Igor Mencel
Wybrane zagadnienia dotyczące sytuacji i roli kobiet w historycznych oraz
współczesnych religiach
Mając świadomość obszerności tematu, jakim jest pozycja, rola, sytuacja kobiet/y
w określonych religiach tudzież religii jako takiej, ograniczę się do prezentacji wybranych
aspektów, których nie można rozpatrywać w oderwaniu od ich kontekstów społecznokulturowych.
Żyjemy w rzeczywistości, w której Bóg jest Ojcem, a mężczyźni jego kapłanami. Nie
chodzi tu o realność idei Boga, lecz jego istnienie dyskursywne1. W myśleniu o magii
(będącej według George’a Frazera pierwszą próbą zrozumienia otaczającego świata; dalece
wyprzedzającą religię2), a które to myślenie towarzyszy nam wciąż – kobieta – czarownica,
szamanka, wiejska mądra nie jest tym samym, co wielki mag.
Od końca XX wieku sytuacja ulega zmianie. Dzięki ruchowi New Age doceniono duchowość
kobiecą; pod wpływem feminizmu tworzą się nowe nurty w chrześcijaństwie
i islamie, akcentujące kobiecą role. Odradza się też pogański kult Bogini. Jakie były jego
prapoczątki?
„(…) był przecież taki czas, kiedy Jahwe, Autor trzech natchnionych ksiąg:
Starego Testamentu, Nowego Testamentu i Koranu – jeszcze się nie był objawił
Abramowi z Ur, Mojżeszowi (być może) Egipcjaninowi, Jezusowi z Nazaretu,
czy Muhammadowi z Mekki. Cóż to był za czas poprzedzający objawienie się
Boga? Był to czas Bogini, Bogini Wielkiej Matki3”
Prokopiuk, Graves oraz badaczki, które przywołam w dalszej części tekstu sytuują ów czas w
prahistorii, w okresie, który określa się mianem prahistorycznego matriarchatu. Wielka
Matka, zwana też Matką Ziemią, czy też Wielką Boginią lub Wielką Macierzą, to
najprawdopodobniej najstarsze bóstwo świata. Wszystkie potężne boginie późniejszych kultur
to emanacje Wielkiej Bogini4. Najbardziej znanym jej przedstawieniem jest figurka zwana
Wenus z Willendorfu. To oraz inne wyobrażenia sugerowały pełnię i doskonałość kobiety5.
„
Postacie Wielkiej Bogini (…) to najstarsze znane nam okazy sztuki religijnej ludzkości6”.
Mircea Eliade uważał, że w paleolicie macierzyństwo i kobieta były sakralizowane, ale ich
kult rozwinął się w pełni po odkryciu rolnictwa7. Kobieta budowała lepiankę, wyprawiała
skóry, przygotowywała posiłki i zapasy, uczestniczyła w rytuałach, „stąd płynie jej wielkie
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znaczenie w klanie młodszopaleolitycznym łowców8". Według Mariji Gimbatus (1921-1994)
neolityczną Europę zamieszkiwały matriarchalne społeczności czczące Wielką Boginię
Matkę. Zostały one podbite przez Indoeuropejczyków, którzy narzucili im męskie bóstwa i
patriarchat. Uciekający wyznawcy Bogini skryli się w lasach i górach9. Zainspirowana tymi
czasami, dziejami pradawnej religii wielkopolska pisarka Jadwiga Żylińska (1910-2009)
stworzyła wyjątkową powieść Kapłanki, amazonki i czarownice, której fabuła zaczyna się
w prahistorii, a kończy na uroczystościach eleuzyjskich w archaicznej Grecji10.
W starożytnym Egipcie istniały ważne boginie jak Nut, Hathor oraz Izyda, która
w czasach hellenistycznych stanie się bóstwem uniwersalnym. Jednakże najważniejsi byli
bogowie. Podobnie w Grecji. Na Olimpie mieszkało dwanaście istot niebiańskich. Sześciu
bogów: Zeus, Posejdon, Hades, Apollo, Ares, Hefajstos. Oraz sześć bogiń: Hestia (rzymska
Westa), Demeter (Ceres), Hera (Junona), Artemida (Diana), Atena (Minerwa), Afrodyta
(Wenus). Panowała równowaga, która została zaburzona, gdy Hestia została zastąpiona
Dionizosem i przeważył pierwiastek męski11. Każda bogini odpowiadała pewnej sferze życia,
świata, ale „dopiero wszystkie boginie tworzą pełną skalę ludzkich cech, tym bardziej, że
każda z nich powstała przez fragmentaryzację Wielkiej Bogini, pełnej kobiety, która istniała
w
religii
i
wyobraźni
czasów
przedpatriarchalnych12”.
Oprócz
bogiń
w wierzeniach istniały również czarownice, takie jak Circe i Medea. Przedstawiano je jako
całkowicie niezależne od patriarchalnego społeczeństwa Grecji13. W 204 r. p.n.e.,
interpretując księgi sybillińskie do Rzymu sprowadzono kult Wielkiej Matki, czczonej we
Frygii pod imieniem Kybele14. Identyfikowano ją z Izydą (jej kult rozpowszechniał się w tym
czasie w całym hellenistycznym świecie) która objawiła się Lucjuszowi Apulejuszowi
w Metamorfozach albo złotym ośle, przedstawiając siebie jako najważniejsze bóstwo –
„macierz wszechświata, praźródło wszech wieków15”. Dostrzec tu można podobieństwo ze
słowami podmiotu lirycznego z legendarnego już tekstu z Nag Hammadi „Gdyż jestem
pierwszą i ostatnią16”.
Chrześcijaństwo jest religią posiadającą największą liczbę wyznawców na
świecie (1,8 mld, a więc 30% ludności świata17), kształtuje Europę od dwóch tysięcy lat.
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Jakaż jest sytuacja kobiety w tej religii? Słowa Nowego Testamentu brzmią: „Nie ma już
Żyda, ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani
kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie 18.” To przesłanie Pawła
brzmiało rewolucyjnie na tle żydowskich obyczajów19 oraz greckich wierzeń. Rzeczywistość
przez wieki niestety daleka była od ideału ukazanego w owym cytacie. Rozpowszechnił się
pogląd, że „Kobieta to Ewa, a więc niebezpieczeństwo20”. Święty Ambroży uważał, że
„Kobieta winna zasłaniać oblicze, bowiem nie zostało ono stworzone na obraz Boga 21”. By
zrozumieć historię chrześcijanek warto prześledzić dzieje przedstawiania Marii, matki Jezusa,
bowiem sposoby jej portretowania odzwierciedlać mogą historię zmieniającego się w czasie
postrzegania kobiet w świetle religii. Mateusz Ewangelista pisze, iż Józef „nie zbliżył się do
niej, aż porodziła Syna”, inne źródła wskazują na istnienie biologicznych braci Jezusa,
jednakże Kościół Rzymskokatolicki twierdzi, iż Maria była dziewicą przez całe życie. W V
w. n.e. utworzono dogmat o Wniebowzięciu i koronowaniu Marii na Królową Niebios, co
było odbiciem feudalnych wartości22. Biblia na temat Marii mówi niewiele. Jej sława i wpływ
nie są wynikiem jej dokonań, a roli, jaką pełni w chrześcijaństwie 23. Kościół uznaje Marię za
„górującą” nad wszystkimi stworzeniami24. Słowami Magnifikatu, swego hymnu, Maria
mówi Elżbiecie, iż Bóg „wejrzał na uniżenie swej Służebnicy”. Włodzimierz Zatorski,
benedyktyn, przyznaje, że wypowiedź ta została napisana „później w Kościele”, nie jest
zapisem słów Marii. Znaczy, że to Kościół zadecydował, iż przyjęcie przez Maryję wyzwania
urodzenia Boga było aktem skromności, „uniżenia”, a nie odwagi25.
Kościół posoborowy wydaje się traktować kobietę inaczej niż dotąd. Ogłosił, że:
„Godny ubolewania jest fakt, że te fundamentalne prawa osoby dotąd nie
wszędzie w pełni są zagwarantowane. Dzieje się tak, jeżeli na przykład odmawia
się kobiecie możliwości wolnego wyboru małżonka i obierania stanu życia lub
dostępu do takiego samego wykształcenia i rozwoju kulturalnego, jaki zapewnia
się mężczyźnie26”
Przedstawiciele/ki teologii feministycznej nie uznają powyższego sformułowania za
wystarczające by uważać, iż Kościół rzeczywiście widzi konieczność zrównania praw kobiet
i mężczyzn.
W Polsce wybitnymi reprezentantkami tejże gałęzi feminizmu są Elżbieta Adamiak oraz
Joanna Koleff-Pracka. W USA słynna jest Mary Daly (1928-2010), pierwsza amerykańska
doktor teologii. Wystąpiła ona ze swojej wspólnoty chrześcijańskiej. Teologia feministyczna
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zakłada równość kobiet i mężczyzn od początku stworzenia, twierdzi iż kobieta nie definiuje
się poprzez macierzyństwo, a przez to, że została stworzona. Zauważa, że „Bóg stał się
człowiekiem”, a nie „Bóg stał się mężczyzną”. Jezus rozmawiał z kobietami jako z równymi,
te kobiety to poszukiwaczki prawdy, a nie służące. Dr Koleff-Pracka uważa, że „nauka Jezusa
jest dla wszystkich tych, którzy nie mieszczą się między dwiema płciami, nauka Jezusa, nie
ideologia Pawła z Tarsu”27. Teologia feministyczna pyta dlaczego Boga zawsze
personifikujemy jako mężczyznę. Taki Bóg legitymizuje patriarchalny układ społeczny. Bóg
w wizjach Hildegardy z Bingen jest Mądrością, czyli Sophią, ma postać kobiecą. W Starym
Testamencie przedstawiany jest z kolei jako Niedźwiedzica, Matka. W tym kobiecym nurcie
teologii nie chodzi o to, by zdominować dotychczasową teologię, ale by ją uzupełnić, bowiem
wg przytaczanej przeze mnie badaczki, zawierając samo męskie doświadczenie sprawia ona,
że religia jest o połowę okrojona.
Jak wyraźnie pokazuje Alice Walker w książce „Kolor Purpury”, „naszego boga lub
boginię obdarzamy tymi cechami, których potrzebujemy, by przeżyć i rozwijać się 28”. „Bóg,
ona jest czarna29” stwierdziła Catherine Halkes chcąc pokazać, że „kobiety i kolorowi są
godni, aby symbolizować tajemnicę Boga30”. Na przełomie XIV i XV wieku mistyczka
Juliana z Norwich opisywała Jezusa jako Matkę31. Inne mistyczki, o których warto tu
wspomnieć to: Hildegarda
z Bingen, Jadwiga Śląska, św. Brygida, Kummernis.
Najsłynniejszą z nich jest Hildegarda z Bingen. Byłą ona filozofką, kompozytorką,
prekursorką homeopatii, przeoryszą, korespondowała z największymi ludźmi swych czasów –
m.in. cesarzem, papieżem, Bernardem z Clairvaux32. Współczesną wielką postacią
chrześcijaństwa, choć do Kościoła Rzymskokatolickiego nienależąca, była Simone Weil
żyjąca w latach 1909-1943. Ta Żydówka z Paryża, studiowała filozofię, uczyła w liceum,
pracowała jako robotnica w zakładach Renaulta w Paryżu solidaryzując się z proletariatem.
Czytała Bhagawadgitę33
i mistyków chrześcijańskich, wspierała ruch oporu.
Nazywana świecką świętą w wieku 34 lat zagłodziła się na śmierć 34. Stało się tak dlatego, że
wydawała sobie porcje żywieniowe dostępne więźniom obozów zagłady. Nie ochrzciła się, bo
uważała, że Kościół odrzuca inne religie. 35
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Islam to druga pod względem wielkości religia uniwersalna. Posiada 900 mln
wyznawców36. Sytuacja kobiety w tej religii jest jeszcze bardziej złożona niż
w chrześcijaństwie; zupełnie inna w krajach arabskich, plemiennych wspólnotach czy
państwach azjatyckich. Wybieram postaci i wątki znamienne z punktu widzenia interesującej
mnie problematyki kobiecej w religii, choć niekoniecznie reprezentatywne dla całokształtu
religii islamskiej. Mina Jusufspachicz, teolożka muzułmańska z Serbii nie zgadza się
z dość powszechnym poglądem na temat związku islamu z dyskryminacją kobiet, uważa, że
islam wręcz nobilituje kobiety.. Twierdzi, iż religia Proroka daje kobietom prawo
dziedziczenia i rozwodów, czego do końca XIX wieku nie mogły robić zachodnie
Europejki37. Tak jak Maria w chrześcijaństwie, tak Fatima w islamie jest wzorcem kobiety.
„Fatima, córka Muhammada (…) czczona jako Pani i Dziewica (…) Obok Muhammada
i Alego jest współposiadaczką światłości danej im przez Boga38”. Islam posiadał też swoje
mistyczki, zwłaszcza w ezoterycznym nurcie – sufizmie. Jedną z nich była Rabiya alAdabiya, mistyczka sufijska znana z ekscentrycznego zachowania. Któregoś dnia
własnoręcznie wprowadziła poprawki do Koranu, czym wywołała ogromne oburzenie.
Skreśliła zdanie „Kiedy zobaczysz diabła, znienawidź go”, bo jak stwierdziła, nie potrafi już
nienawidzić 39. We współczesnym świecie muzułmańskim pojawił się feminizm. Ma on cztery
nurty. Feminizm muzułmański polega na reinterpretacji ksiąg przez kobiety, jest feminizmem
religijnym, uznają go wierzące feministki. Feminizm islamski – fundamentalistyczny,
tradycjonalistyczny, to niebezpośredni feminizm. Jego cele to: religijna edukacja kobiet
i dzieci, wspieranie mężczyzn, wyjście ze sfery prywatnej, walka o własne miejsce
w meczecie, ale nie wśród mężczyzn jak chciałyby feministki muzułmańskie.
Sekularystyczny nurt reprezentują feministki, które mogą wierzyć, ale też mogą być
ateistkami, religia jest dla nich kwestią oddzieloną od państwa. Ateistyczny feminizm
praktykują feministki, które porzuciły islam i wyjechały na Zachód. Pierwszą feministką
w świecie islamu była prof. Fatima Mernissi z Maroka, socjolożka i teolożka, autorka Beyond
the Veil. Inną, bardzo znaczącą postacią jest prof. Amina Wadud-Muhsin z USA, urodzona
w 1952 roku muzułmańska teolożka, afroamerykańska córka pastora. W 1972 roku przeszła
na islam powracając do wiary przodków. Jako pierwsza kobieta w historii poprowadziła
piątkową modlitwę, najważniejszą w tygodniu; miało to miejsce 18 marca 2005 roku
w Nowym Jorku. Wielokrotnie grożono jej śmiercią.
Buddyzm, religia nieteistyczna, podzielona na bardzo odmienne wyznania,
teoretycznie wymaga od swych wyznawców i wyznawczyń tego samego, by mogli oni
dostąpić oświecenia. Jednakże, jak pisze popularny na Zachodzie „nauczyciel duchowy”
Osho, już sam Budda bał się wprowadzać kobiety do swojej wspólnoty. Wieki później
natomiast Bodhidharma został wprowadzony do klasztornej grupy przez oświeconą buddystkę
Pragyatarę40. Dwie postaci kobiece, których sylwetki przybliżę, napotkały trudności
36

http://portalwiedzy.onet.pl/2732,,,,islam,haslo.html – wersja z: 19.03.2011.
Zvonko Dimoski, Czytanie Koranu według kobiet z byłej Jugosławii, referat wygłoszony na konferencji
Kobieta w religii, obecność nie tylko milcząca, Poznań, maj 2005.
38
Jerzy Prokopiuk, Powrót Bogini, [w]: Robert Graves, Biała Bogini, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 2000, str.
23.
39
Osho, Spotkania z wyjątkowymi ludźmi, Wydawnictwo NOWY HORYZONT, Warszawa 2009, str. 204.
40
Ibidem, str. 13.
37

w praktykowaniu religii. Ayya Khema, Żydówka, która przeżyła koszmar II wojny światowej,
podążyła drogą buddyzmu therawady. Jako kobieta nie mogła przyjąć święceń. Założyła na
cejlońskiej wyspie pierwszy żeński klasztor buddyjski zarówno dla kobiet z Zachodu jak i ze
Wschodu. Pisała:
„Muszę przyznać, że dla mnie nie ma żadnego znaczenia, kim jestem, ale
uważam, że kobiety powinny mieć możliwość wyboru, kim chcą być, i dlatego
popieram starania o udzielenie kobietom pełnych święceń. Dla mojego osobistego
zbawienia ta sprawa jest mało znacząca, ponieważ tu ważna jest jedynie czystość
serca i umysłu41”.
Danette Choi42, Koreanka, buddystka, doktor nauk religijnych, nauczycielka zen, jako młoda
dziewczyna wybrała się w góry. Wszyscy mnisi odmawiali jej udzielenia nauk, zrobił to
dopiero samotny asceta mieszkający w jaskini. Ten człowiek, żyjący poza społeczeństwem,
nie widział przeszkód w nauczaniu kobiet prawd wiary. W buddyzmie tantrycznym, czyli
najbardziej ezoterycznej wersji nauk Buddy, praktykowanej w górach Tybetu oraz Indiach
istnieje funkcja dakiń. Są to duchowe żony legendarnych lamów – kapłanów; buddolog
i znawca pogaństwa, John Myrdhin Reynolds (ur. 1942) uważa dakinie za odpowiedniczki
europejskich wielkich czarownic.
Alexandry David-Néel (1868-1969), jako pierwsza Europejka rozmawiała z dalajlamą43,
był to Dalajlama XIII. Przemierzyła Cejlon, Indie, Tybet, Chiny. Przygotowywała Europę na
nową duchowość. Podobnie Helena Bławacka44 (1831-1891), rosyjska szlachcianka, która
podróżowała do Indii, Ameryki, Meksyku. W 1875 założyła ona Towarzystwo Teozoficzne,
którego członkowie mieli być sobie równi niezależnie od rasy, pochodzenia, poglądów
religijnych i filozoficznych. Głównymi dziełami Rosjanki były Izis odsłonięta oraz Nauka
tajemna, której egzemplarz trzymał na biurku Albert Einstein45. Bławacka w swoich dziełach
wypowiadała się na rzecz emancypacji kobiet 46. Wyrażała niechęć do judaistycznego,
chrześcijańskiego, islamskiego Boga, a aprobatę dla hinduskich bogiń.
Teozofia to teoria religijna stawiająca sobie za cel zespolenie z bóstwem47. Czerpiąc
z niej, a także z duchowości dalekiego wschodu, pierwotnego chrześcijaństwa i pogaństwa
narodził się prąd kulturowy New Age 48, zgodnie krytykowany przez religie tradycyjne. Jego
celem jest utopijne ustanowienie globalnego społeczeństwa, w którym nie będzie już żadnych
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podziałów, a ludzie będą łączyć się z Absolutem bez pośrednictwa religii i kapłanów. Nowa
Era zwana również Erą Wodnika ma połączyć z sobą na zasadzie komplementarności:
męskość i żeńskość, naukę i mistykę, Wschód i Zachód. Feminizm New Age to „feminizm
specyficzny, wyrażający się w terminach wodnikowej duchowości49”. Meinrad Craighead,
którą możemy postawić tu jako przykład nowej duchowości, urodzona w 1927 roku,
w wieku siedmiu lat przeżyła mistyczne zjednoczenie ze światem, patrząc długo w oczy
swojego psa50. Rozpoznała Boga, którego nazywa Matką, ujrzawszy zdjęcie figurki Wenus
z Willendorfu51. Wiele lat była w benedyktyńskim zakonie, ale odeszła. Mieszka w Nowym
Meksyku, maluje inspirując się naturą, odprawia w ogrodzie własne rytuały.
Novum w przestrzeni wierzeń stanowi wicca. Jest to inicjacyjna religia misteryjna
wywodząca się z okolic New Forest w Anglii52. Wicca to najszybciej rozwijające się
wyznanie współczesnych Stanów Zjednoczonych Ameryki53. Obecnie liczy około 800 tys.
wyznawców54. W 1985 roku sąd federalny w Wirginii uznał ją za prawomocną religię.
W 2007 roku na nagrobku żołnierza-wiccanina, który zginął w Iraku, umieszczono symbol
jego wyznania – pentakl, czyli pięciokąt gwiaździsty foremny znajdujący się w okręgu. Słowo
wicca pochodzi ze staroangielskiego i stanowi podstawę słowa witchcraft, które współcześni
polscy neopoganie tłumaczą jako czarostwo; czarownictwo natomiast to czary i magia
w czasach minionych55. „Najbardziej charakterystycznym wkładem Ameryki do czarostwa
(…) jest połączenie go z ruchem duchowości kobiecej”. To co łączy wszystkich neopogan, to
„uznanie obecności żeńskiego pierwiastka w dziele stworzenia56.”
Jak swoją historię opowiadają wiccanie? Nawiązują oni do teorii Mariji Gimbutas, o
wyznawcach Bogini oraz do Margaret Murray (1863-1963), według której przetrwali
pielęgnując swą religię, a zniszczyła ją dopiero Inkwizycja57. Murray przedstawiła w latach
20’ XX wieku własną koncepcję pochodzenia czarownic – miały być to wyznawczynie
przedchrześcijańskiego kultu. „To, że czarownictwo nie mogło być wynalazkiem Inkwizycji,
jest oczywiste dla każdego historyka religii zaznajomionego ze źródłową dokumentacją
pozaeuropejską58” – zgadza się Mircea Eliade, ale do reszty teorii Murray podchodzi bardzo
sceptycznie. Francuski pisarz i historyk Jules Michelet „uznawał czarownictwo za ruch
społecznego protestu, wywołany uciskiem chłopstwa i będący buntem przeciwko władzy
Kościoła i arystokracji posiadającej ziemię”. Papież Innocenty VIII w 1484 wydał na żądanie
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dwóch inkwizytorów dominikańskich Kramera i Spengera, autorów Młota na czarownice,
bullę dającą Inkwizycji wielką swobodę.
„Tak więc w prawdziwym antropologicznym sensie, czarownictwo jest
uniwersalnym zjawiskiem kulturowym, charakteryzującym się ludową magią,
zielarską medycyną, wróżbiarstwem i kontaktami z duchami natury. 59”
„(…) czarownictwo nie jest też religijnym kultem tak jak utrzymywał to
Gardner. Czarownica z powodzeniem może być taoistką, hinduską, buddystką,
muzułmanką, a nawet chrześcijanką (jak odkryłem to w Jugosławii), ponieważ
praktyka ludowej magii i uzdrawiania pozostaje niezależna od teologii i religijnej
przynależności nawet wtedy, gdy władze religijne potępiają i zabraniają
praktykowania magii60”
Tradycja dianiczna (Diana to odpowiednik greckiej Artemidy, staroitalska bogini
łowów, lasów, gór, księżyca, opiekunka kobiet 61), nurt na pograniczu wicca i neopogaństwa,
została utworzona przez Zsuzsanne Budapest, Węgierkę urodzoną w 1940 roku, która w 1959
wyjechała do USA i zajęła się duchowością kobiet62. Wychowanką Budapest jest Starhawk,
urodzona jako Miriam Samos w 1951 roku. Łączy ona magię, feminizm, ekologizm
i aktywizm polityczny. W Polsce ukazała się jej książka Piąty święty żywioł, będąca
ekofeministyczną utopią. Odpowiadając na zarzuty stawiane teorii prahistorycznego
matriarchatu, kultu Wielkiej Bogini, czy też historycznej prawdziwości pewnych tez
neopogan stwierdza ona, iż współczesny kult Bogini nie opiera się na historii
i archeologii, a doświadczeniu, przeżyciu, cyklu biologicznym. Zauważa, iż nigdy nie będzie
wiedziała, czy neolityczni ludzie postrzegali spiralę (główny znak w duchowości
i symbolice Starhawk) jako symbol regeneracji, ale wie co czuje, gdy z dwoma tysiącami
ludzi tańczy co roku spiralny taniec63.
Jak twierdzi religioznawczyni Barbara J. Davis „Religia nie potrzebuje żadnych
bogów a czegoś, co połączy jej wyznawców64”. Przywołani przeze mnie autorzy sytuujący się
w ramach paradygmatu New Age zgadzają się, że zaistnienie wicca oraz neopogańskich
religii przyczynia się do „ewolucji ludzkiej świadomości na całym świecie, ewolucji
zmierzającej ku większej psychicznej pełni65.” Dodają iż „globalna świadomość, troska
o środowisko, ekologia, duchowość kobiet i dążenie do rozbrojenia są przejawami powrotu
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Metis66”, bogini mądrości połkniętej przez Zeusa, by nie urodziła mu dzieci. Jej powrót to
uniwersalny powrót Wielkiej Bogini.
Myślę, że podobnie jak według Foucaulta „jurydyczne systemy władzy wytwarzają
podmioty, które następnie reprezentują67”, również religie współprodukują kategorię kobiet,
wobec których następnie działają opresyjnie bądź afirmująco. Oba typy starałem się
przedstawić
w swoim tekście. Traktować go można jako wstęp do zajęcia się
szerszym problemem podmiotu kobiecego w religii/religiach. Do przyszłego rozważenia
zostawiam zagadnienie, jak dalece teorie i praktyki New Age oraz neopogaństwa utrwalają
esencjalistyczną wizję płci i wbrew swoim twierdzeniom prowadzą do ponownego
zniewolenia kobiety. Nie da się zaprzeczyć, że pojmują ją substancjalnie, mitycznie i
przychylają się do ponownego zaczarowania świata.
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