předpoklady 

vznikají“ (Matonoha, 2007: 366-368). Autor stejně jako Morris (2000) tvrdí, že realitu, 

naše zkušenosti sami uchopujeme skrze již připravené kategorie, které byly vytvořeny 

uvnitř patriarchálního diskursu, což nás vede k tomu, že ženská zkušenost není obsažená 

v jazyce (Matonoha, 2007: 368).37   

Proto je nezbytné, aby feministické teoložky, které analyzují náboženské texty, 

zohlednily kategorii gender a soustředily se na to, co v textu řečeno není, tedy na ženskou 

zkušenost, která je v textu skryta. Pouze důkladnou analýzou genderu a genderových 

stereotypů je možné odhalit významy a interpretace, které jsou v náboženských textech 

zakódovány.    

                                                 
36 Jan Matonoha pedagogicky působí na Karlově univerzitě a jeho badatelské zaměření zahrnuje literární 
teorii, kritickou analýzu diskursu a genderová studia. (Matonoha, 2007) 
37 Téma ženské zkušenosti a jazyka je velkým tématem feministicko-teologické kritiky a proto také o těchto 
tématech píši detailněji v podkapitole 2.4 této práce. 
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2 Teoreticko-metodologická východiska: Feministická  

teologie 

Jelikož tématem této diplomové práce je feministicko-teologická kritika, tak je 

vhodné vysvětlit, co feministická teologie je a čím se zabývá. V této obsáhlé kapitole také  

zpracovávám důležité feministické koncepty, které využívám pro rozbor v analytické části 

této práce. Tato kaptiol tedy představuje oborový kontext mé diplomové práce.  

 

 

2.1 Feministická teologie 

Feministická teoložka Opočenská (2006) vysvětluje, že feministická teologie je 

velice objemný tématický okruh a její reflexe je pro ni záležitostí velmi osobní. Překlad 

termínu teologie, který pochází z řečtiny, je doslovně „řeč o Bohu“ (Opočenská, 2006: 44). 

Teologie řeší otázky a problematiky spojené s vírou a snaží se na ně nalézt řešení a 

odpovědi. Odpovědi, které nám teologie poskytuje, však nejsou konkrétní a jsou ovlivněné 

různými kulturními a historickými kontexty.  

U teologie je nutné, aby byla otevřená transformačním procesům, které se ve 

společnosti odehrávají a bez kterých teologie ztrácí pravdivost. Jedině v případě, když se 

teologie přizpůsobí kulturně-historickým kontextům, pak je možné, aby věřícím dala 

odpověď na otázky, kterými se zaobírají. Opočenská (2006) se k této problematice 

vyjadřuje takto: „Jestliže teologie není neustále otevřená transformaci, přestává být 

chlebem a stává se kamenem“ (Opočenská, 2006: 44).  

Podstata feministické teologie spočívá v jejím zaměření. Feministické teoložky 

vychází z předpokladu, že ženy jsou marginalizovanou skupinou, která je patriarchálními 

normami vytlačená ze středu společnosti a tím je degradována jejich humánnost. Tato 

teologie tedy vychází ze zkušenosti žen a jejich bolesti. Feministické teoložky si 

uvědomují tuto nespravedlnost a snaží se o transformaci klasických teologických, dalo by 

se říci i rigidních, výkladů biblických textů (Opočenská, 2006: 44).   

Feministická teologie „navazuje na zasutou, potlačovanou, údajně nedůležitou tradici 

víry a zkušeností žen z minulých dob“ (Opočenská, 2006: 44). V 1. kapitole knihy Zu 
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ihrem Gedächtnis (1988) Elisabeth Schüssler Fiorenza38 vysvětluje podobně jako 

Opočenská (2006), co je úkolem feministické teologie.    

 

Prvořadým úkolem křesťanské feministické teologie je dle mého názoru zachovat 

memoria passionis39 křesťanek a zároveň žádat o navrácení nábožensko-teologické 

dědictví nás žen. Avšak je zprostředkováván nesprávný obraz tohoto teologického 

dědictví, pokud je chápáno pouze jako historie útisku. … Nesmíme dopustit, aby 

dějiny a teologie, které byly stabilizovány patriarchálními biblickými texty a 

klerikálním patriarchátem … , smazaly historii a teologii bojů, života a autority 

křesťanských žen. (Fiorenza, 1988: 70)  

 

Opočenská (2006) však vysvětluje, že teoložky, které se zamýšlely nad svou 

zkušeností a zkušeností žen v historii svého náboženství, dostaly možnost tyto artikulovat 

až s příchodem feministicko-teologické reflexe (Opočenská, 2006: 44-45). I Dorothee 

Sölle40 se ve své knize Gott denken (1990) k feministicko-teologické reflexi vyjadřuje a 

říká, že feministická teologie rozbíjí model tradiční teologii tím, že odmítá nadřazovat 

teorii praxi. „Teorie nás doprovází, objasňuje a napomáhá nám reflektovat to, na čem 

skutečně záleží: Rozhodující je jak žijeme naši víru, jak víru praktikujeme“ (Sölle, 1990: 

99).  

Tato praxe víry je vyjádřená ve zkušenostech žen, teoložek, které si tyto informace 

předávají. Feministická teologie tedy probíhá v „dialogickém procesu“ a poznatky, které 

díky tomuto procesu získává, obnovují a transformují její stávající tvrzení, čímž ji velmi 

obohacují. Nejdůležitějším prvkem pro vývoj feministické teologie je tudíž sám život žen, 

kterému se androcentrické uspořádání společnosti snaží ubrat na významnosti (Opočenská, 

2006: 45).  

Feministické teoložky však nebojují pouze o vlastní spiritualitu, nýbrž chtějí ovlivnit 

a rekonstruovat tradiční zaměření teologie. Při tomto procesu velmi vítají muže, kteří jsou 

natolik sebevědomí, aby se vzdali svých privilegií a vytvořili s feministickými teoložkami 

partnerství za účelem dosažení „integrovaného lidství všech“ (Opočenská, 2006: 45). 

Na konci této kapitoly bych ráda zdůraznila, že feministická teologie není kompaktní 

naukou, je pluralitním proudem (jako ostatně feministické myšlení obecně), a proto 

                                                 
38 Elisabeth Schüssler Fiorenza je feministická teoložka a profesorkou teologie na Harvardské univerzitě. 
(Fiorenza, 1988)  
39 Latinské „memoriam passionis“ v českém překladu znamená „vzpomínka na utrpení“. 
40 Dorothee Sölle byla německá feministická teoložka. (Sölle, 1990) 
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dochází i ke konfliktům mezi různými jejími směry. Vývojový proces stále více definuje 

různá stanoviska a napomáhá k ucelení feministických teologií. Feministickou teologii 

nelze aplikovat stejným způsobem na ženách s různými zkušenostmi, pocházející 

z odlišných prostředí a jiného náboženského vyznání. Otázky a problematiky feministické 

teologie je nutné uvážit z konkrétního kulturního a náboženského kontextu, tudíž není 

možná generalizace a aplikace poznatků jedné skupiny feministických teoložek na jiné 

(Opočenská, 2006: 45). 

 

2.1.1 Hlavní sm ěry feministické teologie  

Jelikož existuje mnoho směrů feministické teologie, rozhodla jsem se v této kapitole 

popsat 3 hlavní směry feministické teologie podle Opočenské (1995), která je českou 

odbornicí na tuto tematiku. Z další literatury v této kapitole nečerpám, jelikož zde pouze 

popisuji feministicko-teologické směry a nijak kriticky je nehodnotím.  

Podle autorky se feministické teologie vyvinuly z intelektuální ženské tradice v 2. 

polovině 20. století a jejich vývoj stále trvá. V intenzivním vývoji se však nachází teprve 

posledních 30 let a za tak krátké období se tyto teologie ještě nestačily utvořit do jasně 

definovatelných celků. Feministické teologie se zaměřují na problematiku žen a obhajobu 

jejich osobního dobra (Opočenská, 1995, 2008). Proč zde ale hovořím o feministické 

teologii v plurálu? 

 Opočenská (1995) uvádí, že „feministická teologie, která představuje jeden ze 

současných způsobů teologické reflexe, je jev značně rozrůzněný“ (Opočenská, 1995: 9). 

Existuje tedy více feministických teologií, avšak téma této diplomové práce využije pouze 

tu feministickou teologii, která je platná v křesťanském kontextu. Je tedy vhodné uvést 

hlavní směry feministické teologie. 

Prvním směrem feministické teologie je Reformní feministická teologie. Tato 

teologie se snaží „otevírat církevní i synagogální společenství přínosu obsaženém ve víře a 

teologické reflexi žen“ (Opočenská, 1995: 9). Dalším cílem této teologie je ulehčit ženám 

možnost teologického vzdělání, zvýšit příležitosti zaměstnání v církevních úřadech pro 

ženy a možnost ordinace41. Reformní feministické teoložky důvěřují myšlence, že je 

možné v křesťanském a židovském náboženství nacházet do této chvíle přehlédnuté 

možnosti pro přezkoumání tradiční teologie. Z tohoto názoru vyplývá, že věří, že 

náboženské texty Bible obsahují poselství o rovnocennosti žen a mužů, je však nutné 
                                                 
41 Ordinace znamená vysvěcení na kněze. (Petráčková, Kraus a kol., 2001: 547) 
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přepracovat překlady a exegezi42. Teoložky však upozorňují na nutnost aktivní spolupráce 

mezi židovkami a křesťankami (Opočenská, 1995: 9).          

Dalším směrem definovaný Opočenskou (1995) je Radikální feministická teologie. 

Teoložky tohoto směru se snaží o uchopení absolutního původu židovství a křesťanství a 

z tohoto bodu míří k restituci tradičních teologií. Radikální feministické teoložky věří, že 

„v biblické víře se vyskytuje kritická transformující tradice, která může být základem 

osvobození žen a mužů od sexismu43“ (Opočenský, 1995: 9).  

Na rozdíl od Reformní feministické teologie věří radikální feministické teoložky 

v hlubší spletitost této transformující tradice. Tuto komplikovanost přirovnávají k 

společnosti, která je hierarchizovaná třídní příslušností, rasou a sexualitou. Taková 

hierarchizace je zavedená také uvnitř církve a teologie, avšak je toto rozdělení v případě 

církve zaměřené na „ideologické užití náboženství, které má sloužit obhajobě vládnoucích 

skupin a prorocké tradice, které takové užití (či zneužití) demaskují“ (Opočenská, 1995: 

10).  

Radikální feministické teoložky tedy židovsko-křesťanská tradici považují za 

orientační bod a svá poznání odvíjí od biblického základu, ale odmítají způsob uvažování, 

že by jedna možnost naprosto rušila možnost druhou. Opočenská (1995) dále vysvětluje: 

 

Tato teologická reflexe je otevřená vůči mimokřesťanským tradicím a symbolům. 

Studuje kanonické knihy44 biblické a díla deuterokanonická45 - včetně těch, která 

byla církví odsouzena jako heretická46. (Opočenská, 1995: 10) 

 

Jako poslední směr feministické teologie bych ráda uvedla Matriarchální47 

feministickou spiritualitu. Tato teologie „odmítá myšlenku, že by v Bibli nebo církevních 

dějinách existovala jakákoliv kritická nebo mesiánská48 tradice, která by byla pro ženy 

relevantní“ (Opočenská, 1995: 10). Tyto feministické teoložky jsou nejradikálnější v jejich 

                                                 
42 Exegeze znamená kritický rozbor a výklad textu, zejména biblického. (Petráčková, Kraus a kol., 2001: 
210) 
43 Sexismus znamená hodnocení jednoho pohlaví,v daném případě mužského, jako cennější než to druhé. 
(Renzetti, Curran, 2005: 31) 
44 Kanonické knihy jsou knihy, které jsou uznané církví. (Petráčková, Kraus a kol., 2001: 368)  
45 Deuterokanonické knihy jsou druhotně přijaty a uznány katolickou a pravoslavnou církví. (Petráčková, 
Kraus a kol., 2001: 158)  
46 Heretický je odvozeno od slova hereze, což znamená odchylku od oficiální víry a tedy kacířství. 
(Petráčková, Kraus a kol., 2001: 288) 
47 Matriarchální je odvozeno od slova matriarchát, což je forma rodového zřízení, ve kterém má vedoucí 
úlohu matka. (Petráčková, Kraus a kol., 2001: 484) 
48 Mesiánský znamená vykupitelský, spasitelský. (Petráčková, Kraus a kol., 2001: 490)  
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výkladu biblických textů, jelikož věří, že patriarchát49 je jedinou biblickou tradicí. Podle 

jejich názoru je židovská a křesťanská víra natolik protknutá patriarchální ideologií, že 

tradiční náboženství musí odmítnout a vytvořit či nalézt jiné, ve kterém by ústředním 

prvkem byla žena.  

Z tohoto důvodu pátrají v období před nastolením patriarchátu po kultu bohyně 

matky50. Kult bohyně matky byl však v průběhu historie silně démonizován a bývá často 

dáván do spojení s čarodějnictvím. Přes tyto nesnáze však je tento kult a hlavně jeho 

rituály uplatňovány i v dnešní době, kdy právě matriarchálně-feministické teoložky 

provádějí obřady, které vyzvedávají jedinečnou „svébytnost a identitu žen, jejich tělo, 

jejich přirozené životní procesy, jejich sílu, vůli a vzájemný vztah sesterství“ (Opočenská, 

1995: 11).  

Tento jiný druh spirituality je pro rigidní židovsko-křesťanskou náboženskou obec 

něčím naprosto odlišným a bezpochyby mnohé feministické teoložky mnohé prvky vítají. 

Nicméně, kult bohyně matky je kritizován proto, že „ztracené harmonie s Bohem, 

s přírodou a se sebou nelze nabýt tím, že se ženy oddělí od mužů“ (Opočenská, 1995: 11).  

 

 

2.2 Základní koncepty feministické exegeze 

V této kapitole uvádím hlavní koncepty feministické kritiky, které se mohou 

aplikovat na jakékoliv téma, a křesťanská teologie není výjimkou. Následující podkapitoly 

se tedy soustředí na současná témata feministické exegeze, které představují základní 

problematiky výkladu biblických textů. 

 

2.2.1 Genderový řád a diskurs moci 

V této kapitole se soustřeďuji na nadvládu mužů, které níže tematizuji pomocí knihy 

Nadvláda mužů (2000)  Pierrea Bourdieu51, a identifikaci mechanismů podřízení žen, 

jejichž funkce je patrná ve společnosti a v individuálních životech žen. Podle textu knihy 

Feminist Interpretation: The Bible in Women’s Perspective (1989) autorky Marie Theres 

                                                 
49 Patriarchátem se zabývám v podkapitole 2.2.1. 
50 Kult bohyně matky byl kultem předpatriarchální doby, který má ve svém středu ženský element. 
(Opočenská 2005:10) 
51 Pierre Bourdieu byl francouzský sociolog a antropolog, který se mimo jiné také zabýval problematikami 
feminismu. (Bourdieu, 2000: 113) 
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Wacker52 (1998) toto bádání poskytuje nové alternativy a perspektivy, které ženám 

umožňují dosáhnout úplné lidskosti. Mechanismy, které ženy mužům podřizují, jsou podle 

konceptu Wacker (1998) způsobeny patriarchální nadvládou (Wacker, 1998: 48). Je však 

nezbytné si hned zpočátku této podkapitoly uvědomit, že význam patriarchátu53 není 

možný univerzalizovat, jelikož jak zmiňuje Chandra Talpade Mohanty54 ve svém textu 

Under western Eyes (1991), je jeho význam kontextově podmíněný a společnosti s různým 

kulturním a historickým zázemím tento pojem mohou definovat naprosto odlišně. Nicméně 

je tento pojem v kontextu křesťanské feministické teologie a euroamerické kultury 

definován tak, jak uvádím níže.   

Nejprve bych však ráda zmínila něco málo o původním, historickém konceptu 

patriarchátu a využiji pro to opět textu Wacker (1998). 

 

Patriarchát byl původně konceptem zákona a politiky, který se vztahoval na 

konkrétní dominanci drženou ‚pater familias ‘ nad svou domácností, tedy svou 

fyzickou rodinou (manželkou a dětmi) a také nad svými mužskými a ženskými 

zaměstnanci a otroky. Tento pohled na patriarchát také signalizuje ekonomickou 

komponentu konceptu nebo sociální realitu, kterou zahrnoval. V takové 

ekonomicko-sociální struktuře domácího života byla právní a politická moc 

omezována pouze na ‚pater familias‘ (nebo alespoň do té míry jemu připisovaných 

práv). (Wacker, 1998: 48)    

   

Wacker (1998) ve svém textu uvádí, že patriarchát byl řádem, na jehož základě 

probíhalo řízení celého státu, což se však nevztahovalo pouze na antické Řecko a Řím. 

Rozmach patriarchátu na nadnárodní úroveň způsobila jeho obecnou charakteristiku 

nazývanou „vládou otců“, přičemž jeho konkrétním výsledkem byla „právní, politická a 

ekonomická závislost žen, dětí a služebnictva“ (Wacker, 1998: 49).    

Pokud však tento historický koncept patriarchátu srovnáme s tím moderním, pak 

zjistíme, že se mnoho nezměnilo, jelikož politika patriarchátu je stále zaměřená na dělbu 

moci. K tomuto se vyjadřuje Millett (1971), která vysvětluje, že instituce patriarchátu je 

společenská konstanta, která prochází a je hluboce zakořeněná ve formě politické, sociální 

                                                 
52 Marie Theres Wacker je profesorkou biblické teologie na Wilhemově univerzitě v Münsteru. (Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster, 2011) 
53 Jako doplňující literaturu doporučuji: Elizabeth Gould Davis The first Sex či Bell Hooks Feminist Theory: 
From margin to center. 
54 Chandra Talpade Mohanty je profesorkou ženských studií, generových studií a sociologie na Univerzitě 
Syracuse. (Chandra Talpade Mohanty, 2011) 
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i ekonomické. Patriarchální politika je dle autorky také hluboce spjata s náboženstvím, 

jelikož patriarchální náboženství, jakým je mimo jiné také křesťanství, vychází 

z předpokladu, že psycho-sociální rozlišení55 vychází z biologických rozdílů mezi 

pohlavími. Tyto biologické rozdíly jsou také církví považovány za příčinu odlišných 

maskulinních a femininních vlastností, což však pramení z patriarchální ideologie, nikoliv 

z lidské přirozenosti (Millett, 1971: 25-27).  

Dalo by se tedy říci, že kulturní očekávání genderové identity mužů a žen jsou 

vytvářena skrze patriarchální politiku, která tímto způsobem má naprostou kontrolu nad 

svými subjekty (Millett, 1971: 33). Otázkou však je, jak se tato patriarchální moc udržuje, 

tedy s jakými konkrétními mechanismy pracuje.  

Na tuto otázku odpovídá Bourdieu (2000), který vysvětluje podobně jako Millett 

(1971: 33), že mechanismy této patriarchální moci byly zajišťovány rodinou, církví a 

školou, které svým vlivem utvrzovaly správnost sociálních konstrukcí, které tyto 

mechanismy vytvářely. Církev, škola a rodina byly v tomto směru zharmonizované a 

„působily na struktury nevědomí“ (Bourdieu, 2000: 78). V rodině se potvrzovala mužská 

nadvláda a dělba práce podle pohlaví jí byla legitimizována. Církev, která je podle autora 

„prodchnuta kněžským antifeminismem“, odsuzuje každý ženský prohřešek a na ženy má 

pesimistický pohled obecně. Tato instituce však také podporuje podřízení rodiny 

patriarchálním hodnotám a dogmatizuje „bytostně nižší postavení žen“ (Bourdieu, 2000: 

78). Podle autora církev také ovlivňuje nevědomí „symbolikou posvátných textů“ 

(Bourdieu, 2000: 78-79).  

Tyto výše zmíněné instituce mají takovou nad svými subjekty, že o správnosti 

genderového řádu často ani nepochybují, jelikož je ovlivněno i jejich samotné myšlení.  

 

Objektivita sociálních struktur i produkčních a reprodukčních aktivit, založených 

jak v oblasti biologické, tak i sociální produkce a reprodukce na rozdělení práce 

podle pohlaví, jež zajišťuje muži tu lepší část, a potvrzují ho i schémata … 

zformované podobnými podmínkami … fungují jako matrice vnímání, myšlení a 

jednání všech členů společnosti… (Bourdieu, 2000: 33) 

 

  Bourdieu (2000) tvrdí, že taková schémata myšlení utváří mocenské vztahy mezi 

muži a ženami. Způsob, jakým ženy poznávají, prakticky uznává tento patriarchální řád a 

                                                 
55 Tím mám na mysli pohlavní role, kde je ženám připisována aktivita v domácnosti a při výchově dětí. Role 
mužů je pak zaměřená na úspěchy lidstva. (Millett, 1971: 26) 



 - 28 - 

z tohoto důvodu ženy v podstatě toto symbolické násilí samy potvrzují (Bourdieu, 2000: 

33). Pod pojmem symbolické násilí je třeba si představit vztah nadvlády, který je jakoby 

přirozený. Ten, kdo je v mocenském vztahu tím ovládaným, musí uznat vládnoucího, 

jelikož k reflektování sebe sama disponuje pouze těmi nástroji poznání, které si ve vztahu 

nadvlády osvojil a tím tento vztah nadvlády/podřízenosti působí jako přirozený (Bourdieu, 

2000: 35). 

Svoji moc si patriarchát taktéž podle Millett (1971) udržuje pomocí toho, že 

patriarchální strukturace společnosti je vydávaná za přirozenou a je jako taková také často 

přijímána. Pro mou diplomovou práci je však nedůležitější prozkoumat, jak je tato „víra v 

přirozenost“ udržována patriarchální teologickou tradicí, což tematizuji v navazující 

podkapitole. 

 

2.2.1.1 Koncepty feministické exegeze  

Pro ujasnění toho, co analýza patriarchátu znamená, je vhodné uvést kategorie, které 

se při této analýze musí zohlednit. V podkapitolách 2.3 až 2.5 tyto koncepty a témata také 

podrobněji problematizuji a následně využívám pro vlastní analýzu feministicko-

teologických textů.  

Podle Wacker (1998) exegetická analýza genderového řádu představuje především 

analýzu sociálních podmínek. Androcentrismus se týká spíše analýzy samotných textů, 

použitých konceptů, strukturace myšlenek a kulturních výrazů, které jsou naprosto 

soustředěné na muže. Pro člověka jako lidskou bytost je velmi často používán termín 

„Mann56“, který se stává identickým s termínem „Mensch57“ (Wacker, 1998: 50). 

Rosemary Radford Ruether58 ve své knize Sexism and God-Talk (1989) naprosto 

stejně jako Wacker (1998) tvrdí, že dominantní teologie je založená na androcentrickém 

vnímání víry a na několik výjimek je Bible také naprosto androcentrická. Co je mužské je 

normou a ženy natolik tlačí do pozadí, že se zdají být neviditelné (Ruether, 1989: 37).  

Wacker (1998) a Ruether (1989) problematizují téma genderové diferenciace, 

nicméně Wacker (1998) vychází spíše z teorie de Beauvoir (1968), kterou zmiňuji již 

v podkapitole 1.3. Ruether (1989) genderovou diferenciaci vysvětluje na základě 

dominantní tradice polarizace muže a ženy, která poskytuje bázi pro vytvoření binárních 

                                                 
56 „Mann“ v německém jazyce znamená „muž“. 
57 „Mensch“ v německém jazyce znamená „člověk“. 
58 Rosemary Radford Ruether pracuje jako profesorka Genderových studií v náboženství v USA. (Claremont 
Garduate University, 2011) 



 - 29 - 

opozic, jako je například „dobro/zlo, tělo/duše, Bůh/příroda“ (Ruether, 1989: 37).  Atributy 

připisované ženám společně s těmi mužskými vytváří právě výše zmíněné binární opozice, 

jako je například tělesnost/netělesnost či iracionalita/racionalita, avšak Wacker (1998) 

dodává, že i uvnitř tohoto systému panuje hierarchie (Wacker, 1998: 51). Tato 

hierarchizace je v teologickém diskursu tradičně opírána o výklad Příběhu o stvoření, ve 

kterém jsou ženy považovány za ty špatné, které se musí držet pod kontrolou (Ruether, 

1989: 37). 

 Androcentrismus a sexismus, který vzniká, když se z androcentrismu stane 

ideologie, jsou hlavními příčinami genderové diferenciace a diskriminace žen 

v křesťanském náboženství, a proto je jedním z hlavních úkolů feministických teoložek 

„systematicky opravovat androcentrismus každé kategorie křesťanství, což dává naději 

v nalezení alternativní možnosti křesťanské předlohy teologie“ (Ruether, 1989: 38) 

 Témata a koncepty feministické exegeze jsou tedy pro většinu křesťanských 

teoložek stejné a pro mou diplomovou práci představují východiska, na jejichž základě 

kriticky hodnotím feministicko-teologické texty v analytické části této práce. 

 

 

2.3 Muž a žena podle Božího obrazu  

Pro tuto diplomovou práci je důležité vzájemné propojení genderových stereotypů a 

jejich udržování pomocí tradičně patriarchálních interpretací biblických textů, které silně 

ovlivňují i současný křesťanský svět. Proto se v této kapitole zaměřuji na ideál člověka 

podle Bible, tedy na plnohodnotnou lidskou bytost v souladu s křesťanskou vírou.  Tento 

ideál je však v rozporu s tím, co církev a společnost tradičně formuluje jako ideál ženy a 

muže, čímž se zabývám v podkapitole 1.2 a jejich podkapitolách, kde vysvětluji tradiční 

obraz femininní ženy a maskulinního muže v moderní společnosti. Pro znázornění této 

genderové diferenciace využívám převážně mýtu o Adamovi a Evě, jelikož tvořil základní 

vzor mužsko-ženských vztahů, definoval ženskou  povahu a tento silný vliv si zachoval do 

dnes. 

Například Daly (1991) zdůrazňuje, že tento mýtus silně ovlivnil doktríny týkající se 

ženského statusu ve společnosti a podporuje misogynní teologické teorie. Motiv „svůdkyně 

Evy“ je opakován a využíván masovými médii a literaturou. Tento motiv je však také 

využíván jako racionalizační základ společenských zvyků a občanských práv (Daly, 1991: 

45).                                                   
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2.3.1 Plnohodnotná lidskost 

Mollenkott (1988) ve svém textu vysvětluje, že genderová diferenciace  je z hlediska 

křesťanské víry59 nepřijatelná, jelikož muž a žena si jsou jako živé bytosti velmi blízké. 

V podstatě si jsou nejbližší v celém výčtu organických bytostí. Mnoho lidí, kteří o sobě 

tvrdí, že jsou součástí židovsko-křesťanské tradice, zapomněli na skutečnost, že muž a 

žena byli stvořeni podle Božího obrazu. Socializace natolik zdůrazňuje odlišnosti mezi 

mužem a ženou, že došlo k zastření základního významu Příběhu stvoření člověka. Podle 

Příběhu stvoření člověka byla Eva stvořena nikoliv z hrsti prachu, ale z Adamova žebra, 

což naznačuje, že si je muž a žena bližší než s jakýmkoliv jiným stvořením.60 Odlišnosti 

vštěpovány socializačním procesem jsou proto v nesouladu s jednotou lidské rasy 

popisované v Příběhu o stvoření (Mollenkott, 1988: 58-59).  

 

Podle základních židovsko-křesťanských zdrojů, je naše lidskost podle Božího 

obrazu daleko důležitější než-li biologické odlišnosti, které nás dělají fyzicky 

rozdílné. (Mollenkott, 1988: 59)       

 

Claudia Rehberger61 ve svém textu Differenz und Gleichheit der Geschlechter in 

der Theologie des 20. Jahrhunderts (1996) na problematiku diferencí mezi pohlavími 

reaguje podobně jako Mollenkott (1988). Rehberger (1996) taktéž zdůrazňuje, že muž a 

žena byli stvořeni podle Božího obrazu, avšak mýtus, že Eva byla stvořena z Adamova 

žebra již neproblematizuje. Autorka tvrdí, že i když byli lidé stvořeni jako žena a muž, není 

tato odlišnost nijak definována. Nikde není řeč o „ženském či mužském stvoření, ani o 

pohlavím určených rolí nebo mužském či ženském údělu – pouze: lidskost existuje 

v mužské a ženské formě“ (Rehberger, 1996: 50). Z toho nám tedy vyplývá, že žena není 

v menší míře člověkem než-li muž. Pokud jsou tedy muž i žena plnohodnotnými lidskými 

bytostmi, pak existují nezávisle na sobě, není zde vztah vzájemného doplňování. Muž se 

nestane méně mužem, pokud má tendence k tradičně ženským atributům a u žen to opačně 

                                                 
59 U Mollenkott je nutné také podotknout, že genderovou stereotypizaci neodmítá pouze na základě tohoto 
argumentu, ale poukazuje i na kulturní podmíněnost této diferenciace. Autorka argumentuje tím, že pokud by 
maskulinita a femininita byly podle Božího obrazu konstruovány tak, aby se od sebe naprosto lišily, pak by to 
mělo být platné pro všechny společnosti na světě. Mollenkott však uvádí příklady, kde se rozvržení rolí mezi 
muži a ženami liší od těch, které jsou ženám a mužům připisovány v euroamerickém kulturním kontextu. 
(Mollenkott, 1988: 62)   
60 Ještě bych si dovolila okomentovat koncepci Mollenkott, která přes svou snahu genderového přístupu příliš 
nevybočuje z generalizovaných kategorií muže a ženy a esencialistického paradigmatu, které je tradiční pro 
interpretaci rozdělení ženy a mužů podle modelu Adama a Evy. 
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platí stejně. Podle autorky nám biologické pohlaví je určeno, avšak gender je nezávislý na 

těle. Pokud tuto interpretaci muže a ženy podle Božího obrazu vztáhneme k tématu 

genderových stereotypů, pak jsou tyto z hlediska feministické teologie neobhájitelné, 

jelikož ženám a mužům odepírají právo svobodně utvářet vlastní genderovou existenci, 

která je klíčem pro plnohodnotné bytí člověkem (Rehberger, 1996: 50-52).  

Mollenkott (1988) hovoří velmi podobně. Pokud uvěříme tomu, že muž a žena byli 

stvořeni podle Božího obrazu, pak pro dosažení biblického ideálu lidské bytosti, nebo-li 

dosažení plnohodnotného bytí, je zapotřebí, aby lidé v sobě pěstovali nejlepší lidské 

vlastnosti, které jsou v jednotě s jejich povahou. Dodržování stereotypů konkrétního 

biologického pohlaví dosažení úplné lidskosti brání, a proto se musí přehlížet (Mollenkott, 

198: 65). 

Argumentace Mollenkott (1988) a Rehberger (1996) je ve feministicko-teologickém 

diskursu přijímána jako platná. Z tohoto důvodu se Ruether (1989) taktéž touto 

problematikou zabývá, nicméně se zaměřuje na překážky, se kterými se ženy snažící se o 

nabytí plnohodnotné lidskosti střetávají.  

Poněvadž feministické teoložky62 vychází z předpokladu, že dosažení plnohodnotné 

lidskosti žen je zabraňováno křesťanskými tradicemi a rituály, považují tyto za neplatné. 

Ruether (1989) tyto faktory popisuje následovně. 

 

Cokoliv co omezuje nebo odepírá ženám jejich plnohodnotnou lidskost nereflektuje 

božskost nebo autentický vztah k božskému, či nereflektuje autentickou podstatu 

věcí, či není poselstvím či výtvorem autentického spasitele nebo komunity spasení.   

 (Ruether, 1989: 19) 

 

Z tohoto principu tedy vychází, že plnohodnotná lidskost žen reflektuje božskost, je 

posvátná, je pravou podstatou jejich přirozenosti a pravým významem poslání Svatého 

písma, v čemž se Ruether (1989) s Mollenkott (1988) a Rehberger (1996) naprosto shodují.  

 Nicméně autorka vysvětluje, že tato plnohodnotná lidskost byla v průběhu historie 

ignorována či zanedbána a to co bylo věřícím předáno je degradace a marginalizace ženské 

plnohodnotné lidskosti. Avšak ženská plnohodnotná lidskost v nich nebyla úplně 

potlačena, poněvadž se neustále potvrzovala omezenými způsoby, které právě v ženách 

                                                                                                                                                    
61 Claudia Rehberger je německá feministická teoložka a ve svém bádání se zaměřuje na pronásledování 
čarodějnic a feministickou teologií Rosemary Radford Ruether. (Rehberger, 1996) 
62 Těmito míním radikální feministické teoložky, které v této práci uvádím. 
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odhalovaly jejich skrytý, ale obrovský potenciál, díky kterému je možné si „představit svět 

bez sexismu“ (Ruether, 1989: 19). 

.Autenticita lidskosti však byla odvozována od mužů jako normy, což vedlo 

k marginalizaci žen, které navíc ještě byly označovány za nositelky hříchu podle modelu 

Evy, což však podle autorky protiřečí teologickému paradigmatu Krista. (Ruether, 1989: 

19). Paradigma Krista se při nadřazování mužské lidskosti té ženské transformuje 

v prostředek páchání hříchu, z čehož vyplývá další komplikace pro nabití plnohodnotné 

ženské lidskosti. Ženy se nemůžou stavět do role nevinných obětí nespravedlnosti, jelikož 

by tím na oplátku nařkli muže z páchání hříchu na nich a tím by mužům odepíraly jejich 

plnohodnotnou lidskost. Z tohoto řetězce negativity vidí Ruether (1989) jedno východisko.  

 

Ženy, jež představují pošpiněnou polovinu lidského druhu, musí docílit kontinuálně 

se rozšiřující definici inklusivní lidskosti – inklusivní pro obě pohlaví, inklusivní pro 

všechny sociální skupiny a rasy. (Ruether, 1989: 20) 

 

Nalezení nehierarchického modelu soužití odstraní tenzi při definování „odlišnosti“ a 

„rovnosti“ dominantní skupinou, kdy akcentování vzájemnosti63 „utvrzuje odlišné způsoby 

bytí“ (Ruether, 1989: 20).      

 

2.3.2 Ženy jako ob ětní beránci 

Ráda bych se v tomto bodě zaměřila na další důležité téma pro mou diplomovou 

práci, kterým je hierarchizace těchto genderových atributů, na které jsem již narazila 

v předchozí podkapitole. 

Mollenkott (1988) vysvětluje, že na základě fyzických odlišností muže a ženy, které 

jsou podporovány socializačními procesy vytvářejícími genderové stereotypy, byl vytvořen 

určitý výčet charakteristik považovaných za maskulinní a jiné charakteristiky za femininní. 

Jak jsem již vysvětlovala v podkapitole 1.2, jsou muži považovány za agresivní a 

racionální a ženy jsou pasivní, romantické a podporují muže. Z těchto důvodů „muži vedou 

a ženy následují“ (Mollenkott, 1988: 59).  

V textu Der Ort Gottes. Oder: Wie eine strukutrelle Rede von „Frau“ und 

„Weiblichkeit“ Frauen von ontologischen Zuschreibungen befreit und Gott in den 

                                                 
63 Vzájemnost a láska jsou jedněmi ze základních principů křesťanství, jak jsem již zmiňovala v podkapitole 
1.2.2.  
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Beziehungen unter Frauen ansiedelt (1996) zpracovává Andrea Günter64 právě 

problematiku hierarchizace genderových stereotypů, na kterou Mollenkott (1988) ve svém 

textu také naráží. Žena je považována za protiklad muže, který představuje normu a tudíž 

je žena definována podle toho, jaký muž není nebo spíše nechce být. Poněvadž jsou tyto 

ženské atributy definovány muži, tak se ženám připisují takové vlastnosti, které muži 

považují za negativní, nebo takové, které slouží jejich záměru ženy si podřídit. Maskulinita 

je proto tradičně nadřazená femininitě (Günter, 1996: 53).  

Daly (1991) ve svém textu vychází ze stejného argumentu jako Günter (1996) a  

tvrdí, že společnost měla a stále má potřebu vytvořit ty druhé65, aby měla koho odsuzovat a 

aby mohla samu sebe považovat za správnou, dobrou. Ruether (1989) tuto problematiku 

vysvětluje na základě duální struktury křesťanské teologie. Feministické teoložky 

zkoumají dominantní teologickou tradici pro její dvojznačnost ve výkladu „mužství“ a 

„ženství“. V původním významu lidskosti bylo mužství a ženství prohlašováno za 

ekvivalentní v obraze Božím. Toto pojetí však bylo poněkud předefinováno, poněvadž se 

„ženství“ začaly připisovat atributy, které z nich vytvořily lidské bytosti druhé kategorie, 

což jsem již zmínila v kapitole 1.3, kde de Beauvoir (1968) a Millett (1971) dochází ke 

stejným závěrům. 

Ruether (1989) vysvětluje, že ženství se v hierarchickém schématu řadily na druhou 

příčku, pod mužství, jelikož se věřilo, že u žen převládá tělo nad myslí a vášně nad 

rozumem. Tato slabší, nižší část vlastního Já je pokládána za sídlo hříchu a proto se tedy 

ženství stává obrazem hříšnosti (Ruether, 1989: 93). 

 Pokušitelka Eva byla podle Daly (1991) přesně z tohoto důvodu vytvořena. V 

křesťanské tradici byly tedy všechny ženy, které nebyly schopny dostatečně „napodobit 

model panny a zároveň matky“, považovány za Evy (Daly, 1991: 60).  

Ruether (1989) vysvětluje, že muži, jelikož mají moc teologické definice vlastního 

Já, do žen vkládají veškeré vlastní negativní vlastnosti, jelikož sami u sebe odmítají 

existenci nižšího Já a symbolem pro toto nižší Já žen se stává jejich vlastní sexualita a 

přirozenost (Ruether, 1989: 94). 

 

                                                 
64 Andrea Günter je  německá feministická teoložka a ve svém dádání se zaměřuje na autoritu žen a pohlavní 
diference. (Günter, 1996) 
65 Z tohoto výroku je zřejmý silný vliv de Beauvoir, ze které čerpám již v kapitole 1.3. De Beauvoir ve své 
knize tematizuje problematiku odlišnosti žen, jelikož muži představuje normu. Ženy jsou tudíž definovány 
skrze to, čím muži nejsou, nebo spíše být nechtějí a proto se ženám připisují vlastnosti, které většinou 
odrážejí slabost, závislost a hříšnost. (De Beauvoir,1968)   
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Tento názor, že žena ve své fyzické a sexuální přirozenosti, nejen symbolizuje, ale 

ztělesňuje nižší lidskou přirozenost a tendenci hřešit, zřídka selže při snaze o 

navrácení teologické definice ženské rovnocennosti v obrazu Božím. Žena je ve své 

esenciální přirozenosti viděna jako mající méně vyšší spirituální přirozenosti a více 

té nižší fyzické přirozenosti. Ona je ‚druhořadou míchanicí‘ a jako taková je od 

přírody nenormativní a podmaněná. (Ruether, 1989: 94)                   

 
 

Na závěr je však nutné říci, že falešná dichotomie tematizovaná v této podkapitole 

nemá pouze negativní dopad na ženy, poněvadž muži, kteří příliš oplývají vlastnostmi 

tradičně připisovanými ženám, jsou taktéž vyřazeni ze společnosti mužů jako druhořadí. Je 

tedy paradoxem, že genderové stereotypy, které vznikly pod taktovkou mužů, jsou 

diskrimiující i pro ně (Mollenkott, 1988: 59-60). 

V křesťanském kontextu je však nutné si uvědomit, že se v Bibli nachází pasáže, které jak 

mužům tak i ženám připomínají, aby byli „skromní, trpělivý a pokorní“ (Mollenkott, 1988: 

63). Muži a ženy jsou tedy nabádání chovat se spíše podle tradičních femininních 

vlastností, nicméně co je třeba zdůraznit je, že se mají chovat láskyplně. V Bibli je láska 

považována za největší z duchovních darů a tato láska je nesobecká, trpělivá a laskavá a 

tento ideál platí pro ženy i muže zároveň. Problematika podřízení žen tedy dle autorky 

spočívá v nesprávné interpretaci biblických textů, jelikož křesťanské ideály platí pro obě 

pohlaví (Mollenkott, 1988: 64). 

Přestože je podle teorií výše uvedených autorek genderová stereotypizace 

z křesťanského hlediska nepřijatelná a odporuje skutečnému významu (z hlediska 

feministické teologie) kanonizovaných náboženských textů, tak je tradiční interpretace 

zneužívá pro legitimizaci „přirozené“ genderové odlišnosti mužů a žen. Poněvadž ve své 

diplomové práci pracuji s tématikou podřízení žen mužům na základě genderových 

stereotypů, tak je tato kapitola velmi důležitá.    
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2.3.3 Psychologické androgynie jako k řesťanský ideál 

Tato kapitola se zaměřuje na velké feministické téma androgynie, které může 

představovat způsob vymanění se z genderových stereotypů a odstranění duality. Zde také 

narážím na téma androgynie Nejsvětějši Trojice66 a Ježíše Krista, které využívám jako 

argument při analýze textů feministických teoložek.  

Mollenkott (1988) tvrdí, že Bible odmítá vládnutí jedné skupiny nad druhou a z toho 

důvodu je nutné, aby chlapci a děvčata měli možnost si osvojit pro ně ty nejlepší způsoby 

chování, které je v jejich charakteru a budoucím životě posunou dále a podpoří kvalitní 

rozvoj jejich osobnosti, čímž autorka opět naráží na dosažení plnohodnotného bytí člověka, 

jak jsem již vysvětlila v předchozí kaptiole. Mollenkott (1988) ale naprosto odmítá, že by 

tato změna v socializačním procesu vedla k unisexu. Unisex znemožňuje rozlišení mezi 

jedinci na bází odlišností týkající se ošacení či účesu a vede k naprosté konformitě, která 

není žádoucí. Mollenkott (1988) svojí teorii podpírá těmito argumenty: „Popisuji pravý 

opak konformity: úplný vývoj Bohem darovaných talentů a povahových vlastností v jejich 

nekonečně rozmanitosti každého jedince“ (Mollenkott, 1988: 66).  

Nejsvětější Trojice je dle autorky v Bibli popisována jako maskulinní a femininní 

zároveň a proto nemůže být nesprávné pěstovat v sobě vlastnosti, které lidského ducha 

obohacují a maximálně přispívají k štěstí jedince. Nejsvětější Trojice má androgynní  

charakter, a proto „psychologická androgynie“ nesmí dávat důvod k obavám.     

 

Biologicky zůstaneme muži a ženami a v tomto vztahu jeden k druhému zůstane; ale 

jsme v základě osobnostmi a potřebujeme vyvíjet veškeré dary, které nám byly dány, 

bez nepatřičného ohledu na to, jestli společnost tyto dary označí za ‚maskulinní‘ 

nebo ‚femininní‘. (Mollenkott, 1988: 66) 

 

Autorka vysvětluje, že pokud muž odmítne své takzvané „femininní“ inklinace velmi 

pravděpodobně bude opovrhovat ženami. Muži často přebírají „femininní“ aspekty, které 

jsou značně negativní, jako například narcismus či sobeckost, místo aby v sobě probudili 

něžnost, tendenci pečovat o rodinu nebo intuici. V případě žen může nastat stejný problém, 

když odmítnou „maskulinní“ stránky svého charakteru. Ženy v sobě také mohou pěstovat 

                                                 
66 Nejsvětější trojice je základní doktrínou křesťanské víry. Tato doktrína říká, že křesťanská entita Boha je 
rozdělena do tří částí a to v Otce, Syna a Ducha Svatého. (The Trinity. 2011) 
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agresivitu a dominanci místo aby v sobě rozvíjely sílu, logiku či asertivitu (Mollenkott, 

1988: 67).  

Toto „přebírání“ femininních nebo maskulinních aspektů Mollenkott (1988) 

považuje za klíčové, jelikož uvádí, že jedině v případě, že kvalifikované ženy, stejně jako 

kvalifikovaní muži, budou mít stejnou možnost podílet se na vývoji církve a být jejími 

rovnocennými členkami, pak křesťanská církev dostojí svému poslání (Mollenkott, 1988: 

67-68). Mollenkott (1988) mě taktéž inspirovala nahlédnout do článku Bem (1975), která 

vysvětluje, jak genderová stereotypizace omezuje člověka v moderní společnosti. 

 

Tradiční koncepty femininity a maskulinity omezuje chování jedince v důležitých 

směrech. V moderní komplexní společnosti jako je ta naše, dospělý jedinec musí být 

asertivní, nezávislý a sebejistý, ale tradiční femininita ženám znemožňuje chovat se 

tímto způsobem. Kromě toho musí být dospělý člověk schopný vytvářet vztahy 

k ostatním lidem, musí být vnímavý k jejich potřeby a mít obavu o jejich blaho, 

stejně jako musí být schopný se na ně spolehnout kvůli emocionální podpoře.   

(Bem, 1975: 58-62) 

 

Mollenkott (1988) ve svém textu poukazuje na výsledky psychologických výzkumů a 

tvrdí, že biblické texty potvrzují, že nucení jedince dodržovat genderové stereotypy svého 

biologického pohlaví bez možnosti projevit i své „opačné“ kvality vede k potlačení jejich 

přirozenosti, individuality a duchovního vývoje a jako řešení navrhuje koncept androgynie. 

Tento koncept se stal velmi populárním mezi feministkami ve 20. století a proto si 

dovoluji citovat z knihy Carolyn G. Heilbrun67, Toward a recognition of androgyny (1993). 

Autorka zde cituje Virginii Woolf68, na kterou také posléze reaguje a její výrok odpovídá 

tomu, co také říká Mollenkott (1988). 

 

…když je téma vysoce kontroverzní,‘ jak podotkla Virginie Wolf …, a to je jakákoliv  

otázka týkající se pohlaví, člověk nemůže doufat, že řekne pravdu. Může pouze 

ukázat, jak se ke svému názoru dobral‘. (Woolf in Oates Indruchová, 1998: 41-42) 
                                                 
67 Carolyn G. Heilbrun byla profesorkou anglického jazyka a komparativní literatury, zároveň se také 
věnovala feministickému výzkumu a generovým studiím. (Beck, 2011)  
68  Virginie Woolf byla jednou z průkopnic při prosazování „androgynní mysly“ v literatuře (např. v její 
knize Vlastní pokoj), avšak feministka a literární kritička Elaine Showalter její pojetí androgynie kritizuje. 
Showalter považuje její pojetí za utopické, jelikož navrhuje „dokonalého umělce“, který není ovlivněný svým 
pohlavím a původem. Showalter považuje umělce, který zapomene odkud a „co“ vlastně je, za „nelidského“, 
stejně jako odsuzuje spisovatelku, která se v sobě snaží  potlačit potřebu psát o tom, jaké je být ženou. 
(Showalter, 1998) 
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Můj názor (názor Heilbrun – pozn. autorky) je vyjádřen jednoduše: Věřím, že naše 

budoucí spása spočívá v odtažení se od genderové polarizace a vězení, které gender 

představuje, vstříc světu, ve kterém si individuální role a způsoby chování můžeme 

svobodně zvolit … Ideál vstříc kterému bychom se měli posunout je nejlépe popsán 

pojmem ‚androgynie‘. (Heilbrun, 1993: ix–x)  

 

Koncept androgynie podle autorky představuje možnost, jak mezi pohlavími 

dosáhnout usmíření. Androgynie taktéž jednotlivcům umožňuje prožívat svou vlastní 

individualitu aniž by museli brát ohled na to, zda je jejich chování vhodné či nikoliv 

(Heilbrun, 1993: x-xi).   

 Vrátím-li se opět k náboženství, zbývá ještě zmínit velmi zásadní argument a to 

Ježíše Krista. Mollenkott (1988) vysvětluje, že postava Ježíše Krista poskytuje obraz 

celistvosti, dokonalé sjednocení fyzického a mentálního zdraví. Biblické texty podporují 

koncept, že „zdravá osobnost vyžaduje harmonický způsob partnerství mezi těmi, kteří byli 

biologicky stvořeni jako muži a mezi těmi, kteří byli stvořeni jako ženy“ (Mollenkott, 

1988: 71). Lidské bytosti dosáhnou celistvosti své osobnosti tím, že budou ctít biblické 

„vzájemné podřízení“69 jeden druhému a zavrhnou genderové stereotypy. Opravdu vyspělá 

osobnost vzhlíží k Ježíši jako vzoru splynutí typicky maskulinních a femininních rolí. 

Ježíšova psychologická androgynie je pro křesťanskou obec správnou cestou pro dosažení 

úplné lidskosti, plně vyvinuté osobnosti a svobody od rigidní, tradičně patriarchální 

společnosti (Mollenkott, 1988: 72). 

 

 

2.4 Androcentrismus text ů a ženská zkušenost  

V této kapitole se zaměřuji na téma ženské zkušenosti70 v kontextu feministické 

teologie, která se vztahuje k androcentrismu náboženských textů, což je také jedním 

z témat, na které se zaměřuji v analytické části této diplomové práce. 

Jak jsem již nastínila v kapitole 1.3.1 představuje jednu ze zásadní problematik 

podřízenosti žen androcentrický jazyk literárních děl. Daly (1991) tento androcentrismus 

vysvětluje na základě jednopohlavního symbolismu Boha a lidských vztahů k Bohu. Pro 

                                                 
69 Anglický pojem „mutual submission“  je ve feministické teologii hojně užívání, nicméně nemá konkrétní 
český ekvivalent. 
70 Téma ženské zkušenosti jsem již nastínila v podkapitole 1.3.1 a 2.1. 
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znázornění tohoto problému jsem se inspirovala autorem Gregory Baumem71 uváděným 

Daly (1991) ve své knize. 

 

Věřit, že Bůh je Otec znamená, že člověk sám sebe nevnímá jako cizince, outsidera 

nebo odcizenou osobu, ale jako syna nebo osobu čekající úžasný osud, který sdílí 

s celou komunitou. Věřit, že Bůh je otec znamená, že jsme schopni říci ‚my‘ ve vztahu 

ke všem lidem72. (Baum, 1970: 195) 

 

 Z této citace je zřejmé, že ženy po jejím přečtení cítí jako outsideři, nejsou dcerami, 

které si zaslouží tak úžasné osudy jako muži (Daly, 1991: 20).  

Vhled žen do problematiky spojené s maskulinním jazykem upozorňuje na to, že 

pokud je božský jazyk alespoň „implicitně kompatibilní s utlačováním, selhává při 

ujasnění vztahu mezi porozuměním a zrovnoprávněním“, a proto se musí natolik vyvinout, 

aby se stal „explicitně relevantním vůči problému sexismu“ a pokud tento vývoj nebude 

dostačující, pak tento jazyk musí být odmítnut (Daly, 1991: 21). Daly (1991) se ve svém 

argumentu může zdát velmi radikální, avšak je nutné si uvědomit, jaký nezměrný vliv 

jazyk má. 

Jazyk a jiné symbolické systémy vytváří naší realitu, zkušenosti, avšak s sebou nesou 

i kutlrní významy, které lidé poté naprosto přirozeně přejímají Morris (2000). Poněvadž je 

ale „žena absentní v symbolických reprezentacích patriarchálně založené kultury“, není 

možné hovořit o tom, že ženská zkušenost či realita je v náboženských textech obsažena 

(Matonoha, 2007: 366). 

Ruether (1989) na tuto problematiku taktéž naráží a vysvětluje, že Písmo svaté a 

tradice, které byly považovány za jediné objektivní podklady klasické teologie, nemohou 

skutečně vypovídat o lidské zkušenosti obecně.  

 

‚Zkušenost‘ zahrnuje zkušenost božského, zkušenost osobní a zkušenost komunity a 

světa v interaktivní dialektice. Osvojené symboly, vzorce a zákony jsou buďto 

ověřené skrze svoji schopnost objasnit a interpretovat zkušenosti nebo nejsou. 

Autoritativní systémy se snaží obrácení tohoto vztahu a diktují osvojenými symboly, 

co je možné prožívat, stejně jako diktují interpretaci toho, co je prožíváno. 

(Ruether, 1989: 12) 

                                                 
71 Gregory Baum je významným kanadským teologem a sociologem. (Hughes, 2011) 
72 V anglickém originále použitý výraz „men“, což znemožňuje ženám identifikaci.  
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Autorka ve stejném duchu jako Matonoha (2007) vysvětluje, že „pokud symbol není 

autentický vůči symbolu, pak ztrácí význam, je prázdný a musí být změněn, aby poskytnul 

nový význam“ (Ruether, 1989: 13).  

Feministická teologie proto není založena na zkušenosti obecně, ale soustředí se na 

využití ženské zkušenosti. Tudíž ženská zkušenost představuje absolutní základ a zdroj pro 

feministické teologie, přičemž se klasická teologie se svými tradicemi založenými na 

mužské zkušenosti marně snaží o obhájení své univerzality (Ruether, 1989:13). 

Opočenská (1995) se samozřejmě taktéž touto problematikou zabývá a ženskou 

zkušenost definuje následovně: „Zkušenost žen je rozmanitost věcí, které ženy zakoušejí 

individuálně a jako skupina“ (Opočenská, 1995: 23). Proto se feministické teoložky ve 

svém bádání nejintenzivněji zaměřují na problematiku vztahu mezi „vnímáním, myšlením 

a komunikací“ (Opočenská, 1995: 24).  

Za největší problematiku autorka považuje skutečnost, že ženská zkušenost není 

dostatečně  definována ve všeobecném ani náboženském směru, což opět souvisí s tím, že 

se jazyk a jemu připisované významy vytvářely uvnitř patriarchálního diskursu (Matonoha, 

2007: 368). Opočenská (1995) argumentuje stejně jako Matonoha (2007), když tvrdí, že 

ženské zkušenosti nebyly artikulovány, jelikož muži v patriarchální společnosti ovládali 

utváření řeči a tím i veškerou komunikaci. Ženám tedy byla odebrána možnost se vyjádřit a 

proto ženy představují tzv. „němou skupinu“, kterou Cheris Kramarae73 vysvětluje takto: 

  

Protože vnímání žen se liší od vnímání mužů a slova i normy řeči neodpovídají 

zkušenostem žen, stávají se ženy ‚němými‘. Jejich řeči se často nepřikládá taková 

váha a hodnota jako řeči mužů, kteří se zdají být hluší a slepí vůči mnohému, co 

pochází ze zkušenosti žen. (Kramarae, citována in Opočenská, 1995: 24)   

 

Opočenská (1995) vysvětluje, že ženy nebyly schopny kvůli svému umlčení vytvářet 

vlastní, ženské zkušenosti. Teprve s příchodem feministického hnutí si ženy stále více 

uvědomovaly svoji vlastní bezmocnost ve vztahu k vlastním zkušenostem. Ženská 

zkušenost se stala východiskem, určitou bázi, na které jsou založeny feministické 

teologické otázky (Opočenská, 1995: 24).  

                                                 
73 Cheris Kramarae je profesorkou Oregonské univerzity a ve svém vědeckém bádání se zaměřuje na gender, 
jazyk a vzdělání. (Cheris Kramarae, 2011)  
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Opočenská (1995) dále vysvětluje, že feministické teoložky své vědění zakládají na 

domněnce, že existuje určitá základní zkušenost, kterou ženy s muži sdílí a to tvoří základ 

pro teologické rozbory. Od této základní zkušenosti dále se ale zkušenosti žen a mužů 

diametrálně odlišují (Opočenská, 1995: 25). „Od nejranějšího dětství mají lidé společnou 

zkušenost hladu a přesycenosti, sevření a svobody, bezbrannosti a síly, lásky a odporu“ 

(Opočenská, 1995: 25). Nicméně jak jsem již vysvětlovala v podkapitole 1.2.2, tak se 

během socializace jejich zkušenosti mění. Opočenská (1995) proto zdůrazňuje, že je 

nezbytné, aby teologové při svých studiích zohledňovali odlišné socializační procesy mužů 

a žen a tím pádem i jejich odlišné perspektivy. 

Fiorenza (1988) se k tématu feministicko-teologické analýzy vyjadřuje podobně jako 

Opočenská (1995) avšak podává konkrétnější vysvětlení toho, jak s androcentrickými texty 

pracovat, aby ženská zkušenost byla odhalena. Slova Fiorenzy (1988) proto považuji za 

vhodný a velice výstižný závěr této podkapitoly.  

 

Když je mlčení o historických a teologických zkušenostech a přínosech žen v raně 

křesťanském hnutí způsobeno historickými písemnými prameny a teologickou 

redakcí, musímě nalézt způsoby jak toto mlčení textů prolomit a jak 

z androcentrických historických písemností a teologie získat význam. … musíme 

jejich (androcentrických textů – pozn. autorky) mlčení číst jako svědectví a znaky 

tehdejší skutečnosti, o kterých (androcentrické texty – pozn. autorky) explicitně 

nehovoří. (Fiorenza, 1988: 71) 

 

 

2.5 Osvobození z mocenských struktur 

V této podkapitole nastiňuji různé způsoby feministových teoložek pro vymanění se 

mocenským strukturám, což představuje určitý závěr pro má výše uvedená teoretická 

východiska kritické analýzy feministicko-teologických textů.   

Feministická teologie se o dosažení osvobození z patriarchálních struktur nesnaží 

pouze změnami lingvistickými či hierarchickými, ale snaží se o radikální změnu 

perspektivy chápání reality. Patriarchální pyramidové schéma společnosti a církve je 

feministickou teologií naprosto odmítáno, jelikož hierarchicky uspořádává společnost i 

lidské vztahy. V křesťanském kontextu je na vrcholu Bůh, který představuje absolutní 
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subjekt a pod ním jsou seřazeni Ježíš, andělé, muži, ženy atd. a takové schéma je pro 

feministickou teologii naprosto nepřijatelné (Opočenská, 1995: 39).  

Heyward (1999) ve své knize Saving Jesus from those who are right (1999) naprosto 

přesvědčivými argumenty vysvětluje, proč je hierarchizace pro křesťanskou víru naprosto 

nepřijatelná a opět, jak jsem již problematizovala v podkapitole 1.2.2, uvádí koncept 

vzájemnosti. Tento koncept vzájemnosti autorka vysvětluje na příkladu Ježíše a Boha a 

tvrdí, že stejně jako u Ježíše je náš počátek ve vztahu74, který nepředstavuje pouze 

reciproční dynamiku, ale je podstatou našeho bytí (Heyward, 1999: 64). „Když se Ježíš 

modlil k Bohu, potvrzoval tím podstatu svého vlastního bytí. Když se Ježíš modlil, Duch 

Boží hovořil skrze něj, čímž ho otevíral svému účelu…“ a jeho účel byl založen na lásce a 

vztahovosti (Heyward, 1999: 64-65). Z tohoto argumentu se tedy dá odvodit, že láska 

představuje vzájemný vztah, který není kompatibilní s ideologií patriarchátu. Podle 

autorčina výkladu „Bůh je láska – konstantní, okamžitá touha a snaha ztělesnit vzájemnost 

napříč kosmem“ (Heyward, 1999: 65). 

Podle argumentů Heyward (1999) by se zprvu zdálo, že církevní hierarchizace by se i 

ostatním křesťanům měla příčit, avšak jsou ovládání velmi mocným nástrojem, 

moralismem, který udržuje lidi ve strachu a zároveň jim poskytuje určitou iluzi bezpečí a 

správnosti. I Daly (1991) naráží na to, že je velmi těžké touto iluzí bezpečí prohlédnout, 

jelikož jen nám vštěpováno, že jedině hierarchické struktury jsou správné a v souladu 

s Boží vůlí. Dále také ztráta tohoto bezpečí v lidech vyvolává strach, jelikož mohou přijít o 

přátelé či společenské uznání. Zároveň je také velmi mocným faktorem pocit viny, který je 

často vyvolán tím, že se odmítají společenské požadavky, které jsou považovány za 

správné, tedy v souladu s moralismem (Daly, 1991: 24).    

Moralismus se sice zdá být v harmonii s pojetím božské lásky, avšak povyšuje ideu 

lásky nad akt lásky, čímž znehodnocuje vzájemnost jako základ vztahů milujících 

spravedlnost. Pokud je idea lásky takovouto abstrakcí, pak se lidé nemění a nerostou, avšak 

akt vytváření spravedlivé lásky je vždy vztahovou dynamikou, skrze kterou lidé rostou a 

mění se (Heyward, 1999: 117). 

Další stránkou moralismu je pomocí tzv. rodinných hodnot udržovat spirituální a 

politickou oddanost k hierarchicky seřazeným genderovým vztahům. Kde tyto hodnoty 

převažují, tam ženy vědí jaké je jejich místo a také v něm zůstávají. Muži si jsou také 

vědomi své pozice a považují se morálně a spirituelně zavázané k vládnutí v ložnici. Ve 

                                                 
74 Heyward tímto vztahem má na mysli radikální spojitost veškeré reality, ve které jsou všechny části celku 
vzájemně interaktivní. (Heyward, 1999: 62) 
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správně fungující rodině existuje řetězec příkazů a autorit; od otce k matce, od matky 

k dítěti a když děti zestárnou, pak od chlapců k děvčatům (Heyward, 1999: 119). 

Heyward (1999), stejně jako Sölle (1988, 1990), Fiorenza (1988) a Opočenská 

(1995),  uvádí vzájemnost a lásku jako základy pro vymanění se tradičním mocenským 

strukturám. Feministická teologie tedy žádá celkovou transformaci a to nejen lingvistickou. 

Pobízí k novému pojetí Boha a Ježíše v rovině lásky a vzájemnosti, nikoliv hierarchie. 

Tím, že feministická teologie kritizuje utlačitelské prvky a posiluje ty osvobozující, vytváří 

platformu pro ty, kteří se chtějí vymanit z mocenských struktur a zároveň si přejí být v 

souladu s křesťanskou vírou a vlastní identitou. 

Odvaha pro nalezení této vlastní identity podle Daly (1991) představuje „klíč k 

objevitelské moci feministické revoluce“ (Daly, 1991: 24). Tento proces však 

nepředstavuje opuštění Boha, jelikož je „ničitelem, tvořitelem, transformující silou, která 

tvoří všechny nové věci“ (Daly, 1991: 42).  
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3 Biografický kontext Pavlových epištol 

Pavel byl jedním z nejvýznamnějších apoštolů, kteří se zasloužili o konverzi pohanů 

a je díky svému nasazení také považován za „druhého zakladatele křesťanské církve“. Jeho 

misijní cesty šíření křesťanství prováděl za účelem vytvořit pro lidstvo jednotu v Ježíši 

Kristu a to jak pro židy tak pro křesťany. Pavlovy epištoly představují vedle evangelií75 

Jana a Matouše nejzásadnější a zároveň nejvlivnější části Nového zákona, jelikož měly a 

stále mají nejsilnější dopad na vývoj křesťanské teologie (Sanders, 2011: odst. 53). 

Pro pochopení kontextu Pavlových epištol je velmi důležité znát původ a život 

tohoto významného apoštola. Z tohoto důvodu v této kapitole uvádím biografické 

informace o Svatém Pavlovi. Tyto informace čerpám mimo jiné z textu Saint Paul, the 

Apostle  (2011) Eda Parishe Sanderse76, který se Pavlovým životem zabývá velmi hluboce. 

Eduard Lohse77 však ve své knize Paulus: Eine Biographie (2003) upozorňuje na to, že 

informace o Pavlově životě lze čerpat pouze z biblických pramenů, jelikož tento apoštol 

není v žádném jiném historickém prameni zmíněn (Lohse, 2003: 15). 

Podle Sanderse (2011) se apoštol Pavel, řecky hovořící žid, jehož původní jméno 

bylo Saul z Tarsu, narodil kolem roku 4 př. n. l. zemřel pravděpodobně v Říme mezi lety 

62 – 64 n. l. Město Tarsus patřilo do římské provincie Sýrie, jejíž dvě hlavní města, 

Antiochie a Damašek, se stala důležitými  místy pro Pavlův život. Podle údajů v textu 

Paul’s life  (2004) autora Klause Haackera78 se Pavel v Tarsu však pouze narodil a dětství 

již strávil v Jeruzalémě (Haacker, 2004: 21).  

Pavel se v mládí vyučil jako výrobce stanů, což znamená, že byl schopen se uživit 

vlastní prací a později ve svém životě jako misionář nebyl závislý na milodarech. O 

Pavlově rodině toho není příliš známo, avšak Pavel ve svých epištolách79 používal běžnou 

řečtinu, epištoly převážně diktoval a pokud je vlastnoručně psal, tak velkými písmeny. 

Sanders (2011) vysvětluje, že Pavel nepoužíval jazyk ani písmo profesionálních písařů a 

lze tedy říci, že nepocházel z bohaté rodiny, která by mu umožnila odbornější vzdělání 

(Sanders, 2011: odst. 1, 3, 4).     

                                                 
75 Evangelia jsou novozákonní knihy Bible, obsahující zvěst o příchodu Spasitele, vylíčení života a skutků 
Krista. (Petráčková, Kraus a kol., 2001: 209) 
76 Ed Parish Sanders je evangelický teolog se zaměřením na postavu apoštola Pavla. (True Knowledge, 2011) 
77 Eduard Lohse je evangelický teolog a působil jako biskup evangelické církve v Hannoveru. (Lohse, 2003)  
78 Klaus Haacker je německý teolog, který do roku 2007 pracoval  jako profesor teologie na univerzitě ve 
Wuppertalu. (Kirchliche Hochschule Wuppertal, 2011)  
79 V této diplomové práci používám termín „epištola“ namísto termínu „list“. 
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Sanders (2011) uvádí, že Pavel byl až do středního věku členem farizejů, nicméně 

není mnoho známých faktů o tomto období jeho života, což je typické pro farizejské 

hnutí80. Ve svém mládí pronásledoval křesťanské hnutí, jelikož se domníval, že židé, kteří 

konvertovali ke křesťanství nedostatečně dodržují židovské zákony a že se příliš otevřeně 

přátelili s nežidovskými konvertity. K tomuto považuji za nutné dodat, že Pavel stejně jako 

jiní farizejové křesťany za nedodržení židovských zákonů přísně trestal a to například 

uvězněním, bičováním a dokonce i udělováním trestů smrti (Haacker, 2004: 23).  

Zásadní obrat v Pavlově životě nastal na jeho cestě do Damašku, kdy měl vizi Boha, 

který mu říká, že Ježíš je skutečně jeho Syn. Po 3 letech se vrátil zpět do Jeruzaléma, aby 

se seznámil s vedoucími apoštoly a poté se vydal na své proslulé mise po Malé Asii, kde 

budoval další základny křesťanské církve (Sanders, 2011: odst. 8). Pavel se při svých 

misích zaměřil hlavně na nežidy, nebo-li pohany, protože věřil, že Bůh mu udělil úkol, 

přivést nevěřící lid na správnou křesťanskou víru. Pavlův způsob šíření křesťanství není 

úplně jasný, ale existují dvě nejpravděpodobnější verze.  

Sanders (2011) ve svém textu uvádí, že první možností je, že víru šířil přednáškami 

na místech určených pro veřejná shromáždění, avšak sám Pavel ve svých epištolách 

přiznává, že se necítil být dobrým řečníkem. Druhá možnost souvisí s profesí, kterou se 

vyučil a to vyrábění stanů. Je zřejmé, že se na svých misích musel živit vlastní prací a je 

velmi pravděpodobné, že při této práci zákazníkům a zainteresovaným jedincům o 

křesťanské víře vypravoval (Sanders, 2011: odst. 9). Avšak Haacker (2004) ani Lohse 

(2003) ve svých textech tuto druhou alternativu nikde neuvádí a oba tvrdí, že Pavel 

křesťanskou víru šířil svými přednáškami.       

Pavel se svými konvertity udržoval kontakt pomocí dopisů které po jeho smrti byly 

publikovány jeho následovníky. Tyto dopisy odhalují mnoho z Pavlovy povahy, která se 

zdá být velmi prudká; byl naprosto oddaný své víře v Boha a Ježíše Krista, oplýval 

emocemi, soucitem, inteligencí a někdy také hrubostí a vztekem (Sanders, 2011: odst. 14).  

Mnohé překvapí, že ženy hrály na jeho misijních cestách poměrně důležitou roli, 

k čemuž se vztahuje podkapitola 4.1. Lohse (2003) vysvětluje, že ženy byly důležitými 

členkami křesťanského hnutí a také jej aktivně podporovaly. Pavel ve svých epištolách 

zmiňuje jména hned několika těchto žen, což také zmiňuje Opočenská ve svém textu 

Křesťanství (2008). „Chloe byla důležitou členkou církve v Korintu a Phoebe byla 

                                                 
80 Farizejské hnutí se v Novém zákoně objevuje 98krát. Jméno „farizej“ pravděpodobně pochází 
z hebrejskéhoslova peruším, které znamená „oddělení“, a vztahuje se k přísnému lpění na Zákoně, což charakteri-
zovalo jejich způsob života a odlišovalo je od méně věrných v židovství. (Mareček, 2011) 
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diakonkou81 a patronkou Pavla a ostatních“ (Sanders, 2011: odst. 15). V epištole Římanům 

Pavel zmiňuje ještě 8 dalších žen, jejichž aktivita v křesťanském hnutí byla velmi 

významná.  

 

 

3.1 Pavlovo poselství  

Podle Sanderse (2011) byla velmi důležitou stránkou Pavlova charakteru pevná víra 

v morálku, o které se ve svých epištolách také velmi striktně vyjadřuje. Považoval svůj 

způsob života za téměř dokonalý a tuto dokonalost také vyžadoval od vlastních konvertitů. 

Vyžadoval od nich stejné kvality jako on sám od sebe a to proto, aby při návratu Boha na 

zemi byli nevinní a bezúhonní (Sanders, 2011: odst. 27).  

Pro Pavla znamenala předčasná smrt a utrpení trest za hříchy, které lidé spáchali.  

Zároveň však odmítal představu, že by křesťané páchající hříchy za tyto činy byli 

potrestání věčným zatracením. Křesťané se podle něj stali jednou entitou s Ježíšem 

Kristem a není možné, aby se toto spojení přerušilo obyčejným prohřeškem. Nicméně 

možnost, že by křesťané při absolutní zradě své víry v Ježíše přišli o jednotu s ním a 

následně byli naprosto zatraceni Bohem v soudný den, Pavel nevylučuje (Sanders, 2011: 

odst. 27).  

Pavlova představa o morálce byla velmi přísná i v porovnání s židovskou tradicí a 

naprosto odmítal některé sexuální praktiky. Mezi tyto praktiky se řadí například:  

 

Prostituce a využívání služeb prostitutek, homosexuální aktivity, sexuální poměr 

před uzavřením manželství, manželství za účelem uspokojení fyzických potřeb. 

(Sanders, 2011: odst. 28).  

 

Na druhé straně však podněcoval manželské páry k pravidelnému pohlavnímu styku 

s výjimkou doby, která byla určená modlitbě. Pavlova sexuální morálka mu velmi 

pravděpodobně byla vštěpována již v době jeho dospívání v židovské komunitě, která na 

tuto problematiku nahlížela velmi striktně.  

Také Lohse (2003) se k Pavlovu pojetí sexuální morálky taktéž vyjadřuje a 

vysvětluje, že jeho sexuální morálka nebyla konvertity vždy přijímána s nadšením a proto 

                                                 
81 Diakonky jsou sestry v křesťanské církvi pečující o nemocné.  (Petráčková, Kraus a kol., 2001: 161) 
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se ve svých epištolách velmi často zaměřuje právě na sexuální chování.82 Pavlovy další 

morální zásady nebyly příliš odlišné od těch v dnešní době obecně přijímaných – nezabiješ, 

nepokradeš apod. Pavlův odpor k homosexualitě a rozvodu také vycházel z židovské 

tradice. S Ježíšovým zákazem rozvodu souhlasil, avšak s jednou výjimkou. Tuto výjimku 

představuje rozvod s nekřesťanem/nekřesťankou, který Pavel neviděl jako příliš veliký 

prohřešek. Jediný ospravedlnitelný důvod pro rozvod bylo cizoložství a tento zákon platil 

v mnoha zemích až do 20. století (Sanders, 2011: odst. 28-30).     

Pavel je také znám pro svůj celoživotní celibát, který také ve svých epištolách 

zdůvodňuje. Pavel věřil v to, že by se v životě, který je relativně krátký, měl absolutně 

oddat Bohu a během čekání na Bohův návrat na zemi se věnovat své víře. Zároveň bral 

v potaz skutečnost, že Ježíš velebil ty, kteří se neožení či nevdají (Sanders, 2011: odst. 31). 

 Pavlovy argumenty obhajující celibát vedly k rozdělení na dvě úrovně morálky 

uvnitř křesťanské církve. První nebo-li vyšší úroveň se týkala těch, kteří zůstali 

v absolutním celibátu, což se týkalo hlavně mnichů, jeptišek a knězů. Křesťané nacházející 

se v manželském svazku se nemohli stát kněžími nebo jeptiškami a nacházeli se tedy pouze 

na druhé, nižší úrovni uvnitř církevního systému (Sanders, 2011: odst. 31).  

Pavlovu další výraznou životní zásadu představuje naprostá „poslušnost světským 

vládcům“ (Sanders, 2011: odst. 32). Ve svých epištolách také prosazoval tvrzení, že 

„kdokoliv odporuje autoritě, odporuje Božímu záměru a ti kdo Bohu odporují budou 

souzeni“ (Sanders, 2011: odst. 32). Tento Pavlův výrok byl pozdějšími králi využit pro 

jejich dogmatickou83 víru v to, že jsou Bohem pomazaní vládci a že jejich vladařská moc je 

jim svěřena přímo od něj, což jim dává absolutní autoritu, které nikdo nesmí odporovat 

(Sanders, 2011: odst. 32).  

 

 

  

                                                 
82 Například 1. epištola Korintským. 
83 Dogmatický znamená vědecky nedoložený, avšak nepřipouštějící pochyb. (Petráčková, Kraus a kol., 2001: 
174) 



 - 47 - 

3.2 Pavlova autentická díla  

Pouze 7 z Pavlových 1384 epištol jsou skutečně autentická díla Pavla, jelikož ostatní 

byly sepsány až po jeho smrti jeho následovníky, kteří psali dále v Pavlově jménu a pouze 

interpretovali. 7 autentických Pavlových epištol nesou tyto názvy:  

 

Epištola Římanům, 1. epištola Korintským, 2. epištola Korintským, epištola 

Galatským, epištola Filipským, 1. epištola Tesalonickým a epištola Filemonovi. 

(Sanders, 2011: odst. 2). 

 

Pro přehlednost a představu o obsahu Pavlových epištol považuji za vhodné stručně 

uvést, co v jednotlivých autentických epištolách tematizoval. V tomto bodě využívám textu 

The undoubted letters of Paul (1972) autora Waynea A. Meekse85 a epištoly řadím 

chronologicky za sebe podle data jejich vzniku. 

 V 1. epištole Tesalonickým, která byla napsána ca. v roce 51 n. l.  Pavel vyjadřuje 

vděk za to, že jeho konvertité jsou vzornými křesťany, tak jako on je vzorným misionářem. 

Dále jim děkuje za to, že zůstali věrní své víře i přesto, že byli perzekuovány židy. Pavel 

v této epištole také upozorňuje na to, jak se chovat, aby bylo dosaženo křesťanské svatosti. 

Na konci této epištoly zdůrazňuje nutnost ctít své vůdce a poté se loučí se shromážděnou 

kongregací (Meeks, 1972: 3-4).  

Epištola Galatským z roku 54 n. l. je zajímavá tím, že Pavel v ní nezačíná tradičním 

díkuvzdáním a po stručném pozdravu ihned začíná s ostrou kritikou zdejších křesťanů. 

Jeho vztek je vyjádřen ostrými sarkastickými poznámkami, které jsou zaměřeny na odlišné 

misionáře, kteří pozměnili jeho evangelium. Zároveň tito misionáři napadají legitimitu jeho 

autority. Pavlovy je také vytýkáno, že se nedrží přísného židovského zákona a jeho 

principů a v této epištole na to reaguje (Meeks, 1972: 10-12).   

V 1. epištole Korintským napsané kolem roku 55 n. l. Pavel reaguje na problémy, 

které nastaly v křesťanské obci v Korintu. Hlavními problémy o kterých hovoří je 

nejednotné pojetí křtu, sexualita a status a způsob odívání žen v křesťanské obci. Dalšími 

tématy je také manželství, kde Pavel podřizuje ženu muži, křesťanské svoboda a vzkříšení 

                                                 
84 Mezi těchto 13 epištol patří následující: epištola Římanům, 1. epištola Korintským, 2. epištola 
Korintským, epištola Galatským, epištola Efezským, epištola Filipským, epištola Koloským, 1. epištola 
Tesalonickým,  2. epištola Tesalonickým, 1. epištola Timoteiovi, 2. epištola Timoteiovi, epištola Titovi, 
epištola Filemonovi 
85 Wayne A. Meeks je profesorem religionistiky na univerzitě Yale. (Meeks, 1972) 
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Krista. Tato epištola je uvedena tradičním pozdravem a díkuvzdáním a celá epištola psána 

v laskavém tónu (Meeks, 1972: 22-24). 

U 2. epištoly Korintským z roku 56 n. l. není úplně jasné, zda je složena z několika 

fragmentů či zda je kompletní, jelikož některé pasáže na sebe logicky nenavazují. Dále 

není jasné, koho Pavel v posledních pasážích tak ostře napadá. Nicméně Pavel v této 

epištole hovoří o tom, jak je šťastný, že se problémy ve zdejší křesťanské obci vyřešily. 

V této epištole Pavel opět reaguje na kritiku ze strany židů, kteří zpochybňují jeho autoritu 

a Pavel se obhajuje, že svůj úřad vykonává dobře (Meeks, 1972: 48-50).  

Epištola Římanům, kterou Pavel napsal okolo roku 57 n. l., je nejdelším 

z Pavlových listů. Pavel se v něm představuje místnímu křesťanskému hnutí jakoby počítal 

s kritikou své osoby. Tato epištola však není systematickým přehledem Pavlovy teologie,  

spíše předpokládá znalost jeho teologie a zaměřuje se na vztah mezi židy a pohany 

z hlediska křesťanských zákonů. Pavel se na toto téma zaměřuje nejspíše proto, že 

křesťanské hnutí v Římě mělo svůj původ v židovské komunitě (Meeks, 1972: 66-67). 

Pavel v epištole Filipským, u které přichází v úvahu rok vzniku buď 52 či 62 n. l., 

hovoří k místním křesťanům a chválí je za exemplární dodržování křesťanských zákonů. 

Z tohoto listu je zřejmá Pavlova náklonnost k místním křesťanům a zároveň představuje 

jeden ze stylově nejlepších listů tohoto apoštola (Meeks, 1972: 94-95). 

 Poslední z Pavlových autentických epištol je epištola Filemonovi, která byla 

napsána buď v roce 56 nebo 62 n. l. Jedná se o dopis jednotlivci a proto se může zdát 

nepochopitelné, proč tento dopis byl kanonizován společně s ostatními oficiálními 

epištolami. Nicméně zde Pavel tematizuje problematiku otroctví, jelikož radí Filemonovi 

jak se zachovat ke svému otroku, který mu utekl. Pavlova rada je přijmout tohoto otroka 

zpět, ale jako bratra v Kristu, jelikož pomocí Pavla konvertoval k křesťanství. Tato epištola 

je nejkratší z Pavlových epištol a Pavel v ní odhaluje jeho názor na otroctví (Meeks, 1972: 

101-102).   
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4 Úvod do problematiky Pavlových epištol  

V této kapitole se již zaměřuji na konkrétní Pavlovy epištoly, které jsou feministkami 

a feministickými teoložkami kritizovány a kriticky analyzovány, což také vyplývá 

z analytické části této diplomové práci. Níže tematizované pasáže z Pavlových epištol tedy 

představují kritické body, na kterých tradiční teologie staví své argumenty pro obhajobu 

správnosti ženské podřízenosti. Jak uvádí Gerhard J. Bellinger ve své knize Sexualita 

v náboženstvích světa (1996), Pavel ženy v epištole Koloským napomenul, aby se svým 

mužům podvolily: „Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu“ 

(Bible, Kol 3:18 citována in Bellinger, 1996: 276). Druhé teologické odůvodnění podřízení 

žen mužům je Pavlova 1. epištola Korintským: 

 

Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je 

muž a hlavou Krista je Bůh… Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a 

odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovy. Vždyť muž není z ženy, 

nýbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Proto má 

žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům.  

 (Bible, 1Kor 11:3-10 citována in Bellinger, 1996: 276) 

 

1. epištola Korintským je jednou z nejčastěji citovaných epištol Pavlových knih, 

jelikož nejenže ženinou hlavou ustanovuje hlavu muže, ale zároveň ženám při 

náboženských obřadech přikazuje zahalit si hlavu. Renzetti a Curran (2005) se zabývají 

podobnou problematikou jako Bellinger (1996), avšak na rozdíl od něj popisují dopady 

interpretací církevními hodnostáři. Sexismus, který je znatelný v Pavlových spisech není 

to, co tvoří největší problematiku Pavlových epištol. Podle těchto dvou autorů byly 

Pavlovy epištoly teology a církevními hodnostáři využity a interpretovány tak, „aby 

legitimizovali a ještě dále propagovali podřízení žen“ (Renzetti, Curran, 2005: 436).  

Citované pasáže z epištoly Koloským a Korintským umožnily teologům podřízenost 

žen a nadřazenost mužů nad nimi odůvodnit. Epištola Efezským epištoly Koloským a 

Korintským završuje tím, že myšlenky z obou epištol spojuje v jedno (Bellinger, 1996: 

277):  
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V poddanosti Kristu se podřizujete jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, 

protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasí. Ale jako 

církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. 

(Bible, Efez 5:21-24 citována in Bellinger, 1996: 277) 

 

Nicméně je nutné také zmínit, že se o statusu a roli žen Pavel ve svých epištolách 

nevyjadřuje nijak systematicky, jedná se spíše o zmínky. Iva Doležalová86 ve svém eseji 

Postavení a role ženy v křesťanství (2004) vysvětluje, že v Novozákonních textech o 

ženách je možné „rekonstruovat dvě zdánlivě protikladné linie … jedna jako by se 

vyslovovala pro ocenění a snad určitou rovnoprávnost žen, druhá je naopak odkazuje do 

postavení závislého na mužích“ (Doležalová, 2004: 155). Stejně tomu také je u Pavlových 

epištol, kde je žena podřízena muži jak jsem již uvedla výše. Nicméně Pavel tomuto 

výroku protiřečí v epištole Galatským, která ženu staví do stejné roviny s mužem: „Není už 

rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste 

jedno v Kristu Ježíši“ (Bible, Gal 3:28 citována in Doležalová, 2004: 155). Ženy, které 

byly v kontaktu s Ježíšem jsou zmíněny v různých evangeliích87 a proto považuji za 

vhodné se tomuto tématu v navazující podkapitole zmínit o něco podrobněji.  

 

 

4.1 Křesťanské u čednice 

Opočenská (2008) taktéž naráží na problematiku protikladnosti výroků o ženách 

v Pavlových epištolách a uvádí například výrok „Ženy nechť ve shromáždění mlčí“ (1Kor 

14:34 citována in Opočenská, 2008: 74). Tento výrok však naprosto protiřečí Pavlově praxi 

pověřovat křesťanky důležitými úkoly v křesťanských obcích. Dále to také není v souladu 

s tím, že sám Ježíš se obklopoval učednicemi. Opočenská (2008) proto uvádí, že se u 

Pavlovy 1. epištoly Korintským 14:34 se pravděpodobně jedná o interpolaci, tedy vsuvku, 

která do textu byla vepsána později (Opočenská, 2008: 74). 

 Renzetti a Curran (2005) také uvádí, že v počátcích křesťanského hnutí měly ženy a 

muži stejný podíl na vedení rané křesťanské církve. Ženy, stejně jako muži, podnikaly 

                                                 
86 Iva Doležalová působí v Ústavu religionistiky FF MU. Zabývá se srovnávacím studiem helénistických 
náboženství a raného křesťanství, dějinami křesťanství, dále teorií a metodologií studia náboženství. 
(Doležalová, 2004) 
87 O tomto jsou zmínky v  například těchto evangeliích: Mk 14:3–9, Mt 26:6–13 a J 12:1–7; Lk 7:47–48). 
(Doležalová, 2004: 155) 
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misijní cesty za účelem šíření křesťanské víry. Dále pak měly stejnou možnost kázat Písmo 

svaté88, vzdělávat se či prorokovat. Avšak za necelých 100 let od vzniku křesťanského 

hnutí byly ženy na příčkách církevní hierarchie odsunuty až na nejspodnější úroveň a byly 

tedy naprosto vytlačeny z jakýchkoliv významných církevních funkcí.  

Tato degradace žen je však v rozporu s kázáním samotného Ježíše Krista. V Bibli se 

nenachází ani zmínka o tom, že by Ježíš jakýmkoliv způsobem věřil v neschopnost žen 

kázat či studovat. (Renzetti, Curran, 2005: 436) Ba naopak sám Ježíš do svého doprovodu 

přizval ženy, aby se tyto stejně jako jeho učeníci mohly naučit o křesťanské víře. Ježíš tyto 

ženy a muže, kteří s ním zůstali po celou dobu jeho putování od města k městu, pověřil 

tím, aby všechno co on kázal  a konal, sdělili světu (Bellinger, 1996: 296). Není zde tedy 

žádná zmínka o tom, že by Ježíš ženy považoval za méně schopné vykonávat misijní 

činnost, nežli muži.  

Naopak, je zde velké množství indicií89 pro druhou variantu, a to tedy že Ježíš 

naprosto odmítal společenské normy založené na biologickém pohlaví jedinců. Ježíš od 

mužů i žen očekával dodržování stejných morálních zásad a ženské vlastnosti a schopnosti 

před těmi mužskými nijak nesnižoval (Renzetti, Curran, 2005: 436). Lze tedy říci, že 

vyčlenění žen z aktivní činnosti v křesťanské obci a příkaz mlčení jsou neospravedlnitelné 

jak z hlediska Ježíšových principů, tak také vzhledem k pravděpodobné manipulaci s 1. 

epištolou Korintským.  

 

 

4.2 Tradice církevních otc ů 

Tato podkapitola také souvisí s podkapitolou předchozí, jelikož se vztahuje k tématu 

kanonizace náboženských textů, tj. jejich zařazení do biblického kánonu. Tato kanonizace 

náboženských textů byla prováděna tzv. církevními otci. Takto se nazývali křesťanští písaři 

od 4. století n. l. Tito církevní otcové měly velkou autoritu nad křesťanskou obcí, stáli za 

vytvářením důležitých teologických tezí a potvrzovali či vyvraceli pravdivost obsahu 

teologického učení. Mezi těmito mocnými církevními otci nebyla žádná žena a „jejich 

                                                 
88 Písmem svatým je míněna Bible. 
89 Zajímavá je v tomto směru postava Marie z Magdaly, jejíž evangelium bylo nalezeno teprve koncem 19. 
století a je římskokatolickou církví odmítáno. Obsahem tohoto evangelia jsou rozhovory s Ježíšem a jeho 
učednicemi a učedníky, kde do popředí vstupuje právě Marie z Magdaly jako významná apoštolka a Ježíšova 
zástupkyně. V tomto evangeliu se také stvrzuje legitimnost apoštolského vedení ženy. Marie z Magdaly se 
však v křesťanské literární tvorbě nesprávně ztotožňovala s postavou kající se hříšnice a došlo tedy ke 
zkreslení této učednice. (Opočenská, 2008: 78-79) 
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výpovědi o ženách a ženském pohlaví vůbec mají často znevažující povahu, jako třeba u 

Tertulliana90, Basilia…“ (Bellinger, 1996: 278). Zvláště Hieronymus ženy velmi 

démonizoval a tvrdil, že ženy svádí muže ke smilstvu a herezi. Hieronymus „vztahoval 

všechno zlo na světě  na ženy“ (Hieronymus citován  in Bellinger, 1996: 278).  

Tradice církevních otců pokračovala i v období římskokatolické církve, avšak se 

název „církevní otec“ mění na „církevního učitele“. Renzetti a Curran (2005) vysvětlují. 

Že církevní učitelé jsou poté určováni papežskou stolicí a papež Pius V. v roce 1567 

jmenoval Tomáše Akvinského dalším z církevních učitelů.  Tomáš Akvinský na misogynní 

tradici církevních otců také navazoval a to například svým známým výrokem, že ženy jsou 

„nepovedenými muži“ (Daly, 1991: 3).  

Církevní tradice do významnějších funkcí dosazovat pouze muže byla dodržována až 

do roku 1970, kdy v témže roce papež Pavel VI. poprvé jmenoval 2 ženy církevními 

učitelkami. Nicméně, tradice misogynních církevních otců/učitelů křesťanskou obec 

utvrzovala v podřizování žen mužům.  

Problematika Pavlových epištol tedy spočívá v tom, že Pavlova slova byla často 

překrucována, příliš zostřována a chybně nebo-li jinak interpretována, než bylo původním 

záměrem, čehož křesťanští teologové, církevní hodnostáři a církevní učitelé využili pro 

vlastní prospěch. Není například nikde zaznamenaný konkrétní důvod pro vyřazení žen 

z církevních funkcí a do dnešního dne se o tomto důvodu vedou diskuze. Důsledkem 

rozhodnutí ženy vyloučit z vedoucích rolí v církvi, je skutečnost, že ještě dnes v některých 

křesťanských církvích přetrvává přesvědčení, že ženy jsou lidskými bytostmi druhé 

kategorie (Renzetti, Curran, 2005: 436), nebo-li jak říká Daly (1991), se teologie vyvíjela v 

podmínkách patriarchátu, což vedlo k tomu, že byla produktem mužů a „sloužila tedy 

zájmům sexistické společnosti“ (Daly, 1991: 4).  

 

 

4.3 Napomínání žen 

Misogynní tradice křesťanské církve je také zachycena v Pavlových epištolách 

zaměříme-li se na to, koho Pavel ve svých textech napomíná. Muži jsou ohledně své 

vlastní pozice ve vztahu k ženám dle Bellingera (1996) v Pavlových epištolách napomínání 

jen ve velmi málo případech. Mužům je pouze připomínána jejich povinnost své ženy 

milovat. „Muži, milujte své ženy…“ (Bible, Efez 5:25 citována in Bellinger: 1996: 277). 
                                                 
90 Tertullian se o ženách mimo jiné také vyjadřoval jako o „ďáblově vstupní bráně“, (Daly, 1991: 3) 
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Ženy jsou taktéž napomínány, své muže milovat: „A tak i každý z vás bez výjimky ať 

miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu“ (Bible, Efez 5:33 

citována in Bellinger: 1996: 277).  

Podřízení žen mužům se setkalo s velikým ohlasem v poapoštolské době a již zde byl 

počátek různých interpretací Pavlových epištol. Například autor 1. epištoly Petrovi, kterou 

tento autor napsal přibližně 30 let po smrti apoštola Petra, o pozici ženy ve společnosti a o 

jejich chování má velmi jasné představy, které však přesahují i příkazy samotného apoštola 

Pavla. 

 

Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se někteří z nich vzpírají Božímu 

slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni 

Boží. Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat 

oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to 

je před Bohem převzácné. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. 

Podřizovaly se svým mužům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a ‚nazvala jej 

pánem‘. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte se ničím zastrašit. Stejně i 

muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a 

prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim 

modlitbám nebude nic překážet.  (Bible, 1Petr 3:1-7 citována in Bellinger, 1996: 

277) 

 

Z této pasáže je zřetelné, že si autor dal s napomenutím žen výrazně více práce, než-

li s napomenutím mužů. Ženám je i konkrétně řečeno jaké chování a způsob odívání se pro 

ně hodí. Muže však autor napomenul pouze jedním veršem. Další autor, který se nechal 

inspirovat podřízením žen mužům v Pavlových epištolách, svoje nařízení vyjádřil 

v epištole Titovi: 

 

Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. Starší muži ať jsou střídmí, vážní, 

rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ženy ať se 

chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují 

mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, byly 

rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby 

Boží slovo nebylo zneváženo. (Bible, Tit 2:1-5 citována in Bellinger, 1996: 277) 
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5 Kritická analýza tématu „není muže ani ženy“ 

V této kapitole diplomové práce se zaměřuji na jedno z nejdiskutovanějších témat 

Pavlovy epištoly Galatským a to konkrétně pasáží 3:26-28, kde Pavel formuluje tezi, že 

„není rozdíl mezi mužem a ženou“. Tato teze se velmi často stává podnětem pro různé 

interpretace a proto její tematiku podrobuji genderové analýze textů mnou vybraných 

feministických teoložek. V jejich textech se soustředím na to, jak pracují s pojmem gender 

a na jaké koncepty feministické teologie se zaměřují.  

 

 

5.1 Rebecca Merrill Groothuis   

Rebecca Merrill Groothuis91 se ve své knize Good news for women: a biblical 

picture of gender equality (1997) zaměřuje na nové přístupy k biblickým textům, jejichž 

tradiční interpretace měly velmi negativní dopad na ženy, které se staly marginalizovaným 

a diskriminovaným pohlavím. Groothuis (1997), která vychází z radikální feministické 

teologie (Opočenská, 1995: 9), k problematice Pavlových epištol přistupuje na základě 

konceptu genderové rovnosti. Aplikací tohoto konceptu na Pavlovy epištoly se snaží o 

nalezení genderově nediskriminující interpretace biblických textů v souladu s křesťanskou 

spiritualitou. Autorka se z analytického hlediska zaměřila na kvalitativní obsahovou 

analýzu náboženského textu. Kvalitativní obsahová analýza, nebo také interpretační 

obsahová analýza se vyznačuje tím, že se autorka zaměřuje tématicky na určitou 

problematiku textu, přičemž se snaží o nalezení jiné, feministické interpretace  (Reinharz, 

1992). 

Nicméně je nutné ihned zpočátku říci, že přestože Groothuis (1997) vychází 

z konstruktivistické teorie a zdůrazňuje genderovou polarizaci pohlaví (Bem, 1993: 80), 

tak ve svém textu pojmy gender a biologické pohlaví někdy zaměňuje.   

Biblický text, který představuje jednu z nejsilnějších opěr křesťanské rovnosti je 

epištola Galatským 3:26-28.  

 

 26 Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.  

27 Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.  

                                                 
91 Rebecca Merrill Groothuis vystudovala psychologii a již několik let vydává knihy zaměřené na téma 
gender a náboženství. (Groothuis, 1997) 
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28 Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a 

ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. 

 (Bible, Gal 3:26-28) 

 

Tato pasáž vyjadřuje podstatu všeobecnosti, týká se všech skupin lidí nezávisle na 

jejich předešlém náboženském vyznání a vytváří jednotu v Kristu. Pasáž „Není už rozdíl 

mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou“ odstraňuje tyto zastaralé 

bariéry a tradiční diskriminace (Groothuis, 1997: 25-26). Groothuis (1997) při analýze 

biblických textů považuje za zásadní rozumět záměru autora92. Pavel epištolu Galatským 

napsal proto, aby zabránil judaistům dále prosazovat jejich víru mezi křesťany, kteří 

judaisty byli přesvědčováni, že pokud se Mojžíšův zákon nedodržuje, pak není možné, aby 

křesťanská církev tyto jedince přijala (Groothuis, 1997: 26). 

  Pavel spirituální rozdíly mezi židy a pohany, otroky a svobodnými a muži a ženami 

veršem 28 (Gal 3:28) odstranil, nicméně je nepravděpodobné, že Pavel kategorie pohlaví 

mínil naprosto odstranit, jelikož například v 1. epištole Korintským 11:3-10 jasně definuje 

odlišnost muže a ženy na základě Příběhu o stvoření a zároveň také potvrzuje její sociální 

podřízenost muži, jak uvádím v kapitole 4. Je nutné také zdůraznit, že se pasáž 3:26-28 

epištoly Galatským zaměřuje na spirituální a náboženskou rovnost, avšak nepředstavuje 

osvobození pro všechny znevýhodněné s různými společenskými statusy.  

Jak také uvádím v podkapitole 1.3 se v monoteistických náboženstvích sociální role 

mužů a žen konstruují právě na základě již zmíněného Příběhu o stvoření. Muži a ženy 

jsou však konstruovány jako heterogenní kategorie na základě patriarchálních genderových 

stereotypů, které poskytují bázi pro vytvoření binárních opozic (Ruether, 1989: 37). Jelikož 

Pavel platnost Příběhu o Stvoření ve svých epištolách zdůrazňoval, nemůže být pochyb o 

tom, že sociální status žen nijak změnit nemínil zabýval se spíše otázku rovnosti žen a 

mužů ze spirituálního hlediska.  

 Považuji za nutné také dodat, že je u Pavla nutné kategorii gender vnímat z hlediska 

esencialistického, jak vysvětluji v podkapitole 1.1, jelikož gender a biologické pohlaví 

ztotožňuje. Groothuis se k Pavlově pojetí genderu a pohlaví však nijak nevyjadřuje a ani je 

kriticky nehodnotí.  

 

                                                 
92 Groothuis zde za důležitý považuje záměr autora, což je v rozporu s přístupem Barthese, který ve svém 
eseji Smrt autora (1990) zdůrazňuje, že je nutné nechat autora zemřít a zaměřit se na čtenáře, kterým je text 
určen. Groothuis se tedy svým postupem nesnaží o nalezení autorem nezatíženého textu a navazuje na tradici, 
kdy význam textu určuje autor, nikoliv čtenář. (Barthes, 1990)   
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5.1.1 Starý kovenant a Nový kovenant 

Autorka vysvětluje, že důležitost Pavlova výroku verše 28 (Gal 3:28) spočívá v jeho 

nahrazení starého kovenantu93 novým kovenantem. Ve starém kovenantu však ženám a 

židům nebyl odebrán Božský dar spasení, Pavel tedy v epištole Galatským 3:26-28 netvrdil 

nic nového. Groothuis (1997) tuto skutečnost interpretuje tak, že Pavlovi tedy nemohlo jít 

pouze o rovnost spasení mužů/žen, židů/pohanů, svobodných/otroků, ale o přiřčení jejich 

„plnohodnotného spirituálního statusu bez ohledu na lidské rozlišení a hodnoty“ 

(Groothuis, 1997: 33). Zároveň Pavel v této epištole stanovil, že ženy, otroci a židé se 

zodpovídají přímo Bohu, nikoliv jak bylo praktikováno ve starém kovenantu, kde ženám 

dělal prostředníka mezi nimi a Bohem muž, jak se píše v knize Numeri 30:3-1594.  

Zde je také nutno podotknout, že Groothuis Pavlovu heteronormativitu kategorií 

žena/muž nikterak kriticky nekomentuje. Tato heteronormativita u Pavla vyplývá z jeho 

přísné sexuální morálky a odporu k homosexualitě, jak uvádím v podkapitole 3.1. Nicméně 

je Groothuisino přijímání heteronormativity v rozporu s jejim původním záměrem nalézt 

genderově nediskriminující interpretaci.      

Nový kovenant s sebou přinášel více změn, které ženám přiřkly plnohodnotné 

členství křesťanské obce. Ženy byly stejně jako muži křtěny a Pavel prohlašuje: „Neboť vy 

všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli“ (Bible, Gal 3:27). Muže a 

ženy jejich křest rovnocenně kvalifikuje k duchovním službám, jelikož Ježíš je vzorem pro 

muže a ženy stejnou měrou (Groothuis, 1997: 34).  

                                                 
93 Kovenant představuje dohodu mezi Bohem a lidmi. (Petráčková, Kraus a kol., 2001: 428) 
94 3Když učiní slib Hospodinu muž nebo složí přísahu, že na sebe vezme nějaký závazek, nezruší své slovo.    
Splní vše, co vlastními ústy pronesl.  
 4Když učiní slib Hospodinu žena a zaváže se k něčemu v otcovském domě ve svém dívčím věku  
 5a její otec uslyší její slib a závazek, který na sebe vzala, a bude k tomu mlčet, tedy budou všechny její sliby 
platit, i každý závazek, který na sebe vzala, bude platný.  
 6Jestliže však jí otec zabrání toho dne, kdy to uslyší, nebudou platit žádné její sliby a závazky, které na sebe 
vzala. Hospodin jí odpustí, protože jí v tom otec zabránil.  
 7Jestliže se vdá a bude ji vázat slib, nebo se o své újmě vlastními ústy k něčemu zavázala  
 8a její muž o tom uslyší a bude k tomu mlčet toho dne, kdy se o tom doslechne, budou její sliby platit, i 
závazek, který na sebe vzala, bude platný.  
 9Jestliže však jí zabrání její muž toho dne, kdy to uslyší, a zruší její slib, který ji váže, i to, k čemu se o své 
újmě vlastními ústy zavázala, Hospodin jí odpustí.  
10Slib vdovy a zapuzené ženy, každý závazek, který na sebe vzala, bude pro ni platit.  
11Jestliže něco slíbila nebo se k něčemu přísežně zavázala žena v domě svého muže  
 12a její muž to slyšel a mlčel k tomu a nezabránil jí, budou platit všechny její sliby, i každý závazek, který na 
sebe vzala, bude platný.  
 13Jestliže je však její muž toho dne, kdy je slyšel, výslovně zrušil, tedy vše, co pronesla svými rty jako svůj 
slib nebo závazek, který na sebe vzala, pozbývá platnosti. Její muž je zrušil a Hospodin jí odpustí.  
 14Každý slib i každý přísežný závazek, že se bude pokořovat, její muž buď nechá platit, nebo jej zruší.  
 15Jestliže však její muž před ní trvale mlčí den ze dne, nechává platit všechny její sliby nebo všechny 
závazky, které ji zavazují; učinil je platnými tím, že před ní mlčel toho dne, kdy je slyšel.  
(Bible, Num. 30:3-15) 
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Autorka však nevysvětluje na jakém základě Ježíš představuje vzor pro ženy. 

V podkapitole 2.3.3 vysvětluji pomocí Mollenkott (1988) určitý androgynní charakter 

Ježíše Krista, který v sobě nechal splynout typické maskulinní a femininní charakteristiky 

a dosáhl tím celistvosti (Mollenkott, 1988: 72) a právě proto je možná identifikace mužům 

i ženám. 

 

Groothuis (1997) argumentuje opět Pavlem: 

 

4  Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z 

ženy, podrobeného zákonu,  

5  aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za  

syny.  

(Bible, Gal 4:4-5) 

 

Autorka tuto pasáž interpretuje tak, že „rovnocenný náboženský status a objektivní 

rozdělení spirituálního nadání a povolání jsou dány Bohem všem věřícím“ (Groothuis, 

1997: 35). Groothuis však nekritizuje androcentrický jazyk textu, který uvádím 

v podkapitole 2.4. Tento  androcentrický jazyk ženám znemožňuje identifikaci s textem a 

tím jim také zabraňuje v dosažení rovnocenného náboženského statusu.  

Pasáž epištoly Galatským 4:5 „…přijetí za syny…“ však nelze interpretovat jinak 

než androcentricky i s ohledem na původní jazyk díla, tedy biblickou řečtinu, jelikož 

překlad Pavlem použitého výrazu „hyiothesia“95 je výslovně adopce synů, což ženy 

naprosto vylučuje. Skutečnost, že Groothuis tento významný koncept feministické teologie 

nezohledňuje a přehlíží je přinejmenším zarážející.  

Autorka nicméně ve svém textu pokračuje dále a následující 2 pasáže epištol 

považuje za dokládající výše zmíněný rovnocenný spirituální status.   

 

 1. epištola Korintským:  

 

12 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno 

tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.  

                                                 
95 Výraz „hyiothesia“ v helénistické řečtině znamená vysloveně adopci synů, poněvadž výraz „hyiós“ 
znamená syn. (Biblos - hyothesia, 2011)  
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13 Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním 

Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. 

 (Bible 1Kor 12:12-13) 

 

Epištola Koloským: 

 

 9 Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky  

10 a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle 

obrazu svého Stvořitele.  

11 Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a 

svobodný – ale všechno a ve všech Kristus.  

   (Bible Kol 3:9-11) 

 

Tyto 2 epištoly dle Groothuis (1997) vypovídají o rovnosti věřících mužů a žen, 

poněvadž každý z nich slouží Bohu pomocí individuálních talentů a funkcí. Autorka tvrdí, 

že v novém Kristově řádu žádná etnická, sexuální nebo sociální třída nemá přednostní 

právo pro vykonávání duchovních úřadů a zároveň žádná z těchto skupin nemá právo 

převzít odpovědnost za jednotlivce mimo privilegované třídy, jelikož jsou všichni věřící 

plnohodnotnými členy křesťanské církve (Groothuis, 1997: 35).  

Je však nutné podotknout, že autorka se již nezabývá tím, že se ženám brání jejího 

konceptu dosáhnout. Pro rozvíjení schopností žen je zapotřebí, aby jim tento rozvoj byl 

vůbec umožněn. Avšak udržování genderových stereotypů tomu zabraňuje, stejně jako 

zabraňují tomu, aby se z žen vyvinuly plnohodnotné bytosti v souladu s biblickým ideálem 

(Mollenkott, 1989: 65) 

 

5.1.2 Tradicionalistická interpretace a diferenciac e rolí 

Dominantní teologie nicméně odmítá, že by epištola Galatským 3:26-28 smazávala 

určené role různých skupin, což Groothuis (1997) také potvrzuje, avšak tvrdí, že je 

nesprávné tuto pasáž interpretovat jako nic nevypovídající o vhodných rolích pro muže a 

ženy. Pokud si jsou muži a ženy rovni na spirituální úrovni, pak je tato rovnost ale 

popírána inkluzivně mužskými interpretacemi a výklady Svatého písma (Groothuis, 1997: 

27). V tomto bodě se Groothuis již vztahuje k tématu androcentrismu textu a opomínání 

ženské zkušenosti. Zkušenost křesťanek je kvůli androcentrické tradici nevyjádřená, jak 
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zdůrazňuje Opočenská (1995) v podkapitole 2.4 této diplomové práce a proto také nelze 

hovořit o rovnosti mužů a žen na úrovni spirituální. 

  Groothuis (1997) zdůrazňuje nutnost zrušit určování rolí na základě genderu, 

poněvadž autorka rozdělení rolí mezi muže a ženy odvíjí od individuality každého jedince, 

čímž potvrzuje rozdíl feministické interpretace od té tradiční.  

Zde u autorky narážím na její problematické používání výrazu gender, jelikož ho zde 

zaměňuje za pohlaví, jak vysvětluje Oakley (2000) v podkapitole 1.2 této práce, což však 

je v rozporu s jejím pojetím genderu na jiných místech tohoto textu.  

Tato záměna pojmů je také zřejmá proto, že autorka ve svém textu dále pokračuje 

tím, že zdůrazňuje, že Pavel svými slovy nepodněcoval pohlavní stejnost či okamžité 

změny v sociálních strukturách, ale snažil se o odstranění předsudků, že „rozdílnost rasy, 

sociální třídy nebo pohlaví … určují rozdílnosti statusu a privilegia uvnitř náboženské 

komunity“ (Groothuis, 1997: 28). Epištola Galatským 3:26-28 podle interpretace 

Groothuis (1997) vyjadřuje, že příslušnost jedince k určité sociální třídě, pohlaví či rase 

tohoto automaticky nediskvalifikuje od vykonávání určitých rolí a duchovních úřadů.  

U autorky je však nutné opět zdůraznit, že přehlíží Pavlovo esencialistické pojetí 

pohlaví a genderu, což vysvětluji v podkapitolách 1.1 a 1.2. Zároveň opět nezohledňuje 

Pavlovo přísné heteronormativní pojetí sexuality, což uvádím v podkapitole 3.1.  

Groothuis (1997) uvádí, že pokud Bůh v lidském genderu nenachází žádné rozdíly 

duchovních rozměrů, pak je pravděpodobné, že mnozí věřící různé duchovní role odvíjejí 

od pohlavních rozdílů jedinců, což vede k tomu, že ženy jsou omezovány a muži 

privilegováni (Groothuis, 1997: 37). Z tohoto argumentu vyplývá, že tradiční teologie 

mužskému a ženskému pohlaví připisuje na základě patriarchálních genderových 

stereotypů takové vlastnosti, které jsou pro muže nežádoucí a umožňují snadnější podřízení 

žen, jak vysvětluji v podkapitole 1.2.2.  

Tradicionalisté96 epištolu Galatským 3: 26-28 interpretují v souladu s jejich záměrem 

udržet genderovou hierarchii. Uznávají, že otroci, ženy a pohané si jsou před Bohem rovni 

v duchovním smyslu, avšak ignorují fakt, že tuto spirituální rovnost nedodržují, jelikož 

jsou ženy vyloučeny z privilegovaných spirituálních funkcí. Toto udržování genderové 

hierarchie je však v rozporu s křesťanským konceptem vzájemnosti, který Heyward (1999) 

zdůrazňuje, poněvadž základními principy křesťanství je právě láska k bližnímu a 

                                                 
96 Groothuis ve svém textu uvádí například esej S. Lewis Johnsona, Jr., který tvrdí, že pasáž 3:26-28 
nepodporuje funkční rovnocennost žen a mužů, pouze ustanovuje rovnost mužů a žen v Kristu, čímž tedy 
podporuje tradicionalistické pojetí. (Johnson, 1991: 157) 
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vztahovost (Heyward, 1999: 64-65). Groothuis tento základní křesťanský princip však pro 

svou argumentaci nevyužívá.  

Udržování genderové hierarchie je také častým argumentem feministických teoložek 

pro jejich tezi udržování patriarchální moci. Jak uvádím v podkapitole 2.2.1 této práce, si 

instituce patriarchátu a tím tedy i křesťanská církev pomocí této hierarchie udržuje své 

mocenské postavení a kontrolu nad ostatními (Millett, 1971). Groothuis se však k tomuto 

mocenskému aspektu konkrétněji nevyjadřuje. 

Ženy se podle tradiční teologie nemůžou podílet na důležitých církevních funkcích 

z důvodu jejich údajné neschopnosti dosáhnout vyšší úrovně duchovní zralosti, která je 

způsobena jejich ženským pohlavím. Tradiční teologie odlišnosti mezi pohlavími považuje 

za zásadní, jelikož podle ní má biologické pohlaví vliv na každý aspekt osobnosti člověka 

a odlišnost jednoho pohlaví od druhého silně ovlivňuje, například co se považuje za 

vhodné chování mužů a žen ve společnosti. Pohlaví je možné považovat za zásadní faktor, 

od kterého tradicionalisté odvíjejí svou teorií o odlišnosti mužů a žen, jelikož v případě 

reprodukčních schopností není možné, aby muž nahradil roli ženy či obráceně, avšak je 

tento argument naprosto irelevantní pro podřízení jednoho pohlaví druhému (Groothuis, 

1997: 48). 

Groothuis toto pojetí však opět neanalyzuje z hlediska konceptů feministické 

teologie, poněvadž právě výše uvedené argumenty jsou ukázkové pro stereotypizaci žen 

tradiční teologií a taktéž vyjadřuje biologický esencialismus pojetí genderu tradiční 

teologie. V podkapitole 1.1 biologický esencialismus komentují pomocí textu Bem (1993), 

která ho považuje za nástroj, který „naturalizoval a udržoval sociální nerovnost“ (Bem, 

1993: 6).   

Genderová stereotypizace probíhá na základě biologických rozdílů mužů a žen, 

přičemž církev maskulinitnu a femininitu žen vnímá jako přirozenost daného pohlaví, což 

však pramení s patriarchální ideologie (Millett, 1971: 25-27) Tato patriarchální ideologie je 

však velmi hluboce zakořeněná v křesťanské tradici, jelikož právě biblický Příběh o 

stvoření představuje utvářel vzor pro genderovou diferenciaci, což popisuji v podkapitole 

2.3.  

  

Statusy a role týkající se nereprodukčních aktivit by měly být determinovány podle 

skutečných schopností jednotlivců než-li podle průměrných schopností skupin 

jednoho biologického pohlaví. (Groothuis, 1997: 49) 
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Z tohoto citátu je zřejmé, že Groothuis nezastává hledisko, že genderové stereotypy 

jsou založené na přirozenosti mužů a žen a proto považuji za nutné zdůraznit, že i přes své 

počátěční nejasnosti při pojetí genderu nyní argumentuje na základě konstruktivistické 

teorie, kterou vhodným způsobem vysvětluje Gjuričová (1999) v podkapitole 1.2, kdy 

tvrdí, že „gender vůbec není rysem jednotlivce, ale konstruktem, který vymezuje určité 

transakce jako přiměřené pouze pro jedno pohlaví“ (Gjuričová, 1999: 78) 

Zastánci esencialistické teorie také tvrdí, že femininita, která je vlastní ženám, je 

z duchovního hlediska na nižší úrovní než-li maskulinita. Femininita žen tedy způsobuje 

jejich neschopnost dosáhnout vyššího duchovního rozměru a chápání Božího slova. 

Spirituální autorita mužů, která je připsána jejich maskulinitě má za následek spirituální 

méněcennost žen. Dominantní teologie duchovní autoritu mužům připisuje pouze na 

základě jejich maskulinity, což Groothuis (1997) ostře kritizuje, jelikož se podle ní ženy 

mužům vyrovnají ve vztahu k Bohu i po spirituální stránce a nevidí důvod pro diferenciaci 

spirituálních rolí nebo statusů.  

Zde je opět platný konflikt mezi esencialistickým a konstrukitivstickým pojetím 

genderu tradicionalisty a Groothuis, nicméně autorka esencialistické pojetí, které 

vysvětluje také Giddens (1999),  kritizuje pro jeho diskriminační povahu.   

Nicméně si tradiční pojetí genderových rolí a epištola Galatským 3:26-28 protiřečí a 

z toho důvodu zastánci genderové hierarchie tvrdí, že „prohlášení tohoto textu (Gal 3:26-

28 – pozn. autorky) o spirituální rovnosti všech věřících referuje pouze k rovnosti statusu 

spásy“ (Groothuis, 1997:29).  

Tuto nefeministickou interpretaci je možné podložit strukturálně-funkcionalistickým 

paradigmatem, které vychází z toho, že mužské a ženské genderové role se odvíjí od jejich 

biologického pohlaví a jemu připisované přirozenosti. Jiný řád věcí je nepřirozený, jelikož 

pouze takto se muž a žena dokonale doplňují podle svých nejlepších kvalit (Renzetti, 

Curran, 2005: 23-24). 

Tradicionalisté jako například Piper (1991) ženskou podřízenost však zakrývají právě 

diferenciací rolí a tuto diferenciaci považují za nekonfliktní se spirituální rovností 

(Groothuis, 1997: 37).  Podřízená funkce žen je také maskována tím, že namísto podřízené 

funkce je použit výraz komplementární funkce, tedy taková, která se s tou mužskou 

vzájemně doplňuje. Mužská privilegia jsou vysvětlována jako mužská „zodpovědnost 

sloužit“ svým ženám a církvi. Zároveň muži svými privilegii poskytují duchovní vedení.  

Autorka však na toto „maskování“ skutečného významu mužských privilegií reaguje 

poměrně ironicky, jelikož říká, že „zní to, jakoby muži měli na krku těžké břemeno, 
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kterého jsou ženy naštěstí zbaveny“ (Groothuis, 1997: 54). Role mužů jim tedy poskytují 

kontrolu nad vlastním životem a životy druhých, přičemž ženy takovou možnost nemají a 

jsou odkázány na rozhodnutí mužů, čímž autorka vystupuje proti strukturálně-

funkcionalistickému paradigmatu. Autorka v následujícím citátu upozorňuje právě na 

pokrytectví argumentu komplementarity tohoto paradigmatu. 

 

Když autorita takového druhu je rezervována pro muže a odepírána ženám, pak je 

nesmyslné a zavádějící hovořit o tom, že se nejedná o privilegium, ale odpovědnost, 

že se nejedná o pozici nadřazenosti, ale o služebnictví. Normální, rozumné 

pochopení je to, že taková diferenciace rolí je co odlišuje privilegovanou (nebo 

vládnoucí) třídu od té diskriminované (nebo zbavené moci). (Groothuis, 1997: 54) 

 

Ženy nemohou změnit, kým jsou, a protože se jejich funkce odvíjí právě od toho, je 

nemožné je považovat za jiné než-li podřízené v podstatě jejich bytí. „Permanentní a 

komplexní podřízení založené na podstatě osoby představuje podřízenost celé její podstaty 

(nikoliv pouze funkce)“ (Groothuis, 1997: 55). 

 

5.1.3 Kontext epištoly Galatským 

Groothuis (1997) podotýká, že tradicionalisté využívají biblických textů Nového 

zákona nesprávně, jelikož tyto texty byly napsány pro křesťany žijící v sociálně silně 

hierarchizované společnosti, která se od dnešní společnosti výrazně lišila. Přesto jsou 

biblické texty aplikovány na dnešní společnost, i když je tehdejší spirituální princip 

genderové hierarchie naprosto nevhodný (Groothuis, 1997: 38).  

 Autorka zde správně zohledňuje kontextovou podmíněnost, což vysvětluji 

v podkapitole 3.3.1 pomocí textu Mohanty (1991). 

 

Nařízení Nového zákona rané křesťanské církvi, jejichž účelem bylo ukázat věřícím, 

jak praktikovat křesťanské vzájemné podřízení v kontextu autoritářské, hierarchické 

společnosti, jsou brány (mylně) jako prohlášení univerzálního principu 

jednostranného ženského podřízení mužské spirituální autoritě. 

(Groothuis, 1997: 38)                                  
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V Novém zákoně však spirituální podřízení žen vždy nebylo zdůvodněno esenciální 

ženskou přirozeností, ale bylo v závislosti na konkrétním biblickém textu buď výrazem 

aspektu podřízení jednoho druhému v Kristu nebo „sociálním podřízením, které vyplývalo 

z toho, co se od žen v tehdejší době očekávalo“ (Groothuis, 1997: 38). Tradicionalisty 

připsané genderové role nařizují ženám trvalé podřízení spirituálnímu vůdcovství mužů a 

toto podřízení prezentují jako rozdíl v sociální funkci, které je v harmonii se spirituální 

rovností „bytí“.  

Tradiční genderové role v křesťanském kontextu jsou tudíž neobhajitelné z hlediska 

Nového zákona a Pavlovy epištoly Galatským 3:26-28, jelikož genderová agenda odpovídá 

spíše Mojžíšově zákonu Starého zákona, kde muž byl pro ženu prostředníkem jejího 

vztahu k Bohu (Groothuis, 1997: 38-39). Autorka zdůrazňuje: 

 

Pokud nepochopíme, jak se v novém kovenantu vztah mezi muži, ženami a Bohem 

radikálně odlišuje od toho, který vládl za dob Starého zákona, pak naše pochopení 

milosrdenství bude zaostávat za jeho opravdovostí. (Groothuis, 1997: 39) 

 

 

5.2 Sandra Hack Polaski 

Kniha A feminist introduction to Paul (2005) autorky Sandry Hack Polaski97 se 

zaměřuje na feministický přístup k Pavlovým epištolám. Autorka také vychází 

z konstruktivistické teorie genderu, kterou uvádím v podkapitole 1.1, nicméně 

problematiku genderu ve svém textu rozpracovává podrobněji. 

 Polaski, která stejně jako Groothuis vychází z radikálního feminismu (Opočenská, 

1995: 9), na Pavlovu epištolu Galatským 3:26-28 aplikuje metodu transformačního 

způsobu čtení98 biblických textů, které vychází z metody kvalitativní obsahové analýzy 

textů (Reinharz, 1992), kterou Polaski aplikuje. Polaski (2005) svůj způsob 

transformačního čtení modifikuje na základě svého subjektivného vnímání problematiky, 

přičemž klade důraz na vlastní oddanost křesťanské víře a pokládá si na základě biblického 

textu kritické otázky, na které se snaží nalézt odpověď (Polaski, 2005: 4-5). 

                                                 
97 Sandra Hack Polaski je profesorkou teologie Dukeské univerzity. (Polaski, 2005) 
98 Transformační čtení je literární,  na četnáře orientovaný přístup věnující pozornost strukturálním, 
postrstrukturánlím a kritickým rétorickým otázkám. Transformační způsob také představuje vnímání textu 
jako takového a kladení si nových otázek. Vyžaduje také kreativitu při utváření kritických přístupů pro jejich 
zkoumání. (Polaski, 2005: 4-5) 
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Polaski (2005) podotýká, že epištola Galatským je velmi zajímavá z pohledu 

konstrukce maskulinity, jelikož Pavel tuto epištolu píše způsobem, který předpokládá 

pouze čtenáře, nikoliv čtenářky. Neoslovuje členky církve, ale ty, kteří zvažují obřízku, 

avšak je součástí epištoly Galatským pasáž, která je také známá pod názvem „Magna Carta 

křesťanské rovnosti“. Autorka tedy naráží na androcentrismus Pavlova textu, který 

problematizuje mimo jiné Daly (1991) v podkapitole 2.4 této diplomové práce. Polaski 

tímto feministickým koncept také zohledňuje ženskou zkušenost (Ruether,1989:12), která 

v Pavlových textech není obsažena. 

Autorka taktéž zohledňuje kontextovou podmíněnost (Mohanty,1991) významu 

pasáže 3:26-28 s ohledem na celkovou epištolu Galatským při své interpretaci.  

Polaski (2005) uvádí, že verše 26-28 této epištoly se zaměřují hlavně na křest, který 

znázorňuje nový začátek, znovuzrození. Za doby apoštola Pavla se při křtu kandidáti 

svlékali a byli nazí znovuzrozeni v Kristu, což autorka uvádí jako hlavní význam verše 27: 

„Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli“ a poslední 

části verše 28: „Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši“ (Polaski, 2005: 64-65). Tento nový 

stav, který nastává po křtu, umožňuje zrušení starého kovenantu, přičemž v novém 

kovenantu platí, že v Kristu neexistuje kategorie etnika, sociální třídy nebo genderu, neboť 

je platná pouze jednota v Kristu (Polaski, 2005: 65). 

Tato interpretace je velmi zajímavá s ohledem na charakteristiku postavy Ježíše 

Krista. Jak udává Mollenkott (1988) v podkapitole 2.3.3 této práce, představuje Ježíš 

možnost vymanění se z genderových stereotypů a duality, které v patriarchální realitě 

dnešního světa vládnou. Ježíšova postava se vyznačuje androgynními charakteristikami, 

tedy tradičními mužskými i ženskými vlastnostmi. U Polaski by se tedy dalo tvrdit, že 

„neexistující kategorií genderu“ má na mysli androgynní charakteristiky.  

 

5.2.1 Gender v řecko- římské spole čnosti 

V řecko-římské společnosti 1. století n. l. existovala velmi rigidní hierarchie 

ekonomických tříd, ras a genderů. Verše 26-28 tedy představovaly velmi výraznou změnu 

strukturovanosti uvnitř křesťanské komunity. V dnešní společnosti však rasová a třídní 

problematika v kontextu společenské hierarchie již nehraje tak důležitou roli, jelikož lidé 

žijí v době „relativní ekonomické mobility“ a zvyšující se tendence názoru rovnocennosti 

ras.  



 - 65 - 

Polaski se ve svém textu explicitně vyjadřuje o 2 myšlenkových školách genderu, a 

to esencialistické a konstruktivistické teorii, což rozebírám v podkapitole 1.1. Autorka 

esencialistické hledisko odmítá a zdůrazňuje, že je nutné rozlišovat mezi biologickým 

pohlavím a genderem (Polaski, 2005: 66)   

Pro správné uchopení problematiky je nicméně nutné zohlednit rozdíl mezi 

novodobým pojetím pohlavní odlišnosti a tím, které platilo za doby apoštola Pavla. Polaski 

(2005) vysvětluje, že biologické pohlaví souvisí s reprodukčními orgány. Gender je ale 

sociální kategorie, která je konstruována na základě socializačních procesů, jedná se tedy o 

určité vzorce chování, oblékání a sebevyjádření, které jsou společností očekávány u 

ženského a mužského biologického pohlaví, v čemž se autorka shoduje s Renzetti a 

Curranem (2005), které cituji v podkapitole 1.2.1 

 V 1. století n. l. se však gender odvíjel spíše od společenských rolí chování, než-li 

od biologických odlišností, jelikož tehdy platil jednopohlavní systém, kdy existovalo jen 

dokonalé mužské tělo a to ženské bylo považováno za nedokonalou kopii toho mužského 

(Polaski, 2005: 66). Zde se autorka shoduje s konceptem de Beauvoir (1968), která pojetí 

odlišnosti žen vysvětluje na příkladu Příběhu o stvoření. Ženská odlišnost se definuje na 

základě mužské normy, jelikož již biblická Eva byla stvořená až po Adamovi a to z jeho 

žebra (de Beauvoir, 1968: 153-154). Konceptem Adama a Evy jako vzoru pro genderové 

stereotypy uvádím v podkapitole 2.3, čímž se argument Polaski může také podložit, 

nicméně autorka tento feministický koncept ve svém textu konkrétně probelamtizuje.. 

Žid/Řek99, otrok/svobodný, žena/muž jsou všechno kategorie, na které jednotlivec 

nemá vliv a kterým byl přiřazen význam určený společností (Polaski, 2005: 66), čímž 

autorka potvrzuje své sociálně-konstruktivistické pojetí genderu, které vysvětluji 

v podkapitolách 1.1 a 1.2. 

Nicméně je nutné zdůraznit, že se autorka nijak nevypořádává s Pavlovým 

heteronormativním chápáním sexuality přestože upozorňuje na to, že je nutné zohlednit 

odlišnosti. U Polaski se tedy může tvrdit, že o mužích a ženách při vlastní analýze vychází 

z konceptu heteronormativity, který uvádím v podkapitole 1.3 a který u Pavla naprosto 

zřejmě vyplývá z jeho pojetí sexuality (Sanders, 2011: odst. 28)  

 

                                                 
99 Polaski používá výraz „Řek“, který odpovídá výrazu „pohan“, jelikož cituje z vlastního překladu. 
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5.2.2 Změny gramatické struktury 

V tomto kontextu je však velmi zajímavé sledovat změnu gramatické struktury100 

verše 28, kde Pavel bezdůvodně mění spojky. Tento rozdíl v českém překladu bohužel není 

viditelný: „Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou“ 

(Bible, Gal 3:28). Polaski (2005) svůj anglický text z biblické řečtiny však překládala sama 

a tudíž její anglickou verzi považuji za věrohodný překlad Pavlova originálního textu. 

V anglickém jazyce je toto zdůraznění, které změnou spojky vzniklo, zřetelné: 

„There is no Jew nor101 Greek, there is no slave nor free, there is no male and102 female“ 

(Polaski, 2005: 65).  

U dalšího autorčina příkladu je opět vhodné použít anglický překlad výrazů, jelikož 

v českém jazyce takový rozdíl významů není: Proč apoštol Pavel místo výrazů „male and 

female103“ nepoužil „man104 and woman105“ (Polaski, 2005: 65)?  Polaski (2005) o změně 

gramatické struktury a výběru slov hovoří jako o Pavlově záměru upozornit právě na tuto 

pasáž verše 28 Polaski 2005: 66).  

Autorka se zde snaží o pochopení záměru autora, což je také možné spojit 

s Barthesem (1990), který zdůrazňuje, že je nutné nechat autora zemřít, aby bylo možné 

nalézt významy, které nejsou zatíženy autorovou osobností. Barthes (1990) tvrdí, že je 

nutný důraz na čtenáře. Polaski se v tomto bodě však soustředí čistě na autora. 

 

5.2.3 Interpretace v kontextu Pavlovy osobnosti 

V kontextu samotné Pavlovy osobnosti se interpretace epištoly Galatským 3:26-28 

velmi různí. Křest však nemohl být hlavní problematikou této pasáže, jelikož v celé 

epištole se zmínka o křtu nachází právě jen v této pasáži. Podle Polaski (2005) je možné 

při pouze povrchní analýze této pasáže tvrdit, že Pavel ve svém argumentu použil křest 

proto, že první dvojice ve verši 28 podtrhují jeho vlastní záměr. Tato interpretace však 

snižuje důležitost celého textu a hlavně fráze „není rozdíl mezi mužem a ženou“.  

                                                 
100 Gramatické struktury se odvíjejí od původního jazyka epištoly, tedy helénistické řečtiny. V anglickém 
překladu jsou změny struktury textu stále markantní, avšak v českém překladu tyto změny zanikají.   
101 V helénistické řečtině je použit výraz „ouk eni“ ve spojení se spojkou „oude“, což je ekvivalentem pro 
anglickou kombinaci „neither/nor“. (Polaski, 2005) 
102 V helénistické řečtině je použit výraz „kai“, v anglickém jazyce „and“. (Polaski, 2005) 
103 V helénistické řečtině je použito výrazu „arsen kai thely“, v anglickém jazyce „male and female“ 
(Polaski,2005) 
104Výraz „man“ v anglickém jazyce znamená muž. 
105 Výraz „woman“ v anglickém jazyce znamená žena. 
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Pavel však své poslání bral velmi vážně a autorka silně pochybuje, že by napsal 

„není rozdíl mezi Řekem a židem“ a tuto část mínil vážně a potom by pokračoval „není 

rozdíl mezi mužem a ženou“ (Gal 3:28) a tuto část za důležitou nepovažoval (Polaski, 

2005: 68). Autorka zde však opět nekomentuje heteronormativitu Pavlova pojetí muže a 

ženy, což je však velmi důležitým bodem pro feministicko-teologickou analýzu. 

 Podle autorky je dalším způsobem čtení této pasáže epištoly Galatským Pavlův 

záměr křestní liturgii106 chápat v jejím úplném významu. Pokud by se tato pasáž srovnala 

s pasážemi 1. epištoly Korintským 7, 11 a 14, které pojednávají o situaci žen a 

problematice otroctví, pak by se tato liturgie mohla považovat buď za duchovní status, 

jehož úplného dosažení ve fyzickém světě není možné anebo za nedosažitelný ideál, který 

v současném světě není možný (Polaski, 2005: 69). Polaski zde naráží na tradiční 

interpretaci této pasáže, kde tradiční teologie107 zdůrazňuje, že Pavel mínil rovnost ve 

spirituálním smyslu.  

Polaski (2005) píše o Pavlovi, že často velmi vehementně bojoval za své interpretace 

Písma svatého a za tradice s ostatními interprety. Pavel nesouhlasil s nuceným celibátem a 

sexuálním volnomyšlenkářstvím, přitom však oboje mohlo nastat po vyřčení prohlášení 

„není rozdíl mezi mužem a ženou“. Autorka naráží na přísnou sexuální morálku apoštola 

Pavla, o které píši v podkapitole 3.1.  

Některé křesťanské komunity toto prohlášení interpretovaly jako výzvu dosáhnout 

stavu „androgynní dokonalosti“. Androgynii za možné východisko vymanění se tradičního 

dualismu a generových stereotypů popisuje mimo jiné také Mollenkott (1988). 

 Pavel však nikde neprezentoval takový závěr, ve kterém by navrhoval stírání 

pohlavních odlišností (Polaski, 2005: 69). Ba naopak, Pavel například v 1. epištole 

Korintským 11:14-15 prosazuje udržení „přirozených“ rozdílů mezi muži a ženami: 

„Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou, kdežto pro ženu 

ctí? Vlasy jsou jí totiž dány jako závoj“ (Bible, 1Kor: 14-15).  

Tento Pavlů výrok je velmi esencializující a biologicky determinující a podtrhává 

tradiční patriarchální genderovou sterotypizaci, což vysvětluji v podkapitole 1.2.2. Autorka 

zde nezohledňuje koncept polarizace muže a ženy jako například dobro/zlo (Ruether,1989: 

37), který by mohl být aplikován na výše uvedenou pasáž, poněvadž při zohlednění 

Pavlovy přísné sexuální morálky (Sanders, 2011: odst. 28) a tradičnímu obrazu ženy podle 

                                                 
106 Liturgie je souhrn bohoslužebních úkonů a obřadů a jejich pevně stanovený řád. (Petráčková, Kraus a kol., 
2001: 464) 
107 Například Johnson (1991) 
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vzoru svůdkyně Evy (Daly, 1991: 45), se tato pasáž také může interpretovat jako silně 

diskriminující.  

Dále mi zde u autorky chybí zdůraznění křesťanského konceptu vzájemnosti, který 

proti výše uvedené genderové diferenciaci vystupuje a zdůrazňuje základy křesťanské 

ideologie, ke kterým patří láska a vztahovost (Heyward, 1987: 31-32) 

Interpretace epištoly Galatským s ohledem na uvedenou pasáž 1. epištoly 

Korintským by se v kontextu Pavla spíše mohla zaměřovat na jeho snahu „krotit“ 

nebezpečné biblické texty svou výpovědí. Polaski (2005) na tuto poslední možnost reaguje 

tak, že „naše exegetická odpověď by byla buď obnovení jejich ‚nebezpečného‘ charakteru 

… nebo následovat Pavlovo vedení“, přičemž by ovšem byla nutná bdělost při studiu 

dalších textů, jelikož bez ní by mohlo snadno dojít k teologickému rozbroji (Polaski, 2005: 

69).  

Existují jistě i další způsoby čtení těchto textů v kontextu samotného apoštola Pavla, 

ale není možné odhadnout všechny jeho názory a záměry. Autorka uvádí, že je nutná 

hlavně pečlivá analýza myšlenek a metafor v Pavlových epištolách a poté se musí ze 

získaných dat „odhadnout“ význam, který by měli pro dnešní dobu (Polaski, 2005: 70). 
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5.3 Brigitte Kahl 

Brigitte Kahl108 se ve svém článku Nicht mehr männlich? Gal 3:28 und das Streitfeld 

Maskulinität (2001) specificky soustřeďuje na pasáž 28 epištoly Galatským. Kahl ve své 

feministicko-teologické kritice aplikuje kvantitativní i kvalitativní109 obsahovou analýzu 

(Reinharz, 1992) Pavlovy epištoly, pomocí které se snaží o vyjasnění genderové 

problematiky této pasáže v kontextu celé epištoly Galatským a tématiky křtu. Autorka, 

která stejně jako Groothuis i Polaski vychází z radikální feministické teologie (Opočenská, 

1995: 9), gender pojímá z hlediska konstruktivistického, jak uvádím v podkapitole  

 

5.3.1 Mužský a ženský jako klí čové pojmy 

 

26 Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.  

27 Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.  

28  Není už rozdíl mezi židem a pohanem110, otrokem a svobodným, mužem a 

ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. 

   (Bible, Gal 3:26-28) 

 
Autorka však při analýze slovní zásoby a textové struktury zjistila, že 

rekonceptualizace „ženského111“ a hlavně „mužského112“ tvoří velmi podstatnou část 

Pavlovy argumentace. Kahl však opomíjí uvést koncept genderových stereotypů na jejichž 

bázi se mužský a ženský princip konstruují, což zmiňuji v podkapitole 1.3. Tyto stereotypy 

jsou v monoteistických náboženstvích odvozovány od modelu Adama a Evy Příběhu o 

stvoření (Knotková Čapková, 2004: 94). Zohlednění tohoto konceptu je také zásadní pro 

pochopení konstrukce genderu jako binární opozice, která je v křesťanských náboženských 

                                                 
108 Brigitte Kahl je německá teoložka působící na univerzitách v New Yorku a Berlíně. Zaměřuje se na 
feministickou hermeneutiku a ekofeminismus. (Kahl, 2001) 
109 Kvantitativní obsahová analýza se zkoumá texty či, dokumenty, které jsou výsledkem individuálních, 
společenských a kulturních aktivit.  Orientuje se na četnost, frekvenci, s jakou se texty pojednávající o 
určitých tématech ve zkoumaném textu objevují. (Reinharz, 1992) 
110 Kahl, stejně jako Polaski, místo výrazu „pohan“ používá výraz „Řek“, záleží na překladu, který citují. 
Nicméně nepovažuji za nutné zde explicitně uvádět biblické překlady v jazyce autorek, poněvadž autorky ve 
svých analýzách  Pavlovy epištoly pracují s původním jazykem Bible, helénistické řečtině.  
111 V helénistické řečtině „thēly“, pro vyjasnění významu opět použiji anglický jazyk jako u Polaski a 
význam slova je tedy „female“, nikoliv „woman“, v českém jazyce žena. (Kahl, 2001)  
112 V helénistické řečtině „arsen“, pro vyjasnění významu opět použiji anglický jazyk jako u Polaski a 
význam slova je tedy „male“, nikoliv „man“, v českém jazyce. (Kahl, 2001) 



 - 70 - 

textech velmi výrazná, přičemž i uvnitř tohoto systému opozic existuje heiarchie (Wacker, 

1998: 51). Dále Kahl opomíjí komentovat Pavlovo esencialistické pojetí genderu a pohlaví, 

které gender považuje za přirozenost vyplývající z biologických odlišností mužů a žen, 

čímž se zabývám v podkapitole 1.1 a 1.2 této diplomové práce.  

Kahl (2001) vyjmenovává 3 postřehy s ohledem na slovní zásobu a důležitost 

mužství a ženství: 

1) Výrazy arsen a thēly Pavel používal v kontextu reprodukce již v epištole 

Galatským 3-4. V konceptu reprodukce tyto výrazy byly spojovány 

s „otcovstvím, mateřstvím, bratrstvím, genealogií, příbuzenstvím, dědictvím, 

narozením apod.“ (Kahl, 2001: 131). Podle autorky tato významová koherence 

naznačuje, že pojmy „mužský“ a „ženský“ jsou pevně zakotveny v celé epištole 

Galatským. 

2) Ve Starém zákoně je fyzická mužnost (arsen) předmětem obřízky, přičemž  je 

obřízka také jedním z hlavních témat epištoly Galatským. Autorka proto 

zdůrazňuje, že se problematika mužnosti ve vztahu k verši 28 nesmí zanedbat 

(Kahl, 2001: 131-132). 

3) Kahl (2001) uvádí, že vzhledem k slovní zásobě zaměřené na fyzické mužství    

a její frekvenci v epištole Galatským je neoddiskutovatelné, že mužství hraje 

dominantní úlohu v tomto biblickém textu. Výrazy jako „předkožka“, „obřízka“ 

a sperma se objevují hned 22krát. Pavel v epištole Galatským 2:7 původně 

dokonce psal o „evangeliu předkožky“ či „evangeliu obřízky“, tyto překlady 

však byly pozdějšími překlady zastřeny (Kahl, 2001: 132). Zde autorka naráží 

na koncept androcentrismu textu, který ovlivňuje lidskou realitu. Nicméně ten 

také způsobuje, že ženská zkušenost/realita není vyjádřena, jelikož je „absentní 

v symbolických reprezentacích patriarchálně založené kultury (Matonoha, 

2007: 366). Kahl však tento významný koncept feministické teologie ve svém 

textu nezohledňuje. 

 

Nicméně jsou výrazy „mužský“ a „ženský“ z uvedených důvodů podstatnými pojmy 

epištoly Galatským a zároveň také dochází výraznému zdůraznění maskulinity. Autorka 

proto akcentuje, že bez zohlednění dominující problematiky maskulinity v epištole 

Galatským není možné verš 28 správně interpretovat (Kahl, 2001: 132-133).  

Kahl (2001) se snaží o nalezení konkrétních představ Pavla o jednotě „ženského“ a 

„mužského“ v Kristu. Nicméně odmítá, že by„jednota“ mohla mít význam asexuality nebo 
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muži určené androgynie, do kterých by se ženskost transformovala. Koncept androgynie 

však feministickými teoložkami není vždy odmítán. V podkapitole 2.3.3 této práce uvádím 

tezi Mollenkott (1988), která princip jednoty vysvětluje na charakteristice Ježíše Krista. 

Ten podle autorky v sobě sjednotil maskulinní i femininní charakteristiky, čímž dosáhl 

plnohodnotného bytí podle Božího obrazu. Mollenkott (1988) tento princip psychologické 

androgynie také považuje za klíčový proto, že jedině rozvíjením obou těchto aspektů 

charakteru může člověk dosáhnout svého maximálního potenciálu, díky němuž dostojí pak 

dostojí svému křesťanskému poslání. (Mollenkott, 1988: 67-68)  

 

5.3.2 Odmítání bipolarity a ztráta identity 

Apoštol Pavel v epištole Galatským odmítl univerzální polarity113, které v řeckém 

myšlení představovaly základy kosmu (Kahl, 2001: 136-137).  

 

14 Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, 

jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.  

15 Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém 

stvoření.  

  (Bible, Gal 6:14-15) 

  

Bipolární uspořádání světa se zhroutilo Kristovým ukřižováním, pro Pavla tedy 

bipolární dvojice „mužský“ a „ženský“ již neplatila, poněvadž nejdůležitější bylo „nové 

stvoření“.  Zde je velmi důležité, že autorka naznačuje kontext, ve kterém epištola byla 

psána, o čemž se zmiňuji v podkapitole 2.2.1. Mužnost v kontextu polarity však 

nenaznačovala pouze protikladnost ženskosti, ale představovala také nadřazenost ve vztahu 

k odlišnosti (ženskosti).  

Zde autorka správně uvádí koncept bipolarity mužského a ženského principu, 

přičemž zdůrazňuje hierarchizaci i uvnitř tohoto systému. Nicméně zde neproblematizuje 

muže jako normu (de Beauvoir, 1968), od které se žena odvíjí z hlediska mocenského. 

Autorka mocenský aspekt naprosto přehlíží. Nicméně je patriarchální politika dle Millett 

(1971) úzce spjatá s křesťnatvím, jelikož i zde jsou utvářeny psycho-sociální rozlišení, 

které mužům umožňují udržet si své mocenské pozice (Millett, 1971: 33). 
                                                 
113 Univerzální polarity strukturovaly realitu protikladnými binárními dvojicemi, jako například 
vzduch/země, voda/oheň, nebo také  obřezanost/neobřezanost, otrok/svobodný, ženský/mužský apod.  (Kahl, 
2001: 136-137)  
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Pavlovo pojetí „nového stvoření“ či „jednoty v Kristu“ podle epištoly Galatským by 

znamenalo „osvobozující vizi egalitářské všeobsažnosti, která je strukturována 

antihierarchisticky, ale ne rovnostářsky“ (Kahl, 2001: 137-138). Rozdílnost se uchová, 

avšak dochází k subverzi nadvlády.  

Tato autorčina teze však nezohledňuje Pavlovo pojetí sexuality jako 

heteronormativní, poněvadž by v tom případě vzhledem k Pavlově přísnému pojetí 

sexuality (Sanders, 2011: odst. 28) nemohla být platná.  

  Problémem se u epištoly Galatským stává sama Pavlova zmatenost při užívání 

pojmů „mužský“, „ženský“. Průběžně je v epištole Galatským 3-4 obměňována a 

popletena ženská a mužská identita, což slovům dává nový význam. Pavlova zmatenost ale 

vede k nejistotě, zda Pavel užíváním mužského jazyka „mínil patriarchální definici 

„mužského“ a „ženského“ principiálně posílit a potvrdit – nebo naopak podkopat (Kahl, 

2001: 138), čímž autorka opět dobře zohledňuje moc androcentrického jazyka, což uvádím 

v podkapitole 1.3.1. 

Kahl (2001) uvádí, že Pavlovo odstranění bipolarity a povzbuzování vzájemnosti 

muselo vést k tomu, že se mužští členové galatské komunity114 museli potýkat s problémy 

s vlastní identitou. Koncept vzájemnosti je velmi důležitým aspektem křesťnatví, který pro 

mnohé feministické teoložky představuje ideál, pomocí kterého mohou dosáhnout 

plnohodnotného bytí v souladu se svou vírou (Opočenská, 1995: 40). 

 Pavel sice zrušil bipolaritu obou pohlaví na základě jejich biologických funkcí, 

avšak muže tímto zatížil břemenem ženských úkolů, identit a podřízeností (Kahl, 2001: 

142). Autorka tímto naznačuje určitou sociální rovnost, avšak považuji za nutné zdůraznit, 

že je tato pasáž tradičně interpretovány jako poskytující spirituální rovnost.  

Kahl také uvádí, že zrušení bipolarity způsobilo, že fyzická mužnost ztratila svou 

roli. Tato teze je však s ohledem na Pavlův biologický esencialismus jen těžko uvěřitelná a 

musím podotknout, že mi v autorčiným textu schází důkladné zohlednění konceptů, 

s kterými Pavel při psaní svých epištol pracoval.  

Kahl (2001) také popisuje, že galatští muži, kteří se hlásili k židovskému mesiáši, 

byli obřezaní, avšak ženy ne. Proč je však Pavel nutil k převzetí „ženské“, neobřezané 

formě židovství? Chtěl tím Pavel naznačit, že nebyli skuteční muži? Pavel však galatským 

mužům z jejich krize maskulinní identity nepomohl, jediné východisko, které navrhoval, 

bylo přijmout křesťanství pro „rozvrácení starého řádu světa včetně jeho hierarchických 

                                                 
114 Jak jsem již uváděla v podkapitole 3.2, Pavel epištolu Galatským psal jako ostrou kritiku zdejších 
křesťanů. 
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polarit/identit pomocí nového stvoření“ (Kahl, 2001: 143). Vztah mezi maskulinitou a 

feminitou byl však pozdějšími biblickými texty opět „napraven“. 
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6 Kritická analýza tématu „muž je hlavou ženy“ 

V této kapitole analytické části diplomové práce se ústředním tématem stávají další 

velmi kritizované Pavlovy pasáže a to pasáže z Pavlovy 1. epištoly Korintským, pasáže 

z epištoly Efezským a pasáže z epištoly Koloským, přičemž se obě tyto epištoly zabývají 

tématem vůdcovství muže nad ženou. Feministické teoložky tyto pasáže interpretují různě 

a to na základě velmi zajímavých argumentů, které v další kapitole rozvádím. 

 

 

6.1 Rebecca Merrill Groothuis 

Rebecca Merrill Groothuis se ve své knize Good news for women: a biblical picture 

of gender equality (1997) také zabývá problematikou Pavlovy epištolou Efezským 5, jejiž 

tradiční výklad je využíván pro univerzální podřízení žen mužům. Doktrína Bohem 

stanoveného podřízení žen je založena na několika biblických textech, avšak jsou tyto 

texty nedostačující pro potvrzení platnosti této doktríny (Groothuis, 1997: 150).  

Autorka zde opět využívá kvalitativní obsahové analýzy, přičemž se snaží o nalezení 

takové metaforické interpretace pojmu „hlava“115, která by ženy mužům již nepodřizovala 

a toho se snaží dosáhnout vytvořením určité paralely mezi mužem/manželem a Ježíšem 

Kristem. 

Autorka ve svém textu vlastní pojetí genderu nedefinuje, nicméně s ním pracuje ve 

smyslu esencialistickém a gender ztotožňuje s biologickým rodem a pohlavím (Knotková 

Čapková, 2004: 90). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 V helénistické řečtině „kephale“. Tento výraz se tradičně překládá jako již zmíněná hlava, ale také jako 
Pán či vládce (Biblos - kephale, 2011). Nicméně má tento výraz i mnohé jiné metaforické významy, kerými 
se autorka ve svém textu zabývá.  
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6.1.1 Paralely mezi manželem a Kristem v epištole E fezským 5:21-33 

 

21 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:  

22 ženy svým mužům jako Pánu,  

23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.  

24 Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny 

svým mužům.  

25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni 

obětoval,  

26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;  

27 tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli 

podobného, aby byla svatá a bezúhonná.  

28 Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou 

ženu, miluje sebe.  

29 Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i 

Kristus pečuje o církev;  

30 vždyť jsme údy jeho těla.  

31 ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva 

jedno tělo.‘  

32 Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.  

33 A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať 

má před mužem úctu.  

       (Bible, Efez 5:21-33) 

 

Groothuis (1997) ve své analýze epištoly Efezským tvrdí, že role manžela je v této 

pasáži popsána jako „dávající život“ a „darující lásku“, což je velmi podobné roli Krista 

jako „spasitele svého těla, tedy církve“ (Groothuis, 1997: 152). Zde autorka také vytváří 

paralelu mezi manželem a Adamem z Příběhu o stvoření, jelikož jak uvádí Mollenkott 

(1988) nebo také de Beauvoir (1968), je tradiční výklad takový, že žena byla stvořena 

z Adamova žebra a tudíž je on jejím zdrojem. Nicméně se tento koncept v patriarchální 

tradici využil pro konstrukci žen jako těch druhých, jak uvádím v podkapitole 1.3, což 

autorka však neproblematizuje. 



 - 76 - 

Autorka dále uvádí, že analogii mezi Kristem a manželem však není možné vždy 

aplikovat. Manžel na rozdíl od Krista neobětuje vlastní život pro manželčino spasení, 

jelikož stejně jako manželka potřebuje spasit od hříchu. 

Autorka proto zdůrazňuje, že je nutné sledovat existující a zároveň také neexistující 

paralely v této pasáži epištoly Efezským mezi manželem a Kristem (Groothuis, 1997: 152). 

V tomto biblické textu není žádná zmínka o autoritě manžela nad ženou, či o autoritě 

Krista nad církví. Pokud je ovšem Kristus brán jako vzor pro vůdčí roli manžela, pak musí 

být platný předpoklad, že výraz „hlava“ představuje autoritu. Toto ovšem není v textu 

vyjádřeno.    

 

6.1.2 Kristus jako vzor pro muže/manžela 

Pokud se na Krista nahlíží jako na vzor pro manželovu autoritu, pak je také nutné 

zohlednit jeho vlastní odmítnutí autoritářské vlády jednoho člověka nad druhém. Názory 

Krista na tuto problematiku jsou zaznamenány v Synoptickém evangeliu. Podle Krista 

jedinou správnou cestou je vzájemné podřízení, které platí pro muže a ženy stejnou měrou. 

Koncept vzájemnosti, který zde autorka uvádí, je pro feministickou teologii jedním 

ze nejdůležitějších. V podkapitole 2.5 této diplomové práci Heyward (1999) koncept 

vzájemnosti vysvětluje na příkladu Ježíše a Boha a tvrdí, že stejně jako u Ježíše je náš 

počátek ve vztahu, který nepředstavuje pouze reciproční dynamiku, ale je podstatou našeho 

bytí (Heyward, 1999: 64). „Když se Ježíš modlil k Bohu, potvrzoval tím podstatu svého 

vlastního bytí. Když se Ježíš modlil, Duch Boží hovořil skrze něj, čímž ho otevíral svému 

účelu…“ a jeho účel byl založen na lásce a vztahovosti (Heyward, 1999: 64-65).   

Groothuis (1991) uvádí, že je z tohoto důvodu neetické využít Krista pro zakotvení 

doktríny, která univerzalizuje autoritu jedné lidské bytosti nad druhé (Groothuis, 1997: 

154), poněvadž křesťanská láska představuje vzájemný vztah, který není kompatibilní 

s hierarchizující ideologií patriarchátu (Heyward, 1999: 65).  

Podle Groothuis (1997) je Pavlovým ideálem žena, která se podřídí muži a tím získá 

lásku, která vede ke zdraví a růstu stejně jako Kristova láska, která pečuje o život a zdraví 

církve, jeho těla (Groothuis, 1997: 155). Toto pojetí ovšem není kompatibilní s autorčiným 

původním záměrem zbavit význam slova „hlava“ své nadřazenosti, poněvadž zde autorka 

podporuje tezi, že žena je schopná intelektuálního růstu pouze s podporou muže. Tímto 

však odporuje konceptu plnohodnotné lidskosti, který rozpracovávám v podkapitole 2.3.1. 

Tento koncept vysvětluje Mollenkott (1988) na základě Božího záměru. Bůh do mužů a 
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žen vložil stejný potenciál pro dosažení plnohodnotné lidskosti, nicméně je tomu u mužů i 

žen zabraňováno rigidními stereotypy, které neumožňují rozvoj všech talentů (Mollenkott, 

1988: 65). Groothuis svou tezí však ženy prezentuje jako závislé a podřízené mužům a tím 

podporuje stereotypy zabraňující ženám dosáhnout plnohodnotného bytí. 

Mužova role „spasitele“ spočívá v darování jeho lásky ženě, kterou tím očišťuje a 

rozzařuje pro službu Bohu. Tento autorčin výběr pojmů je z feministicko-teologického 

hlediska poněkud nešťastný, poněvadž jimi autorka potvrzuje hned 2 klasické ženské 

stereotypy. Slovo očištění má v biblickém kontextu velmi negativní konotaci, jelikož se u 

žen spojuje s očištěním od Evina hříchu. Souhlasí tedy Groothuis s tím, že ženy jsou 

nositelkami hříchu (Ruether, 1989: 19)? Dále zde autorka užívá výrazu „rozzářit“, čímž 

potvrzuje stereotypní atribut přiřazený ženám a to potřebu být krásné a atraktivní (Renzetti, 

Curran, 2005:20). 

Groothuis vysvětluje, že Pavel tímto ženy přirovnával ke knězům, kteří při službě 

Bohu před něj předstupují očištění a fyzicky dokonalí, z čehož vyvozuje závěr, že 

Pavlovým přáním bylo, aby také ženy sloužily Bohu jako kněžky, které pro dosažení 

duchovní zralosti potřebují podporu manžela (Groothuis, 1997: 155). Zde autorka opět 

upozorňuje na ženinu nesamostatnost a neschopnost dosáhnout duchovní zralosti bez 

mužské podpory. U autorky je také problematické, že na ženy nahlíží jako na homogenní 

skupinu a tímto přístupem podporuje esencialistické pojetí genderu (Giddens, 1999: 67-

68). Esencialistický přístup ženské charakteristiky pojímá jako jim přirozené či vrozené a 

tím pádem ženám nepřipisují žádnou genderovou diverzitu.  

Muž má z hlediska biblických textů využít svého mužského sociálního statusu pro 

dobro ženy, proto slouží jako „hlava“. „Manžel se musí vzdát úplného využívání svých 

sociálních privilegií a kulturní autority aby mohl milovat, sloužit a ctít svou ženu“ 

(Groothuis, 1997: 155). Autorka tímto naráží na mocenskou pozici, kterou muži 

v patriarchálně uspořádaných systémech zaujímají, čímž se zabývám v podkapitole 2.2.1. 

Millett (1971) instituci patriarchátu vysvětluje jako společenskou konstantu, která je 

hluboce zakořeněná ve formě politické, sociální i ekonomické. Groothuis se proti 

mocenské pozici mužů v patriarchátu však nijak výrazně nevymezuje.  
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6.1.3 Muž jako spasitel a služebník ženy 

Groothuis (1997) ve svém textu přiznává, že i když v biblických textech není popsán 

rozdíl mezi rolemi mužů a žen na úrovni autority, přesto tu určitý rozdíl je. Muži a ženy 

jsou si rovni na úrovni autority a vzájemné podřízenosti, avšak jsou muži v určitém smyslu 

„spasiteli“ žen, ženy však „spasitelkami“ mužů nejsou. Autorčino pojetí však potvrzuje 

platnost muže a ženy jako binárních opozic, poněvadž přestože Autorka jako důvody 

tohoto rozdílu uvádí biblické stvoření člověka a vyhnání z ráje. V Příběhu stvoření byla 

první žena stvořena z muže, zdrojem jejího života tedy byl muž, což přesahuje jednotu těl, 

které byly stvořeny ze stejné hmoty (Groothuis, 1997: 156). Mollenkott (1988) tento 

koncept taktéž zpracovává, nicméně zdůrazňuje, že právě to, že muž a žena jsou ze stejné 

hmoty by mělo být důkazem toho, že tyto 2 si jsou blíže než jakékoliv jiné organické 

bytosti a proto autorka také odmítá genderovou diferenciaci (Mollenkott, 1988: 58-59). 

Groothuis toto hledisko však nezohledňuje. 

Groothuis (1997) uvádí, že existuje významná parabola mezi Boží láskou pro jeho lid 

a láskou darující život, kterou cítí muž ke své ženě. Mollenkott (1988) stejně jako 

Groothuis akcentuje lásku, jelikož patří mezi základní křesťanské principy. Jak vysvětluji 

v podkapitole 2.3.2 je nám v Bibli připomínáno chovat se láskyplně, tato láska je však 

nesobecká, trpělivá a laskavá (Mollenkott, 1988:64).   

Po pádu člověka, tedy po zapříčiněný tohoto pádu Evou/ženou, nastalo období 

mužské nadvlády, která byla nastoleno v důsledku ženské hříšnosti (Groothuis, 1997: 156). 

Autorka zde opět potvrzuje platnost tradičního výkladu Příběhu stvoření, který ostře 

kritizuje Daly (1991). Tímto Groothuis však také podtrhává své vlastní, překvapivě 

konzervativní stanovisko.  

Nicméně Groothuis (1997) rozděluje dva druhy mužského vedení a to biblické 

vedení darující život, které bylo zavedené při stvoření anebo vládnoucí, kulturní vedení, 

které započalo po pádu člověka. Biblické vedení mužů pro ženy představuje sdílení 

sociálních privilegií a mužské moci a tím  muži uznají osobní a duchovní rovnocennost 

žen.  

Tradiční teologie, která „hlavu“ interpretuje jako autoritativní nadřazenost mužů nad 

ženami, však protiřečí biblickému účelu „hlavy“ jako pečovatele o život, zdraví a růst žen, 

poněvadž ženy nemohou dospět duchovní, emocionální a intelektuální zralosti, dokud 

nepřeberou odpovědnost sami za sebe (Groothuis, 1997: 157). Autorka svým pojetím 

„hlavy“ mužům připisuje tradiční femininní vlastnosti, čímž také naráží na Ježíšovu 
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androgynní charakteristiku, kterou popisuji v podkapitole 2.3.3. Nicméně Groothuis ve 

svém textu feministický  koncept psychologické androgynie nijak nepopisuje.  

 

 

6.2 Virginia Ramey Mollenkott  

Virginia Ramey Mollenkott se ve své knize Women, men and the Bible (1988) 

zabývá tématikou patriarchálního výkladu Bible a tento výklad kritizuje na základě 

východisek radikální feministické teologie (Opočenská, 1995: 9). V 5. kapitole se autorka 

zaměřuje na problematiku Pavlových epištol, přičemž se zaměřuje na 1. epištolu 

Korintským 11.  

Autorka se ve svém textu snaží vysvětlit rozporuplnost Pavlových argumentů, 

přičemž  zohledňuje kontext Pavlova vzdělání a vliv, který v 1. století n. l. na něj působil. 

Mollenkott ve svém textu vlastní pojetí genderu nijak nespecifikuje, nicméně vyplývá 

z jejího způsobu zpracování genderových stereotypů. Autorka se přiklání k pojetí genderu 

jako kulturně-sociálního konstruktu, což vychází z konstruktivistické teorie, kterou 

popisuji v podkapitole 1.2. Jako metodu své analýzy si autorka zvolila kvalitativní 

obsahovou analýzu (Reinharz, 1992).  

 

6.2.1 Patriarchální tradice a spole čenské struktury 

Mollenkott (1988) ve svém textu poukazuje na patriarchální tradici výkladu Pavlovy 

1. epištoly Korintským, která v tomto textu nachází důkaz pro podřízení žen, přičemž 

tradicionalisté zdůrazňují, že je Boží vůlí, aby ženy navždy měly podřízenou roli 

v manželství a církvi.  

Autorka zde naráží na problematiku patriarchální nadvlády, jejíž mocenský aspekt je 

i v křesťanské církvi velmi zřetelný, poněvadž je patriarchální politika hluboce spjata 

s křesťanstvím, přičemž si svou nadvládu udržuje zdůrazňováním psycho-sociálního 

rozlišení mužů a žen, které vychází z biologických rozdílů mezi muži a ženami (Millett, 

1971: 25-27). Takto právě církev mužům a ženám podsouvá patriarchální hodnoty.  

Autorka dále uvádí, že mnohé texty Starého zákona potvrzují, že patriarchát je 

společenský řád nařízený Bohem, ale v Novém zákoně je několik výrazných textů, které 

patriarchální tradici zavrhují. Mezi tyto výjimky patří například Ježíšovo učení, ženy 

vykonávající duchovní úřad v ranní křesťanské církvi a texty zabývající se vzájemným 
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podřízením (Mollenkott, 1988: 74). Vzájemné podřízení nebo-li vzájemnost obecně je 

jedním ze zásadních konceptů feministické teologie, jelikož na jeho principu feministické 

teoložky vysvětlují nepřijatelnost hierarchizace mužů a žen a nepřijatelnost patriarchální 

ideologie (Heyward, 1999: 64).  

  Mollenkott (1988) upozorňuje na to, že je při interpretaci biblických textů nutné si 

uvědomit, že patriarchát představuje kulturní zázemí biblických textů. Tento fakt se však 

nesmí deklarovat jako absolutistický, neměnný, jelikož některá tvrzení a nařízení Bible 

byla platná pro určitou epochu, jiná zase platí na věčné časy. Patriarchální společenská 

struktura tedy podle autorky nebyla Boží vůlí, která by platila navždy, poněvadž 

hierarchizace společnosti je v dnešní době jiná, než-li byla v 1. století n. l. (Mollenkott, 

1988: 74).  

Tímto autorka zdůrazňuje kontextovou podmíněnost významu Pavlových epištol, což 

zmiňuji v podkapitole 2.2.1. Je nicméně zarážející, že autorka nekomentuje také 

androcentrismus biblických textů, poněvadž je tento v Pavlových epištolách velmi 

markantní. Androcentrismus je v náboženských textech vyjádřen maskulinním jazykem, 

který ženám neumožňuje participaci. Poněvadž je žena absentní v tomto maskulinním 

jazyce, pak také není možné, aby ženská zkušenost byla v textech obsažena (Matonoha, 

2007: 366). Autorka koncept ženské zkušenosti však neproblematizuje.  

Autorka zdůrazňuje, že uspořádání společnosti v době Pavla byla hříšná, jelikož 

stavělo na otroctví a podřizování jedné osoby druhé. Apoštol Pavel si podle autorky byl 

vědom toho, že tehdejší uspořádání společnosti nebylo správné, avšak si byl vědom, že toto 

uspořádání nelze ihned změnit (Mollenkott, 1988: 76).  

 

6.2.2 Rozporuplnost Pavlových argument ů 

Mollenkott (1988) poukazuje na problematiku, která nastává při interpretací 

Pavlových textů. Z některých pasáží Pavlových epištol je zřejmé, že jeho argumenty 

reflektovaly jeho vlastní zápas ohledně ženské podřízenosti. Zároveň je nutné zohlednit 

vliv řecké filozofie a židovské učení, které ho ovlivňovalo v průběhu jeho socializace. 

Autorka zde upozorňuje na to, že Pavel prožil velkou část života jako aktivní žid a farizej, 

kdy také musel dodržovat přísné židovské zákony a učení, což se podepsalo na jeho přísné 

morálce a vztahu k sexualitě, což popisuji v kapitole 3. Autorka zde však opomenula 

problematizovat právě Pavlův heternormativní koncept sexuality, který muže a ženy 

pojímá pouze jako heterosexuální bytosti, což uvádím v podkapitole 1.3. 
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Toto tradiční židovské učení podporovalo mužskou nadvládu a tento postoj je 

založen na interpretaci pasáže 2:23-24 starozákonní knihy Genesis: 

 

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

nazývá, vždyť z muže vzata jest.“  

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

tělem.  

   (Bible, Gen 2:23-24) 

 

Tato pasáž je tradičně interpretována tak, že žena byla stvořena pro službu muži, 

nicméně je zde silný aspekt komplementarity muže a ženy, což se dá podložit strukturálně-

funkcionalistickým paradigmatem, který vychází z toho, že mužské a ženské genderové 

role se odvíjí od jejich biologického pohlaví a přirozenosti (Renzetti, Curran, 2005: 24). V 

knize Genesis 3:16 je však vyjádřeno, že žena je níže než-li muž: „Velice rozmnožím tvé 

trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on 

nad tebou bude vládnout“ (Bible, Gen 3:16). Tyto starozákonní výpovědi podle autorky 

měly nezměrný vliv na Pavla (Mollenkott, 1988: 78). Autorka zde hovoří o konceptu 

Adama a Evy, přičemž je Eva považována za hříšnici, která Adama svedla. Tento koncept 

je v křesťanství využíván jako vzor mužsko-ženských vztahů. Polarizace muže a ženy se 

taktéž odvozuje od tohoto konceptu, přičemž démonizace ženy/Evy v křesťanství 

poskytuje bázi pro vytvoření binárních opozic, jako je například dobro/zlo (Ruether, 1989: 

37).  

Nicméně i z výše uvedené pasáže knihy Genesis je zřejmý androcentrismus 

Pvalových epištol a výrazný maskulinní jazyk, což autorka však opět nezohledňuje. 

Autorka dále uvádí, že sociální podmínky v 1. století n. l. jsou naznačovány v 1. 

epištole Korintským 14:34, kde ženám není dovoleno hovořit a musí se podřídit. „Ženy 

nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká 

i Zákon“ (Bible, 1Kor 14:34). Pavlovo odkázání na „zákon“, který nařizuje podřízenost 

žen podle Mollenkott (1988) nejspíše odkazuje k orální tradici, která ženám zakazuje 

předčítání ze Svatého písma z důvodu zachování důstojnosti kongregace.  

Zde je opět zřejmý koncept androcentrické tradice a mocenského aspektu, což 

autorka však nekomentuje. Nicméně se androcentrismus vyznačuje maskulinním jazykem, 

který z historického hlediska utvářel jazyk a jiné symbolické systémy. Jelikož křesťankám 
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nebylo dovoleno hovořit, tak jsou absentní v symbolických reprezentacích a proto ženská 

zkušenost a realita není v náboženských textech obsažena (Matonoha, 2007: 366). 

Podle autorky největší interpretační problém Pavlovy 1. epištoly Korintským 

představuje jeho vlastní protiřečení. Je známo, že Pavel udržoval pozitivní vztahy 

s ženami, které vedly ranní křesťanskou církev. Mezi tyto patří například Phoebe a Chloe, 

o kterých Pavel hovoří v epištole Římanům, jak uvádím v kapitole 3. Avšak vzhledem 

k tomu, že i Ježíš Kristus se obklopoval učednicemi, tak je pravděpodobné, že se u 1. 

epištoly Korintským 14:34 jedná o interpolaci, tedy vsuvku, která do textu byla vepsána 

později cizí rukou (Opočenská, 2008: 74). 

 

7  Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, 

kdežto žena je odleskem slávy mužovy.  

8  Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže.  

9  Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže.  

       (Bible, 1Kor 11:7-9) 

 

 V 1. epištole Korintským 11:7-9 však Pavel zdůrazňuje, že ženy musí mít hlavy 

zakryté, jelikož jsou pochází z muže a je jeho odleskem. Zde je zřejmá opětovná spojitost 

s konceptem Adama a Evy jako vzoru pro muže a ženy, poněvadž zde Pavel ženu  pojímá 

jako druhořadou bytost, která se od muže, tedy normy, odlišuje (De Beauvoir, 1968: 153-

154). 

Toto nařízení na první pohled však také naznačuje, že žena na rozdíl od muže není 

Božím obrazem, avšak kniha Genesis 1:26-27 toto prohlášení opravuje (Mollenkott, 1988: 

79).  Zde je opět velmi výrazné zdůraznění odlišnosti žen od mužů, čímž autorka naráží na 

muže jako normu. Ženy jsou definovány skrze to, čím muži nejsou a nechtějí být a proto se 

jim připisují negativní vlastnosti (De Beauvoir, 1968).  

Pavel ve verši 8 konstatuje, že žena je z muže, přičemž pravděpodobně referuje ke 

knize Genesis 2, kde je popsáno, že Eva byla stvořena z Adamova žebra, avšak kniha 

Genesis stanovuje Boha stvořitelem lidí (Mollenkott, 1988: 80). Autorka si zde však 

protiřečí, jelikož také tvrdí, že podle Příběhu stvoření člověka byla Eva stvořena 

z Adamova žebra, což naznačuje, že si jsou muž a žena bližší než s jakýmkoliv jiným 

stvořením (Mollenkott, 1988: 58-59).  

Podle Mollenkott (1988) si však Pavel uvědomuje, že muž i žena jsou z Boha, 

nikoliv žena z muže a proto převrací vlastní argument.  



 - 83 - 

Nejdříve Pavel argumentuje, že žena musí mít hlavu zakrytou, jelikož je z muže, poté 

však ve verši 11 a 12 dodává: „V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy, 

vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu – všecko pak je z Boha“ (Bible, 1Kor 

11:11-12). 

Autorka vysvětluje, že přestože Pavel přiznal tento fakt, tak pokračuje s nařízením 

pro ženy zakrývat si hlavu, avšak již toto nařízení nepodkládá teologickým argumentem 

(Mollenkott, 1988: 80). Je tedy docela pravděpodobné, že Pavel toto nařízení učinil kvůli 

své  velmi přísné morálce, kterou popisuji v podkapitole 3.1.  

Pavel upozorňuje na tehdejší zvyklosti, když říká:  

 

13 Posuďte to sami: Sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou 

hlavou?  

14 Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou,  

15 kdežto pro ženu ctí? Vlasy jsou jí totiž dány jako závoj.  

16 Chce-li někdo umíněně na tom trvat, tomu říkám: Není to obyčejem ani u 

nás, ani v ostatních církvích Božích.  

  (Bible, 1Kor 11:13-16) 

 

Z hlediska socializace fráze „sama příroda“ reflektuje, co v tehdejší společnosti bylo 

pro ženy přijatelné z hlediska genderových stereotypů. Zde autorka naznačuje jak silně 

silně je esencialistické pojetí genderu a pohlaví (Giddens, 1999: 67-68) zaktoveno 

v Pavlově myšlení a jeho textech, nicméně to autorka nijak konkrétně neproblematizuje. 

Pavlův důraz na přírodu, potažmo přirozenost je však natolik výrazný, že by se od 

feministické teoložky mohl čekat alespoň komentář. Nicméně autorka zdůrazňuje 

socializaci, čímž potvrzuje to, že na gender nahlíží jako na kulturně-sociální konstrukt,  

Polarizace maskulinity a femininity je tu autorkou také naznačena, nicméně toto 

téma dále nerozvádí. Tneto koncept je spjatý právě s genderovými stereotypy, které 

Mollenkott zmiňuje, nicméně tento koncept nerozvádí. 

Tyto pasáže jasně vypovídají o Pavlově vnitřních konfliktech týkající se 

problematiky ženského podřízení (Mollenkott, 1988: 81). Pavel byl však také pouhou 

lidskou bytostí a jeho reflexe tehdejších předsudků, zaujatosti podle autorky poukazují na 

jeho přirozené, lidské hranice. Bylo by však nespravedlivé apoštola Pavla odsuzovat za 

nezohledňování problematiky související s podřízením žen, jejíž plný rozsah se do 

povědomí lidí dostal až v nedávné době (Mollenkott, 1988: 86).     
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Závěr 
Na závěr této diplomové práce bych ráda shrnula hlavní koncepty a výsledky 

analýzy, kterou jsem prováděla.  Pro přehlednost výsledků u jednotlivých autorek tyto 

výsledky řadím za sebe v tom pořadí, ve kterém se analýzy jejich textů objevují v této 

diplomové práci.  

 Rebecca Merrill Groothuis (k analýze „není muže ani ženy“) se v tomto textu snaží o 

nalezení genderově nediskriminující interpretace Pavlových epištoly Galatským, nicméně 

její občasné zaměňování pojmu pohlaví a gender to komplikují. Dále se také zdá 

problematické její nedostatečná analýza genderu u Pavla, který gender pojímá 

z esencialistického hlediska, přičemž autorka vykazuje snahu o konstruktivistické pojetí. 

Toto má za následek, že některé její teze a interpretace nejsou legitimní.  

 U autorky je však výrazná snaha zohlednit kontext, ve kterém epištola byla napsána, 

což je u feministického přístupu nezbytné. Dále je však překvapující, že u této epištoly 

nijak nekomentuje androcentrické zaměření textu, což však má opět za výsledek neplatnost 

některých jejích tezí.  

 Groothuis však kriticky přistupuje k esencialistickému pojetí pohlaví u tradičních 

interpretací, čímž znázorňuje svůj záměr genderově nediskriminující interpretace epištoly. 

Autorka ve svém textu také naráží na důležité koncepty feministické exegeze, mezi které 

patří například mocenský aspekt církevních funkcí a sexismus, avšak tyto koncepty 

povětšinou naznačuje pouze okrajově a do hlubší analýzy se nepouští.  

 Text Groothuis tedy vypovídá spíše o její nejisté aplikaci genderové analýzy a častém 

přehlížení zásadních konceptů feministické teologie.        

 Přestože autorčina interpretace Pavlovy epištoly Galatským 3:26-28 není příliš 

originální a některé její teze postrádají legitimitu, tak upozorňuje na zásadní problematické 

koncepty interpretace  tradiční teologie.  

 

Sandra Hack Polaski se ve svém textu snaží o nalezení takové interpretace Pavlovy 

epištoly, která by byla pro ženy nediskriminující a zároveň by nezastínila původní význam 

textu. Autorka dobře pracuje s pojmem gender, přičemž zohledňuje různé myšlenkové 

školy. Nicméně se ve své analýze nezaobírá heteronormativním konceptem obsaženým 

v této epištole a tím také nezohledňuje ostatní nuance a ženy jako takové prezentuje jako 

homogenní skupinu.  
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Polaski zohledňuje koncept androcentrismu u Pavlova textu, přičemž upozorňuje na 

konstrukci maskulinity, ale detailněji ji neproblematizuje. Taktéž naráží na androgynní 

koncept Ježíše Krista. Autorka dále také problematizuje odlišnost žen od mužské normy. 

Autorka však ve své analýze naprosto nezohledňuje koncept moci a patriarchální 

tradice. Co v její analýze taktéž chybí je feministicko-teologický koncept vzájemnosti, 

který by pro feministicko-teologickou interpretaci mohl představovat určité východisko 

z genderové diferenciace.  

Nicméně tato autorka svým textem upozornila na hned několik odlišných 

interpretací, které jsou velmi originální, avšak u nich postrádám detailnější analýzu 

genderových aspektů a větší důraz na ostatní koncepty feministicko-teologické kritiky. 

 

Brigitte Kahl ve svém textu analyzuje maskulinitu a femininitu a snaží se o vyjasnění 

této genderové problematiky v kontextu Pavlovy epištoly. Nicméně je zarážející, že 

problematiku genderu nijak hlouběji neanalyzuje a ani kriticky nehodnotí Pavlovo pojetí 

genderu. Autorka taktéž nezohledňuje Pavlovu přísnou heteronormativitu.  

Kahl ve svém textu však zohledňuje důležitý feministický koncept androcentrismu, 

dále ve svém textu také zmiňuje feministicko-teologický koncept vzájemnosti. Dále Kahl 

uvádí koncept androgynie, který však v zápětí odmítá.  

Autorka také pracuje s feministicko teologickým konceptem vzájemnosti, který je u 

analýzy náboženských textů vždy velmi důležitý jako možné východisko. 

Feministický koncept bipolarity pohlaví však autorka více rozpracovává a přichází 

s velmi originální interpretací této epištoly, kdy za ústřední problém považuje maskulinitu 

narušenou právě zhroucením této bipolarity.  

 

Rebecca Merrill Groothuis (k analýze „hlavou ženy je muž“) ve svém textu 

s pojmem gender konkrétně nepracuje, nicméně je její esencialistické hledisko zřejmé. 

Groothuis ve svém textu pojetí „hlavy“ analyzuje více s ohledem na křesťanské principy, 

nežli na feministické koncepty.  

Nicméně v jejím textu nacházím hned několik konceptů feministické teologie, které 

autorka však příliš kriticky nehodnotí. Autorka pracuje s konceptem Adama a Evy jako 

vzorem genderových stereotypů, tento koncept však nekritizuje a jeho diskriminační 

tendence přijímá. 
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Co je však nejvíce zarážející je autorčino přijímání a potvrzování toho, že žena je 

závislá na manželovi pro dosažení většího duchovního rozvoje, čímž odporuje 

feministicko-teologickému konceptu plnohodnotnosti žen. 

Nicméně se celým autorčiným textem proplétá koncept lásky a vzájemnosti, čímž 

vyjadřuje to, že k problematice této epištoly přistupuje spíše jako křesťanka nežli 

feministická teoložka. 

Nicméně její analýza postrádá kritický pohled feministických teoložek a proto její 

interpretace „hlavy“ jako pečovatele vyznívá paternalismem a konzervatismem, ale přesto 

její pojetí některé čtenářky může oslovit. 

 

Virginia Ramey Mollenkott ve svém textu gender zohledňuje velmi nevýrazně, avšak 

je zřejmé její pojetí genderu jako kulturně-sociálního konstruktu. Pavlovo pojetí 

esencialistické pojetí genderu však neproblmatizuje. Je také nutné zmínit, že Pavlovo 

pojetí sexuality jako heteronormativní také neproblematizuje.  

Mollenkott dále ve svém textu klade velký důraz na kontext. Autorka probelamtiku 

patriarchálního uspořádní společnosti a její mocenský aspekt naznačuje, nicméně se této 

problematice nijak důkladněji nevěnuje. Je však zarážející, že androcentrismus a 

maskulinní jazyk v Pavlových epištolách taktéž nezohledňuje. 

Autorka však naráží na koncept Adama a Evy jako vzoru mužko-ženských vztahů, 

nicméně tento stereotypní výklad muže a ženy nikterak nekritizuje a přijímá i negativní 

dopad, který tento výklad na křesťanky má. Přesto autorka také naznačuje polarizaci 

maskulinity a femininity, ale opět toto kriticky nehodnotí a dále nerozvádí. 

Nicméně je největší problematikou to, že neproblematizuje zásadní koncepty 

feministické teologie a naprosto se soustředí na Pavlovu osobu. Z tohoto důvodu nemohu 

jinak než její přístup kritizovat. Autorka se svou analýzou Pavlových epištol snaží více o 

očištění Pavlova jména nežli kritickou analýzu z hlediska feministické teoložky.  

Autorčiny teze týkající se toho, co svými epištolami Pavel chtěl říct, jsou však příliš 

vágní a v jednom případě si i protiřečí. 

 

Mohu konstatovat, že feministické teoložky s pojmem gender pracují ve větší míře, 

než jsem očekávala. Nicméně jsou jejich analýzy tam, kde genderovou problematiku 

nezohledňují velmi slabé a jejich interpretace postrádají většího významu při snaze 

osvobodit Pavlovy epištoly od negativní misogynního zabarvení. Avšak autorky, které 
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s genderem dobře pracují, jsou výsledky analýzy mnohem lepší a jejich interpretace daleko 

originálnější.  

Z hlediska mnou vybraných 2 Pavlových tezí je zajímavé, že se feministické 

teoložky zaměřené na tezi „není muže ani ženy“ s analýzou vypořádaly mnohem lépe, 

nežli feministické teoložky, které pracovaly s tezí „muž je hlavou ženy“.  

Mohlo by se zdát zřejmé, že feministické teoložky zaměřené na mou druhou tezi při 

své analýze musely vynaložit více úsilí, jelikož jejich teze v sobě již nese diskriminační 

nádech. Avšak se tyto feministické teoložky prokázaly být mnohem konzervativnější nežli 

feministky řešící tezi „není ženy ani muže“. Toto na mě působí tak, že se při svých 

rozborech Pavlových epištol o feministický přístup příliš nesnažily a Pavlovo tvrzení o 

mužské nadřazenosti přijaly. 

Nemohu jinak než konstatovat, že feministické teoložky musí více pracovat 

s feministickými koncepty nežli s těmi teologickými, poněvadž jiným způsobem není 

možné nalézt interpretace Pavlových problematických epištol, které by byly vstřícné 

k ženám a napomohly výraznějšímu narušení hierarchických struktur křesťanské církve. 
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